
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

« Χρησιμότητα ERP συστημάτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις » 
  Έρευνα της Άννας Πασχίδου σε επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχή της, 

 στα πλαίσια μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επιχειρηματική Πληροφορική (Πανεπιστήμιο Μακεδονία) 

 

 

 

 

 

Γενικά (Προαιρετικά) 

Επωνυμία Εταιρείας :  

Όνομα Ερωτώμενου:   Τηλέφωνο Επικοινωνίας :  

Θέση στον Οργανισμό:   E-mail:  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1. Βιομηχανικός Κλάδος 

Τραπεζικός & Χρηματοπιστωτικός   Εμπόριο   
Βιομηχανίας & Μεταποίησης   Κατασκευών & Έργων   

Δημόσιο   Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες   
Υπηρεσίες   Άλλο: _______________________   

 
2. Κύκλος Εργασιών: (συμπληρώστε  μόνο  ένα) 

 < 1 εκ. ευρώ                 1 – 5  εκ. ευρώ           5 – 10  εκ. ευρώ     

 > 10  εκ. ευρώ       δημόσιος τομέας, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός    

  
3. Αριθμός Εργαζομένων: (συμπληρώστε  μόνο  ένα) 

 1–20    20–50    50–150    150–500    >500   

 

4.  Σε ποια φάση βρισκόσαστε τώρα , όσον αφορά το ERP;     

 Υλοποίηση     < 6 μήνες λειτουργία  > 6 μήνες λειτουργία 

 
5. Ποιο ERP λογισμικό χρησιμοποιήθηκε; 

 Singular–Enterprise           Altec–Atlantis                     
 SAP – mySAP 

ERP                     

 Momentum ERP/ Logismos-

Μηχανολογιστική ΑΕ 
 Logic DIS- Solution ERP 

 Compucon 

ERP   

 Microsoft-Navision   Άλλο 
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____________________________________________________________________________________________________________________________ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΕΛ. 2 

 

6. Ποια από τα παρακάτω κριτήρια θεωρείτε ότι ήταν τα πιο σημαντικά στην επιλογή του 

συγκεκριμένου ERP λογισμικού και της προμηθεύτριας εταιρείας συμβούλων που υιοθετήσατε;  

 

Επιλογή ERP Λογισμικού 

Λειτουργικότητα   
Τεχνολογικές Ικανότητες   
Πολυπλοκότητα Υλοποίησης   
Τιμή λογισμικού   
Σχέση με προμηθευτή   
Μεθοδολογία Έργου   
Φήμη συστήματος – συμβούλου, 

σύσταση από άλλον 
  

Εμπειρία & Γνώση του Κλάδου   
Υποστήριξη με την υλοποίηση   

 

7. Ποιες επιχειρηματικές λειτουργίες (modules) και ποιες αντίστοιχα ενότητες έχετε εντάξει ή θα 

εντάξετε στο ERP σύστημά σας; 

Οικονομική Διαχείριση 

(Χρηματοοικονομικά / 

Λογιστική) 
  Διαχείριση Ανθρωπίνων 

Πόρων 
  

Διαχείριση Παραγωγής   Πάγια   

Logistics   Διαχείριση Αγορών και 

Παραγγελιών 
  

Διαχείριση Πωλήσεων και 

Διανομών 
  Κοστολόγηση-Ελεγκτική   

Διαχείριση Αποθεμάτων   Άλλο _________________ 

______________________
  

8. Πόσες θέσεις εργασίας έχετε πληρώσει για να έχετε  

 1 θέση   1-3 θέσεις  3-5 θέσεις  5-10 θέσεις  >10 θέσεις 

9. Πόσο σας κόστισε η εγκατάσταση του ERP συστήματος 

 < 5.000 ευρώ  5.000-20.000  20.000-50.000  50.000-100.000  >100.000 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ERP ΛΥΣΗΣ 
 

10. Παρακαλώ αξιολογείστε τα κίνητρα που οδήγησαν στη απόφαση υιοθέτησης της ERP λύσης και 

αξιολογείστε το κατά πόσο πραγματοποιηθήκανε τελικά;  (συμπληρώστε  όλα όσα ταιριάζουν) 

 

 Κίνητρο Πραγματικό

Όφελος 

Μείωση κόστους προσωπικού     
Μείωση κόστους αποθεμάτων     
Μείωση κόστους πληροφορικής     
Μείωση κόστους προμηθειών     
Μείωση χρόνου κλεισίματος οικονομικών κύκλων     
Βελτίωση της διαχείρισης ρευστών διαθεσίμων     
Αυτοματοποίηση Διαδικασιών, Ολοκλήρωση Εφαρμογών     
Ανασχεδιασμός Διαδικασιών     
Τυποποίηση/Ομογενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων/Υποδομών     
Ευελιξία/πληρότητα πληροφοριακής υποδομής επιχείρησης     
Βελτίωση στην πρόσβαση, στην χρήση, στην παρουσίαση και στον 

συνδυασμό πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων 
    

Βελτίωση της ανταπόκρισης προς τους Πελάτες     
Βελτίωση των επιδόσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα     
Επέκταση επιχείρησης προϊόντων/υπηρεσιών/διαδικασιών     
Υποστήριξη νέων συνεργασιών/εξαγορών/συγχωνεύσεων     
Βελτιωμένη εικόνα της επιχείρησης     
Eπικείμενη εισαγωγή της επιχείρησης στο χρηματιστήριο     
Άλλο:     

 

 

 
… συνεχίζεται 
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

11. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στο σύστημα ERP που χρησιμοποιείτε; Αν ΝΑΙ παρακαλώ 

αναφέρετε ποια από τα παρακάτω παρατηρήσατε κατά την υλοποίηση του έργου; 

Έλλειψη θέλησης και αποφασιστικότητας από την διοίκηση   
Ασάφεια στους στόχους αλλά και στο εύρος του έργου   
Πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες ομάδες εργασίας συμβούλων ή χρηστών με δυσανάλογη συμμετοχή   
Μη ξεκάθαροι ρόλοι και υπευθυνότητες και έλλειψη αφιέρωσης στην ομάδα   
Φτωχός καθορισμός διαμόρφωσης του συστήματος   
Σύμβουλοι ή  χρήστες με μη κατάλληλα προσόντα για το έργο   
Μη κατανόηση και εφαρμογή της επιλεγμένης μεθοδολογίας   
Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ συμβούλων και χρηστών και μετάδοσης της γνώσης από τους 

συμβούλους προς τους χρήστες 
  

Πολλά θέματα παραμένουν ανοικτά και μετά το τέλος του έργου   
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   
Δυσκολίες στην προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες της εταιρείας   
Τα αναμενόμενα οφέλη δεν πραγματοποιήθηκαν   
Άλλο:   

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

12. Το ERP αντικατέστησε: 

 Προγενέστερες εφαρμογές λειτουργικά απομονωμένες 

 Προγενέστερες εφαρμογές με μερική ολοκλήρωση (π.χ. λογιστήριο με αποθήκη) 

 Προγενέστερες ολοκληρωμένες εφαρμογές πληροφορικής της εταιρείας 
 Άλλο 

13. Ετήσιο κόστος συντήρησης (μηχανογραφική υποστήριξη): 

 < 1.000 €  1.000 – 3.000 €  3.000-5.000 €  5.000-10.000 €  > 10.000 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ERP ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

 

14. Πόσο επηρέασε το ERP στην παραγωγικότητα της επιχείρησή σας; 

 

 Πάρα Πολύ  Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Καθόλου 

  

15. Λόγω του ERP η δουλειά σας γίνεται πιο γρήγορα και πιο σωστά;  

 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  Όπως πριν 
 

16. Πόσο καλύτερη είναι η πληροφόρηση της διοίκησης μετά την υλοποίηση ERP λογισμικού στην 

επιχείρησή σας; 

 

 Πάρα Πολύ  Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Όπως πριν 
 

17. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες (ανανέωση - υποστήριξη - εκπαίδευση) που σας προσφέρει η προμηθεύτρια 

εταιρεία συμβούλων κρίνονται ικανοποιητικές; 

 

 Πάρα Πολύ  Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Καθόλου 

 

18. Σε γενικές γραμμές, και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια που εξετάστηκαν στο ερωτηματολόγιο, 

πόσο ικανοποιημένοι είστε από την υλοποίηση ERP λογισμικού στην επιχείρησή σας; 

 

 Πάρα Πολύ  Πολύ  Αρκετά  Λίγο  Καθόλου 

 
 
 
 
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και σας διαβεβαιώνω για την πλήρη εμπιστευτικότητα των απαντήσεών σας. 

Το όνομα της επιχείρησής σας δεν θα ανακοινωθεί και τα στοιχεία θα αναλυθούν κατά ομάδες σε επίπεδο 

εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 

 

 

____________________ 
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