


 

 2

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
«Χρήση συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» 

Μεταπτυχιακή εργασία Άννας Πασχίδου 

 
Περίληψη - Abstract 

Tο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν 

οι σύγχρονες επιχειρήσεις δηµιουργεί την ανάγκη για ταχύτητα, ευελιξία και 

αποτελεσµατική επεξεργασία µεγάλου όγκου πληροφοριών. Tο γεγονός αυτό, 

σε συνδυασµό µε την ανάγκη απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, 

όπως η µείωση του λειτουργικού κόστους και η βελτίωση της ποιότητας, 

καθιστά πλέον επιτακτική την ανάγκη αξιοποίησης των σύγχρονων 

Πληροφοριακών Συστηµάτων Προγραµµατισµού Eπιχειρησιακών Πόρων 

(Enterprise Resource Planning - ERP). 

Στην παρούσα µεταπτυχιακή εργασία εξετάζονται 37 εταιρίες της Βορείου 

Ελλάδος οι οποίες µε την βοήθεια ειδικά διαµορφωµένου ερωτηµατολογίου 

αξιολογούν τους παράγοντες – κριτήρια που επηρέασαν την εγκατάσταση 

ERP συστήµατος, όπως και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα υλοποίησης 

του. 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσµάτων 

της µελέτης δείχνουν την χρησιµότητα των ERP συστηµάτων στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις αλλά παράλληλα τονίζουν και τις ανάγκες βελτίωσης σε 

κάποιους τοµείς του συστήµατος, όπως για παράδειγµα της υποστήριξης και 

εκπαίδευσης και των σχέσεων µεταξύ προµηθευτών-πελατών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ERP πρόκειται για λύση λογισµικού η οποία ολοκληρώνει διάφορες 

λειτουργίες σε µία εταιρία. Αν και κατά την εγκατάστασή του 

παραµετροποιείται για τις ανάγκες της κάθε εταιρίας, εντούτοις πρόκειται για 

έτοιµο πακέτο λογισµικού και δεν κατασκευάζεται από την αρχή για την 

εκάστοτε εταιρία. Άλλωστε, πολλές από τις διαδικασίες που καλύπτει ένα 

πακέτο ERP είναι κοινές σε κάθε εταιρία (π.χ. επεξεργασία παραγγελιών, 

τιµολόγηση, ισολογισµοί κ.α.). 

Τα συστήµατα ERP ουσιαστικά διαχειρίζονται την παραγωγή, τα logistics, τη 

διανοµή, τα αποθέµατα, τη µεταφορά, την τιµολόγηση και τη λογιστική µιας 

επιχείρησης.  Τα  ERP µπορούν να συµβάλλουν στον έλεγχο πολλών 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων όπως οι πωλήσεις, η τιµολόγηση, η 

παραγωγή, η διαχείριση των αποθεµάτων καθώς και η διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναµικού. 

Τα ERP συχνά αναφέρονται σαν ¨back office systems¨ υποδεικνύοντας ότι οι 

πελάτες και γενικά το κοινό δεν εµπλέκεται άµεσα µε το σύστηµα σε αντίθεση 

µε τα συστήµατα CRM που συνδέονται άµεσα µε τους πελάτες ή τα SRM που 

συνδέονται άµεσα µε τους προµηθευτές. 

Τα συστήµατα ERP έχουν σαν στόχο να ενοποιήσουν όλα τα τµήµατα και τις 

λειτουργίες µιας επιχείρησης σε ένα ενιαίο σύστηµα το οποίο θα είναι σε θέση 

να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των τµηµάτων. Το να µπορέσει ένα σύστηµα 

να συνδυάσει τις ανάγκες των διαφόρων τµηµάτων είναι ένα δύσκολο 

εγχείρηµα. Παραδοσιακά κάθε ένα από τα τµήµατα είχε το δικό του σύστηµα 

το οποίο ήταν σχεδιασµένο και προσαρµοσµένο έτσι ώστε να εξυπηρετεί όσο 

το δυνατόν καλύτερα το συγκεκριµένο τµήµα. Το  ERP έρχεται να συνδυάσει 

όλα τα συστήµατα σε ένα πρόγραµµα το οποίο τρέχει από µια ενιαία βάση 

δεδοµένων έτσι ώστε τα διάφορα τµήµατα να µπορούν να µοιράζονται τις 

πληροφορίες και να επικοινωνούν µεταξύ τους.  

 



 

 7

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
«Χρήση συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» 

Μεταπτυχιακή εργασία Άννας Πασχίδου 

 

1.1  Iστορική αναδροµή των συστηµάτων ERP  

Tη δεκαετία του 1960, οι διεθνείς - αλλά και ελληνικές - επιχειρήσεις έστρεψαν 

την προσοχή τους στη µηχανογραφηµένη υποστήριξη πολύπλοκων 

λειτουργιών τους. Συγκεκριµένα αναπτύχθηκαν εξειδικευµένα πληροφορικά 

πακέτα που υποβοηθούσαν βασικές διαδικασίες της οικονοµικής διαχείρισης, 

όπως είναι η λογιστική και η µισθοδοσία, καθώς επίσης και εξειδικευµένες 

"τεχνικές" εφαρµογές, οι οποίες διευκόλυναν την εφαρµογή αναλυτικών 

µεθόδων (π.χ. εφαρµογές Eλέγχου Aποθεµάτων). 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 

εµφανίστηκαν τα συστήµατα MRP (Material Requirements Planning), τα οποία 

παρουσίασαν κάποιο βαθµό ολοκλήρωσης καθώς µετέφραζαν το Bασικό 

Πλάνο Παραγωγής (Master Production Schedule) των τελικών προϊόντων σε 

χρονικά κατανεµηµένες απαιτήσεις παραγωγής υποσυναρµολογηµάτων και 

συστατικών, και σε απαιτήσεις προµήθειας πρώτων υλών. Mε την εµφάνιση 

του MRP-II (Manufacturing Resources Planning) στα τέλη της δεκαετίας του 

1970, το σύστηµα MRP συνέδεσε µεταξύ τους τα κυκλώµατα 

προγραµµατισµού παραγωγής, του ελέγχου παραγωγής και της 

κοστολόγησης, και των προµηθειών. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκινά µια ερευνητική προσπάθεια για 

επιχειρηµατική ολοκλήρωση (enterprise integration), η οποία χρησιµοποιεί ως 

τεχνολογικό υπόβαθρο τις βάσεις δεδοµένων (databases) και προσπαθεί να 

ενοποιήσει τις βασικές επιχειρηµατικές διαδικασίες µε βασική προτεραιότητα 

το κύκλωµα οικονοµικής διαχείρισης και το κύκλωµα παραγωγής. 

Aποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής είναι η εµφάνιση των συστηµάτων 

Enterprise Resources Planning (Προγραµµατισµός Eπιχειρηµατικών Πόρων) 

στα τέλη της δεκαετίας του 1980, τα οποία ολοκληρώνουν, πέραν του 

κυκλώµατος Oικονοµικής ∆ιαχείρισης και Παραγωγής, και άλλες βασικές 

επιχειρηµατικές διαδικασίες, όπως τη ∆ιαχείριση Aνθρώπινων Πόρων, το 

κύκλωµα Πωλήσεων κ.λ.π. Tα συστήµατα ERP είναι λοιπόν ολοκληρωµένα 

συστήµατα πληροφορικής, τα οποία καλύπτουν όλες τις λειτουργικές περιοχές 
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µιας επιχείρησης, ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι της, ενοποιώντας όλες τις 

διαδικασίες της. 

 

1.2 Aναγκαιότητα των ERP Συστηµάτων στην Eλληνική Aγορά 

H χρήση των σύγχρονων συστηµάτων ERP έρχεται να καλύψει τις σηµαντικές 

ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ένα κρίσιµο 

µεταβατικό στάδιο, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις 

όπως η παγκοσµιοποίηση των αγορών και ο έντονος ανταγωνισµός. 

Eίναι προφανές ότι τα παραδοσιακά επιχειρηµατικά πακέτα που 

κυριαρχούσαν ως τώρα δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες 

των σύγχρονων επιχειρήσεων καθώς στην πραγµατικότητα παρέχουν µόνο 

µια απλή µηχανογράφηση κυρίως του λογιστηρίου. 

Tα πακέτα MRP και MRPII, που κυκλοφόρησαν την τελευταία δεκαετία στην 

ελληνική αγορά, δεν είχαν µεγάλη απήχηση στις επιχειρήσεις καθώς δεν ήταν 

ευέλικτα, κάλυπταν ένα µικρό µέρος των επιχειρηµατικών αναγκών και δεν 

περιελάµβαναν ολοκλήρωση των λειτουργιών της παραγωγής µε τις 

χρηµατοοικονοµικές και λογιστικές λειτουργίες. 

H εµφάνιση των συστηµάτων ERP ήρθε να καλύψει τις παραπάνω ανάγκες, 

υποστηρίζοντας µε ενιαίο και ολοκληρωµένο τρόπο το σύνολο των 

επιχειρηµατικών διαδικασιών και, καθώς διαθέτουν πληθώρα 

υποσυστηµάτων και ανοικτή αρχιτεκτονική, µπορούν πλέον να καλύψουν τις 

ανάγκες οποιουδήποτε τύπου βιοµηχανικής ή εµπορικής επιχείρησης. 

Kαθώς µάλιστα κυκλοφορούν πλέον στην αγορά συστήµατα µε χαµηλό 

κόστος κτήσης και εφαρµογής, αλλά µε πλήρη λειτουργικότητα για την 

αποδοτική εφαρµογή τους σε επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους, δεν 

υπάρχει ουσιαστικά περιορισµός στον τύπο και το µέγεθος µιας επιχείρησης 

ώστε να µην προχωρήσει στην επένδυση σε ένα σύστηµα ERP. 

Ένα σύστηµα ERP πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα τµήµατα και 

διαδικασίες µιας επιχείρησης: 
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•χρηµατοοικονοµική διαχείριση (Finance) 

•παρακολούθηση παραγωγής (Manufacturing) και 

•εµπορική διαχείριση (Distribution), 

τις οποίες πρέπει να συγκροτεί σε ένα ενιαίο µηχανογραφικό σύστηµα. 

Επίσης πρέπει να ανταποκρίνεται εξίσου σε multi-site εταιρίες και να 

διαχειρίζεται διαφορετικές γλώσσες, νοµίσµατα (π.χ. EURO) και νοµοθεσίες. 

Είναι επίσης εµφανές ότι στη σηµερινή πραγµατικότητα δεν αρκεί πλέον ένα 

σύστηµα διακίνησης της πληροφορίας στο εσωτερικό µιας επιχείρησης. 

Απαιτείται ένα σύστηµα που να ευνοεί τις σχέσεις της επιχείρησης µε τους 

πελάτες και τους προµηθευτές της. Ένα τέτοιο σύστηµα θα αποτελέσει 

καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή εξέλιξη µιας εταιρίας. 

Απαιτείται εποµένως ένα πληροφορικό σύστηµα το οποίο να υποστηρίζει την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα σε όλο της το εύρος και να καθιστά την εταιρία 

ευέλικτη και ευπροσάρµοστη σε κάθε µεταβολή τόσο του εξωτερικού όσο και 

του εσωτερικού της περιβάλλοντος. 

Η πολυπλοκότητα της σύγχρονης αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης 

προϊόντων, σε συνδυασµό µε την ανάγκη για τεκµηριωµένη λήψη 

επιχειρηµατικών αποφάσεων δηµιουργούν την ανάγκη για ολοκληρωµένη 

διαχείριση των πόρων µιας επιχείρησης και της ροής πληροφοριών. Επίσης 

µε την αύξηση του επιπέδου customer service προκύπτει µια σηµαντική τάση 

για διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα µε τις ανάγκες του 

κάθε πελάτη.  

Ο µόνος ίσως τρόπος αποτελεσµατικής διαχείρισης και κάλυψης των 

ανωτέρω απαιτήσεων επιτυγχάνεται µε τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών 

συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Τα πληροφοριακά αυτά 

συστήµατα, όπως προαναφέραµε, είναι ολοκληρωµένες επιχειρηµατικές 

λύσεις, οι οποίες καλύπτουν πλήρως όλα το φάσµα των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων µιας εταιρίας (παραγωγική, εµπορική, υπηρεσίες, κ.λπ.) σε 
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ένα ενιαίο σύστηµα. Τα κυκλώµατα που καλύπτουν συνήθως είναι: 

Παραγωγή, Πωλήσεις, Αποθήκευση, ∆ιανοµή, Customer Service, Marketing, 

CRM, Χρηµατοοικονοµική Παρακολούθηση, Λογιστική, ∆ιαχείριση 

Προσωπικού, M.I.S., Αctivity Βased Μanagement, κ.λπ.  

Τα ανωτέρω Κυκλώµατα/Υποσυστήµατα δεν είναι απαραίτητο να είναι 

ενσωµατωµένα σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα. Σε πολλές περιπτώσεις, 

ειδικά σε µεγάλες εγκαταστάσεις, είναι επιθυµητό να υπάρχει ο βασικός 

πυρήνας του E.R.P. και µια Βάση ∆εδοµένων, γύρω από τα οποία 

αναπτύσσονται και συνδέονται περιφερειακές εφαρµογές που ενσωµατώνουν 

επιχειρηµατική ευφυΐα (business intelligence), εξειδίκευση και κάλυψη 

ιδιαίτερων απαιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για συστήµατα τύπου 

E.R.P. II, που σήµερα είναι η πλέον διαδεδοµένη λύση. Ακόµα και τα πλέον 

ολοκληρωµένα συστήµατα στην πράξη έχουν add-on modules συνήθως 

διαφορετικών προµηθευτών για να καλύψουν εξειδικευµένες απαιτήσεις, αρκεί 

να µην αλλοιώνεται ο ολοκληρωµένος και ενιαίος χαρακτήρας του 

συστήµατος. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να αναφερθεί ότι σήµερα ο όρος 

E.R.P. χρησιµοποιείται καταχρηστικά για κάθε εµπορολογιστική εφαρµογή σε 

περιβάλλον Windows, έστω και αν πρόκειται για µια απλή λογιστική σε 

περιβάλλον Windows. Οι εφαρµογές αυτές ουσιαστικά καταγράφουν όλες τις 

κινήσεις που γίνονται χωρίς όµως να υποστηρίζεται ή όποια βέλτιστη 

αξιοποίηση των διατιθέµενων πόρων που θα µπορούσε να αποφέρει 

εξοικονόµηση κόστους (π.χ. χρονικός προγραµµατισµός παραγωγής, 

προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων, βελτιστοποίηση διαδικασιών 

Logistics, κ.λπ.). Αυτό άλλωστε είναι προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα 

πληροφοριακό σύστηµα ως E.R.P. Επίσης η όποια πληροφορία θα πρέπει να 

εισάγεται στο «σύστηµα» µόνο µία φορά και να ενηµερώνει τα όποια 

υποσυστήµατα αυτή αφορά. 
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1.3 Τα ERP σαν ολοκληρωµένη επιχειρηµατική λύση   

Στόχος του ERP δεν είναι η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ενός τοµέα στην 

επιχείρηση, όπως π.χ. του λογιστηρίου, της παραγωγής, των πωλήσεων 

κ.λ.π., αλλά η εξυπηρέτηση των διαδικασιών µέσα στην επιχείρηση, στις 

οποίες διαδικασίες εµπλέκονται οι διάφοροι τοµείς, έτσι ώστε να µπορεί αυτή 

να διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητές της (core 

businesses).  

Από τη στιγµή που τα δεδοµένα εισαχθούν σε κάποια µονάδα (module) του 

ERP, αυτά είναι διαθέσιµα σε οποιαδήποτε µονάδα του ERP τα χρειαστεί. Με 

τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται µία λογική ενοποίηση των διαδικασιών µεταξύ 

των τµηµάτων της επιχείρησης. 

 

 

Οι βασικοί λόγοι για την εγκατάσταση ενός ERP είναι δύο: 

 

Α. Η επίλυση υπαρχόντων προβληµάτων και 

 

Β. Η προσπάθεια για βελτίωση των διαδικασιών στην επιχείρηση. 

 

Όσον αφορά στον πρώτο λόγο, πολλές ήταν οι επιχειρήσεις που αποφάσισαν 

να εγκαταστήσουν συστήµατα ERP για να επιλύσουν το πρόβληµα του 2000, 

ενώ άλλες προχωρούν στο ERP για να επιλύσουν τα προβλήµατα από τα 

ετερογενή συστήµατα (λογισµικού και hardware) τα οποία η επιχείρηση έχει 

αναπτύξει και εγκαταστήσει κατά το παρελθόν. 

Όσον αφορά στο δεύτερο λόγο, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που 

ενδιαφέρονται για τη δυνατότητα που παρέχουν τα συστήµατα ERP για άµεση 

πρόσβαση στην πληροφορία σε ολόκληρη την επιχείρηση. Η διαθεσιµότητα 

της πληροφορίας επιτρέπει στην επιχείρηση να περιορίσει το κόστος 

αποθήκευσης, να µειώσει σηµαντικά τους κύκλους εκτέλεσης των διαδικασιών 

και, βέβαια, να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της. 

 

Φυσικά, πρέπει να γνωρίζουµε ότι το ERP είναι απλώς το µέσο, η δυνατότητα 
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για την επιχείρηση να βελτιώσει τις λειτουργίες της. Από εκεί και πέρα, 

χρειάζεται δηµιουργική ενσωµάτωση του συστήµατος ERP µέσα στην 

επιχείρηση, ώστε να είναι παραγωγική. 

Τα συστήµατα E.R.P. αφορούν συνήθως µεσαίες προς µεγάλες εταιρίες. Η 

σκοπιµότητα εφαρµογής έγκειται κυρίως στην πολυπλοκότητα των 

διαδικασιών και όχι στα µεγέθη (πελάτες, είδη, τζίρος), αν και συνήθως αυτά 

συµβαδίζουν.  

1.4  Απόφαση Εγκατάστασης – Κριτήρια Επιλογής 

Η απόφαση για την εγκατάσταση ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού 

συστήµατος E.R.P. και η επιλογή της καταλληλότερης λύσης είναι ένα 

πολυσύνθετο πρόβληµα που απαιτεί µεγάλη προσοχή και λεπτοµερή µελέτη. 

Βασικό στοιχείο επιτυχίας είναι η εκπόνηση µελέτης ανάλυσης απαιτήσεων, 

πολλές φορές σε συνδυασµό µε µελέτες αναδιοργάνωσης διαδικασιών. 

Ακολούθως έχοντας συντάξει το τεύχος προδιαγραφών - πρόσκληση 

υποβολής προσφορών (RFP), η εταιρία θα είναι σε θέση να το αποστείλει στις 

υποψήφιες εταιρίες λύσεων E.R.P., έτσι ώστε να είναι οριοθετηµένο το 

αντικείµενο του έργου. Συνήθως το συγκεκριµένο τεύχος προδιαγραφών 

ενσωµατώνεται σαν Προσάρτηµα στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε την 

εταιρία που θα προµηθεύσει το E.R.P. 

Τα κυριότερα κριτήρια επιλογής του πληροφοριακού συστήµατος E.R.P. 

είναι τα ακόλουθα (τα οποία αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις συνθήκες 

κάθε εταιρίας): 

- Τεχνολογικό επίπεδο της εφαρµογής 

- Λειτουργικότητα και κάλυψη απαιτήσεων (τεύχος προδιαγραφών) 

- Φιλικότητα στον χρήστη 

- ∆υνατότητα ανάπτυξης custom εφαρµογών 

- Ωριµότητα εφαρµογής 
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- Επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών εφαρµογών 

- Καθετοποίηση του προµηθευτή στο συγκεκριµένο κλάδο 

- Υποστήριξη µετά την εγκατάσταση 

- Χρονοδιάγραµµα και οµάδα Υλοποίησης - Μετάπτωση 

- Κόστος (αδειών χρήσης, υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης). 

Στο συνολικό κόστος προµήθειας και εγκατάστασης ενός συστήµατος E.R.P. 

θα πρέπει να προστεθεί και η απασχόληση των στελεχών της εταιρίας 

δεδοµένου ότι θα απορροφήσει σηµαντικό µέρος του χρόνου τους για όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου (από µερικούς µήνες ως 1-2 έτη).  

Η τελική επιλογή του πληροφοριακού συστήµατος θα πρέπει να γίνει µε την 

ανάπτυξη µοντέλου πολυκριτηριακής αξιολόγησης των προσφεροµένων 

συστηµάτων είτε συνδυασµού αυτών. 

 

Συµπερασµατικά η εγκατάσταση ενός συστήµατος E.R.P. είναι µια πολύ 

σηµαντική επένδυση και όχι απλά µια ακόµα δαπάνη, επένδυση που κάθε 

εταιρία µε προοπτικές ανάπτυξης θα πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει 

προσεκτικά. 

 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα των περισσοτέρων επιχειρήσεων για την απόφαση 

υλοποίησης ενός ERP συστήµατος ανάγεται στους περιορισµούς των 

εσωτερικών συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, καθώς και των 

λοιπών legacy συστηµάτων και νησίδων πληροφοριών. Κάθε σύστηµα απ' 

αυτά σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει συγκεκριµένες ενδοεπιχειρησιακές 

διαδικασίες, δίχως βέβαια, να λαµβάνει υπόψη την παρακολούθηση και τον 

προγραµµατισµό της αγοραστικής συµπεριφοράς. Ως αποτέλεσµα, 

σηµαντικές δυσχέρειες προκύπτουν όπου τελειώνει το ένα σύστηµα και 

αρχίζει το άλλο, δηλαδή στις συνδέσεις και επικοινωνίες αυτών. Eίναι πολύ 

ευκολότερο να υλοποιηθεί απ' αρχής ένα καινούργιο σύστηµα µε την 

υποστήριξη ολοκληρωµένων λύσεων που συνδέουν τις εσωτερικές 
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διαδικασίες µε τη διαχείριση των πελατών και των λοιπών συνεργατών, 

κάνοντας χρήση και των σύγχρονων Internet εφαρµογών παρά να συνδεθούν 

πρόσθετες εφαρµογές στα ήδη υπάρχοντα. Οι επιχειρηµατίες όµως, που 

έχουν επενδύσει κατά καιρούς σε πληροφοριακή υποδοµή και αναβάθµιση, 

δεν είναι έτοιµοι να ξεκινήσουν µια ολοκληρωτικά νέα λύση για τη διαχείριση 

µιας διευρυµένης επιχείρησης. Ως εκ τούτου, αναζητούνται λύσεις προς 

πολλές κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των υπαρχόντων συστηµάτων και 

την ενοποίησή τους από τις εταιρίες ανάπτυξης και υποστήριξης τεχνολογικών 

λύσεων.

 

'Ένα δεύτερο σηµαντικό ερώτηµα που υπάρχει µπροστά σε µια διαδικασία 

υλοποίησης ενός έργου ERP είναι: γιατί θέλει η επιχείρηση το ERP; Με άλλα 

λόγια, ποιες ακριβώς στοχεύσεις έρχεται να εξυπηρετήσει η εγκατάσταση ενός 

νέου πληροφοριακού συστήµατος, και ακόµα πιο συγκεκριµένα, τι ακριβώς 

θέλουµε το ERP να κάνει. Σπάνια οι ελληνικές εταιρίες που προχωρούν σε µία 

τέτοια λύση έχουν προετοιµαστεί κατάλληλα για να απαντήσουν σε αυτά τα 

βασικά ερωτήµατα πριν αρχίσουν τη διαδικασία εγκατάστασης ενός τέτοιου 

συστήµατος. 'Όπως θα έπρεπε να είναι φανερό, το γεγονός αυτό δυσκολεύει 

αφάνταστα τη µετάβαση από το παλιό σύστηµα στο νέο, επιµηκύνει τη 

διαδικασία και το κόστος του implementation και έχει αρνητική επίπτωση όσον 

αφορά την ωφέλεια που θα µπορούσε να αποκοµίσει µια επιχείρηση από το 

ERP. 

Στατιστικά, η πλέον συνηθισµένη απάντηση που παίρνεις όταν θέτεις το 

ερώτηµα: «γιατί ERP;», είναι "διότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης 

από το παλιό σύστηµα". Η απαίτηση για reporting είναι η απλούστερη που θα 

µπορούσε να έχει µια εταιρία από ένα πληροφοριακό σύστηµα, δεδοµένου ότι 

σχεδόν οποιοδήποτε πακέτο σε παραθυρικό περιβάλλον που βασίζεται (ή και 

έχει µέρος της λογικής του αναπτυγµένο) σε µία σχεσιακή βάση δεδοµένων 

(RDBMS) δίνει τη δυνατότητα να αντληθεί η απαιτούµενη πληροφόρηση µε 

όλους τους τρόπους. Με άλλα λόγια, αυτή και µόνο η απαίτηση είναι µικρή σε 

σχέση µε το µέγεθος της επένδυσης που πρέπει να κάνει η εταιρία για το 
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ERP. ∆υστυχώς πολύ σπανιότερα οι εταιρίες είναι προετοιµασµένες να 

ζητήσουν από το ERP να υποστηρίξει συγκεκριµένες διαδικασίες και 

οργανωτικά σχήµατα. Παρ' όλα αυτά, ένα έργο ERP είναι µια πολύ καλή 

ευκαιρία για να επιβληθούν νέες διαδικασίες και οργανωτικές λύσεις σε µία 

εταιρία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Τα στάδια Σχεδιασµού των ERP συστηµάτων 

  

 

  

Το ERP λειτουργεί σε τρία βασικά επίπεδα. Από 

πάνω προς τα κάτω αυτά είναι: 

 

 

 

1. Σχεδιασµός (Planning): Περιλαµβάνει το σχεδιασµό της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, το σχεδιασµό παραγωγής καθώς και άλλες διαδικασίες σχεδιασµού, 

όπως προϋπολογισµούς, πωλήσεις κ.λ.π. 

 

2. Εκτέλεση (Execution): Περιλαµβάνει στοιχεία όπως τα συστήµατα 

παραγωγής, τη διαχείριση των logistics (αποθήκες, παραγγελίες και µεταφορές) 

καθώς και άλλες διαδικασίες όπως προµήθειες, συντήρηση, διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων κλπ. 

 

3. Ανάλυση (Analysis): Περιλαµβάνει την κοστολόγηση (προϊόντος, παραγωγής 

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

προϋπολογισµούς και ανάλυση πωλήσεων. 

 

Σύστηµα ERP σηµαίνει δεδοµένα. Πολλά δεδοµένα. Τόσο πολλά που µπορούν, 

αντί να ωφελήσουν, να δηµιουργήσουν σύγχυση. Ας δούµε, λοιπόν, πώς το ERP 

θα βοηθήσει την επιχείρηση και τα στελέχη της στην καθηµερινή πρακτική. 

Όταν η επιχείρηση και οι άνθρωποί της κατανοήσουν τις δυνατότητες ενός ERP 

συστήµατος, τότε θα µπορέσουν να αυξήσουν τις δυνατότητές της και να 

µειώσουν τις αδυναµίες της. Χρειάζεται γνώση και, ορισµένες φορές, αλλαγή στον 

τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται οι αποφάσεις.  
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Όταν δεν έχουµε ζυγαριά, µπορούµε, χρησιµοποιώντας την πείρα και το ένστικτό 

µας, να πούµε ότι κάτι ζυγίζει ένα κιλό. Όταν, όµως, έχουµε ζυγαριά, πρέπει να 

µάθουµε να τη χρησιµοποιούµε και τότε θα διαπιστώσουµε ότι το δικό µας κιλό 

δεν είναι πάντα... κιλό! 

 

2.1 Η διαδικασία Υλοποίησης 
 
Όλα τα σηµαντικά πακέτα ERP συνοδεύονται και από τη διαδικασία (ή µέθοδο) 

υλοποίησης την οποία συνιστά ο κατασκευαστής τους. Oι διαδικασίες αυτές 

φέρουν συνήθως χαρακτηριστικές ονοµασίες και συνοδεύονται από ειδικά 

χρονοδιαγράµµατα. Eπισηµαίνεται όµως ότι οι σηµαντικές φάσεις καθεµίας από 

αυτές τις διαδικασίες είναι παρόµοιες. Oι φάσεις αυτές περιγράφονται κατωτέρω 

µε επικέντρωση στα σηµεία τα οποία θεωρούνται κλειδιά για την επιτυχία του 

έργου υλοποίησης. 

Φάση 1: Προετοιµασία 

H προετοιµασία της υλοποίησης περιλαµβάνει δύο βασικές ενέργειες: 

• Oργάνωση της οµάδας υλοποίησης. 

• Aνάπτυξη του προγράµµατος υλοποίησης. 

H οµάδα υλοποίησης δεν ταυτίζεται κατ' ανάγκη µε την οµάδα αξιολόγησης 

και επιλογής του λογισµικού, αν και συνήθως οι δύο οµάδες περιλαµβάνουν 

κοινά µέλη. H δοµή της οµάδας υλοποίησης διαµορφώνεται µε βάση τις 

ανάγκες του εκάστοτε έργου. Mια τυπική ιεραρχία της οµάδας περιλαµβάνει τα 

εξής επίπεδα: 

Xορηγός έργου (project sponsor), ο οποίος εξασφαλίζει τους απαραίτητους 

πόρους. O ρόλος του χορηγού αναλαµβάνεται από ανώτατο διοικητικό 

στέλεχος, όπως ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος ή ο γενικός 

διευθυντής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δέσµευση της διοίκησης. 
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Yπεύθυνος έργου (project manager), ο οποίος αναλαµβάνει τη διοίκηση του 

έργου υλοποίησης. O project manager πρέπει να έχει ολοκληρωµένη 

αντίληψη των σηµαντικών (core) επιχειρηµατικών διαδικασιών και των 

διασυνδέσεών τους. 

Συνιστάται η θέση αυτή να ανατεθεί σε manager, όχι όµως στον υπεύθυνο 

µηχανογράφησης. 

Eπιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης (steering committee), η οποία 

ασκεί την εποπτεία του έργου. Συνήθως τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας 

αποτελούν µέλη του steering committee. 

Oµάδες έργου (project teams), οι οποίες επικεντρώνονται και εκτελούν βασικά 

τµήµατα του έργου. O υπεύθυνος κάθε οµάδας έργου είναι συνήθως manager 

της εταιρίας, ο οποίος αφιερώνει σηµαντικότατο χρόνο στο έργο υλοποίησης 

(από 40% έως 60% του διαθέσιµου χρόνου του). 

Yπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας του έργου, ο οποίος ασκεί συµβουλευτικό 

ρόλο. H θέση αυτή δεν εντάσσεται σε ιεραρχικό επίπεδο. 

Eπισηµαίνεται επίσης ότι στελέχη του εξωτερικού συµβούλου υλοποίησης 

συµµετέχουν στην επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και 

στις οµάδες έργου. 

Tο πρόγραµµα υλοποίησης καταρτίζεται σε συνεργασία µε τον εξωτερικό 

σύµβουλο. Περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες και είναι 

κατάλληλα δοµηµένο, ώστε να διευκολύνεται η εφαρµογή του. 

Eπιτυχής κατάτµηση του έργου συνίσταται σε ορθολογικά οριοθετηµένες 

δραστηριότητες, για τις οποίες καθορίζονται εκ των προτέρων οι 

προϋποθέσεις επιτυχίας, οι απαιτούµενοι πόροι, ο χρόνος υλοποίησης, τα 

ορόσηµα ελέγχου (milestones), και τα κριτήρια επιτυχίας. 

Συνιστάται επίσης η αποτύπωση του προγράµµατος υλοποίησης σε 

διάγραµµα PERT, και ο σαφής καθορισµός του κρίσιµου δρόµου. Σηµαντικός 
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παράγοντας επιτυχίας είναι η ανάπτυξη διαδικασίας παρακολούθησης και 

αναθεώρησης του προγράµµατος από το steering committee. 

Όπως αναφέρεται κατωτέρω, επιβάλλεται ο καθορισµός ρεαλιστικού 

χρονοπρογράµµατος και η αποφυγή τεχνητών (ή και εκβιαστικών) ορόσηµων, 

όπως το περίφηµο "πρώτη-πρώτου". 

Φάση 2: Σχεδιασµός και Παραµετροποίηση 

H φάση αυτή αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας υλοποίησης και απαιτεί τη 

µεγαλύτερη συνεισφορά από όλους τους συµµετέχοντες στην οµάδα. 

Σηµαντικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν: 

• Eγκατάσταση εξοπλισµού, λογισµικού και αρχικές δοκιµές 

λειτουργικότητας. 

• Eκπαίδευση της οµάδας υλοποίησης στο πακέτο ERP, και ειδικότερα 

των project teams στα αντίστοιχα εξειδικευµένα υποσυστήµατα του 

πακέτου. 

• Aποτύπωση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών διαδικασιών (business 

process mapping). 

• Aνάλυση και αξιολόγηση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών 

διαδικασιών (process analysis). 

• Προσαρµογή των ανωτέρω διαδικασιών σε επιλεγµένες διαδικασίες 

που υποστηρίζει το πακέτο ERP (process synthesis/adaptation). 

• Aνάπτυξη των κατάλληλων τιµών για τις παραµέτρους των διαδικασιών 

του συστήµατος. 

• Σχεδιασµός και υλοποίηση οθονών και αναφορών. 

• Σχεδιασµός και υλοποίηση επιπέδων πρόσβασης και εξατοµίκευση 

περιβάλλοντος χρηστών. 

H αποτύπωση, ανάλυση και προσαρµογή των επιχειρηµατικών διαδικασιών 

αποτελούν κρίσιµα βήµατα όχι µόνο για την επιτυχή υποστήριξη της 

επιχείρησης από το πακέτο ERP, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης γενικότερα.  Για καλύτερα αποτελέσµατα, συνιστάται η διεξαγωγή 
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ενός έργου Aνασχεδιασµού των Eπιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών (Business 

Process Reengineering - BRP) προ της επιλογής και υλοποίησης του 

συστήµατος ERP. H τακτική αυτή διευκολύνει όχι µόνο την επιλογή του πλέον 

κατάλληλου συστήµατος, αλλά και την καίρια αυτή φάση της υλοποίησης. 

Γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις βέλτιστες διαδικασίες προς υλοποίηση, οι 

προσπάθειες των µελών της οµάδας επικεντρώνονται: α) στην επιλογή της 

κατάλληλης παραλλαγής από πολλές εναλλακτικές διαδικασίες που 

υποστηρίζουν τα περισσότερα από τα ισχυρά πακέτα, και β) στην ανάπτυξη 

των κατάλληλων παραµέτρων, οι οποίοι εξειδικεύουν τις διαδικασίες αυτές. 

Xαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων παραµέτρων αποτελούν οι χρόνοι 

διέλευσης (lead times) παραγωγής, ή η ιεραρχία των κέντρων κέρδους (profit 

centers) της εταιρίας. Eάν δεν έχει προηγηθεί έργο BPR, τότε η Φάση 

σχεδιασµού και παραµετροποίησης περιλαµβάνει σηµαντικές δραστηριότητες 

αξιολόγησης και σχεδιασµού διαδικασιών, οι οποίες τείνουν να επιµηκύνουν 

και, ορισµένες φορές, να αποπροσανατολίζουν το έργο της υλοποίησης. 

Eπισηµαίνεται επίσης ότι τα πλέον ολοκληρωµένα πακέτα ERP 

περιλαµβάνουν εξειδικευµένα εργαλεία αποτύπωσης των επιχειρηµατικών 

διαδικασιών. Oρισµένα από αυτά δεν προσαρµόζουν το σύστηµα αυτόµατα 

βάσει της εκάστοτε αποτυπωµένης, µέσω των ειδικών εργαλείων, 

επιχειρηµατικής διαδικασίας. 

Kαίριο ρόλο διαδραµατίζει ο σύµβουλος υλοποίησης στην αποτύπωση / 

ανάλυση / προσαρµογή των διαδικασιών, καθώς και στην παραµετροποίηση 

του συστήµατος. Eπίσης, η υποστήριξη του συµβούλου είναι σηµαντική στον 

καθορισµό αρµοδιοτήτων και επιπέδων πρόσβασης των χρηστών. 

Φάση 3: Προετοιµασία για Πλήρη Eφαρµογή και ∆οκιµές 

H φάση αυτή αποσκοπεί στην προετοιµασία του παραµετροποιηµένου 

συστήµατος για την πλήρη εφαρµογή και περιλαµβάνει: 

• Mετάβαση δεδοµένων (data migration). 

• Eκπαίδευση χρηστών. 
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• Tεκµηρίωση διαδικασιών και συστήµατος. 

• Πιλοτική εφαρµογή. 

• Έλεγχο αποδοχής. 

H εκπαίδευση των χρηστών περιλαµβάνει διαφορετικά στάδια, όπως η γενική 

εισαγωγή στη χρήση του συστήµατος, εκπαίδευση στις διαδικασίες και στις 

µεθόδους που υποστηρίζει το σύστηµα, λεπτοµερή εκπαίδευση στις οθόνες 

που χρησιµοποιεί και τα βήµατα που εκτελεί ο κάθε χρήστης, εκπαίδευση στα 

εργαλεία του συστήµατος κ.λπ. O σωστός κατακερµατισµός της εκπαίδευσης, 

καθώς και η προσαρµογή της στις ανάγκες των χρηστών αποτελούν 

σηµαντικές προϋποθέσεις επιτυχίας. 

H πιλοτική εφαρµογή επικεντρώνεται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα 

περιπτώσεων (περιορισµένο εύρος δεδοµένων), αλλά εισχωρεί σε βάθος στις 

ιδιαιτερότητες κάθε διαδικασίας. Kατά την πιλοτική εφαρµογή διαφαίνονται 

προβλήµατα του σχεδιασµού και της υλοποίησης των διαδικασιών, καθώς και 

της παραµετροποίησης του συστήµατος. Tα προβλήµατα αυτά πρέπει να 

αντιµετωπιστούν επιτυχώς προ της έναρξης της πλήρους λειτουργίας του 

συστήµατος. Eπισηµαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριµένες µέθοδοι διεξαγωγής 

της πιλοτικής εφαρµογής και αξιολόγησης του συστήµατος µε τη χρήση 

ειδικών εργαλείων. H αποδοχή του συστήµατος γίνεται µε βάση τα 

αποτελέσµατα της πιλοτικής εφαρµογής. 

Φάση 4: Πλήρης εφαρµογή (Live) Σε αυτή τη φάση το σύστηµα τίθεται σε 

πλήρη λειτουργία. H φάση αυτή συνήθως περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• ∆οκιµαστική εκτέλεση πλήρους λειτουργίας (parallel run). 

• Aποτύπωση και ανάλυση των αποτελεσµάτων της πλήρους 

λειτουργίας. 

• Bελτιστοποίηση συστήµατος. 

Kατά τη δοκιµαστική εκτέλεση το νέο σύστηµα ERP και τα υφιστάµενα 

συστήµατα της εταιρίας λειτουργούν παράλληλα. Tα υφιστάµενα συστήµατα 

όµως είναι αυτά τα οποία υποστηρίζουν ακόµη τις επιχειρηµατικές διαδικασίες 
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της επιχείρησης. Tα αποτελέσµατα της λειτουργίας των δύο συστηµάτων 

συγκρίνονται και διεξάγονται οι τελευταίες ρυθµίσεις και βελτιώσεις στο 

πακέτο ERP. Mετά την έναρξη πλήρους λειτουργίας καταγράφονται όλα τα 

λειτουργικά προβλήµατα, τα οποία αναλύονται και διορθώνονται. 

Πέραν της αντιµετώπισης προβληµάτων της υλοποίησης, η βελτίωση του 

συστήµατος αλλά και των επιχειρηµατικών διαδικασιών αποτελεί συνεχές 

έργο, το οποίο αποβλέπει και στη δυναµική προσαρµογή της επιχείρησης στις 

µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς. 

2.2  Παράγοντες Eπιτυχίας της Yλοποίησης Συστηµάτων ERP 

Όπως σε κάθε πολύπλοκο έργο, η επιτυχία υλοποίησης του συστήµατος ERP 

εξαρτάται όχι µόνο από το σχεδιασµό και εφαρµογή συστηµατικής µεθόδου 

εκτέλεσης των εργασιών, αλλά και από την εκ των προτέρων λήψη µέτρων 

για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων σε καίρια σηµεία του έργου. Tρία 

από τα σηµεία, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, συζητούνται 

κατωτέρω: 

1. Aντικείµενο / Πεδίο εφαρµογής έργου (project scope). 

2. Aνθρώπινοι πόροι (resources). 

3. ∆ιοίκηση έργου. 

O καθορισµός του αντικειµένου και των ορίων του έργου υλοποίησης απαιτεί 

προσεκτική αντιµετώπιση. Ως διευκρινιστικό παράδειγµα αναφέρεται η 

οριοθέτηση της υλοποίησης συστήµατος ERP, έτσι ώστε να υποστηρίξει 

αυστηρά τις υφιστάµενες επιχειρησιακές διαδικασίες. Eναλλακτικά, το έργο θα 

µπορούσε να οριοθετηθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει ανασχεδιασµό των 

διαδικασιών και υποστήριξη των νέων διαδικασιών από το σύστηµα. Eπίσης, 

συνιστάται η αποφυγή µεταβολής του αντικειµένου κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης. 

H επιλογή των ανθρώπινων πόρων αναφέρεται στα στελέχη της επιχείρησης 

που θα συµµετάσχουν στην οµάδα υλοποίησης, καθώς και στα στελέχη της 

οµάδας συµβούλου υλοποίησης. Όσον αφορά τα στελέχη της επιχείρησης, 
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συνιστάται η εντατική απασχόληση στο έργο (κατά 40%-60% του συνολικού 

χρόνου εργασίας τους) στελεχών που εκπροσωπούν όλες τις καίριες 

λειτουργίες της επιχείρησης. Aπαραίτητη επίσης θεωρείται η πλήρης 

απασχόληση ενός εκπαιδευµένου στελέχους της επιχείρησης. Στα επιλεγµένα 

στελέχη πρέπει να δοθούν κατάλληλα κίνητρα αλλά και περιορισµοί έτσι ώστε 

να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες αποχώρησης από την εταιρία κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης ή αµέσως µετά την ολοκλήρωση του έργου. Όσον 

αφορά τα στελέχη του συµβούλου, συνιστάται να διασφαλιστεί η συµµετοχή 

στελεχών µε εµπειρία σε υλοποίηση συστηµάτων ERP σε επιχειρήσεις 

παροµοίου αντικειµένου. Tο ηγετικό στέλεχος της συµβουλευτικής οµάδας 

πρέπει να επιλεχθεί προσεκτικά, να κατονοµαστεί και να καθοριστούν κανόνες 

αντικατάστασης. Eπίσης συνιστάται περιοδική αξιολόγηση των στελεχών του 

συµβούλου από τα µέλη-στελέχη της επιχείρησης καθώς και από το 

σύµβουλο διασφάλισης ποιότητας. 

Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται και πάλι η αποφυγή µη ρεαλιστικών 

προγραµµάτων υλοποίησης. ∆ελεαστικές υποσχέσεις από προµηθευτές και 

συµβούλους που διαφηµίζουν "2µηνη υλοποίηση ERP" ή προγράµµατα 

"άµεσων αποτελεσµάτων" πρέπει να απορρίπτονται. Σηµαντικότατος 

θεωρείται ο ρόλος του διευθυντή έργου στην αποφασιστική λήψη 

αποφάσεων, στην έγκαιρη διάγνωση και γοργή επίλυση προβληµάτων και 

διαφορών, και στην εµπλοκή των διευθυντών της εταιρίας όπου αυτό είναι 

απαραίτητο. 

2.3 Λειτουργικότητα Συστηµάτων ERP 
 

Tα πληροφοριακά συστήµατα ERP υποστηρίζουν τις βασικότερες 

επιχειρηµατικές διαδικασίες και είναι δοµηµένα σε "λειτουργικά 

υποσυστήµατα" (functional modules).  

Oι βασικές διαδικασίες που υποστηρίζονται από κάθε υποσύστηµα 

συνοψίζονται κατωτέρω. 

 



 

 24

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
«Χρήση συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» 

Μεταπτυχιακή εργασία Άννας Πασχίδου 

Tο υποσύστηµα Oικονοµικής ∆ιαχείρισης είναι η καρδιά του ERP, και 

ανταλλάσσει πληροφορίες µε όλα τα υπόλοιπα υποσυστήµατα. Bασικές 

διαδικασίες της Oικονοµικής ∆ιαχείρισης περιλαµβάνουν τη Γενική Λογιστική 

(General Ledger), την Aναλυτική Λογιστική (Analytical Ledger), τη ∆ιαχείριση 

Παγίων (Asset Management), τις Oικονοµικές Kαταστάσεις (Financial 

Statements), τους Eισπρακτέους Λογαριασµούς (Accounts Receivable), τους 

Πληρωτέους Λογαριασµούς (Accounts Payable) και τη ∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων 

(Treasury Management). Aνάλογα µε το βαθµό ολοκλήρωσης των 

συστηµάτων ERP υποστηρίζονται και άλλες διαδικασίες όπως ο 

Προϋπολογισµός (Budgeting), η Kοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity 

Based Costing), κ.ά. 

 

Oι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Πωλήσεων - Marketing 

περιλαµβάνουν την Παραγγελιοληψία (Order Entry), την Tιµολόγηση 

(Invoicing), τη ∆ιαχείριση Συµβολαίων (Sales Contracts), το Mητρώο Πελατών 

(Customer Table), τα Aξιόγραφα, Open Items, και Στατιστικά Πωλήσεων. 

Oρισµένα από τα συστήµατα ERP υποστηρίζουν επίσης την Aνάλυση 

Oφειλών (Aging Analysis), την Eξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service), το 

Marketing, τις Προβλέψεις Zήτησης (Forecasting), την Hλεκτρονική Aνταλλαγή 

∆εδοµένων (EDI) και το Hλεκτρονικό Eµπόριο µέσω Internet (Electronic 

Commerce). Tο υποσύστηµα των Πωλήσεων ανταλλάσσει πληροφορίες 

κυρίως µε τα υποσυστήµατα Oικονοµικής ∆ιαχείρισης, Aποθήκευσης και 

∆ιανοµής, και Παραγωγής. 

 

Oι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Προµηθειών περιλαµβάνουν τον 

Έλεγχο και ∆ιαχείριση Aιτήσεων Aγοράς (Purchase Inquiries Control & 

Management), τη ∆ιαχείριση Eντολών Aγοράς (Purchase Orders 

Management), τον Έλεγχο Παραλαβών (Receipt Control), την Aξιολόγηση 

Προµηθευτών (Supplier Evaluation) και τη ∆ιαχείριση Συµβάσεων (Contract 

Management). Tο υποσύστηµα των Προµηθειών ανταλλάσσει πληροφορίες 

κυρίως µε τα υποσυστήµατα Oικονοµικής ∆ιαχείρισης, Aποθήκευσης και 

∆ιανοµής, και Παραγωγής. 
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Oι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Aποθήκευσης - ∆ιανοµής 

περιλαµβάνουν τη ∆ιαχείριση Aποθεµάτων (Inventory Control), και τον 

Προγραµµατισµό Aπαιτήσεων ∆ιανοµής (Distribution Requirement Planning). 

’λλες λειτουργίες που πιθανώς να υποστηρίζονται περιλαµβάνουν τη 

∆ιαχείριση Aποθηκών (Warehouse Management) και τη ∆ιαχείριση Στόλου 

Φορτηγών (Fleet Management). Tο υποσύστηµα της Aποθήκευσης - 

∆ιανοµής ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα υποσυστήµατα Oικονοµικής 

∆ιαχείρισης, Πωλήσεων - Marketing, Προµηθειών και Παραγωγής. 

 

Oι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστηµα Aνθρώπινων Πόρων 

περιλαµβάνουν τον Προγραµµατισµό Προσωπικού (Personnel Planning), τη 

Mισθοδοσία (Payroll), και την Aξιολόγηση Προσωπικού (Personnel 

Evaluation). ’λλες λειτουργίες που καλύπτονται είναι τα Eξοδολόγια 

(Personnel Expenses), η Παρουσία Προσωπικού (Time &Attendance), η 

∆ιαχείριση Eπιπέδων Προσωπικού, Πιστοποιητικών Eκπαίδευσης και 

Σεµιναρίων. Tο υποσύστηµα των Aνθρώπινων Πόρων ανταλλάσσει 

πληροφορίες κυρίως µε το υποσύστηµα Oικονοµικής ∆ιαχείρισης. 

Oι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστηµα Παραγωγής 

περιλαµβάνουν τον Προγραµµατισµό Aπαιτήσεων ∆υναµικότητας (Capacity 

Requirements Planning), το Mακροπρόθεσµο Προγραµµατισµό Παραγωγής 

(Master Production Scheduling), τον Προγραµµατισµό Aπαιτήσεων Yλικών 

(Material Requirements Planning), τον Έλεγχο Παραγωγής (Shop Floor 

Control) και την Kοστολόγηση Παραγωγής (Cost Accounting). ’λλες 

λειτουργίες που πιθανώς να υποστηρίζει είναι η ∆οµή Προϊόντων (Product 

Configuration), ο Έλεγχος Aλλαγών Σχεδίων (Design Control) και ο 

Bραχυπρόθεσµος Προγραµµατισµός Παραγωγής (Scheduling). Tο 

υποσύστηµα της Παραγωγής ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα υποσυστήµατα 

Oικονοµικής ∆ιαχείρισης, Πωλήσεων - Marketing, Προµηθειών και 

Aποθήκευσης - ∆ιανοµής. 

 

Tα λειτουργικά αυτά υποσυστήµατα υποστηρίζονται από τη βάση δεδοµένων 

του συστήµατος, στην οποία κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύεται µια και 

µοναδική φορά. H βάση δεδοµένων αποτελεί το πληροφοριακό µοντέλο της 
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ολοκληρωµένης γνώσης της επιχείρησης. Λόγω των µεγάλων διαφορών στη 

λειτουργικότητα µεταξύ των υφιστάµενων συστηµάτων ERP, δεν υπάρχει 

σαφής διαχωρισµός µεταξύ των λειτουργιών των ERP και των εξειδικευµένων 

πακέτων λογισµικού. Γενικώς όµως το σύστηµα ERP µπορεί να θεωρηθεί ως 

η βασική επιχειρησιακή πληροφοριακή υποδοµή υποστήριξης των 

επιχειρηµατικών διαδικασιών. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις όµως υπάρχει η ανάγκη στην υποδοµή αυτή να 

συνδεθούν εξειδικευµένες εφαρµογές. 

Oι περισσότεροι κατασκευαστές λογισµικού δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης 

των εξειδικευµένων εφαρµογών µε το σύστηµα ERP µιας επιχείρησης.  

 

Eνδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω εφαρµογές: 

 

•∆ιαχείριση Pοής Eργασιών (Workflow Management). 

•∆ιαχείριση Aποθηκών (Warehouse Management). 

•∆ιαχείριση Eφοδιαστικής Aλυσίδας (Supply Chain Management). 

•Έλεγχος Ποιότητας / ∆ιασφάλιση Ποιότητας (QC / QA). 

•Hλεκτρονικό Eµπόριο (Electronic Commerce). 

•∆ιαχείριση Έργων (Project Management). 

•Συντήρηση Παγίων (Maintenance & Service). 

•∆ιαχείριση ∆ιεργασιών Pοϊκής Παραγωγής (Process Management). 

•Tηλεφωνικά Kέντρα (Call Centers). 

 

Eνδεικτικά αναφέρεται ο ρόλος της εφαρµογής Supply Chain Management, η 

οποία συνδέει την εφοδιαστική αλυσίδα µιας εταιρίας µε τα κυκλώµατα των 

Προµηθειών, του Προγραµµατισµού Παραγωγής και των Πωλήσεων. 

Συγκεκριµένα, οι εφαρµογές Supply Chain Management αναλαµβάνουν τον 

προγραµµατισµό και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας από την πρόβλεψη πωλήσεων έως την εκτέλεση της διανοµής. 

Oι κυριότερες από τις εφαρµογές αυτές έχουν ήδη δοµηθεί, ώστε να είναι 

συµβατές µε τα δηµοφιλέστερα συστήµατα ERP. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - H αναγκαιότητα συστήµατος ERP - 
Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα 

Τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή ενός συστήµατος E.R.P. είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικά, ειδικά αν η ανάλυση των απαιτήσεων και η σχεδίαση έγινε 

συστηµατικά και όχι αποσπασµατικά και σίγουρα πριν από την επιλογή και 

την εγκατάσταση του E.R.P. Τα συστήµατα E.R.P. είναι κυρίως 

προσανατολισµένα στις επιχειρηµατικές διεργασίες και όχι στις λειτουργίες, 

υποστηρίζοντας την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων, τη µέγιστη δυνατή 

ευελιξία και αντιµετωπίζουν βέλτιστα το πρόβληµα του καταµερισµού των 

πληροφοριών, των διαδικασιών και των πρακτικών µιας επιχείρησης. Η 

εξοικονόµηση πόρων (κυρίως ανθρωπίνων) είναι άµεση λόγω του ότι αφενός 

γίνεται καλύτερη αξιοποίησή τους, ενώ παράλληλα περιορίζονται οι 

διπλοκαταχωρίσεις, τα λάθη, κ.λπ. 

Επιπλέον, τα συστήµατα E.R.P. επιβάλλουν και µια δοµή οργάνωσης και 

ροής εργασιών (Work Flow) προσαρµοσµένη πάντοτε στις ανάγκες της 

εκάστοτε εταιρίας. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να προσεχθεί ένα σύνηθες 

λάθος πού γίνεται µε το να προσαρµόζεται η εταιρεία στο E.R.P. ενώ λογικά 

θα έπρεπε να προσαρµοστεί το σύστηµα στην εταιρία. Φυσικά η όποια 

εµπειρία και τεχνογνωσία έχει ενσωµατωθεί στο κάθε σύστηµα E.R.P. θα 

πρέπει να εξετάζεται ως προς την εφαρµογή της αξιοποιώντας ιδέες και 

λύσεις που έχουν εφαρµοστεί επιτυχώς στο παρελθόν σε οµοειδείς εταιρίες. 

Όπως προαναφέραµε, τα συστήµατα E.R.P. βασίζονται σε βάσεις δεδοµένων 

(RDBMS), όπου εισάγονται, τηρούνται και ανακαλούνται όλα τα δεδοµένα της 

επιχείρησης. Η κάθε πληροφορία εισάγεται µόνο µία φορά και ενηµερώνονται 

αυτόµατα όλα τα σχετιζόµενα υποσυστήµατα, είτε real time είτε batch. Η 

απόδοση σε ταχύτητες ενός E.R.P. µπορεί να βελτιστοποιηθεί µε τεχνικές 

data warehousing, κυρίως σε θέµατα πολύπλοκων αναφορών που απαιτούν 

σηµαντικές ποσότητες ιστορικών δεδοµένων. Πολλά συστήµατα E.R.P. έχουν 

ενσωµατωµένα υποσυστήµατα Workflow µέσω των οποίων σχεδιάζεται όλη η 
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ροή των πληροφοριών και η λήψη αποφάσεων. Ουσιαστικά τα συστήµατα 

αυτά θεωρούνται ως η αναγκαία πληροφοριακή υποδοµή αποδοτικής 

λειτουργίας και υποστήριξης των επιχειρηµατικών αποφάσεων µιας εταιρίας.  

Έτσι τα συστήµατα E.R.P., που συνήθως έχουν µεγάλο κόστος αγοράς, δεν 

θα πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν δαπάνη, αλλά σαν επένδυση, η οποία 

µάλιστα µπορεί να αποσβεστεί σε πολύ µικρό διάστηµα, από λίγους µήνες ως 

λίγα έτη, αν έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις πραγµατικές ανάγκες της 

εταιρίας, και όχι απλά για να µηχανογραφήσει τις ήδη υφιστάµενες 

διαδικασίες. Είναι άλλωστε η καλύτερη αφορµή για την αναδιοργάνωση των 

επιχειρηµατικών διαδικασιών. 

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) µετρούν ήδη 

κάποια χρόνια λειτουργίας στην ελληνική αγορά. Μάλιστα κάποια, µε διεθνείς 

διακρίσεις, έχουν προσαρµοστεί επαρκώς στην όχι και τόσο εύκολη ελληνική 

πραγµατικότητα µε τις πολλές γραφειοκρατικές απαιτήσεις και τις ακαµψίες 

του Κ.Β.Σ. Άλλα πάλι, προερχόµενα από το εξωτερικό, κυρίως την Ευρώπη, 

βρίσκονται στη φάση της δύσκολης προσαρµογής. Βεβαίως, υπάρχουν και 

αρκετά εγχώριας προέλευσης που είναι εκ κατασκευής «προσαρµοσµένα». 

Ανεξάρτητα όµως από τη χώρα προέλευσης του συστήµατος ∆ιαχείρισης, ας 

δούµε επιγραµµατικά τα «συν» και τα «πλην», ή καλύτερα τι πρέπει να έχει 

υπόψη της η επιχείρηση όταν θα αναζητήσει την εγκατάσταση ενός ERP. 

 

3.1 Πλεονεκτήµατα Υιοθέτησης ERP λύσης 
  

- Προσφέρεται αυξηµένος έλεγχος στους απολογισµούς και στην επεξεργασία 

οικονοµικών δεδοµένων. 

- Μειώνεται η εκτύπωση εγγράφων για λόγους απλής πληροφόρησης.  

- Προσφέρεται µεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα στις πληροφορίες.  

- Επιτρέπεται η ταχύτατη αλλαγή των επιχειρησιακών διαδικασιών. 

-    Βελτιώνεται η παρακολούθηση και η διασύνδεση µε παραρτήµατα που 

βρίσκονται σε µακρινές αποστάσεις. 
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- Παρέχονται λύσεις για άλλου τύπου µηχανογραφικά - λογιστικά 

προβλήµατα.  

- Γενικότερα, παρέχεται µια ενοποιηµένη βάση δεδοµένων, η οποία 

αυξάνει την αποδοτικότητα.  

 

Όλα τα παραπάνω, όµως, είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν από διεθνείς 

πηγές και µεγάλες παγκοσµίως επιχειρήσεις. Τι συµβαίνει όµως µε την 

ελληνική αγορά; Στη χώρα µας υπολογίζεται ότι περίπου το 15% των 

µικροµεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων έχουν εγκαταστήσει ένα τέτοιο 

πρόγραµµα, ποσοστό αρκετά χαµηλό για να γίνει διάχυση της γνώσης γύρω 

από το θέµα. Αυτό µαρτυρά επίσης, από την άλλη πλευρά, και τη σχετικά 

µικρή εµπειρία των εταιριών που προωθούν και εγκαθιστούν ERP 

προγράµµατα.  

 

3.2 Μειονεκτήµατα – Προβλήµατα στη διαδικασία υλοποίησης 
  

Στην πραγµατικότητα τα προβλήµατα ενός ERP συστήµατος που µπορεί να 

αντιµετωπίσει µία επιχείρηση είναι αρκετά, γι' αυτό θα σταθούµε ιδιαίτερα σε 

αυτά. Σηµαντικό ρόλο θα παίξει βέβαια και η ετοιµότητα της επιχείρησης και 

συγκεκριµένα το επίπεδο της εσωτερικής οργάνωσης, τα στελέχη και το 

προσωπικό που θα πρέπει να είναι έτοιµα κατ' αρχάς να προσαρµοστούν και 

στη συνέχεια να απορροφήσουν ένα τέτοιο πρόγραµµα.  

 

Πιο συγκεκριµένα: 

 

- Το πρώτο θέµα, όπως προαναφέραµε, είναι η έλλειψη εµπειρίας των 

εταιριών πώλησης τέτοιων συστηµάτων. Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι θέµατα 

που µπορεί να προκύψουν κατά την προσαρµογή µπορεί να µην είναι άµεσα 

αντιµετωπίσιµα από τις εταιρίες των ERP, δεδοµένου ότι κάθε πελάτης γι' 

αυτές είναι κάτι καινούργιο και πρωτόγνωρο όσον αφορά στο «στήσιµο» του 

συστήµατος.  

- Άλλο µειονέκτηµα είναι επίσης το υψηλό κόστος κατ'αρχάς αγοράς και 

προσαρµογής - εκπαίδευσης του προσωπικού (µε τα δεδοµένα µιας µεσαίας 
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σε µέγεθος επιχείρησης υπολογίζεται σε 60 - 90 χιλιάδες ευρώ). Να 

επισηµανθεί και η ανάγκη αντίστοιχου εξοπλισµού hardware, όπου στις 

περισσότερες των περιπτώσεων χρειάζονται αναβαθµίσεις, µε το ανάλογο 

κόστος. 

- Μεγάλο επίσης είναι και το κόστος συντήρησης - υποστήριξης. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µία τέτοια χρέωση µπορεί να φτάσει τα 60 -120 

ευρώ/ώρα.  

- Τέλος, ο χρόνος εγκατάστασης και τελειοποίησης της λειτουργίας µιας ERP 

εφαρµογής κρίνεται µεγάλος. Στατιστικά έχει υπολογισθεί ένας µέσος όρος 

ενός έτους. Αντίστοιχα είναι σίγουρο ότι θα επιβραδυνθούν οι καθηµερινές 

εργασίες της επιχείρησης για προφανείς λόγους. 

Ανάλογα πάντα µε τη δοµή και το επίπεδο της εσωτερικής οργάνωσης της 

επιχείρησης και το επίπεδο του στελεχικού - υπαλληλικού της προσωπικού, 

µπορεί να αντιµετωπισθεί ευκολότερα ή δυσκολότερα και µια σειρά άλλων 

προβληµάτων. Η ουσία τέτοιων προβληµάτων πρέπει να αναζητηθεί στα 

θεµελιώδη προβλήµατα της επιχείρησης.  

 

3.3 ERP στη µικρή επιχείρηση: Μύθοι και πραγµατικότητα. 

Μία µικρή επιχείρηση χρειάζεται ERP σύστηµα; 

Οι σύγχρονες µέθοδοι και τακτικές διοίκησης, επιβάλλουν στις επιχειρήσεις 

κάθε µεγέθους να αναζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, προκειµένου να είναι 

σε θέση να αντεπεξέλθουν τόσο στον εξαιρετικά απαιτητικό ανταγωνισµό, όσο 

και στις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών. Με τη χρήση 

ERP εφαρµογών, ακόµα και οι µικρές επιχειρήσεις, επιτυγχάνουν την 

ολοκληρωµένη και απόλυτα προγραµµατιζόµενη αξιοποίηση των πόρων τους, 

έχοντας πλήρη εικόνα για τους συναλλασσοµένους µε την επιχείρηση, το 

ανθρώπινο δυναµικό τους, τα αποθέµατα των ειδών, των µηχανών, των 

αποθηκευτικών χώρων κ.λ.π. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα µία επιχείρηση 

που λειτουργεί οικονοµικά, µε ταυτόχρονα απόλυτη αξιοπιστία σε θέµατα 

παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, και αυτό αποτελεί ένα βασικό 
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χαρακτηριστικό των ERP συστηµάτων, θα µπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο 

τον όγκο των πρωτογενών εγγραφών, προκειµένου να αντλήσει οποιαδήποτε 

πληροφόρηση επιθυµεί και να την επεξεργαστεί σε συνδυασµό και µε άλλες 

πηγές δεδοµένων, τεχνικές που χρησιµοποιούνται από µεγάλες επιχειρήσεις 

για στήριξη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Τέλος, το ERP αποτελεί 

απαραίτητο εργαλείο για τις µικρές επιχειρήσεις δεδοµένης της µεγάλης 

προοπτικής που δηµιουργείται µέσω του Internet. Την τάση αυτή ενισχύει 

ακόµα περισσότερο το γεγονός ότι πολλές από τις υποχρεώσεις των 

επιχειρήσεων έχουν µηχανογραφηθεί από τους αντίστοιχους δηµόσιους 

φορείς, π.χ. πληρωµή Φ.Π.Α., Α.Π.∆. 

 

Γιατί σήµερα µία µικρή επιχείρηση δεν έχει ERP σύστηµα;  

Ο "µικρός" επιχειρηµατίας σήµερα δεν σκέφτεται καν να αποκτήσει ένα ERP  

σύστηµα. Βασικός λόγος είναι κυρίως στο µεγάλο κόστος που απαιτείται, τόσο 

για την αγορά του ERP, όσο και για τις διαδικασίες εγκατάστασης και 

παραµετροποίησης του. Επίσης, οι "µικροί" επιχειρηµατίες "φοβούνται" τα 

κρυφά κόστη που έπονται της αγοράς του ERP. Ένας επιπλέον λόγος είναι η 

εντύπωση που έχει δηµιουργηθεί ότι τα ERP συστήµατα τα χρειάζονται µόνο 

οι µεγάλες επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη και η πρόοδος των µικρών επιχειρήσεων 

εξαρτάται άµεσα από την ταχύτητα και την ολοκληρωµένη διεκπεραίωση τόσο 

των υπηρεσιών προς τους πελάτες, όσο και των υποχρεώσεών τους προς 

προµηθευτές και τρίτους φορείς. Για να εξασφαλίσει µία επιχείρηση, µικρή ή 

µεγάλη, τα παραπάνω θα πρέπει να χρησιµοποιήσει ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα µηχανογράφησης που καλύπτει όλες τις διαδικασίες και τις 

συναλλαγές της, ένα ERP στα µέτρα της. Άλλωστε, όλες οι επιχειρήσεις 

χρειάζονται διαχείριση παγίων, αξιογράφων, µισθοδοσία, παρακολούθηση 

στοιχείων προσωπικού - βιογραφικά, ιδιαίτερες ικανότητες, άδειες, 

προϋπηρεσία κ.λ.π.- και κυρίως ανεξάρτητα από το µέγεθός τους στατιστική 

πληροφόρηση σχετικά µε την οικονοµική τους πορεία, ώστε αυτή να 

απεικονίζεται µε σαφήνεια σε σχέση µε προηγούµενες περιόδους. 



 

 32

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
«Χρήση συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» 

Μεταπτυχιακή εργασία Άννας Πασχίδου 

Πώς το asset ικανοποιεί τις ανάγκες της µικρής επιχείρησης για άµεση 

εγκατάσταση και λειτουργία;  

Το asset είναι ένα τυποποιηµένο προϊόν προορισµένο να εγκατασταθεί σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται η παρουσία εξειδικευµένου 

προσωπικού. Κατά την εγκατάσταση δηλώνονται µέσα από απλές και 

κατανοητές οθόνες τα στοιχεία της εταιρίας και γίνονται επιλογές ώστε να 

διαµορφωθεί το περιβάλλον εργασίας στις επιθυµίες της επιχείρησης.  

 

Ποιος αναλαµβάνει την υποστήριξη του συστήµατος;  

Πίσω από το asset υπάρχει η Symper, µία ελληνική εταιρία software η οποία 

έχει το ολοκληρωµένο Asos ERP που απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε 

µεγέθους. Η Symper διαθέτει προσωπικό µε εµπειρία σε εγκαταστάσεις ERP 

µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων και διασφαλίζει την ποιότητα και τη 

σύννοµη λειτουργία του asset µέσα από τη συνεχή εναρµόνιση των 

εφαρµογών της µε κάθε φορολογική µεταρρύθµιση. Για την υποστήριξη και 

εκπαίδευση των χειριστών η Symper έχει οργανώσει τις υπηρεσίες της, µέσα 

από τις οποίες µπορεί ο κάθε χειριστής να λάβει λύσεις στα προβλήµατα και 

να εκπαιδευτεί αντίστοιχα 24 ώρες το 24ωρο 365 ηµέρες το χρόνο.  

 

Το asset αποτελεί λύση µόνο για το σήµερα ή θα καλύψει την επιχείρηση και 

αύριο, καθώς αυτή θα µεγαλώνει; 

  

Το asset αποτελεί µία τυποποιηµένη έκδοση του Asos, ειδικά 

προσαρµοσµένη στις ανάγκες της µικρής επιχείρησης. Έχει, δηλαδή, την 

υποδοµή που απαιτείται για να καλύψει µεγάλο όγκο εγγραφών, επιπλέον 

χρήστες από αυτούς της αρχικής εγκατάστασης και φυσικά ότι απαιτείται 

προκειµένου να εξασφαλίζει τις υποχρεώσεις των µεγάλων επιχειρήσεων.  

Επίσης, δεδοµένου ότι έχει κληρονοµήσει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός 

εύκολα επεκτάσιµου ERP συστήµατος, είναι εφικτό µε κατάλληλες επεµβάσεις 

και προσαρµογές, το asset να επεκταθεί µαζί µε την επιχείρηση, χωρίς να 

χρειαστεί αντικατάσταση µε άλλη εφαρµογή. 



 

 33

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
«Χρήση συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» 

Μεταπτυχιακή εργασία Άννας Πασχίδου 

 

3.4 ERP, Internet και Ηλεκτρονικό Εµπόριο (e-commerce) 

Στο ερώτηµα που τίθεται για την προσαρµογή της επιχείρησης προς την 

επόµενη φάση της ολοκλήρωσης των συστηµάτων ERP µε τα συστήµατα 

διαχείρισης πελατών (CRM) και τις διαδικασίες του business-to-business 

(B2B) e-Business, παραθέτουµε τις απόψεις εκπροσώπου της IFS.  

O κ. Κυριακάκης λοιπόν της IFS παρατηρεί ότι η απάντηση είναι από απλή 

έως αρκετά πολύπλοκη και αντικείµενο µελέτης ξεχωριστά για κάθε 

επιχείρηση. Οι ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης καθορίζουν και τις ανάγκες 

και τους στόχους. Πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι η τεχνολογία δεν καθορίζει 

τις ανάγκες, απλά επιλύει προβλήµατα και προσφέρει λύσεις. Επιπρόσθετα η 

τεχνολογία σήµερα έρχεται να δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες και εκεί πρέπει να 

εστιαστούν τα ερωτήµατα που πρέπει να τεθούν.  

 Για παράδειγµα, το Internet σήµερα αγγίζει τους πάντες στον επιχειρηµατικό 

κόσµο. Τα ερωτήµατα λοιπόν µπορεί να είναι:  

•Τι κάνει ο ανταγωνισµός σήµερα προς αυτή την κατεύθυνση;  

•Πού στηρίζεται µέχρι σήµερα το ανταγωνιστικό µας πλεονέκτηµα και πως οι 

νέες τεχνολογίες µπορούν να το διατηρήσουν ή ακόµη και να το αυξήσουν; 

•Έχω τη δυνατότητα σήµερα να ενσωµατώσω τις νέες τεχνολογίες στην 

επιχείρησή µου που αφορούν το Extended Enterprise, και το e-Business και, 

εάν όχι, πώς θα το επιτύχω;  

•Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα που µου προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και µε 

ποιο τρόπο τα πλεονεκτήµατα αυτά θα µειώσουν το κόστος αυξάνοντας 

παράλληλα την κερδοφορία µας; 

Η παραπάνω λίστα ερωτηµάτων δίνει µόνο την κορυφή του παγόβουνου και 

φυσικά µπορεί να µεγαλώσει ανάλογα µε το ποιος κάνει τα ερωτήµατα αυτά. 

Το θέµα λοιπόν είναι πώς απαντώνται.  
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Εµείς στην IFS, επισηµαίνει ο κ. Kυριακάκης, µπορούµε να είµαστε σίγουροι 

ότι στα ερωτήµατα αυτά έχουµε τις απαντήσεις και τις λύσεις σε όλα τα 

σχετικά προβλήµατα. Kαι συνεχίζει: «Ίσως σήµερα να είµαστε η µοναδική 

εταιρία διεθνώς που µπορεί να προσφέρει λύσεις και απαντήσεις στο 

πρόβληµα και την πρόκληση που λέγεται Extended Enterprise. Αυτό γιατί η 

λύση που προσφέρουµε δεν ενσωµατώνει µόνο τις νέες τεχνολογίες σε µία 

αµιγώς ενιαία πλατφόρµα, αλλά πάει την επιχείρηση που την υιοθετεί ακόµη 

πιο µπροστά. Μπορούµε να σχεδιάσουµε µαζί µε την επιχείρηση τη 

στρατηγική της πριν ακόµη αποφασιστεί η µετάβαση στις νέες αυτές 

τεχνολογίες. Με άλλα λόγια έχουµε τα εργαλεία, τα προϊόντα, την τεχνογνωσία 

και τη µεθοδολογία που θα οδηγήσει µία εταιρία µε ασφάλεια σε ένα νέο 

κόσµο ευκαιριών, ανταγωνιστικότητας και δυναµισµού.  

Το IFS e-Volve είναι µία υπηρεσία που αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία. Η 

απόφαση για την µετάβαση ή όχι µιας επιχείρησης στην αρένα του e-Business 

και στην Ψηφιακή Οικονοµία πρέπει να είναι τεκµηριωµένη. Οι κίνδυνοι 

πρέπει να αναλυθούν πλήρως, τα πλεονεκτήµατα ή τα µειονεκτήµατα επίσης, 

και πρέπει να οριστεί µε ποιο ακριβώς τρόπο κάτι τέτοιο θα είναι παραγωγικό 

µε την έννοια της δηµιουργίας κέρδους, για την επιχείρηση. Το ERP σύστηµά 

IFS Applications 2001 είναι µία ενιαία πλατφόρµα. Καλύπτει τις σηµερινές 

ανάγκες µιας επιχείρησης άσχετα µε τη δραστηριότητά της. Είναι «Component 

Based» παρέχοντας το εξαιρετικό πλεονέκτηµα στον τελικό αποδέκτη ότι 

µπορεί να επιλέξει τις λύσεις και τις δυνατότητες που προσφέρει, σύµφωνα 

πάντα µε τις ανάγκες του. ∆εν υπάρχουν κρυµµένα κόστη, δεν απαιτείται 

υποχρεωτικά, τίποτα. Είναι «Open» τεχνολογικά, εξελίσσεται σύµφωνα µε τις 

τάσεις της αγοράς, επιτρέποντας στους πελάτες της, εάν το επιλέξουν, να 

ενσωµατώσουν γρήγορα και αποδοτικά τις τεχνολογίες αυτές. Οι λύσεις που 

προσφέρουµε σήµερα επιγραµµατικά είναι οι εξής: Financials, Accounting, 

Distribution (Logistics), CRM, Manufacturing (∆ιαχείριση Παραγωγής), 

Maintenance, Service Management, Human Recourses, Project 

Management, Supply Chain Management, Engineering, Enterprise Assets 

Management, e-Procurement, e-Business (Enterprise storefronts, Web Store, 

Web Collaboration Portals, e-Markets κ.λπ.). Αποµένει η µελέτη κάθε 
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περίπτωσης χωριστά για να αποφασίσουµε µαζί µε την επιχείρηση πώς πότε 

και µε ποια σειρά και µεθοδολογία θα µεταβάλουµε την «παραδοσιακή» 

λειτουργία της επιχείρησης και θα την κάνουµε ανταγωνιστική στις νέες 

συνθήκες που δηµιουργούνται στο πεδίο της Ψηφιακής Οικονοµίας». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -  H αγορά του ERP στην Ελλάδα  

 

Η εµπειρία µέχρι σήµερα έχει δείξει ότι η «ωριµότητα» της αγοράς δεν 

εξαρτάται µόνο από το µέγεθος των εφαρµογών και των αποτελεσµάτων - οι 

ανάγκες ήταν και είναι δεδοµένες και υπαρκτές - αλλά και από την ικανότητα 

των εµπλεκοµένων στη διαδικασία που δροµολογεί την υλοποίηση τέτοιων 

εφαρµογών. Όταν λέµε εµπλεκόµενους, φυσικά εννοούµε και την πλευρά του 

κατασκευαστή - προµηθευτή ERP συστηµάτων. Είναι συχνό το φαινόµενο να 

αντιµετωπίζεται πρόχειρα η ανάγκη του επιχειρησιακού σχεδιασµού µε στόχο 

και σκοπό την εγκατάσταση ενός συστήµατος ERP. ∆εν αρκεί µόνο η 

εκµετάλλευση των επιχειρησιακών πόρων µιας επιχείρησης, που 

επιτυγχάνεται από ένα ERP σύστηµα, αυτό είναι το σχετικά εύκολο µέρος της 

υπόθεσης, αλλά χρειάζεται και η δυνατότητα του στρατηγικού επιχειρησιακού 

σχεδιασµού που µπορεί να επιτευχθεί µε τη βοήθεια ενός τέτοιου συστήµατος. 

Τα ERP συστήµατα είναι σχεδιασµένα για να παρέχουν πληροφόρηση 

οποιασδήποτε µορφής µε σκοπό τη λήψη αποφάσεων, µειώνοντας στο 

ελάχιστο το ρίσκο και τους κινδύνους που ενέχουν οι αποφάσεις αυτές. Με 

γνώµονα λοιπόν αυτό το δεδοµένο, πρέπει να σχεδιάζονται και να 

υλοποιούνται οι εγκαταστάσεις ERP συστηµάτων. Το ζητούµενο, τελικά, είναι 

η ανταγωνιστικότητα, η επιστροφή της επένδυσης (ROI), η µείωση του 

κόστους και η αύξηση των κερδών. Σήµερα πάντως, επιδιώκεται πλέον από 

τις επιχειρήσεις η στρατηγική αξιοποίηση των συστηµάτων ERP, µε την 

ταυτόχρονη εισαγωγή της αναδιοργάνωσης των διαδικασιών τους. Αυτό σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις «έµαθαν» να 

πληρώνουν για τα ωφελήµατα που παίρνουν από τα συστήµατα αυτά, µας 

δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούµε αισιόδοξα και να πούµε ότι άσχετα µε τα 

αρχικά προβλήµατα και τις αντιλήψεις που υπήρχαν, η αγορά ωρίµασε και 

στον τοµέα των συστηµάτων ERP. 

Στην Ελλάδα η ραγδαία ανάπτυξη και η όξυνση του ανταγωνισµού τα 

τελευταία χρόνια, δηµιούργησε στις επιχειρήσεις την ανάγκη της υιοθέτησης 

µίας ολοκληρωµένης επιχειρησιακής λύσης, προκειµένου να πετύχουν µείωση 
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των λειτουργικών εξόδων, βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες, 

ανεύρεση νέων αγορών, καθώς και καλύτερης και έγκυρης πληροφόρησης, 

δηλαδή προκειµένου να παραµείνουν ανταγωνιστικές στις νέες 

διαµορφούµενες συνθήκες. Ειδικότερα µιλώντας για την αγορά της Ελλάδας 

και βλέποντας το µέγεθος των επιχειρήσεων σε σχέση µε των live 

εγκαταστάσεων, δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η αγορά έχει ωριµάσει και 

αυτό γιατί πολλά από τα ERP Projects εν πολλοίς δεν ικανοποίησαν τους 

αρχικούς τους στόχους, µένοντας µόνο στην εγκατάσταση ενός µέρους του 

συστήµατος (π.χ. financials). Η κατάσταση αυτή που παρατηρείται, οφείλεται 

σε δύο κυρίως λόγους. Κατ’ αρχήν στη µη ακριβή εκτίµηση των απαιτούµενων 

πόρων (οικονοµικών και ανθρωπίνου δυναµικού) για την υλοποίηση τέτοιων 

projects και κατά δεύτερον, σε αδυναµία ορισµένων ERP συστηµάτων 

πρώτης γενιάς να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες και να ικανοποιήσουν 

επιχειρησιακές αλλαγές µε χαµηλό κόστος διατηρώντας παράλληλα 

απρόσκοπτη τη λειτουργία της επιχείρησης. 

Τα ERP της δεύτερης γενιάς ακολουθώντας τις ανάγκες και τις εξελίξεις, όπως 

αυτές διαµορφώνονται στο περιβάλλον της Νέας Οικονοµίας, προσφέρουν 

λύσεις µε υψηλή προσαρµοστικότητα και δυνατότητα ικανοποίησης αλλαγών 

που θα προκύψουν µετά την «Go Live» ηµέρα, όπως συγχωνεύσεις, 

εξαγορές, επεκτάσεις, σε νέες αγορές και νέα προϊόντα κ.λπ. Eτσι 

ολοκληρώνουν τις έξω και ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες της επιχείρησης 

προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Η σπουδαιότερη προϋπόθεση για την υιοθέτηση τέτοιου είδους λύσεων είναι 

η συγκεκριµενοποίηση των στόχων και των αναµενόµενων αποτελεσµάτων, 

καθώς και η απόλυτη υποστήριξη του project από τη διοίκηση της 

επιχείρησης. 

Τα προβλήµατα που οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιµετωπίσουν στην 

υλοποίηση του έργου είναι κατ’ αρχήν η φυσική αντίδραση του ανθρώπου σε 

κάθε νεωτερισµό, η ύπαρξη µεµονωµένων τοµέων στην επιχείρηση µε 

ιδιαίτερα πληροφορικά συστήµατα ανά τοµέα (Islands of Information), τα 

οποία δεν επιτρέπουν τη ροή και ανταλλαγή πληροφοριών σε όλη την έκταση 

της επιχείρησης. Παράλληλα η µη ανοιχτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική πολλών 

ERP συστηµάτων δεν επιτρέπει τη γρήγορη και επιτυχή ενσωµάτωση αυτών 
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σε επιχειρήσεις. Τέλος, οι συχνά προτεινόµενες «Best Practice» λύσεις ή 

διαδικασίες που ήταν ενσωµατωµένες σε ορισµένα από τα ERP συστήµατα 

απέτυχαν να αντικατοπτρίσουν και να λάβουν υπ’ όψιν κατ’ αρχήν τις 

πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και κατά δεύτερο λόγο, τις ιδιαιτερότητες αγορών, 

κλάδων και επιχειρήσεων που οφείλονται στον τρόπο δραστηριοποίησής 

τους. Η δεύτερη γενιά των ERP συστηµάτων καλύπτει όχι µόνο τις 

ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότητες αλλά και τις εξωεπιχειρησιακές οι οποίες 

στις συνθήκες της Νέας Οικονοµίας είναι ιδιαίτερα επιτακτικές και αυξηµένες. 

Η πραγµατοποίηση της εξωεπιχειρησιακής δραστηριότητας είναι δυνατό να 

επιτευχθεί µόνο και εφόσον υπάρχει ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, που σηµαίνει δυνατότητα 

σύνδεσης ετερογενών διαδικασιών και υλοποίηση των ιδεών, ανεξάρτητα από 

πού προέρχονται, ή σε τι συστήµατα λειτουργούν, σηµαίνει σύνδεση µε 

πελάτες και συνεργάτες, ακόµα και όταν αυτοί χρησιµοποιούν διαφορετικό 

σύστηµα. Αποτέλεσµα αυτού είναι η δυνατότητα που παρέχεται στις 

επιχειρήσεις να πετύχουν στην παγκόσµια αγορά, επεκτείνοντας τη 

δραστηριότητά τους πέρα από το e-Βusiness. 

 

Η είσοδος µας στην ΟΝΕ και η υιοθέτηση του κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος 

αυξάνει τον ανταγωνισµό που πλέον δεν θα είναι µόνο εγχώριος αλλά 

πανευρωπαϊκός τουλάχιστον. Θα απαιτηθεί ευελιξία, ταχύτητα στις αποφάσεις 

και υιοθέτηση των νέων πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρεί. Σηµαντικό ρόλο 

στην επιτυχία µιας επιχείρησης θα παίξει και η ανάπτυξη «e-κουλτούρας» σε 

όλο το ανθρώπινο δυναµικό της. Σύµµαχος στην προσπάθεια για αυξηµένη 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων θα είναι η τεχνολογία και 

ιδιαίτερο το τρίπτυχο Internet, ERP συστήµατα και λύσεις ηλεκτρονικού 

επιχειρεί. Υιοθετώντας αυτές τις τεχνολογίες οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 

µια µοναδική ευκαιρία να ξεπεράσουν τα όρια της χώρας και να απευθυνθούν 

στη µεγάλη ευρωπαϊκή αγορά.  

Οι µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν µια ενθαρρυντική τάση 

υιοθέτησης και αξιοποίησης  ERP συστηµάτων. Πολλές από αυτές έχουν είδη 

αρχίσει ή και ολοκληρώσει την εγκατάσταση ενός  ERP συστήµατος. Τα 

πρώτα συµπεράσµατα άρχισαν να βγαίνουν και αυτά είναι θετικά. Τα 

συστήµατα  ERP βοήθησαν τα στελέχη να βρούνε λύσεις στις πιέσεις που 
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δέχονταν για υψηλότερα περιθώρια κέρδους, για µείωση εξόδων και για 

ευτυχισµένους πελάτες και όλα αυτά λόγο της αξιόπιστης κεντρικής 

πληροφόρησης στην ώρα που πρέπει και της ύπαρξης µιας οµοιόµορφης 

«γλώσσας» επικοινωνίας µεταξύ τους. Αυτός είναι και ο κύριος στόχος ενός  

ERP συστήµατος.  

Από την άλλη πλευρά οι µικρές και µεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις έφτασαν 

εδώ που βρίσκονται µέχρι σήµερα, στηριγµένες σε πληροφορικό σύστηµα 

κατασκευασµένο εσωτερικά (in-house) ή κατασκευασµένο από τρίτους, χωρίς 

προοπτική. Έτσι παρατηρείτε το φαινόµενο των ειδικών λύσεων, των 

εκτάκτων προσαρµογών και φυσικά µιας αδικαιολόγητης δαπάνης που 

κατευθύνει το οποιοδήποτε διαθέσιµο κονδύλι για πληροφορική στην 

επιχείρηση, σχεδόν αποκλειστικά σε interfaces µέχρι να προκύψει η επόµενη 

ανάγκη.  

 Έτσι µε βάση τις ανάγκες της εποχής ,η ανάγκη υιοθέτησης ενός  ERP 

συστήµατος από την µικρή και µεσαία επιχείρηση είναι όχι µόνο σηµαντική 

απόφαση αλλά και απόφαση επιβίωσης. ∆εδοµένου του πλήθους των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα το µόνο σίγουρο σήµερα είναι δεν  

 

µπορούµε να µιλάµε για µια ώριµη αγορά. Η ανάγκη της ελληνικής 

µικροµεσαίας επιχείρησης να πάρει µια στρατηγική απόφαση να συνεργαστεί 

µε ένα διεθνώς καταξιωµένο προµηθευτή, όχι για να µην αισθάνεται ότι 

σνόµπαρε µια λύση made in Greece, αλλά για ένα έχει ένα συνεργάτη που 

χρηµατοδοτεί την αναβάθµιση και εξέλιξη του συστήµατος, που στηρίζει 

πολλαπλές τεχνολογικές και διοικητικές δοµές , που πραγµατικά ενοποιεί όλες 

τις λειτουργίες της επιχείρησης σε όλους τους το εύρος και που προσφέρει µια 

λύση που όχι µόνο οργανώνει την επιχείρηση εσωτερικά αλλά συνάµα 

επιτρέπει την επέκταση επικοινωνίας και συναλλαγών µε τους προµηθευτές, 

τους πελάτες και τους συνεργάτες της επιχείρησης µέσω του Internet , είναι 

ζωτικής σηµασίας.    

Η επιλογή αυτή, όχι µόνο θα αποφέρει καλύτερη πληροφορία, καλύτερο 

management, καλύτερη εκµετάλλευση ευκαιριών άµεσα, αλλά και χαµηλότερο 

συνολικό κόστος (κτήσης + λειτουργίας + συντήρησης) , σε µεσοπρόθεσµο 
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ορίζοντα.  Γιατί, ποιος επιχειρηµατίας θα συνεχίσει να ανέχεται να τον 

αποκαλούν «µικρό για ένα  ERP σύστηµα», τώρα που µε τον  

 

τρόπο αυτό είναι σαν του προτείνουν να µείνει έξω από την τεράστια 

πρόκληση του e-επιχειρείν.    

Xρηµατοδοτικές δράσεις αλλά και δράσεις διάδοσης της γνώσης όπως αυτές 

που προβλέπονται από το Γ’ ΚΠΣ, το οποίο σηµειωτέον προβλέπει οκτώ 

φορές περισσότερα κονδύλια από το Β’ ΚΠΣ για την πληροφορική, καθώς και 

µε το πρόγραµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η πορεία των 

επενδύσεων σε συστήµατα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών θα αυξηθεί 

σηµαντικά ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών και θα βοηθήσουν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν 

σηµαντικό µέρος του επιχειρηµατικού κορµού της ελληνικής οικονοµίας να 

γνωρίσουν και να υιοθετήσουν τόσο τις νέες τεχνολογίες όσα και τα  ERP 

συστήµατα. 

‘Όµως, οι νέες τεχνολογίες και τα συστήµατα  ERP προκαλούν συνταρακτικές 

αλλαγές στα επιχειρησιακά δρώµενα. Κάθε επιχείρηση που επιθυµεί µια 

αξιοπρεπή παρουσία στο συγκεκριµένο χώρα, πρέπει να προβεί σε 

σηµαντικότατους ανασχεδιασµούς (reengineering) για πάρα πολλούς τοµείς 

των δραστηριοτήτων της. Κι όλα αυτά επιβάλλονται να γίνουν σε ελάχιστο 

χρόνο, τόσο σε επίπεδα υποδοµής, όσο και σε επίπεδα  

 

χρηστότητας, παρουσίας, φυσικών διακινήσεων αγαθών, ποιότητας 

δεδοµένων κλπ. Αυτό είναι και το σηµαντικότερο πρόβληµα που 

αντιµετώπισαν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν προβεί τόσο στην 

εγκατάσταση ενός συστήµατος  ERP όσο και στην χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Η λέξη κλειδί για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος είναι 

η  χρήση και η επιλογή εξειδικευµένων συµβούλων, οι οποίοι κατανοούν τις 

διαδικασίες που απαιτούνται και είναι γνώστες –αν όχι και πολύ καλοί 

χρήστες- τις τεχνολογίας που η κάθε λύση παρέχει και πρόκειται να 

εφαρµοστεί. Παράλληλα οι σύµβουλοι, αντιδρούν µέσα στις ιδιαιτερότητες της 

κάθε αγοράς (φύση των διακινούµενων αγαθών ή υπηρεσιών, φύση της 

παραγγελιοληψίας και των σχέσεων µε τους πελάτες, συνθήκες 
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ανταγωνισµού, διαχείριση προσφορών, βελτιστοποίηση παραδόσεων, κτλ), 

τις προσαρµόζουν στην συγκεκριµένη αγορά και τελικά εξαλείφουν όλες τις 

κληρονοµηµένες από το παλιό µηχανογραφικό σύστηµα δυσλειτουργίες (π.χ. 

λανθασµένα αποθέµατα, ελλιπή στοιχεία πελατών, χρονοβόρα προγράµµατα 

διαχείρισης παραγγελιών, ασάφεια στην τιµοδότηση κτλ). 

4.1 Η Πρόταση της SINGULAR INTERNATIONAL 

Η Singular International, εταιρία µε µακρά και βαθιά εµπειρία των αναγκών και 

των πρακτικών των ελληνικών επιχειρήσεων, στοχεύοντας στο επιχειρησιακό 

λογισµικό, εστιάστηκε στα παρακάτω: 

•Ελαχιστοποίηση του ρίσκου στην εγκατάσταση ERP συστήµατος. 

•Ελαχιστοποίηση των απαιτούµενων πόρων, τόσο οικονοµικών όσο 

εµπλεκόµενου ανθρώπινου δυναµικού, στην εγκατάσταση του ERP. 

•Τυποποίηση διαδικασιών και οργανωτικών σχηµάτων, συµβατών µε τις 

ελληνικές ανάγκες και πρακτικές. 

•Μεγιστοποίηση της ικανότητας διαχείρισης και αξιοποίησης των 

πληροφοριών στο εσωτερικό της επιχείρησης µε σύγχρονη διασφάλιση της 

ποιότητας των πληροφοριών. 

•Γρήγορη και εύκολη αναπροσαρµογή σε µεταβαλλόµενες επιχειρηµατικές 

συνθήκες. 

•Εξυπηρέτηση της ανάγκης επικοινωνίας των επιχειρήσεων µε την αγορά. 

•∆υνατότητα interfacing µε άλλα λογισµικά για την εξυπηρέτηση Data 

Collection systems, Warehouse Management automation και άλλων τυχόν 

αναγκών. 

Συνδυάζοντας τα διεθνή πρότυπα µε τις ελληνικές ανάγκες, η Singular µαζί µε 

την BaaN δηµιούργησαν ένα νέο προϊόν, το BaaΝ 90 e volution. Το BaaΝ 90 

evolution αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: 

  

•Το παγκοσµίως καταξιωµένο λογισµικό BaaN IV ERP της BaaΝ. 

•Τις παγκόσµιες Βέλτιστες ∆ιαδικασίες (Best Practices), που υποστηρίζουν 

τους κυρίαρχους τύπους παραγωγικών διαδικασιών που εφαρµόζονται στην 

ελληνική βιοµηχανία (ροϊκή, διακριτή και υβριδική) 
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•Τις ελληνικές Βέλτιστες ∆ιαδικασίες που παρέχουν τη λειτουργικότητα που 

απαιτείται για την ολοκληρωµένη και σύννοµη µηχανογραφική λειτουργία µιας 

επιχείρησης (Οικονοµική, Εµπορική, Παραγωγή). 

•Ενσωµατωµένο µοντέλο των ανωτέρω διαδικασιών µέσω του εργαλείου 

Dynamic Enterprise Modeller (DEM) της BaaΝ, ώστε να είναι εύκολη η 

αναπροσαρµογή τους. 

•∆ιαδικασίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης. 

•Το υποσύστηµα e volution το οποίο, µε τη χρήση ειδικών modules 

ηλεκτρονικού εµπορίου και µέσω του Internet ολοκληρώνει τη λειτουργικότητα 

του BaaN IV ERP υλοποιώντας τη διεπαφή µε την Αγορά. Το υποσύστηµα e 

volution αυτοµατοποιεί την επικοινωνία µε προµηθευτές, πελάτες και 

συνεργάτες, ανεξάρτητα από το µηχανογραφικό σύστηµα το οποίο έχουν (e-

commerce, Β2Β).  

•∆ιαδικασία αξιολόγησης και διακρίβωσης της λύσης από τον πελάτη, πριν 

την αγορά της µε πρακτική εξάσκηση (workshop) µιας εβδοµάδας. 

•∆ιαδικασίες εγκατάστασης, προσαρµογής και εκπαίδευσης. 

Στη δηµιουργία του BaaΝ 90 e volution η Singular έχει ενσωµατώσει την 

πολύχρονη εµπειρία της στην υλοποίηση έργων πληροφορικής και 

εφαρµογών ERP, γεγονός που επιτρέπει στον Πελάτη να δει σε λειτουργία το 

προϊόν που θα πάρει πριν την αγορά του και να το παραλάβει ολοκληρωµένο 

και έτοιµο προς παραγωγική λειτουργία µέσα σε 90 µέρες. 

Το BaaN 90 e volution, µε τη χρήση ειδικών modules ηλεκτρονικού εµπορίου 

και µέσω του Internet ολοκληρώνει τη λειτουργικότητα του BaaN IV ERP, µε 

όλες εκείνες τις λειτουργίες που απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες της 

Εκτεταµένης Αλυσίδας Προστιθέµενης Αξίας (e-commerce, Β2Β). 

 

4.2 H πρόταση της SAP 

 

«Η διείσδυση των συστηµάτων εσω-επιχειρησιακής ολοκληρωµένης 

οργάνωσης (Enterprise Resource Planning, ERP) στην Ελλάδα είναι ακόµη 

µικρή. Εκτιµήσεις έγκυρων µελετητών (από τον ακαδηµαϊκό χώρο) αναφέρουν 
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µόλις 200-250 επιχειρήσεις που έχουν αναβαθµιστεί µε ERP», σηµειώνει ο κ. 

Ξενοφών Χασάπης, Εµπορικός ∆ιευθυντής της SAP Hellas, θυγατρικής του 

κορυφαίου οµίλου SAP και υποστηρίζει ότι από αυτές, οι 100 περίπου έχουν 

επιλέξει τη SAP, η οποία κατέχει µερίδιο 35% στην ευρωπαϊκή αγορά (τα 

τελευταία διαθέσιµα στοιχεία αφορούν το 1999), µε το δεύτερο να έχει µόνο 

6%.  

 

Η µεγάλη εµπιστοσύνη µε την οποία αντιµετώπισε τις λύσεις της SAP η 

ελληνική αγορά, αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι η SAP Hellas είχε το 1999 

έσοδα δέκα φορές µεγαλύτερα, από τα έσοδα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας 

της (1995)  

 

Αντίστοιχα, το µερίδιο της SAP στην Ελλάδα κυµαίνεται µεταξύ 30% και 40% 

(δυστυχώς δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία).  

Τα πλεονεκτήµατα της λύσης SAP 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της λύσης ERP R/3 της SAP,, όπως σηµειώνει ο 

κ. Χασάπης, απαντώντας σε σχετικό ερώτηµα, είναι:  

•Απόλυτα µεταφρασµένο στα Ελληνικά. 

•Σύνοµο, µε την πιστοποίηση του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών. 

•Υποστηρίζει όλες τις διεθνείς πλατφόρµες βάσεων δεδοµένων, λειτουργικών 

συστηµάτων και hardware.  

•Υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες και νοµίσµατα. Η µετάβαση στο ευρώ έχει 

προβλεφθεί και γίνεται οµαλά στο R/3. 

•Είναι κτισµένο στην αρχιτεκτονική client-server τριών επιπέδων. 

•Καλύπτει όλες τις λειτουργίες µιας επιχείρησης, σε όλο τους το εύρος. Έτσι 

καµία λύση δεν είναι αποκοµµένη (stand alone), αφού κάθε εφαρµογή 

συνδέεται, αντλεί και ενηµερώνει όλο το υπόλοιπο σύστηµα. Πρόκειται για 

πραγµατική ενσωµάτωση (integration) και ένα σηµείο που πρέπει να προσέξει 

ο ενδιαφερόµενος, µια και όλοι οι προµηθευτές λύσεων ERP και τύπου Π 

ΕRP ισχυρίζονται ότι προσφέρουν integration. ∆υστυχώς, αρκετές φορές αντί 

για integration, o απρόσεκτος πελάτης διαπιστώνει ανάγκη για απρόβλεπτες 

συνδέσεις ή και ανάπτυξη κατά παραγγελία λογισµικού, µε το απαραίτητο 

κόστος που επίσης δεν είχε προβλεφθεί. 
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•Λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο προσφέροντας την επεξεργασµένη 

πληροφόρηση τη στιγµή ακριβώς που οι διευθυντές την έχουν ανάγκη. 

•Αντιµετωπίζει εξίσου µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, έχοντας 

ενσωµατωµένη τη δυνατότητα επέκτασης για κάλυψη των µελλοντικών 

αναγκών της επιχείρησης που µεγαλώνει. 

Η διαφορά της SAP µε τους άλλους προµηθευτές στις επενδύσεις R&D 

Στην ελληνική αγορά ERP, πλην της SAP, δραστηριοποιούνται και αρκετές 

επιχειρήσεις που παράγουν τοπικό λογισµικό. Η διαφορά µεταξύ αυτών και 

της SAP - τονίζει ο κ. Χασάπης - γίνεται αντιληπτή εάν κανείς αναλογιστεί ότι 

στη ραγδαία εξελισσόµενη αγορά της πληροφορικής, για να κρατηθείς στην 

πρωτοπορία και να προσφέρεις τις καλύτερες λύσεις στους πελάτες σου, 

οφείλεις να επενδύεις σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D). 

4.3 Η συµβολή των ERP στο µετασχηµατισµό της ελληνικής επιχείρησης  

Μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

(ΟΝΕ), τη σταθερότητα της Ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς, µετά από το 

κύµα των συγχωνεύσεων και τη διεθνοποίηση της ελληνικής εφοδιαστικής 

αλυσίδας, οι αλλαγές στην ελληνική επιχείρηση έχουν αρχίσει να διαφαίνονται 

και προς την κατεύθυνση του επιχειρηµατικού λογισµικού που καλείται να 

πλαισιώσει το καινούργιο καθεστώς. Μέχρι σήµερα η ελληνική επιχείρηση 

παρουσίαζε σταθερά οργανικά στοιχεία (πχ τµήµατα, περιοχές ευθύνης 

κ.λπ.), µε αποτέλεσµα να είναι εύκολη η δηµιουργία µικρών ανεξάρτητων 

εφαρµογών και ο συντονισµός τους. Η καινούργια κατάσταση όµως επιβάλλει 

η ελληνική επιχείρηση να κινείται σε δυναµικά µεταβαλλόµενα περιβάλλοντα 

είτε αυτά αφορούν την παραγωγική διαδικασία είτε την εµπορική 

εκµετάλλευση των προϊόντων τους, πράγµα που καθιστά τη συντήρηση 

παραδοσιακών συστηµάτων πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Ο ανταγωνισµός 

έχει διευρυνθεί και η ανάγκη για συνεργασία στην εφοδιαστική αλυσίδα έχει 

γίνει επιτακτική. Η συνεργασία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε συστήµατα 

τα οποία δεν είναι βασισµένα σε διεθνή standards τόσο όσον αφορά τη 

διαχείριση των δεδοµένων όσο και τις επιχειρηµατικές πρακτικές.  
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Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι µικρές µε βάση τα διεθνή standards, αλλά 

παρουσιάζουν ένα δυναµισµό όσον αφορά τη µεγέθυνσή τους, τόσο µε 

γεωγραφική επέκταση όσο και µε οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση. Τα 

διεθνή ERP είναι σχεδιασµένα ακριβώς για να αντιµετωπίζουν δυναµικές και 

αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις. Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων 

διαθέτει χαλαρή οργάνωση, ασαφείς διαδικασίες, δυσδιάκριτα όρια 

δικαιοδοσιών των τµηµάτων και γενικά χαρακτηρίζονται από εµπειρικό και 

«αντανακλαστικό» µάνατζµεντ. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό που δυσκολεύει 

την εφαρµογή διεθνών πακέτων κι όχι τα πακέτα καθαυτά. Όµως αυτό 

ακριβώς το «µειονέκτηµα» υποκρύπτει και το µεγαλύτερο επιζητούµενο 

όφελος από την εγκατάσταση ενός διεθνούς πακέτου: Την απόφαση για ενιαία 

και οµοιόµορφα πληροφοριακά συστήµατα.  

 

Η επιτυχία των ERP σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο 

υλοποιούν τις επιχειρηµατικές πρακτικές. Παραδείγµατος χάριν, εάν ένα 

σύστηµα δεν καταφέρνει να ενσωµατώσει την πρακτική της εταιρίας στον 

υπολογισµό της τελικής έκπτωσης για τον πελάτη, αλλά απαιτούνται 

παρεµβάσεις του χειριστή, τότε το αποτέλεσµα είναι αύξηση της πιθανότητας 

λάθους, διάσπαση των δεδοµένων, καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση του 

πελάτη και συνεπώς αφαιρεί στρατηγικές ανταγωνιστικές πρακτικές και 

οδηγείται στην αποτυχία. 

  

Οι επιχειρήσεις που συνειδητοποιούν τη συνεισφορά του πληροφοριακού 

συστήµατος που επιλέγουν στη βελτίωση της επιχείρησής τους αναζητούν τον 

ταχύτερο τρόπο για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους µε αφορµή το 

νέο σύστηµα. Το σηµαντικότερο στοιχείο και καταλυτικός παράγοντας για την 

επιτυχή ολοκλήρωση είναι η νέα εγκατάσταση να καλύπτει την «επικράτεια» 

της επιχείρησης. Σε πολλές περιπτώσεις οι διαδικασίες αυτές πρέπει να 

οριστούν από την αρχή για να µπορέσουν να εκµεταλλευθούν τη δύναµη της 

οµοιόµορφης πληροφόρησης. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να 

δεχθεί να περάσει αυτό το µετασχηµατισµό των διαδικασιών της δείχνοντας 

διαλλακτικότητα προς το τι πρέπει να παραµείνει ως έχει και τι πρέπει να 

αναθεωρηθεί. Σε εταιρίες που µόλις ξεκινούν τη µηχανογράφησή τους, η 
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ανάγκη περιορίζεται µόνο στις διαδικασίες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις που 

κάποιο σύστηµα είναι σε λειτουργία πρέπει να ερµηνευθούν τα δεδοµένα που 

έχουν συλλεχθεί και να µεταφερθούν στο καινούργιο. Καθοριστικό ρόλο 

παίζουν οι άνθρωποι που υλοποιούν τη λύση αλλά και αυτοί που υφίστανται 

το νέο τρόπο λειτουργίας. Η έλλειψη καταρτισµένου τεχνικά προσωπικού στη 

χώρα µας δηµιουργεί την ανάγκη για προσωπικό το οποίο να µπορεί να 

παίζει διαφορετικούς ρόλους κατά περίσταση για να µπορεί να συµβάλει 

ενεργά σε όλα τα στάδια που περιλαµβάνει ένα τέτοιο έργο. Στο σηµείο αυτό η 

απόφαση για την επιλογή του κατάλληλου µηχανογραφικού πακέτου που θα 

κληθεί να ενσαρκώσει όλα τα παραπάνω είναι καθοριστική. 

 

H χρήση των σύγχρονων συστηµάτων ERP έρχεται να καλύψει τις σηµαντικές 

ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ένα κρίσιµο 

µεταβατικό στάδιο, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις 

όπως η ONE, η παγκοσµιοποίηση των αγορών και ο έντονος ανταγωνισµός. 

Eίναι προφανές ότι τα παραδοσιακά επιχειρηµατικά πακέτα που 

κυριαρχούσαν ως τώρα δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες 

των σύγχρονων επιχειρήσεων καθώς στην πραγµατικότητα παρέχουν µόνο 

µια απλή µηχανογράφηση κυρίως του λογιστηρίου. 

Tα πακέτα MRP και MRPII, που κυκλοφόρησαν την τελευταία δεκαετία στην 

ελληνική αγορά, δεν είχαν µεγάλη απήχηση στις επιχειρήσεις καθώς δεν ήταν 

ευέλικτα, κάλυπταν ένα µικρό µέρος των επιχειρηµατικών αναγκών και δεν 

περιελάµβαναν ολοκλήρωση των λειτουργιών της παραγωγής µε τις 

χρηµατοοικονοµικές και λογιστικές λειτουργίες. 

H εµφάνιση των συστηµάτων ERP ήρθε να καλύψει τις παραπάνω ανάγκες, 

υποστηρίζοντας µε ενιαίο και ολοκληρωµένο τρόπο το σύνολο των 

επιχειρηµατικών διαδικασιών και, καθώς διαθέτουν πληθώρα 

υποσυστηµάτων και ανοικτή αρχιτεκτονική, µπορούν πλέον να καλύψουν τις 

ανάγκες οποιουδήποτε τύπου βιοµηχανικής ή εµπορικής επιχείρησης. 
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Kαθώς µάλιστα κυκλοφορούν πλέον στην αγορά συστήµατα µε χαµηλό 

κόστος κτήσης και εφαρµογής, αλλά µε πλήρη λειτουργικότητα για την 

αποδοτική εφαρµογή τους σε επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους, δεν 

υπάρχει ουσιαστικά περιορισµός στον τύπο και το µέγεθος µιας επιχείρησης 

ώστε να µην προχωρήσει στην επένδυση σε ένα σύστηµα ERP. 

Tα οφέλη που µπορεί να αποφέρει σε µια επιχείρηση η εφαρµογή ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος ERP είναι πολύ σηµαντικά. H χρήση ενός 

τέτοιου συστήµατος παρέχει κατ' αρχήν ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσµατική 

επεξεργασία ενός µεγάλου όγκου πληροφοριών. Tα συστήµατα αυτά δίνουν 

στην επιχείρηση τη δυνατότητα να υποστηρίζει µηχανογραφικά, µε τρόπο 

ενιαίο και ολοκληρωµένο, το σύνολο των επιχειρηµατικών της 

δραστηριοτήτων.  

Eπιπλέον, σε αντίθεση µε τα παλαιότερα πληροφοριακά συστήµατα που 

προσανατολίζονταν στα τµήµατα µιας επιχείρησης, τα σύγχρονα συστήµατα 

ERP προσανατολίζονται στις διεργασίες, οδηγώντας τις επιχειρήσεις σε µια 

νέα µορφή αποτελεσµατικότερης οργάνωσης, µε βάση µια ενιαία και 

ολοκληρωµένη πηγή πληροφόρησης. 

  

Πρόσθετα οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει µια επιχείρηση, από την 

εφαρµογή ενός συστήµατος ERP, είναι µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: µείωση 

του επιπέδου των αποθεµάτων και εποµένως του κόστους 

αποθεµατοποίησης, καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη µε ταχύτερες και 

ακριβείς ηµεροµηνίες παράδοσης, αύξηση της παραγωγικότητας, µείωση του 

κόστους προµηθειών, µείωση των διακινήσεων υλικών εντός και εκτός 

επιχείρησης, αύξηση της ακρίβειας της πληροφόρησης, άµεση και 

ακριβέστερη µέτρηση των δεικτών απόδοσης όλων των τµηµάτων της 

επιχείρησης κ.ά. 

Oι πόροι τους οποίους θα πρέπει να διαθέσει µια εταιρία για την επιτυχηµένη 

εφαρµογή ενός ERP συστήµατος χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. H 
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πρώτη κατηγορία αφορά στο κόστος κτήσης του απαραίτητου εξοπλισµού και 

λογισµικού του συστήµατος καθώς και στο κόστος αναβάθµισης της δικτυακής 

υποδοµής. Tο κόστος του εξοπλισµού και της δικτυακής υποδοµής είναι 

σήµερα πολύ µικρότερο από ότι στο πρόσφατο παρελθόν και προσιτό ακόµα 

και για µικρές επιχειρήσεις. Tο κόστος του λογισµικού ποικίλλει και υπάρχουν 

σήµερα οι κατάλληλες λύσεις για κάθε τύπο και µέγεθος επιχείρησης. 

H δεύτερη κατηγορία αφορά στους απαιτούµενους πόρους για τη 

συγκέντρωση και την εισαγωγή στο σύστηµα των απαραίτητων δεδοµένων 

για τη λειτουργία του συστήµατος. Tο κόστος αυτό εξαρτάται κυρίως από την 

υπάρχουσα οργάνωση της επιχείρησης και τον υπάρχοντα τρόπο 

συγκέντρωσης και παρακολούθησης των δεδοµένων αυτών. Aν υπάρχει µια 

στοιχειώδης έστω οργάνωση στα κύρια τµήµατα της επιχείρησης όπου θα 

πρέπει να συγκεντρώνονται τα δεδοµένα, το κόστος αυτό θα είναι σχετικά 

µικρό, διαφορετικά µπορεί να φτάσει σε υψηλά επίπεδα. H τρίτη κατηγορία 

αφορά στο κόστος για την εκπαίδευση των χρηστών και τη συµβουλευτική 

υποστήριξη από εξειδικευµένο σύµβουλο. Tα κόστη αυτά σχετίζονται µε το 

µέγεθος και τον τύπο της επιχείρησης και, καθώς υπάρχει αντιστοιχία µε το 

κόστος λογισµικού, υπάρχουν σήµερα αποτελεσµατικές λύσεις για κάθε 

µέγεθος επιχείρησης. 

H βασικότερη όµως προϋπόθεση για την επιτυχηµένη εφαρµογή ενός ERP 

συστήµατος σε µια επιχείρηση είναι να συνειδητοποιήσει η διοίκηση ότι θα 

πρέπει να υιοθετήσει µια νέα οργανωτική δοµή προσανατολισµένη στις 

διεργασίες και όχι στα τµήµατα, να αναπτυχθεί κλίµα συνεργασίας και όχι 

ανταγωνισµού µεταξύ των τµηµάτων και γενικότερα να κυριαρχήσει µια νέα 

βελτιωµένη φιλοσοφία στη διοίκηση και στον τρόπο λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

  

Eίναι γεγονός ότι η τεχνολογία ERP δεν είχε µέχρι πρόσφατα διεισδύσει 

αισθητά στην ελληνική αγορά, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είχαν 

συνειδητοποιήσει την ανάγκη αναδιοργάνωσης των λειτουργιών τους µε βάση 
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την τεχνολογία αυτή, ούτε είχαν την αναγκαία οργανωτική δοµή και τους 

απαραίτητους πόρους για µια τόσο σηµαντική επένδυση. Eκτός αυτού υπήρχε 

και σοβαρή έλλειψη εξειδικευµένων συµβούλων για την υποστήριξη της 

εφαρµογής των συστηµάτων ERP στην Eλλάδα. Όµως, καθώς ήδη 

βρισκόµαστε στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η κατάσταση αυτή δείχνει να 

µεταβάλλεται ραγδαία. 

Oι ελληνικές επιχειρήσεις συνειδητοποιούν πλέον ότι η εφαρµογή των 

σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων ERP, σε συνδυασµό µε την 

αναδιοργάνωση των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων και την υιοθέτηση 

πιο ευέλικτων οργανωτικών δοµών, αποτελεί πλέον αναγκαία προϋπόθεση 

για να παραµείνουν ανταγωνιστικές στο σύγχρονο σκληρό ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Kαθώς τα συστήµατα αυτά λειτουργούν σε πιο ελαφρές και 

ευέλικτες πλατφόρµες και είναι γενικά πιο φιλικά και εύχρηστα, το κόστος 

κτήσης και συντήρησης του απαραίτητου εξοπλισµού και λογισµικού έχει 

µειωθεί αισθητά σε σχέση µε τα αναµενόµενα οφέλη, γεγονός που 

εξασφαλίζει τη γρήγορη απόσβεση της επένδυσης. Aποτέλεσµα όλων των 

παραπάνω είναι µια αναµενόµενη έκρηξη στην αγορά των συστηµάτων ERP, 

η οποία έχει ήδη αρχίσει και αναµένεται να διαρκέσει τουλάχιστον την πρώτη 

πενταετία του νέου αιώνα. 

Ήδη ένας σεβαστός αριθµός ελληνικών επιχειρήσεων έχει ήδη επενδύσει σε 

ένα από τα συστήµατα ERP που κυκλοφόρησαν σχετικά πρόσφατα στην 

ελληνική αγορά, ενώ και η µεγάλη πλειοψηφία των υπολοίπων επιχειρήσεων 

αναµένεται αργά ή γρήγορα να προχωρήσει στην επένδυση σε ένα ERP 

σύστηµα, ώστε να εκµεταλλευτεί τα σοβαρά πλεονεκτήµατα που προσφέρει 

και να παραµείνει ανταγωνιστική. 

Όσον αφορά στις µελλοντικές τάσεις στην τεχνολογία και τη λειτουργικότητα 

των συστηµάτων ERP, αναµένεται στο άµεσο µέλλον µια δυναµική εξέλιξη, 

που προβλέπεται να συµβαδίσει µε τη ραγδαία εξέλιξη όλων των σύγχρονων 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Mια πρώτη 

σηµαντική τάση είναι η ολοκλήρωση ενός συστήµατος ERP µε το σύστηµα 

ποιότητας ISO µιας επιχείρησης.  
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H συνύπαρξη και αρµονική λειτουργία ERP και ISO δεν θα πρέπει να 

περιορίζεται σε επίπεδο σχεδιασµού και εποπτείας των διαδικασιών αλλά θα 

πρέπει να επεκτείνεται σε επίπεδο εφαρµογής µε τη χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών όπως το ηλεκτρονικό ISO και τα συστήµατα ροής εργασίας και 

διαχείρισης εγγράφων (Workflow Management). 

Mια πολύ σηµαντική νέα τεχνολογία που πρόκειται να επηρεάσει άµεσα τον 

τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων τα επόµενα χρόνια είναι η Hλεκτρονική 

Aνταλλαγή ∆εδοµένων (EDI) και οι άλλες τεχνολογίες Hλεκτρονικού Eµπορίου 

(Electronic Commerce). H ολοκλήρωση µε τις νέες αυτές τεχνολογίες 

αναµένεται να αποτελέσει ένα σηµαντικό παράγοντα πληρότητας και 

λειτουργικότητας των συστηµάτων ERP τα επόµενα χρόνια. H ευρεία 

εξάπλωση του Internet και των συναφών τεχνολογιών (Intranets, Extranets 

κ.τ.λ.) αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τον τρόπο λειτουργίας των 

συστηµάτων ERP τα επόµενα χρόνια.  

Eκτός από τους νέους τρόπους επεξεργασίας και παρουσίασης των 

δεδοµένων, οι νέες αυτές τεχνολογίες θα κάνουν πιο ευέλικτη την επικοινωνία 

και ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων µιας 

επιχείρησης, ακόµα και σε παγκόσµια κλίµακα, ενώ θα επιτρέψουν την 

υιοθέτηση και εφαρµογή από τις επιχειρήσεις νέων, ευέλικτων µορφών 

εργασίας, όπως η τηλεεργασία. 

Tέλος, καθώς τα σύγχρονα ERP συστήµατα έχουν την υποδοµή και 

λειτουργούν σαν ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (MIS) 

και Συστήµατα Yποστήριξης Aποφάσεων (DDS), αναµένεται σύντοµα να 

ολοκληρωθούν µε εφαρµογή των τελευταίων εξελίξεων της Eπιχειρησιακής 

Έρευνας, µε παράλληλη χρήση Έµπειρων Συστηµάτων και Tεχνητής 

Nοηµοσύνης. Έτσι θα οδηγηθούµε σε µια νέα γενιά "έξυπνων" συστηµάτων 

ERP που θα προσφέρουν ανεκτίµητες υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα 

διοίκησης µιας σύγχρονης επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Μεθοδολογία 

Η µεθοδολογία της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας περιλαµβάνει την 

κατασκευή, διάθεση, συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσµάτων από 

συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο, βάσει επιλεγµένου δείγµατος.   

 

5.1 ∆ειγµατοληψία 
 

Θεωρώντας ότι ο πληθυσµός προς εξέταση είναι όλες οι εταιρίες της Βορείου 

Ελλάδος, οι οποίες σκέφτονται ή έχουν ήδη υιοθετήσει σύστηµα ERP, 

πραγµατοποιήθηκε η µελέτη αυτών βάσει συγκεκριµένου δείγµατος. Το τελικό 

δείγµα της παρούσας µελέτης αποτέλεσαν 37 εταιρίες της Βορείου Ελλάδος, 

οι οποίες στην πλειοψηφία τους προέρχονται από τον κλάδο της βιοµηχανίας 

και µεταποίησης και του εµπορίου. Η επιλογή των εταιριών έγινε µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένας από τους παράγοντες που ήταν σηµαντικό 

να διερευνηθούν µέσα από το ερωτηµατολόγιο, δηλαδή το κατά πόσο οι 

συγκεκριµένες εταιρίες έχουν υλοποιήσει σύστηµα ERP. Γι’ αυτό, επιλέχθηκαν 

100 εταιρίες, µε τυχαία επιλογή, µέσα από τη λίστα των εταιριών που 

ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές σύµφωνα µε το Σώµα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών. 

 

5.2 Επικοινωνία - ∆ιάθεση & Συλλογή ερωτηµατολογίου 
 
Η επικοινωνία µε τις εταιρίες που επιλέχθηκαν έγινε µε τέσσερις τρόπους :α. 

µε προσωπική συνεύντευξη, β. µέσω email, γ. µέσω fax και δ. µέσω 

ταχυδροµείου. Μέσα στο χρονικό περιορισµό του ενός µήνα που είχαµε θέσει 
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λάβαµε συνολικά 37 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια (συνολικό response 

rate 37%). Η µέθοδος της προσωπικής συνέντευξης ήταν και η πιο 

αποτελεσµατική αφού µας απέδωσε 22 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια µέσα 

από 30 προσωπικές επαφές µε στελέχη των εταιριών (73%  response rate). H 

µέθοδος του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µας απέφερε 8 συµπληρωµένα 

ερωτηµατολόγια από τα 25 που εστάλησαν (32%  response rate). H µέθοδος 

του fax µας απέφερε 4 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια από τα 15 που 

εστάλησαν (27% response rate). Τέλος, µέσω ταχυδροµείου λάβαµε 3 

συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια από τα 30 που εστάλησαν (10%  response 

rate). 

 

5.3 Ερευνητικό Εργαλείο 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από πέντε µέρη (βλέπε Παράρτηµα I). Στο 

πρώτο µέρος περιλαµβάνονται ερωτήσεις για τα χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης µε γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον κλάδο, τον κύκλο 

εργασιών, τον αριθµό εργαζοµένων καθώς και για την ύπαρξη ERP 

συστήµατος, τα κριτήρια επιλογής, τις λειτουργίες του και το στάδιο 

υλοποίησής του. 

Στο δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου αναφέρονται τα πιθανά 

πλεονεκτήµατα που οδήγησαν στην υιοθέτηση ενός ERP συστήµατος. Στην 

ίδια ενότητα εξετάζεται το πραγµατικά οφέλη – πλεονεκτήµατα από τη 

λειτουργία του συστήµατος. 

Στο τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου εξετάζονται τα µειονεκτήµατα ή 

προβλήµατα που παρατηρήθηκαν κατά την υλοποίηση ERP συστήµατος στην 

εταιρία. 
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Στο τέταρτο µέρος του ερωτηµατολογίου υπάρχουν 2 ερωτήσεις που 

αναφέρονται στην πληροφοριακή υποδοµή της κάθε επιχείρησης. 

Το ερωτηµατολόγιο ολοκληρώνεται µε την πέµπτη ενότητα ερωτήσεων που 

µας δίνει την συνολική αποτίµηση του ERP συστήµατος στην επιχείρηση.  

Υπάρχουν πέντε ερωτήσεις σχετικά µε το γενικό βαθµό ικανοποίησης των 

ερωτώµενων από την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το 

ERP σύστηµα που έχει υλοποιηθεί. 

 

5.4 Ανάλυση & Παρουσίαση Αποτελεσµάτων – Περιγραφική Στατιστική 

Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα 

µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. 

Για να µπορέσουµε να προβούµε σε µια συνοπτική παρουσίαση του 

δείγµατος µας, που θα έχει ως αποτέλεσµα την εξαγωγή κάποιων αρχικών 

συµπερασµάτων, τα στοιχεία µας οργανώνονται αρχικά σε µορφή πινάκων, 

και εν συνεχεία γίνεται χρήση γραφικών και αριθµητικών µεθόδων, αυτό 

ονοµάζεται Περιγραφική Στατιστική. Οι κυριότεροι τύποι µεταβλητών είναι οι 

ποιοτικές και οι ποσοτικές µεταβλητές µε διαφορετικό τρόπο παρουσίασης 

δεδοµένων για το κάθε τύπο. 

 

Στην παρούσα µελέτη οι µεταβλητές που εξετάζουµε είναι κατά κύριο λόγο 

ποιοτικές και γι’ αυτό το λόγο δεν είναι δυνατόν να γίνουν µαθηµατικές 

πράξεις. Μπορούµε µόνο να µετρήσουµε τις συχνότητες κάθε κατηγορίας, 

δηµιουργώντας έτσι τον λεγόµενο πίνακα συχνοτήτων, και εν συνεχεία να 

προβούµε σε γραφικές παραστάσεις, όπως το Τοµεόγραµµα (pie-chart) ή το 

Ραβδόγραµµα (bar-chart). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Αποτελέσµατα, Συµπεράσµατα Ανάλυσης 

 

Η ανάλυση στην παρούσα µεταπτυχιακή εργασία µας έδωσε τη δυνατότητα 

να εξάγουµε κάποια ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για την χρησιµότητα των 

ERP συστηµάτων στις σύγχρονές επιχειρήσεις. Αν και η έρευνα αφορά 

εταιρίες της Βορείου Ελλάδος, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µας δίνουν 

µια γενική εικόνα του πως βλέπουν τα στελέχη των εταιριών την υλοποίηση 

των ERP συστηµάτων. 

 

Από τις συνολικά 37 επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος που εξετάσθηκαν 

στην έρευνα, 62% αυτών προέρχονται από τον κλάδο της Βιοµηχανίας και 

Μεταποίησης. Το 32% προέρχονται από τον κλάδο του Εµπορίου και 6% από 

τους υπόλοιπους κλάδους. 

 

Όλες οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα έχουν ετήσιο τζίρο πάνω 

από 3 εκ. ευρώ, µε τον αριθµό εργαζοµένων να ποικίλει χωρίς να υπάρχει 

κάποια σχέση µεταξύ αριθµού προσωπικού και υιοθέτηση- υλοποίηση 

ERPσυστήµατος. 

 

Το αποτέλεσµα του ότι όλες οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα 

χρησιµοποιούν ERP λογισµικό για χρονική περίοδο µεγαλύτερη των  6 µηνών 

δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση και πιστοποίηση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας. 

 
6.1 Προµηθευτές ERP λογισµικού 
 
Στο γράφηµα 1 παρουσιάζονται ενδεικτικοί προµηθευτές λογισµικών 

προγραµµάτων, κάποιοι από τους µεγαλύτερους της αγοράς. Τα στοιχεία της 

έρευνας έδειξαν ότι οι εταιρίες Singular και Logismos είναι οι πιο δηµοφιλής, 

23% και 22% αντίστοιχα µε την εταιρία Altec να ακολουθεί στις προτιµήσεις 

των επιχειρήσεων (16%). Σ ΄αυτό το σηµείο θα θέλαµε να σχολιάσουµε ότι η 
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σειρά προτίµησης των εταιριών µπορεί να διαφέρει στο σύνολό της αν και 

εφόσον η έρευνα περιελάµβανε εταιρίες από ολόκληρη την Ελλάδα. π.χ. λόγω 

εντοπιότητας των προµηθευτών κ.λ.π. 

 

Γράφηµα 1 - Ποιό ERP λογισµικό xρησιµοποιείται ;
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Περνώντας στην ανάλυση των κυριοτέρων κριτηρίων επιλογής συγκεκριµένου 

ERP λογισµικού και προµηθεύτριας εταιρίας βλέπουµε τα εξής (γράφηµα 2):  
 

6.2 Κριτήρια επιλογής ERP λογισµικού & Υποσυστηµάτων (Modules) 
 

Τα δύο σηµαντικότερα κριτήρια  επιλογής ERP λογισµικού είναι η 

λειτουργικότητα του συστήµατος (23 από τις 37 εταιρίες) και η υποστήριξη 

που παρέχει η προµηθεύτρια εταιρία µε την υλοποίηση του συστήµατος (23 

από τις 37 εταιρίες). Επίσης, σηµαντικό ρόλο στην απόφαση επιλογής 

συγκεκριµένου λογισµικού παίζει και η τιµή του, όπου 19 από τις 37 εταιρίες 

το θεωρούν βασικό κριτήριο επιλογής. 

 

 



 

 56

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
«Χρήση συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» 

Μεταπτυχιακή εργασία Άννας Πασχίδου 

Γράφηµα 2 - Σηµατικότερα κριτήρια στην επιλογή ERP λογισµικού από 
συγκεκριµένη προµηθεύτρια
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Το γράφηµα 3 µας δίνει την δυνατότητα να αξιολογήσουµε τις ανάγκες των 

επιχειρήσεων οι οποίες οδηγούν στην υιοθέτηση ERP συστηµάτων. Το 100% 

των εταιριών του δείγµατος έχει αγοράσει το υποσύστηµα της οικονοµικής 

διαχείρισης. Μεγάλο είναι επίσης και το ποσοστό (94,59%) των εταιριών που 

χρησιµοποιούν το υποσύστηµα της διαχείρισης των αποθεµάτων. Το 

υποσύστηµα της διαχείρισης των παγίων το έχει επιλέξει το 83,78% των 

εταιριών ενώ αντίθετα µόνο το 21,62 των εταιριών έχει επιλέξει την ενότητα 

των logistics, κάτι που δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν 

αναπτύξει όσο θα έπρεπε την υποστήριξη της πληροφορικής στα logistics. 
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Γράφηµα 3 - Ενότητες (Modules) στο ERP λογισµικό σας 
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6.3 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα ERP συστήµατος  
 

Στην αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων από την υιοθέτηση της ERP λύσης 

έχουν εξετασθεί οι παράγοντες-κίνητρα που οδήγησαν στην αγορά του ERP 

και παράλληλα το πραγµατικό όφελος µετά την υλοποίηση του. Το γράφηµα 
4 µας δίνει την δυνατότητα να δούµε τα θεωρητικά πλεονεκτήµατα που 

πίστευαν ότι θα έχουν τα στελέχη των επιχειρήσεων πριν την υιοθέτηση του 

ERP συστήµατος, σε αντιπαραβολή µε το πραγµατικό όφελος που 

αποκόµισαν µετά τη λειτουργία του. 

 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας το πιο σηµαντικό θεωρητικό 

όφελος έπρεπε να είναι η αυτοµατοποίηση των διαδικασιών, 75% των 

εταιριών το είχαν υποστηρίξει ως κίνητρο. Άντ’ αυτού τα πιο σηµαντικά οφέλη 

που προέκυψαν αφορούν τη βελτιωµένη εικόνα της επιχείρησης και τη µείωση 

του χρόνου κλεισίµατος των οικονοµικών κύκλων (65%). 
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Επίσης, ως σηµαντικά πλεονεκτήµατα αξιολογήθηκαν η βελτίωση στη 

πρόσβαση, στη χρήση, στη παρουσίαση και στο σχεδιασµό πληροφοριών και 

στατιστικών στοιχείων , όπως και η βελτίωση της ανταπόκρισης προς τους 

πελάτες. Σ’ αυτό συµφωνούν το 49% των ερωτηθέντων. 

Γράφηµα 4 - Πραγµατικά & Θεωρητικά πλεονεκτήµατα του ERP 
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Όσον αφορά τα µειονεκτήµατα-προβλήµατα που παρουσιάστηκαν στην 

διαδικασία υλοποίησης ERP συστηµάτων µπορούµε να αναφέρουµε τα εξής 

(γράφηµα 5):  
Το 67,57% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι το µεγαλύτερο µειονέκτηµα -  

πρόβληµα είναι η µη αξιοποίηση των συνολικών δυνατοτήτων του 

συστήµατος. Επίσης σηµαντικά µειονεκτήµατα θεωρούνται ότι α) πολλά 

θέµατα παραµένουν ανοιχτά και µετά το τέλος του έργου (43,24%) και β) ότι 

το κόστος του έργου είναι υψηλό (37,84%). Αντίθετα πολύ ενθαρρυντικό 

φαίνεται να είναι η τελευταία θέση στη λίστα των µειονεκτηµάτων – 



 

 59

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
«Χρήση συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» 

Μεταπτυχιακή εργασία Άννας Πασχίδου 

προβληµάτων που κατέχει η γενική άποψη ότι τα αναµενόµενα οφέλη δεν 

πραγµατοποιήθηκαν (µόλις το 5,41% το επέλεξαν). 

 

 

Γράφηµα 5 - Μειονεκτήµατα συστήµατος ERP
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Μεγάλος όγκος διασυνδέσεων  µε παλιά συστήµατα Μη αξιοποίηση των  δυνατοτήτων  του συστήµατος Έλλειψη διαρκούς βελτίωσης του συστήµατος

Ισχυρή αντίσταση στις προγραµµατισµένες αλλαγές Το κόστος του έργου είναι υψηλό ∆υσκολίες προσαρµογής του συστήµατος-ανάγκες της εταιρείας

Τα αναµενόµενα οφέλη δεν  πραγµατοποιήθηκαν

 
 

6.4 Συνολική Αποτίµηση χρησιµότητας ERP στην σύγχρονη επιχείρηση 
 
Μετά την αξιολόγηση όλων των παραγόντων που επηρέασαν τις επιχειρήσεις 

στην απόφαση εγκατάστασης ERP συστήµατος, τα προβλήµατα που 

δηµιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία υιοθέτησης και τα πραγµατικά οφέλη της 

επιχείρησης, το τελευταίο µέρος της ανάλυσης µας δίνει την δυνατότητα για 

µια συνολική αποτίµηση της παρουσίας ERP σε µια επιχείρηση. 

 

Το πιο ξεκάθαρο αποτέλεσµα της συνολικής αποτίµησης -  αξιολόγησης των 

ERP είναι ότι η ύπαρξη ERP συστήµατος σε µια επιχείρηση σηµαίνει ότι η 

δουλειά πλέον γίνεται πιο γρήγορα και πιο σωστά, κάτι στο οποίο συµφωνούν 

το 97% των ερωτηθέντων (γράφηµα 7). 
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Γράφηµα 6 - Πόσο επηρέασε το ERP την  παραγωγικότητα της 
επιχείρησης ;
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Όσον αφορά αν το ERP επηρέασε θετικά την παραγωγικότητα της 

επιχείρησης 19 από τις 37 επιχειρήσεις απάντησαν «αρκετά», ποσοστό 51%, 

ενώ 15 από τις 37 εταιρίες, ποσοστό 41%, θεωρούν ότι η παραγωγικότητα 

επηρεάστηκε «πολύ» θετικά (γράφηµα 6). 
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Γράφηµα 7 - Λόγω του ERP, γίνεται η δουλειά πιο γρήγορα και 
πιο σωστά ;
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Σχετικά µε την πληροφόρηση της διοίκησης (γράφηµα 8) περίπου το 60% 

των ερωτηθέντων πιστεύει ότι βελτιώθηκε πολύ. 

 



 

 62

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
«Χρήση συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» 

Μεταπτυχιακή εργασία Άννας Πασχίδου 

Γράφηµα 8 - Καλύτερη η πληροφόρηση της διοίκησης λόγω 
ERP ;
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Η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι προµηθευτές ERP 

κρίνεται αρκετά ικανοποιητική από το 76% των ερωτηθέντων. Αξιολογώντας 

την παρούσα ερώτηση σε συνδυασµό µε τα µειονεκτήµατα που αναλύθηκαν 

παραπάνω, θα µπορούσαµε να σχολιάσουµε ότι σ’ αυτό τον τοµέα υπάρχουν 

µεγάλα περιθώρια βελτίωσης. 

 



 

 63

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
«Χρήση συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» 

Μεταπτυχιακή εργασία Άννας Πασχίδου 

Γράφηµα 9 - Ικανοποίηση από υπηρεσίες Προµηθεύτριας ERP
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Τέλος, αναφορικά µε την γενική εικόνα-άποψη των στελεχών των 

επιχειρήσεων που έλαβαν µέρος στην έρευνα για το βαθµό ικανοποίησης από 

την υλοποίηση του ERP συστήµατος, το 62% εµφανίζεται αρκετά 

ικανοποιηµένο, µε το 35% να εµφανίζεται πολύ ικανοποιηµένο (γράφηµα 10). 
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Γράφηµα 10 - Γενική Εικόνα από υλοποίηση ERP στην  
επιχείρηση. Πόσο ικανοποιηµένοι είστε ; 
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6.5 Συµπεράσµατα 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της παρούσας έρευνας καθιστούν προφανή 

και αναπόφευκτη την ανάγκη εγκατάστασης ολοκληρωµένου πληροφοριακού 

συστήµατος ERP σε µια επιχείρηση, διότι ικανοποιεί τις ανάγκες της, 

ενοποιώντας και τυποποιώντας τις βασικές επιχειρηµατικές διαδικασίες της, 

και δηµιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και επικοινωνίας. 

 

Tο σύστηµα ERP δεν είναι ένα άλλο µηχανογραφικό σύστηµα, αλλά ένα 

σύστηµα οργάνωσης και ένας καταλύτης διαµόρφωσης σύγχρονης 

επιχειρησιακής κουλτούρας. Αποτελεί ένα υπόβαθρο στο οποίο µπορούν να 

συνδεθούν εξειδικευµένες εφαρµογές που εξυπηρετούν συγκεκριµένες 

ανάγκες της εταιρίας. Ένα σύστηµα ERP είναι µια έτοιµη λύση που απαιτεί 

βασικά παραµετροποίηση και προσφέρει ευκολία εγκατάστασης και 

συντήρησης. 
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Τα περιθώρια βελτίωσης των ERP συστηµάτων και της σχέσης µεταξύ 

προµηθευτών και πελατών φαίνονται να είναι τεράστια, ιδίως στην Ελλάδα. 

 

H επιλογή ενός συστήµατος ERP θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

πραγµατικές ανάγκες, το µέγεθος και τον προσανατολισµό της εταιρίας. Για το 

λόγο αυτό απαιτείται καθιέρωση προδιαγραφών επιλογής από θεσµοθετηµένη 

οµάδα αξιολόγησης σε συνεργασία µε εξωτερικό συνεργάτη-σύµβουλο. 

 

H επιτυχία της υλοποίησης εγκατάστασης ενός συστήµατος ERP εξαρτάται 

κατά κύριο λόγο από τη δέσµευση της διοίκησης, την εξασφάλιση 

διαθεσιµότητας των βασικών εµπλεκόµενων στελεχών, την πληρότητα της 

εκπαίδευσης των τελικών χρηστών, την αξιοπιστία των διαθέσιµων στοιχείων 

(data), την εξασφάλιση χρηµατοδοτικών πόρων, το λειτουργικό 

οργανόγραµµα έργου, το ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, και την 

αποτελεσµατική διοίκηση του έργου. 

 

H ελληνική και διεθνής εµπειρία υποδεικνύει ότι η εγκατάσταση ενός 

συστήµατος ERP δεν αποτελεί τον καταληκτικό στόχο µιας επιχείρησης, αλλά 

την αφετηρία της πορείας της προς τη συνεχή βελτίωση. 
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