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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι να αναλύσει και να μελετήσει το ζήτημα 

του κόστους επένδυσης των Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής στην ανάγκη 

διατήρησης της ανταγωνιστικότητας στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου. Στη συνέχεια, 

στο δεύτερο κεφάλαιο θα ορίσουμε τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

(ERP) και θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή ενώ, προχωρώντας στο τρίτο κεφάλαιο, 

θα αναφερθούμε στους τύπους των Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής, την 

εξέλιξή τους, τα στάδια ανάπτυξής τους και τη σημασία τους για τις επιχειρήσεις. Τέλος, 

στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα οφέλη και το κόστος επένδυσης στα 

Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής, στη σύνδεση των ERP με τις λογιστικές 

διαδικασίες αλλά και τον τρόπο επιλογής προμηθευτή λογισμικού ERP, ενώ στο πέμπτο 

κεφάλαιο καταλήγουμε στα συμπεράσματα και παραθέτουμε και κάποιες προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. 

  



ABSTRACT 

The purpose of this dissertation is to analyze and study the issue of investment costs of 

Accounting Information Systems in the need to maintain competitiveness in the context 

of international trade. Then, in the second chapter we will define the Business Resource 

Management Systems (ERP) and we will make a historical review while, moving on to 

the third chapter, we will refer to the types of Accounting Information Systems, their 

evolution, their development stages and their importance for businesses. Finally, in the 

fourth chapter we will analyze the benefits and costs of investing in Accounting 

Information Systems, the connection of ERPs with accounting procedures and how to 

choose an ERP software vendor, while in the fifth chapter we come to the conclusions 

and present some suggestions for future research. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Γενικά 

Ο προσδιορισμός και η διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών των Συστημάτων 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και των επιπτώσεών τους στο κόστος 

επένδυσης μιας επιχείρησης, είναι σημαντικός για πολλούς λόγους. Πρώτον, στις 

σύγχρονες ανταγωνιστικές οικονομίες, όπου μια επιχείρηση, ειδικά μια νεοσύστατη, 

προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τα κόστη της, ένα σύστημα ERP αποτελεί ένα βασικό 

εργαλείο και προϊόν στο οποίο καλείται να επενδύσει μια επιχείρηση, τόσο λόγω του 

γεγονότος ότι και οι υπόλοιπες ανταγωνίστριες εταιρείες το κάνουν, όσο και γιατί 

επιθυμεί να βελτιστοποιήσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες της. Δεύτερον, ο 

προσδιορισμός των πλεονεκτημάτων που ορισμένες εταιρείες, έχουν παρατηρήσει από 

την εφαρμογή ενός συστήματος ERP παρέχει σε άλλες εταιρείες τη βάση για τον 

προσδιορισμό του εάν και πώς τα συστήματα ERP θα λύσουν τα δικά τους προβλήματα. 

Ο προσδιορισμός των οφελών επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διερευνήσουν την 

ευθυγράμμιση μεταξύ των αναγκών τους και του τι μπορεί να κάνει ένα σύστημα ERP. 

Τρίτον, η διερεύνηση και η παράθεση των πλεονεκτημάτων των ERP παρέχει μια βάση 

για την καθιέρωση και περαιτέρω εφαρμογών των συστημάτων αυτών στις επιχειρήσεις. 

Στη συνέχεια, αυτά τα μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί εάν μια 

εταιρεία έχει επιτύχει αυτό που περίμενε από μια εφαρμογή ERP. Τέταρτον, ένα κρίσιμο 

ζήτημα είναι ο βαθμός στον οποίο διαφορετικές βιομηχανίες επωφελούνται το ίδιο ή 

πρέπει να αναμένουν διαφορετικά οφέλη από την εφαρμογή των συστημάτων ERP. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι μια κατασκευαστική εταιρεία δεν αναμένεται να έχει τα ίδια οφέλη 

με μια εταιρεία λογισμικού. 

Έτσι, στην  προσπάθεια να παραμείνουν οι επιχειρήσεις ανταγωνιστικές, υπάρχει μια 

αυξανόμενη ανάγκη να συνδέσουν τις πληροφορίες που παρέχονται από κάθε τμήμα σε 

μια κοινή βάση δεδομένων. Τα συστήματα ERP έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν 

το πρόβλημα κατακερματισμού των πληροφοριών καθώς ενσωματώνουν και 

εξορθολογίζουν τις εσωτερικές διαδικασίες (Koch, 2003) παρέχοντας μια σουίτα 

ενοτήτων λογισμικού που καλύπτουν όλους τους λειτουργικούς τομείς μιας επιχείρησης. 

 

1.2 Σκοπός εργασίας 

Ο σκοπός δημιουργίας της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει την 
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έννοια και την χρησιμότητα Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) 

γενικά και συγκεκριμένα των Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής, τα οποία 

αποτελούν ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στη 

διαχείριση και στον έλεγχο των θεμάτων που αφορούν τον οικονομικό τομέα τους. 

Επιπλέον, βασικός στόχος την παρούσας διπλωματικής αποτελεί και η μελέτη του 

οφέλους σε σχέση με το κόστος επένδυσης μιας επιχείρησης στα Πληροφοριακά 

Συστήματα Λογιστικής ώστε να διατηρήσει ή να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της 

στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγή 

Η επιχείρηση, ως ένα σύστημα, μαζί με τις τεχνολογικές εξελίξεις, κάνει μια προσπάθεια, 

προκειμένου να αγωνιστεί με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και να διατηρήσει τα 

υποσυστήματα σε μια συνεχώς δυναμική δομή. Το τμήμα λογιστικής, ένα από τα 

υποσυστήματα των επιχειρήσεων, είναι επίσης ένα από τα πρώτα που επηρεάστηκαν από 

αυτές τις εξελίξεις και τις αλλαγές, στις οποίες η πληροφορία αποκτά σημασία και 

αλληλοσυνδέεται με την τεχνολογία. 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP- Enterprise Resources 

Planning) είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της τεχνολογίας της 

πληροφόρησης. Η παγκόσμια επιτυχία των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Πόρων (ERPs) δεν έχει μόνο προσελκύσει το ενδιαφέρον ερευνητών από τον κλάδο 

Πληροφορικής (IT/IS), αλλά από όλους τους σημαντικούς κλάδους της επιχειρησιακής 

έρευνας – συμπεριλαμβανομένης της Λογιστικής (Wieder et al., 2006). Τα ERPs 

αποτελούνται από έναν μεγάλο αριθμό επιχειρησιακών διαδικασιών και εφαρμογών, οι 

οποίες αλληλοεπιδρούν με τις λογιστικές λειτουργίες, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν 

μια κοινή βάση δεδομένων. Αυτή η σχέση βοηθάει τις επιχειρήσεις να εκπληρώσουν σε 

πραγματικό χρόνο τις ανάγκες τους (Stefanou, 2002; Nicolaou, 2003; Rom & Rohde, 

2006; Spathis, 2006). 

Ο τρόπος συλλογής, αποθήκευσης, διάδοσης και χρήσης των επιχειρησιακών δεδομένων 

έχει μεταβληθεί αρκετά, εξαιτίας των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. 

Έτσι οι λογιστικές λειτουργίες επηρεάστηκαν από την αλλαγή στην επεξεργασία των 

δεδομένων (Sutton, 2006). Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφέρεται 

στα ERPs ως πληροφοριακά συστήματα, ωστόσο οι βιβλιογραφικές αναφορές που 

αφορούν την εφαρμογή τους και τις επιπτώσεις τους στην λογιστική είναι περιορισμένες 

(Granlund & Malmi, 2002; Sutton, 2006). Οι Nikolaou και Bhattacharya (2008), τόνισαν 

ότι «οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ένα σύστημα ERP πρέπει να είναι αρκετά 

συνειδητοποιημένες και προσεκτικές για να αντιληφθούν ότι τα ERPs είναι διαφορετικά 

από τα υπόλοιπα IT systems. Με αυτόν τον τρόπο επιφέρουν παγκόσμιες αλλαγές στις 

επιχειρηματικές διαδικασίες και ως εκ τούτου η ανάπτυξή τους αποτελεί την έναρξη των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μετά την υλοποίηση». 

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία περιλαμβάνονται πολλές έρευνες που δίνουν έμφαση στη 
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σχέση των ERPs με τη Λογιστική. Οι Spathis & Constantinides (2004) ασχολήθηκαν με 

τους λόγους και τις αιτίες αντικατάστασης των παλιών πληροφοριακών συστημάτων IS 

με τα σύγχρονα συστήματα ERPs, τα οποία παρέχουν ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο 

πληροφοριών. Επίσης, μελέτησαν τις αλλαγές στις λογιστικές εφαρμογές από τη χρήση 

των ERP. Η έκβαση της έρευνας αυτής αποκάλυψε ότι τα τρία (3) πιο σημαντικά κίνητρα 

τις αντικατάστασης των IS με τα ERP από τις εταιρίες ήταν: 1) η αυξημένη ζήτηση 

πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, 2) η δημιουργία πληροφοριών για την λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς και 3) η ανάγκη ενσωμάτωσης των εφαρμογών. Τα 

σημαντικότερα οφέλη από την χρήση των συστημάτων ERP ως προς την λογιστική ήταν 

η αύξηση της ευελιξίας στην παραγωγή πληροφοριών, η ολοκλήρωση των λογιστικών 

εφαρμογών, η βελτίωση της ποιότητας των εκθέσεων – δήλωσεων των λογαριασμών, οι 

βελτιωμένες αποφάσεις με βάση έγκαιρες και αξιόπιστες λογιστικές πληροφορίες και η 

μείωση του χρόνου κλεισίματος των ετήσιων λογαριασμών. 

 

2.2 Ορισμός ERP 

Προτού προχωρήσουμε στην περαιτέρω ανάλυση των Συστημάτων Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και στο κόστος επένδυσης για τη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης που αυτό παρέχει, πρέπει να προσδιορισθεί το τι 

είναι ένα ERP σύστημα. Με βάση την διεθνή βιβλιογραφία το ERP system (Enterprise 

Resource Planning system), αποδιδόμενο στα ελληνικά ως Συστήματα Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων, αποτελεί ένα ενιαίο ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα, το 

οποίο ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες και τα τμήματα της επιχείρησης και εξυπηρετεί 

τις απαιτήσεις όλων των συμβαλλόμενων τμημάτων (Ιωάννου, 2006). Ένας άλλος 

ορισμός για τα ERPs είναι ότι πρόκειται για ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που 

ενσωματώνει όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης (Wailgum, 2008). 

Επιπλέον, το Σύστημα Λογιστικής Πληροφόρησης (AIS) είναι ένα σύστημα 

πληροφοριών που συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα που σχετίζονται 

με τις οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων για να πάρουν όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη αποφάσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον 

κοινό ορισμό που προκύπτει, το σύστημα λογιστικής πληροφόρησης είναι ένα σύστημα 

πληροφοριών που συλλέγει τα δεδομένα που ανήκουν σε χρηματοοικονομικά 

καταγεγραμμένες συναλλαγές, δημιουργώντας διακύμανση στους οικονομικούς δείκτες 

της επιχείρησης, τα κεφάλαια και τα χρέη της, τα οποία αποτελούν τους πόρους αυτών 

των οντοτήτων, μετατρέποντας τις πληροφορίες σε επεξεργάσιμες μορφές μέσω των 

συλλεγόμενων δεδομένων και την αναφορά των εμφανιζόμενων πληροφοριών (Olsson, 
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2001). 

 

2.3 Ιστορική αναδρομή Συστημάτων ERP 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ERP αντιπροσωπεύουν το πιο 

πρόσφατο στάδιο στην εξέλιξη και επέκταση των τεχνικών προγραμματισμού και 

ελέγχου παραγωγής για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, από τον Προγραμματισμό 

Απαιτήσεων Υλικών (MRP) (Orlicky, 1975), τον Προγραμματισμό Απαιτήσεων 

Χωρητικότητας (CRP), έως τον Προγραμματισμό Πόρων Παραγωγής (MRP II) (Wight, 

1982; 1984). 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) πρωτοεμφανίστηκαν στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, η ιστορία τους ξεκινάει από τις αρχές του 1920 

όπου εμφανίστηκε η ανάγκη για την καταγραφή και καταμέτρηση των αποθεμάτων 

(Inventory Management) των εταιρειών (Ptak & Schragenheim, 2004). Το 1950 

εμφανιστήκαν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο 

σύστημα διαχείρισης των αποθεμάτων, γνωστό ως Λογισμικό Διαχείρισης Υλικού (Billof 

Material Processor, BOMP) (Ptak & Schragenheim, 2004). Οι εταιρίες κατασκευής 

λογισμικού ανέπτυξαν στις αρχές του 1960 τα πρώτα προγράμματα για τη διευκόλυνση 

των εταιρειών. Τα προγράμματα αυτά ονομάστηκαν Ηλεκτρονικά Συστήματα Σημείου 

Αναπαραγγελείας (Reoder Point, POR) (Ptak & Schragenheim, 2004). Τo 1965  

δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα, το όποιο είχε στόχο το σχεδιασμό και τον 

προγραμματισμό των υλικών των προϊόντων που παρήγαγαν οι βιομηχανίες. Η εφαρμογή 

αυτή ονομάστηκε Material Requirements Planning (MRP) (Ptak & Schragenheim, 2004). 

Μεταγενέστερα, το 1980, πρωτοεμφανίζονται λογισμικά προγράμματα που αφορούν το 

προγραμματισμό και σχεδιασμό των πόρων των παραγωγικών μονάδων αλλά και των 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων (Ptak & Schragenheim, 2004). Τα προγράμματα αυτά 

ονομάστηκαν Συστήματα Προγραμματισμού Παραγωγικών Πόρων ΙΙ (Manufacturing 

Resource Planning Systems II, M.R.P. II). 

Στις αρχές του 1990 εμφανιστήκαν τα πρώτα ERPs (Enterprise Resource Planning 

system), τα οποία αντικατέστησαν τα MRPII. Τα συστήματα MRP II άρχισαν να 

εξελίσσονται σε συστήματα ERP ήδη από το 1988 όταν η Dow Chemical Company 

αγόρασε την πρώτη της μονάδα παραγωγής ERP από τη SAP AG της Γερμανίας (Schaaf, 

1999). Ο όρος «επιχειρησιακός προγραμματισμός πόρων» που περιγράφει συστήματα 

που έχουν σχεδιαστεί για να προγραμματίζουν και να προγραμματίζουν όλους τους 

εσωτερικούς πόρους της εταιρείας χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Όμιλο 

Gartner του Stamford, Κονέκτικατ, ΗΠΑ. Ωστόσο, κατά την περίοδο 1988 έως 1994, οι 
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όροι MRPII και ERP χρησιμοποιούνταν εναλλακτικά. Τα ERPs αποτελούνται από 

λειτουργίες λογιστηρίου, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και μισθοδοσίας. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία των πρώτων συστημάτων πληροφόρησης (Ptak & 

Schragenheim, 2004). 

Η ιδιαιτερότητα των συστημάτων ERP έγινε πιο εμφανής το 1994 όταν η SAP AG 

κυκλοφόρησε το λογισμικό επόμενης γενιάς, γνωστό ως R/3. Η κυκλοφορία του R/3 

σηματοδότησε επίσης μια στροφή στις τεχνολογικές πλατφόρμες από το mainframe στην 

ολοένα και πιο δημοφιλή αρχιτεκτονική πελάτη - διακομιστή που βασίζεται σε UNIX. 

Τα επόμενα χρόνια, οι κατασκευαστικές εταιρείες και ορισμένες εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών άρχισαν να κάνουν μεγάλες επενδύσεις σε συστήματα ERP που 

προσφέρονταν από τη SAP και τους μεγάλους ανταγωνιστές της όπως η Oracle, η Baan, 

η PeopleSoft και η J.D. Edwards. Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 

τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση του ERP είναι, γενικά, πιο δαπανηρές από το ίδιο το 

προϊόν λογισμικού, οι σύμβουλοι και οι ενοποιητές συστημάτων έχουν επίσης 

μετακινηθεί αποφασιστικά στην αγορά υλοποίησης. Τα έσοδα που σχετίζονται με το ERP 

για καθέναν από τους πέντε ηγέτες στις αγορές παροχής συμβουλών και ενοποίησης 

συστημάτων ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 1998 (Escalle et al., 1999). 

Τέλος, μετά το 2000, ακολούθησαν τα ERPII. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

3.1 Η εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής είναι ένα εργαλείο το οποίο, όταν 

ενσωματώθηκε στον τομέα των συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογίας, 

σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στη διαχείριση και τον έλεγχο θεμάτων που σχετίζονται με 

τον οικονομικό τομέα των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η εντυπωσιακή πρόοδος της 

τεχνολογίας έχει διευρύνει τις δυνατότητες δημιουργίας και χρήσης λογιστικών 

πληροφοριών από στρατηγικής απόψεως. Δεδομένου ότι τέτοιου τύπου δυνατότητες 

αποτελούν σημαντικό όφελος για όλες τις επιχειρήσεις, είναι ακόμη πιο σημαντικό και 

για τις μεσαίες και τις μικρές που χρειάζονται αυτή την πληροφορία για να 

αντιμετωπίσουν υψηλότερο βαθμό αβεβαιότητας στην ανταγωνιστική αγορά (El Louadi, 

1998). 

Έτσι, πρέπει να βελτιώσουν τα συστήματά τους και την ικανότητα επεξεργασίας 

δεδομένων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες πληροφόρησης (Van de Ven και 

Drazin, 1985). Η επένδυση στην κατάρτιση του προσωπικού, η βελτίωση της ποιότητας 

των προϊόντων και των εσωτερικών διαδικασιών και η αύξηση των επενδύσεων στα 

λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, θα αποτελέσουν τη δύναμη για την επίτευξη μιας 

ισχυρότερης, πιο ευέλικτης εταιρικής κουλτούρας για την αντιμετώπιση συνεχών 

αλλαγών στο περιβάλλον. Η καινοτομία είναι το κίνητρο με το οποίο θα δημιουργηθεί 

ένας αναπτυξιακός κύκλος, που θα οδηγήσει σε καλύτερες και σταθερές επιδόσεις καθώς 

και μείωση των χρηματοοικονομικών και οργανωτικών εμποδίων, ενώ παράλληλα θα 

επιτρέψει την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. 

Προκειμένου να αναπτυχθούν αυτές οι στρατηγικές, οι επιχειρήσεις χρειάστηκε να 

επενδύσουν στην τεχνολογία για την προώθηση της πληροφόρησης και της επικοινωνίας 

σε διάφορους τομείς του οργανισμού, όπως η παραγωγή, ο σχεδιασμός, η καινοτομία, η 

εμπορία, η εμπορική διαχείριση και η εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Αυτό, με τη σειρά 

του, αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα και την παραγωγικότητα που επιτεύχθηκαν. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες έχουν αναπτυχθεί σημαντικά πάνω στον 

τριτογενή τομέα και έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την αναδιοργάνωση και 

την καινοτομία (Banegas and Myro, 2008). 

Ειδικότερα, στην πλειονότητα των τομέων παραγωγής, υπάρχει κοινή αντίληψη ότι η 

χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης έχει καθοριστική σημασία για τη διεύρυνση των 
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αγορών και τη μείωση του κόστους διαχείρισης των πωλήσεων. Η κοινωνία των 

πληροφοριών και τα νέα εργαλεία ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπει στις εταιρείες 

να κάνουν καλύτερη χρήση των λογιστικών συστημάτων τους σε ότι αφορά τις σχέσεις 

τους με τους προμηθευτές και τους πελάτες. Με τον ίδιο τρόπο η ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής επιτρέπει στις εταιρείες να εξοικονομούν πολύ χρόνο στις 

συναλλαγές τους. 

Επιπλέον, η ανάπτυξη των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων έχει εντάξει και τη 

φορολογική διαχείριση. Κάθε μέρος του κόσμου έχει επηρεαστεί σημαντικά από αυτήν 

την εξέλιξη και την αλλαγή. Σε αυτές τις εξελίξεις, ένα από τα σημαντικότερα μέρη του 

παγκόσμιου συστήματος, οι επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο μερίδιο επηρεάστηκαν επίσης 

από αυτές τις αλλαγές. 

Η κατάσταση αυτή δεν άλλαξε τη θεωρητική δομή της λογιστικής, αλλά επέφερε τη 

ριζική αλλαγή στις διαδικασίες τεκμηρίωσης, καταγραφής και υποβολής εκθέσεων που 

αποτελούν βασικές λογιστικές φάσεις. Τα κύρια θέματα της λογιστικής, όπως η 

οικονομική λογιστική και η υποβολή εκθέσεων, η λογιστική του κόστους και της 

διαχείρισης, ο έλεγχος και η φορολόγηση, ως επέκταση των επιπτώσεων αυτών των 

αλλαγών, και η ενσωμάτωση με τις νέες τεχνολογίες, προέκυψαν ως αναγκαιότητα. 

Στην επιχείρηση, μια καλή διαχείριση βασίζεται σε σωστές και έγκαιρες πληροφορίες. 

Οι έγκαιρες, ουσιαστικές και ορθές πληροφορίες προσφέρουν μια καθοριστική συμβολή 

στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, βοηθώντας στην υλοποιήση 

λειτουργιών όπως ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο έλεγχος από τη διοίκηση. Το 

λογιστικό σύστημα πληροφοριών είναι επίσης ένα σύστημα που παρουσιάζει τις σωστές 

και έγκαιρες πληροφορίες κατά τη λήψη αποφάσεων της διοίκησης της επιχείρησης. 

 

3.2 Ενότητες – Υποσυστήματα (modules) Συστημάτων ERP 

Τα συστήματα ERP αποτελούνται από μια σουίτα ενοτήτων λογισμικού, με την κάθε μια 

ενότητα να είναι συνήθως υπεύθυνη για τη συλλογή και την επεξεργασία πληροφοριών 

από μια ξεχωριστή επιχειρηματική λειτουργία ή μια ομάδα ξεχωριστών επιχειρηματικών 

λειτουργιών. Οι ενότητες λογισμικού (modules) ERP μπορεί να περιλαμβάνουν τη 

λογιστική, τον κύριο προγραμματισμό, τον προγραμματισμό υλικών, την απογραφή, την 

πρόβλεψη, τον πεπερασμένο προγραμματισμό, τον προγραμματισμό διανομής και άλλα. 

Ένα τυπικό σύστημα ERP ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες της εταιρείας επιτρέποντας 

στις ενότητες να μοιράζονται και να μεταφέρουν πληροφορίες ελεύθερα (Hicks and 

Stecke, 1995). Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες συγκεντρώνονται σε μια ενιαία σχεσιακή 

βάση δεδομένων, προσβάσιμη από όλες τις ενότητες, εξαλείφοντας την ανάγκη για 
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πολλαπλές καταχωρήσεις των ίδιων δεδομένων. Ενώ οι μεγάλες εταιρείες συνήθως 

δαπανούν μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους για τα ERP και μπορεί να 

εγκαταστήσουν σημαντικό αριθμό διαθέσιμων ενοτήτων (Chalmers, 1999), οι 

μικρότερες επιχειρήσεις συχνά υιοθετούν μια αποσπασματική προσέγγιση, ξεκινώντας 

με μερικές ενότητες ή μερικά στοιχεία κάθε ενότητας (Ferman, 1999). Οι πελάτες και οι 

προμηθευτές με άδεια ασφαλείας δικτύου επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένους 

τύπους πληροφοριών μέσω μιας εξωτερικής διεπαφής επικοινωνίας. 

Ο ρόλος των ERP συστημάτων, εκτός από βοηθητικός για την εκπλήρωση των 

καθημερινών διαδικασιών και λειτουργιών εντός της εταιρείας, είναι σημαντικός διότι 

επηρεάζει την λήψη αποφάσεων, τον τρόπο διοίκησης, όπως επίσης και το στρατηγικό 

σχεδιασμό της επιχείρησης (Baheshti, 2006; Lo & Yim, 2005; Μάγγος, 2017). Κατά 

συνέπεια, για να είναι τα ERP συστήματα λειτουργικά στα διάφορα τμήματα της 

εταιρείας, δημιουργήθηκε ένα σύνολο ενοτήτων (modules), με στόχο την καλύτερη 

προσαρμογή στις ανάγκες των τμημάτων τις επιχείρησης (Gupta, 2000). Οι ενότητες –

υποσυστήματα (modules) από τα οποία αποτελείται ένα σύστημα διαχείρισης 

επιχειρησιακών πόρων (ERP) είναι οι ακόλουθες (Cliffe, 1999; Ptak & Schragenheim, 

2004): 

• Χρηματοοικονομική και Λογιστική Διαχείρισης 

• Διαχείριση Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 

• Διαχείριση Αποθεμάτων 

• Διαχείριση Παραγωγής 

• Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics 

• Διαχείριση Πωλήσεων – Μάρκετινγκ 

• Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

• Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 

 

3.3 Στάδια Ανάπτυξης 

Η ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής (AIS) αποτελείται από πέντε 

βασικά βήματα που περιλαμβάνουν σχεδιασμό, ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και 

υποστήριξη. Η χρονική περίοδος που σχετίζεται με καθένα από αυτά τα βήματα μπορεί 

να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως αρκετά χρόνια, ανάλογα με τους στόχους: 

• Σχεδιασμός – στόχοι και τεχνικές διαχείρισης έργου: η πρώτη φάση της 

ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος Λογιστικής είναι ο σχεδιασμός του 

έργου. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό του πεδίου και των στόχων του έργου, 
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τον καθορισμό των ευθυνών του έργου, τις απαιτήσεις ελέγχου, τις φάσεις του 

έργου, τους προϋπολογισμούς και τα τελικά προϊόντα, 

• Ανάλυση: Η φάση ανάλυσης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό και την 

τεκμηρίωση των λογιστικών και επιχειρηματικών διαδικασιών που 

χρησιμοποιούνται από την εταιρεία. Αυτές οι λογιστικές διαδικασίες συνήθως 

επανασχεδιάζονται για να αξιοποιήσουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις 

λύσεις των σύγχρονων συστημάτων, 

• Η Ανάλυση Δεδομένων: είναι μια επισκόπηση των λογιστικών πληροφοριών που 

συλλέγονται κάθε στιγμή από μια εταιρεία. Στη συνέχεια, τα τρέχοντα δεδομένα 

συγκρίνονται με τα δεδομένα που θα πρέπει να χρησιμοποιεί ο οργανισμός για 

διαχειριστικούς σκοπούς. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως κατά το 

σχεδιασμό συστημάτων επεξεργασίας λογιστικών συναλλαγών, 

• Η Ανάλυση Αποφάσεων: είναι μια ανασκόπηση των αποφάσεων που είναι 

υπεύθυνος για τη λήψη τους είναι ένας διευθυντής. Οι πρωταρχικές αποφάσεις 

για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι διευθυντές προσδιορίζονται σε ατομική βάση. 

Στη συνέχεια, δημιουργούνται μοντέλα για να υποστηρίξουν τον διαχειριστή στη 

συλλογή οικονομικών και σχετικών πληροφοριών, για την ανάπτυξη και τον 

σχεδιασμό εναλλακτικών λύσεων και για να κάνει δραστικές επιλογές. Αυτή η 

μέθοδος είναι πολύτιμη όταν ο πρωταρχικός στόχος του συστήματος είναι η 

υποστήριξη αποφάσεων. 

• Η Ανάλυση Διαδικασιών: είναι μια ανασκόπηση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών της εταιρείας. Οι οργανωτικές διαδικασίες προσδιορίζονται και 

τμηματοποιούνται σε μια σειρά συμβάντων που μπορούν είτε να προσθέσουν είτε 

να αλλάξουν δεδομένα. Αυτές οι διαδικασίες μπορούν στη συνέχεια να 

τροποποιηθούν ή να ανασχεδιαστούν για να βελτιώσουν τις λειτουργίες του 

οργανισμού όσον αφορά τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση των υπηρεσιών, 

την ποιότητα ή τις πληροφορίες διαχείρισης. Αυτή η λογιστική μέθοδος 

χρησιμοποιείται όταν ο αυτοματισμός ή ο επανασχεδιασμός είναι ο πρωταρχικός 

στόχος του συστήματος. 

 

3.4 Προσαρμογή 

Τα ERP συστήματα είναι θεωρητικά βασισμένα στις καλύτερες πρακτικές της 

βιομηχανίας και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν "ως έχουν". Οι εταιρείες ανάπτυξης 

και πώλησης λογισμικού ERP παρέχουν στους πελάτες επιλογές διαμόρφωσης που 

επιτρέπουν στους οργανισμούς να ενσωματώσουν τους δικούς τους κανόνες εργασιακού 
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περιβάλλοντος, αλλά υπάρχουν συχνά κενά λειτουργικότητας που παραμένουν ακόμα 

και μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης. Οι πελάτες των συστημάτων ERP έχουν 

ποίκιλες επιλογές για να καλύψουν τα κενά λειτουργικότητας, καθένας με τα δικά του 

πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα. Μεταξύ των τεχνικών επιλογών συμπεριλαμβάνονται, 

η αναδιατύπωση κομματιού από την παραδοτέα λειτουργικότητα, η διατύπωση ενός 

εγχώριου μοντέλου bolt-on/add-on εντός του συστήματος ERP ή διασυνδέοντάς το με 

ένα εξωτερικό σύστημα. Αυτές οι τρεις επιλογές είναι απαιτούν διαφορετικό βαθμό 

προσαρμογής του συστήματος, με την πρώτη να είναι η πιο επεμβατική και δαπανηρή 

για να διατηρηθεί. Εναλλακτικά υπάρχουν μη τεχνικές επιλογές όπως επιχειρηματικές 

πρακτικές ή και οργανωτικές πολιτικές για να προσαρμόσει καλύτερα την 

λειτουργικότητα του παραδοτέου ERP. Διαφορές κλειδιά μεταξύ προσαρμογής και 

ρύθμισης περιλαμβάνουν διαδικασίες όπως ότι η προσαρμογή είναι πάντα προαιρετική, 

ενώ το λογισμικό πρέπει πάντα να ρυθμιστεί πριν την χρήση (π.χ. σύσταση του κόστους/ 

κέντρο κέρδους δομών, οργανωτικά δέντρα, κανόνες έγκρισης αγορών κ.λ.π.) Το 

λογισμικό σχεδιάστηκε για να χειριστεί διάφορες συνθέσεις και να συμπεριφέρεται 

προβλέψιμα σε κάθε επιτρεπτή διαμόρφωση Οι επιδράσεις της αλλαγής διαμόρφωσης 

στην συμπεριφορά του συστήματος και στην επίδοση είναι προβλέψιμη και είναι 

υπευθυνότητα του προμηθευτή του ERP. Η επίδραση της προσαρμογής είναι λιγότερο 

προβλέψιμη, είναι υπευθυνότητα του πελάτη και αυξάνει τις δραστηριότητες ελέγχου. Οι 

αλλαγές διαμόρφωσης έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούνται και μετά τι αναβαθμίσεις 

σε νέες εκδοχές λογισμικού. Κάποιες διαμορφώσεις (π.χ. κώδικας που σχετίζεται με τη 

διεπαφή με το χρήστη και καλεί δεδομένα στην οθόνη) διατηρούνται και έπειτα από 

αναβαθμίσεις παρόλο που απαιτούν επανεξέταση. Άλλες διαμορφώσεις (π.χ. αυτές που 

συμπεριλαμβάνουν αλλαγές σε θεμελιώδεις δομές δεδομένων) αντικαθίστανται κατά την 

διάρκεια της αναβάθμισης και πρέπει να υλοποιούνται ξανά. 

 

3.5 Επεκτάσεις 

Τα ERP συστήματα μπορούν να επεκταθούν με λογισμικό τρίτων. Οι προμηθευτές 

λογισμικού ERP παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα και λειτουργικότητα μέσω 

δημοσιευμένων διασυνδέσεων. Οι επεκτάσεις προσφέρουν χαρακτηριστικά όπως:  

προσδιορισμός των δεδομένων που πρέπει να μεταφερθούν, καθορισμός του χρόνου 

μετεγκατάστασης, δημιουργία των πρότυπων δεδομένων, πάγωμα των συνολικών 

εργαλείων, αποφάσεις που σχετίζονται με την μετεγκατάσταση ρυθμίσεων, 

προσδιορισμός δεδομένων αρχειοθέτησης, πολιτικές και διαδικασίες. 

 



12 
 

3.6 Μεταφορά δεδομένων  

Μεταφορά δεδομένων είναι η διαδικασία μετακίνησης, αντιγραφής και ανακατασκευής 

δεδομένων από το υπάρχον σύστημα στο ERP σύστημα. Η μεταφορά είναι κρίσιμη για 

την πετυχημένη εφαρμογή και απαιτεί σημαντικό σχεδιασμό. Δυστυχώς από τότε που η 

μεταφορά κατέστη μια από τις τελευταίες δραστηριότητες πριν από την φάση 

παραγωγής, συχνά δεν επιδέχεται της επαρκούς προσοχής. Τα ακόλουθα βήματα 

μπορούν να κατασκευάσουν τον σχεδιασμό μεταφοράς: αναγνώριση των δεδομένων που 

θα μεταφερθούν, καθορισμός του χρόνου μεταφοράς, δημιουργία των πρότυπων 

δεδομένων, πάγωμα των εργαλείων, απόφαση των ρυθμίσεων που αφορούν την 

μεταφορά, καθορισμός αρχειοθέτησης δεδομένων, πολιτικές και διαδικασίες. 

 

3.7 Η σημασία των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων για τις επιχειρήσεις 

Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους τους, χρειάζονται ένα καλό 

σύστημα λογιστικής πληροφόρησης. Ένα αποτελεσματικό λογιστικό σύστημα υλοποιεί 

τη λειτουργία του, με βάση τις πληροφορίες και τα δεδομένα, τα οποία είναι σωστά, 

σημαντικά και αποκτώνται εγκαίρως. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από το λογιστικό 

σύστημα με βάση τον υπολογιστή παρέχουν σημαντική συμβολή από την άποψη της 

επιτυχίας της επιχείρησης. Είναι αδύνατο οι επιχειρήσεις που στερούνται τις 

πληροφορίες αυτές να είναι επιτυχείς στις σημερινές συνθήκες. Το λογιστικό 

πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει τρία είδη πληροφοριών που χρειάζονται οι 

επιχειρήσεις στις δραστηριότητές τους. Αυτές οι πληροφορίες είναι οι πληροφορίες που 

πρέπει να υποβάλλονται στους εσωτερικούς χρήστες, οι πληροφορίες που πρέπει να 

υποβάλλονται στους εξωτερικούς χρήστες και οι απαραίτητες πληροφορίες για την 

αξιολόγηση. Έτσι, αυτό το λογιστικό σύστημα πληροφοριών που παρουσιάζει 

πληροφορίες σε τόσο ευρύ πεδίο θεωρείται ένας σημαντικός λόγος για την πρόληψη 

ζημιών των επιχειρήσεων σε δυσμενείς συνθήκες. Οι συνεισφορές που παρέχει το 

σύστημα λογιστικής πληροφόρησης στην επιχείρηση μπορούν να εξεταστούν ως 

ακολούθως: 

• Αύξηση της ποιότητας και μείωση του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών: Το 

λογιστικό σύστημα πληροφοριών παρακολουθεί τα συστήματα, προκειμένου οι 

χειριστές να αναλάβουν δράση αμέσως όταν κάποιο προϊόν απομακρυνθεί από τα 

αποδεκτά όρια ποιότητας για τη διαδικασία. Αυτό το σύστημα παρακολούθησης 

που υλοποιείται από το σύστημα λογιστικών πληροφοριών παρέχει τη 

δυνατότητα διατήρησης της ποιότητας του προϊόντος, τη μείωση της ποσότητας 

των ελαττωματικών προϊόντων και του κόστους επανεπεξεργασίας ταυτόχρονα. 
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• Αύξηση της παραγωγικότητας: Ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα λογιστικής 

πληροφόρησης, το οποίο παρέχει περισσότερες πληροφορίες εγκαίρως, 

συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας. Για παράδειγμα, η προσέγγιση 

παραγωγής σε πραγματικό χρόνο απαιτεί τις συνεχείς, σωστές και πραγματικές 

πληροφορίες για το απόθεμα πρώτων υλών και τη θέση του. 

• Βελτίωση της λήψης απόφασης: Το σύστημα λογιστικής πληροφόρησης, 

παρέχοντας τις πληροφορίες που χρειάζονται οι εργαζόμενοι σωστά και έγκαιρα, 

διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, η εταιρεία Frito-Lay, 

προκειμένου να αναλύσει καλύτερα την τάση πώλησης των διαχειριστών της, 

συλλέγει τις πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα των καθημερινών πελατών. 

Αυτό επιτρέπει στο Frito-Lay να καθορίσει γρήγορα τους λόγους των 

διακυμάνσεων της πώλησης και να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες Olsson 

(2001). 

• Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης: Ένα καλά σχεδιασμένο 

σύστημα λογιστικής πληροφόρησης μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση, 

προκειμένου να αναπτύξει γρήγορα τις δραστηριότητες της και να προσφέρει ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις εφαρμογές όπως το Intranet, το Extranet και την ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδομένων, προκειμένου να μοιραστούν την καλύτερη δυνατή 

πληροφόρηση μεταξύ των ανθρώπων που εργάζονται σε διαφορετικά γραφεία και 

να παρέχουν επικοινωνιακή υποστήριξη κλπ. Οι εργαζόμενοι μπορούν να 

αναθεωρήσουν τη βάση δεδομένων στο πλαίσιο της επιχείρησης, προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι σχετικοί εμπειρογνώμονες για την παροχή δεδομένων για έναν 

ειδικό πελάτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα διαδραματίζουν κρίσιμο και σημαντικό ρόλο, 

παρέχοντας πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη διοίκηση του οργανισμού 

να εκτελέσει τα καθήκοντά της στο έπακρο. Πολλοί ερευνητές επεσήμαναν ότι η επιτυχία 

ή η αποτυχία ενός οργανισμού στην επίτευξη των στόχων του εξαρτάται από την 

ποιότητα των συστημάτων λογιστικής πληροφόρησης. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

αναλύσουμε το μέτρο και το βαθμό απόδοσης των λογιστικών πληροφοριακών 

συστημάτων στους οργανισμούς. 

Ένα σύστημα ERP είναι ένα σύνολο επιχειρηματικών εφαρμογών ή ενοτήτων, το οποίο 

συνδέει διάφορες επιχειρηματικές μονάδες ενός οργανισμού, όπως χρηματοοικονομικές, 

λογιστικές, παραγωγικές και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, σε ένα στενά 

ενοποιημένο ενιαίο σύστημα με μια κοινή πλατφόρμα ροής πληροφοριών σε ολόκληρη 

την επιχείρηση. Με τη χρήση του Διαδικτύου ως επιχειρηματικού μέσου, οι οργανισμοί 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διευρυμένη έκδοση του ERP, το ERP II, για να 

συνδέσουν τα εσωτερικά επιχειρησιακά τους συστήματα με τα συστήματα των πελατών 

και των προμηθευτών. Ο σκοπός τόσο των ERP, όσο και των ERP II, είναι να ενισχύσουν 

την ανταγωνιστικότητα ενός οργανισμού βελτιώνοντας την ικανότητά του να παράγει 

ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων (Beheshti, 

2006). 

 

4.2 Συστήματα ERP και λογιστικές διαδικασίες 

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια έδειξαν ότι η χρήση ενός 

συστήματος ERP από τις επιχειρήσεις επηρεάζει τις προαναφερόμενες διαδικασίες, όπως 

και το ρόλο του λογιστή. Οι Booth et al. (2000) εξέτασαν τον βαθμό όπου η χρήση ενός 

ERP εμφανίζει μεγάλη πιθανότητα να οδηγήσει στην εφαρμογή νέων λογιστικών 

πρακτικών από μια επιχείρηση. Για την υιοθέτηση νέων λογιστικών πρακτικών, τα ERP 

συστήματα θεωρούνται πήγες δεδομένων. Συγκεκριμένα, οι Rom και Rohde (2006) 

επισήμαναν ότι η συλλογή δεδομένων υποστηρίζεται από τα ERP, η οποία με τη σειρά 

της επηρεάζει τη λογιστική διαχείριση. Η πεποίθηση αυτή ενισχύεται από την έρευνα του 

Jarvenpaa (2007), η οποία αναφέρει ότι τα ERP οδηγούν στην υιοθέτηση νέων 
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λογιστικών τεχνικών διαχείρισης, έτσι ώστε οι λογιστές να εκτελούν ευκολότερα, 

γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα της καθημερινές δραστηριότητες και να μπορούν 

να διαχειρίζονται μεγάλες βάσεις δεδομένων. Στην έρευνα τους οι Granlund & Malmi 

(2002) ανέλυσαν τις επιπτώσεις των ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης στη 

λογιστική διαχείριση της επιχείρησης, όπως επίσης και το ρόλο των λογιστών. 

Επιπρόσθετα, τόνισαν ότι η βελτίωση του τρόπου της μαζικής επεξεργασίας των 

λογιστικών εγγράφων αποτελεί, όσον αφορά την λογιστική, ένα από τα πιο σημαντικά 

οφέλη των ERP. Αυτό βοηθάει τους λογιστές να διαχειρίζονται περισσότερα αρχεία σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα, προσφέροντας τους την δυνατότητα να επικεντρώνονται 

στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, στην διαχείριση των διαδικασιών, όπως και στις 

διαδικασίες υποστήριξης των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 

συμφωνούν με τα ευρήματα της έρευνας των Scapens & Jazayeri (2003), οι οποίοι 

προσδιόρισαν ότι ο ρόλος των λογιστών έχει αλλάξει λόγω της χρήσης των ERP 

συστημάτων σε ρόλο manager. Δηλαδή, θεωρούνται διαχειριστές – σύμβουλοι και 

συμβάλλουν στην ερμηνεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Στην 

έρευνα τους οι Hyvonen et al. (2008) υπογράμμισαν, ότι παρέχεται στους λογιστές η 

ικανότητα να εφεύρουν διάφορες τεχνικές και να συνδυάζουν τις λογιστικές με τις 

διαχειριστικές λειτουργίες από τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης λογιστικού 

ελέγχου (management accounting control). Επίσης, οι Newman & Westrup (2005), 

αναλύοντας τα εμπειρικά δεδομένα, διαπίστωσαν ότι, οι λογιστές αρκετές φορές 

χρησιμοποιούν την επαγγελματική εμπειρία και κρίση τους, παρόλο που η σχέση τους με 

τα ERP συστήματα είναι αλληλεξαρτώμενη. Οι Grabski et al. (2011) έδειξαν ότι ο τρόπος 

που επεξεργάζονται και αναλύουν τις λογιστικές πληροφορίες οι λογιστές θα αλλάξει 

σημαντικά εξαιτίας των ERP συστημάτων. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι ο ρόλος των 

λογιστών μέσα στην επιχείρηση όπως και οι λογιστικές διαδικασίες επηρεάζονται από τα 

σημερινά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. 

 

4.3 Οφέλη Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής 

Οι ερευνητές έχουν μελετήσει το ζήτημα των οφελών των συστημάτων ERP 

χρησιμοποιώντας μια σειρά προσεγγίσεων, όπως ένα πείραμα, η ανάλυση αρχείων 

οικονομικών δεδομένων και οι συνεντεύξεις. 

Χρησιμοποιώντας δεδομένα οικονομικών αρχείων, οι Hayes et al. (2001) ερεύνησαν την 

ανταπόκριση της αγοράς στην ανακοίνωση μιας εφαρμογής ERP. Βρήκαν μια συνολική 

θετική αντίδραση σε τέτοιες ανακοινώσεις. Επιπλέον, βρήκαν μια σημαντικά πιο θετική 

αντίδραση όταν ο προμηθευτής ERP ήταν μεγάλος και όχι μικρός. 
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Οι Hunton et al. (2002) έκαναν ένα πείραμα με χρηματοοικονομικούς αναλυτές, 

μελετώντας τον βαθμό στον οποίο οι επενδυτές πίστευαν ότι η εφαρμογή ERP ενίσχυε 

την εταιρική αξία. Η συνολική αντίδραση των αναλυτών σε τέτοιες ανακοινώσεις ήταν 

θετική, με υψηλότερες προβλέψεις για τα κέρδη μετά την εφαρμογή. Οι Poston και 

Grabski (2000), χρησιμοποιώντας αρχειακά οικονομικά δεδομένα, ανέλυσαν μια ομάδα 

εταιρειών πριν και μετά την υιοθέτηση και δεν βρήκαν καμία βελτίωση στη γενική 

οικονομική απόδοση. Ωστόσο, διαπίστωσαν επίσης σημαντική μείωση της αναλογίας 

εργαζομένων προς έσοδα και στα τρία έτη των στοιχείων τους και μείωση του λόγου 

κόστους πωληθέντων αγαθών προς έσοδα το τρίτο έτος. Οι Hunton et al. (2003) βρήκαν 

ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, με μια ενδιαφέρουσα ανατροπή. Διαπίστωσαν ότι παρόλο που 

οι οικονομικές επιδόσεις των υιοθετούντων ERP δεν άλλαξαν, οι οικονομικές επιδόσεις 

των μη υιοθετούντων μειώθηκαν. Ήταν απαραίτητο να εφαρμοστεί το σύστημα ERP για 

να παραμείνει ανταγωνιστική μια επιχείρηση. 

Δύο άλλες μελέτες εξέτασαν παρόμοιους ισχυρισμούς σε διαφορετικά σημεία της 

διαδικασίας εφαρμογής των συστημάτων ERP, τόσο στην επιλογή τους, όσο και στην 

αναβάθμισή τους. Οι Everdingen et al. (2000) βρήκαν ότι τα κύρια κριτήρια για την 

επιλογή ERP ήταν κυρίως η υποστήριξη, η επεκτασιμότητα, η φιλικότητα προς τον 

χρήστη, το κόστος, η ευελιξία και η προσαρμογή. Οι Kremers και Dissel (2000) αναλύουν 

ένα στενά συνδεδεμένο πρόβλημα, αυτό του γιατί οι εταιρείες μετανάστευσαν από ένα 

σύστημα BAAN (προμηθευτής λογισμικού ERP) σε μια μεταγενέστερη έκδοση. 

Διαπίστωσαν ότι οι λόγοι, μεταξύ των άλλων περιελάμβαναν, επιχειρηματικούς 

(προστιθέμενη λειτουργικότητα), τεχνικούς (διατήρηση του συστήματος ενημερωμένου) 

και οργανωτικούς και περιβαλλοντικούς (πίεση από την αλυσίδα αξίας). Δυστυχώς, 

ελάχιστες λεπτομέρειες παρέχονται σε αυτές τις κατηγορίες, εκτός από την κατηγορία 

του τεχνικού τμήματος ενώ το θέμα της αναβάθμισης δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το 

ζήτημα του καθορισμού των παροχών που εξετάζεται σε αυτήν την μελέτη. 

Με την πάροδο του χρόνου όλο και πιο πολλές επιχειρήσεις κάνουν χρήση των 

προγραμμάτων ERP. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία πολυποίκιλων 

εφαρμογών, λειτουργιών αλλά και επιχειρησιακών ωφελειών. Με βάση την έρευνα της 

Deloitte Consulting (1998), όπως και του O' Leavy (2004) δημιουργήθηκε μία λίστα με 

τα οφέλη που προσφέρουν τα ERP συστήματα. Μερικά από αυτά είναι: η μείωση των 

αποθεμάτων, η μείωση του οικονομικού κύκλου κλεισίματος (financial close cycle), η 

μείωση του προσωπικού, η βελτίωση τις διαχείρισης, η μείωση του κόστους 

πληροφορικής, η έγκαιρη παράδοση, οι καλύτερες αποφάσεις, η ευελιξία, ολοκλήρωση 

και προβολή, οι οικονομικοί έλεγχοι, οι νέες εκθέσεις – δυνατότητα υποβολής εκθέσεων 
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(Kanelou & Spathis, 2013). Στην έρευνα τους, οι Shang & Seddon (2002), ταξινόμησαν 

τα οφέλη, τα οποία προκύπτουν από την χρήση ενός ERP συστήματος, σε πέντε 

κατηγορίες: λειτουργικά, διαχειριστικά, στρατηγικά, πληροφοριακά και οργανωτικά. 

Ο Esteves (2009) βασίστηκε στην παραπάνω έρευνα, με στόχο την ανάπτυξη ενός 

συστήματος παροχών για την χρήση του ERP, το οποίο θα αναφέρεται στις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις. Ορισμένα από τα οφέλη που μελετήθηκαν από τον Esteves (2009), 

ήταν ότι «μειώθηκε ο χρόνος ολοκλήρωσης, η μείωση του κόστους, η βελτίωση της 

ποιότητας, η βελτίωση της λήψης αποφάσεων, η υποστήριξη οργανωτικών αλλαγών, η 

βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και της επιχειρηματικής ευελιξίας» (Kanelou & 

Spathis, 2013).Ο Spathis (2006) συμφώνησε με την ταξινόμηση ωφελειών των Shang & 

Seddon (2002) που προκύπτουν από την χρήση του ERP συστήματος, με σκοπό να 

προχωρήσει στην μελέτη τους. Με βάση την ερευνά του, διαπίστωσε ότι τα λογιστικά 

οφέλη μπορούν να ερμηνευτούν από τις παρακάτω μεταβλητές: τον αριθμό των αιτιών 

εκτέλεσης των επιχειρηματικών συστημάτων και των ενοτήτων (modules) των ERP που 

χρησιμοποιούν, το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του συστήματος, ως ποσοστό των 

πωλήσεων και το σύνολο ενεργητικού της εταιρίας. 

Από την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου ERP συστήματος δημιουργούνται ορισμένα 

οικονομικά οφέλη. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι η ευελιξίας παραγωγής 

πληροφοριών, η ολοκλήρωση των εφαρμογών, η βελτίωση της ποιότητας των εκθέσεων 

– δηλώσεων των λογαριασμών, η βελτίωσης των αποφάσεων, η αξιοπιστία και 

εγκυρότητα των λογιστικών πληροφοριών, καθώς και η μείωση του χρόνου για το 

κλείσιμο των ετήσιων λογαριασμών. Τα συμπεράσματα της εργασίας του Spathis (2006) 

έρχονται σε συμφωνία με αυτά των Kanellou & Spathis (2007) όπως και των Spathis & 

Ananiadis (2005).Ο Nicolaou (2004) στην έρευνά του μελέτησε τις οικονομικές 

επιδόσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν ένα ERP συστήματα, 

χρησιμοποιώντας οκτώ (8) διαφορετικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Ορισμένοι από 

αυτούς είναι: ο ROA (απόδοση περιουσιακών στοιχείων), ο ROS (απόδοση επί των 

πωλήσεων), ο ROI (απόδοση επενδύσεων), και ο OIS (έσοδα εκμετάλλευσης επί των 

πωλήσεων). Επίσης, μετράει τέσσερις (4) δείκτες υιοθέτησης ERP. Ένας από αυτούς τους 

δείκτες είναι ο «τύπος της ενότητας που υλοποιήθηκε». Τα αποτελέσματα της έρευνας 

αυτής φανέρωσαν ότι μετά την υλοποίηση του ERP συστήματος, στις οικονομικές 

επιδόσεις των επιχειρήσεων προκλήθηκαν διάφορες επιπτώσεις από τον τύπο των 

υλοποιημένων ενοτήτων. Από την βιβλιογραφία που συγκεντρώθηκε εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι το λογιστικό τμήμα της επιχείρησης επηρεάζεται από το ERP σύστημα. 

Επίσης, παρατηρείται αύξηση της ευελιξίας στη χρήση ERP, ενώ το σύστημα αυτό 
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περιέχει και τις απαραίτητες λογιστικές εφαρμογές και διαδικασίες. Τέλος, η συλλογή 

και επεξεργασία δεδομένων σημειώνει βελτίωση. 

Οι Markus και ο Pfeffer (1983) υποστηρίζουν ότι η επιτυχής εφαρμογή των λογιστικών 

συστημάτων αποτελεί μια συνάρτηση μεταξύ τριών παραγόντων όπως η αντίληψη του 

οργανισμού σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον. Το λογιστικό σύστημα πρέπει να 

εφαρμόζεται όταν τα προβλήματα είναι διαχειρίσιμα και επιπλέον πρέπει να συμβαδίζει 

με την κουλτούρα της επιχείρησης, δηλαδή με τους κανόνες και το σύστημα αξιών που 

χαρακτηρίζουν τον οργανισμό. Οι Grande et al., (2011) υποστήριξαν ότι η πληροφορική 

είναι άμεσα διαθέσιμη και η χρήση τους δεν παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 

επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων. 

Ο Azhar Susanto (2009) ορίζει ότι τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα ως 

υποσυστήματα συλλογής (ενσωμάτωσης) αλληλοσυνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ 

τους αρμονικά, ώστε να επεξεργάζονται οικονομικά στοιχεία των συναλλαγών που 

σχετίζονται με οικονομικά θέματα. Μπορεί να καθοριστεί με βάση την παραπάνω άποψη 

ότι το σύστημα λογιστικής πληροφόρησης είναι μια συλλογή ολοκληρωμένου 

συστήματος που διαχειρίζεται τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

Μια παρόμοια άποψη εκφράστηκε από τον Williams (2011), δηλώνει ότι το λογιστικό 

σύστημα αποτελείται από ανθρώπους, διαδικασίες, τεχνολογίες και αρχεία που 

χρησιμοποιούνται από οργανισμούς για την ανάπτυξη λογιστικών πληροφοριών και την 

κοινοποίηση αυτών στη λήψη αποφάσεων. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα λογιστικά 

πληροφοριακά συστήματα είναι μια συλλογή ορισμένων στοιχείων που διαχειρίζονται 

την καταγραφή λογιστικών πληροφοριών που είναι χρήσιμες για τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που έθεσε ο Warren et al (1999), το σύστημα λογιστικής 

πληροφόρησης είναι μια μέθοδος και διαδικασία για τη συλλογή, την ταξινόμηση, την 

περίληψη και την αναφορά χρηματοοικονομικών πληροφοριών και επιχειρησιακών 

πληροφοριών. Μπορεί να ερμηνευτεί ότι τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα εκτός 

από την οικονομική αναφορά επιχειρηματικών συναλλαγών ανέφεραν επίσης τις 

λειτουργικές πληροφορίες της εταιρείας. 

Τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα ερμηνεύτηκαν επίσης από τον John και τον 

Rama (2003) ως μέρος ενός συστήματος διαχείρισης πληροφοριών (MIS) που 

παρουσιάζουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες και λογιστική καθώς και άλλες 

πληροφορίες που περιέχονται στις συνήθεις λογιστικές συναλλαγές. Μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα αποτελούν μέρος των 
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λογιστικών συναλλαγών της διαδικασίας MIS σε οικονομικές και λογιστικές 

πληροφορίες. 

Οι Wilkinson et al. (1999) ορίζουν τη διάρθρωση ή την διαδικασία του εσωτερικού 

ελέγχου, που διεξάγεται από το διοικητικό συμβούλιο, τη διοίκηση και τους υπαλλήλους, 

με σκοπό την παροχή εύλογης βεβαιότητας και την επίτευξη των στόχων εποπτείας. 

Επίσης ορίζουν τις πολιτικές, τα σχέδια και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που 

εφαρμόζει η διοίκηση για την προστασία των περιουσιακών της στοιχείων. 

Οι Romney και Steinbart (2009) ορίζουν ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια διαδικασία 

που διεξάγεται από το διοικητικό συμβούλιο, τη διοίκηση και τους υφισταμένους ώστε 

να παρέχει εύλογη βεβαιότητα για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων, τη 

διατήρηση της καταγραφής των οικονομικών πληροφοριών και την παροχή ακριβών και 

αξιόπιστων πληροφοριών.  

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος ERP διαφέρουν από τη 

μια εταιρεία στην άλλη. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κοινά οφέλη που μπορούν να 

λάβουν όλες οι εταιρείες από τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. Είναι 

σημαντικό αυτά τα οφέλη να υπερβαίνουν το κόστος του συστήματος και θα πρέπει, 

εφόσον επιλεγεί το σωστό λογισμικό για τον οργανισμό, αυτό το λογισμικό να 

εφαρμόζεται σωστά. Αυτά τα συστήματα μπορούν, μακροπρόθεσμα, να εξοικονομήσουν 

μεγάλο χρηματικό κόστος, τεράστιο όγκο γραφειοκρατίας και σημαντικές ώρες εργασίας. 

Πολλοί οργανισμοί έχουν πολλά διαφορετικά παλαιού τύπου συστήματα που έχουν 

αναπτυχθεί με την πάροδο των ετών για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε πληροφόρηση, 

για τον σχεδιασμό και την λήψη αποφάσεων. Συχνά, υπάρχει μικρή ή καθόλου ενοποίηση 

μεταξύ των τμημάτων και των προγραμμάτων εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από 

ξεχωριστά τμήματα της επιχείρησης, τα οποία δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό 

σημαίνει ότι τα δεδομένα πρέπει να εισαχθούν σε κάθε ξεχωριστό τμήμα του οργανισμού, 

με αποτέλεσμα τον πλεονασμό δεδομένων και ορισμένες φορές λάθη και ανακρίβειες. 

Τα ίδια δεδομένα είναι διαθέσιμα, αλλά σε διαφορετική μορφή, καθιστώντας δύσκολη 

και χρονοβόρα τη συλλογή πληροφοριών και την παρουσίαση μιας συνεκτικής εικόνας 

για το τι συμβαίνει στην επιχείρηση. Τα συστήματα ERP μπορούν ουσιαστικά να 

εξαλείψουν τις αποκλίσεις που προκύπτουν από αυτά τα ξεπερασμένα και ξεχωριστά 

συστήματα. Τα συστήματα ERP ενσωματώνουν διάφορα συστήματα (modules) σε ένα 

και τα δεδομένα εισάγονται στο σύστημα μόνο μία φορά. Επειδή τα δεδομένα εισάγονται 

μία φορά, υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι ακριβή. Εάν ανακαλυφθούν 

ανακριβή δεδομένα, μπορούν να διορθωθούν μία φορά, αντί να χρειαστεί να 

προσπελαστούν όλα τα διαφορετικά τμήματα για να γίνει η κάθε αλλαγή. Διαφορετικοί 
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υπάλληλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα ταυτόχρονα με τα συστήματα ERP, 

ενώ σε διαφορετικά συστήματα παλαιού τύπου αυτό είναι πολύ λιγότερο πιθανό να 

συμβεί. 

Οι βελτιώσεις των επιχειρησιακών διαδικασιών είναι ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα 

του ERP. Το κοινό παρονομαστής σε κάθε επιχείρηση είναι οι διαδικασίες που 

εκτελούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Τα συστήματα ERP 

απαιτούν από τις επιχειρήσεις να εξετάσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες προκειμένου 

να αυξήσουν την επιχειρηματική αποδοτικότητα και κερδοφορία. Οι εταιρείες 

κατασκευάζουν τα προϊόντα τους ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους εκτελώντας ένα σύνολο 

διαδικασιών που δημιουργούν αξία. Αυτά τα οι διαδικασίες σχηματίζουν μια αλυσίδα 

αξίας. Μια επιχείρηση είναι κερδοφόρα εάν το αποτέλεσμα της αλυσίδας αξίας παρέχει 

μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που μπορεί να πωληθεί για περισσότερο από ό,τι ξοδεύει ο 

παραγωγός για τη δημιουργία και την παράδοση του προϊόντος. Με τη βελτίωση ή τον 

ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, η κακή ποιότητα και οι πιο δαπανηροί 

τομείς της λειτουργίας μπορούν να εντοπιστούν και να βελτιωθούν ή εξαλείφονται, 

αυξάνοντας έτσι την αξία των διαδικασιών στην αλυσίδα αξίας. Η εφαρμογή ERP/ERP 

II επιτρέπει στον οργανισμό να αναλύει την αλυσίδα αξίας ως σύστημα, από προμηθευτή 

σε επιχείρηση σε πελάτη. 

Τα συστήματα ERP γενικά συνοδεύονται από τυπικές εφαρμογές που συγκεντρώνουν τις 

πληροφορίες ξεχωριστών τμημάτων σε μια κοινή βάση δεδομένων. Η χρήση κοινής 

βάσης δεδομένων και η τυποποίηση των επιχειρηματικών εφαρμογών παρέχουν στις 

εταιρείες παρόμοια εμφάνιση και χρήση προγραμμάτων λογισμικού. Αυτά τα 

προγράμματα γίνονται πιο καθολικά σε όλη την εταιρεία. Η τυποποίηση της εμφάνισης 

και των εφαρμογών διαφόρων προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένα 

τμήματα μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση και να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα. Είτε μια εταιρεία είναι τοπική είτε παγκόσμια, τα συστήματα ERP 

μπορούν να είναι χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση συνεπών πρακτικών λειτουργίας 

σε όλη την επιχείρηση. Τα περισσότερα συστήματα ERP διαθέτουν προσαρμοσμένο 

πρόγραμμα περιήγησης που επιτρέπει στους διαχειριστές και τους υπαλλήλους να 

διαμορφώνουν τη δική τους προβολή του προγράμματος. Οι διαχειριστές μπορούν να 

ρυθμίσουν τον έλεγχο πρόσβασης αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

υπαλλήλων, πελατών και επιχειρηματικών συνεργατών σε ευαίσθητες πληροφορίες. Οι 

εταιρείες με πολλές τοποθεσίες μπορούν να τροποποιήσουν τις εφαρμογές ERP τους για 

να ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε τοποθεσίας, ενώ μοιράζονται έναν πυρήνα κοινών 

πληροφοριών. 
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Οι κατασκευαστικές και επιχειρηματικές οντότητες δεν είναι οι μόνοι δικαιούχοι των 

συστημάτων ERP. Πολλές τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές κυβερνητικές 

υπηρεσίες, καθώς και κολέγια και πανεπιστήμια επωφελούνται επίσης από τα συστήματα 

ERP. 

Οι αξιωματούχοι της πόλης της Πασαντένα της Καλιφόρνια αποφάσισαν να εφαρμόσουν 

ένα σύστημα ERP το 1996. Πριν από την εφαρμογή, χρειάστηκε η πόλη 10 ημέρες το 

μήνα για να δημιουργήσει διάφορα οικονομικές εκθέσεις· Το ERP μείωσε αυτόν τον 

χρόνο σε 1 ημέρα, αφήνοντας 9 ημέρες για να εκτελεστούν άλλες σημαντικές εργασίες 

(Ferrando, 2000). Το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών της πολιτείας της Τζόρτζια ξόδεψε 

ενάμιση χρόνο και 52 εκατομμύρια δολάρια για την εφαρμογή ενός συστήματος ERP. Το 

σύστημα εξυπηρετεί ογδόντα φορείς και 5.000 χρήστες. Η εφαρμογή μείωσε τις ετήσιες 

αναθεωρήσεις των συμβάσεων από εβδομάδες σε ώρες. Ο χρόνος προετοιμασίας του 

ελέγχου μειώθηκε κατά περισσότερο από 50 τοις εκατό και οι έρευνες οικονομικών 

πληροφοριών μπορεί να γίνει διαδικτυακά σε πραγματικό χρόνο αντί για εβδομάδες 

(Songini, 2000). Οι κρατικοί εργολάβοι που δεν διαθέτουν επιχειρηματικά συστήματα 

και επιθυμούν να παραμείνουν συμμορφωμένοι με τα κρατικά πρότυπα ενδέχεται να 

αναγκαστούν να εφαρμόσουν Συστήματα ERP. 

Κολέγια και πανεπιστήμια όπως το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στην Ουάσιγκτον, το 

Δομινικανή Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, το Κολέγιο του Τιμίου Σταυρού της 

Μασαχουσέτης και το Κολέγιο Κολούμπια του Σικάγο χρησιμοποιούν το ERP για να 

επιτρέπουν στους μαθητές να εγγραφούν και να πραγματοποιήσουν πληρωμές στο 

διαδίκτυο, να δημιουργήσουν αναφορές για κορυφαίους διαχειριστές. παρέχει πρόσβαση 

σε σχολικούς συμβούλους γυμνασίου, να παρακολουθήσουν τα αρχεία διδασκαλίας της 

σχολής, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα του εκπαιδευτή και της τάξης για τον 

προγραμματισμό μαθημάτων, να ορίσουν κανόνες εγγραφής και διεξαγωγή ελέγχων 

πτυχίων, μεταξύ των άλλων (Savarese, 2003). 

Το ERP γίνεται μια πλατφόρμα για ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, B2B και B2C, εφαρμογές 

που επιτρέπουν στους οργανισμούς να μειώσουν το κόστος των αποθεμάτων τους και να 

διαχειρίζονται καλύτερα τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις σχέσεις με τους πελάτες. Οι 

κατασκευαστές, οι προμηθευτές και οι έμποροι λιανικής μπορούν να συντονίζουν τις 

δραστηριότητές τους και να παρακολουθούν τα είδη των αποθεμάτων τους. Η 

παρακολούθηση των ειδών είναι ένα καλά χρησιμοποιούμενο και βολικό πλεονέκτημα 

των συστημάτων ERP. Χρησιμοποιώντας γραμμωτούς κώδικες ή τοποθετώντας ετικέτες 

αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων σε είδη, οι εταιρείες μπορούν να βρουν ακριβώς πού 

βρίσκεται το προϊόν στην αλυσίδα αξίας, να αποτρέψουν την κλοπή και να 
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προσδιορίσουν με ακρίβεια τον χρόνο παράδοσής του, ώστε ο πελάτης να παραλάβει τα 

αγαθά στην ώρα του. Η Kohler Co., ένας μεγάλος κατασκευαστής προϊόντων κουζίνας 

και μπάνιου, χρησιμοποιεί ένα σύστημα ERP για την παρακολούθηση αντικειμένων στη 

διαδικασία αποστολής, την επίλυση προβλημάτων που σχετίζεται με παραγγελίες, 

προβλέπει μηνιαίες πωλήσεις και διασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων της 

(Bartholomew, 2002). 

 

4.4 Κόστος εφαρμογής Συστημάτων ERP 

Τα συστήματα ERP είναι εξαιρετικά ακριβά στην εφαρμογή τους. Οι διαχειριστές των 

εταιρειών πρέπει να σταθμίσουν προσεκτικά τα κόστη και τα οφέλη ενός τέτοιου 

συστήματος για να διασφαλίσουν εάν αξίζει να εφαρμοστεί. Το κόστος ενός συστήματος 

ERP έχει διάφορες μορφές και υπάρχει μεγάλη ποικιλία διαφορετικών δαπανών που 

προέρχονται από πολλούς τομείς, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς της εταιρείας. 

Το κόστος του λογισμικού ERP είναι σχετικά μικρό και κυμαίνεται από 10 έως 20 τοις 

εκατό του συνολικού κόστους υλοποίησης (Mabert et al., 2001). Το κόστος 

ανασχεδιασμού διεργασιών, το κόστος υποστήριξης, το κόστος εκπαίδευσης, το κόστος 

μετατροπής δεδομένων και το κόστος αλλαγής της αρχιτεκτονικής της τεχνολογίας των 

πληροφοριών είναι μόνο μερικά από τα πολλά έξοδα που μια εταιρεία πρέπει να εξετάσει 

όταν υιοθετεί ένα σύστημα ERP. 

Το κόστος ενός πακέτου ERP ποικίλλει μεταξύ των προμηθευτών λογισμικού και 

εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας, τον τύπο του πακέτου και τον βαθμό 

προσαρμογής και ενοποίησης. Ορισμένες εταιρείες απαιτούν περισσότερες 

προσαρμοσμένες εκδόσεις συστημάτων ERP από άλλες. Η προσαρμογή αυξάνει το 

κόστος ενός πακέτου ERP. Όσο πιο προηγμένη και πολύπλοκη είναι η εταιρεία, τόσο 

μεγαλύτερο θα είναι και το κόστος ενός τέτοιου συστήματος ERP. Σύμφωνα με μια 

μελέτη που εκπονήθηκε από το Meta Group, από τις 63 εταιρείες που εξετάστηκαν, 

βρέθηκε ότι το μέσο συνολικό κόστος ενός πλήρους συστήματος ERP είναι περίπου 9 

εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό φαίνεται σχετικά χαμηλό σε σύγκριση 

με πολλές εταιρείες που ξοδεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια για τα δικά τους συστήματα 

(Leitch, 2002). 

Το κόστος των συστημάτων ERP περιλαμβάνει τόσο  το σταθερό όσο και το αρχικό 

κόστος επένδυσης καθώς και επαναλαμβανόμενα κόστη που συνεχίζονται ετησίως για 

να διατηρούν το σύστημα σε λειτουργία και να ενημερώνεται όπως απαιτείται. Υπάρχουν 

αρκετοί κύριοι παράγοντες σταθερού κόστους που σχετίζονται με τα συστήματα ERP. Η 

πλειονότητα των σταθερών δαπανών ενός συστήματος ERP περιλαμβάνει το κόστος του 
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λογισμικού, τις αλλαγές στο περιβάλλον λειτουργίας, το κόστος συμβουλευτικής, καθώς 

και το κόστος υλοποίησης και ολοκλήρωσης. 

Η εφαρμογή ενός συστήματος ERP απαιτεί συχνά θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με 

τον οποίο οι εργαζόμενοι και τα λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης κάνουν τη δουλειά 

τους. Η υποστήριξη για την εφαρμογή της μετάβασης σε συστήματα ERP μπορεί να 

εδράζεται σε δύο λόγους: 

1) να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, ή 

2) να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. 

Σαφώς, η ανώτατη διοίκηση πρέπει να κατανοήσει το εύρος της αλλαγής κατά την 

εφαρμογή ενός συστήματος ERP. Η αισθητή αλλαγή απαιτεί μια στρατηγική απάντηση 

που περιλαμβάνει μια συλλογή παραγόντων όπως η οργανωτική δομή, η ισχύς της 

ανταγωνιστικής θέσης, και το ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου. 

Μια μέθοδος αποτελεσματικής διαχείρισης της αλλαγής είναι η δημιουργία μιας ομάδας 

σχεδιασμού και υλοποίησης του συστήματος ERP. Αυτή η ομάδα θα αποτελείται από 

εκπροσώπους από όλους τους κύριους λειτουργικούς τομείς της επιχείρησης και ανώτατα 

στελέχη. Ο σχηματισμός μιας ομάδας παρέχει μια δομή για τον προσδιορισμό του 

αντίκτυπου του συστήματος ERP στον οργανισμό. Η ομάδα θα πρέπει να αναπτύξει ένα 

σύνολο προτεραιοτήτων για τις ενότητες ERP που θα εφαρμοστούν. Η συμμετοχή των 

λειτουργικών μονάδων στη διαδικασία υλοποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού τα 

συστήματα ERP εφαρμόζουν διαλειτουργικές γραμμές μονάδων. Αυτή η συμμετοχή 

διευκολύνει τις δραστηριότητες υλοποίησης και την αίσθηση της εξοικείωσης με το 

σύστημα, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω χρήση της τεχνολογίας. Η συμμετοχή της 

ανώτατης διοίκησης κατά την υλοποίηση διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις εταιρικές 

πολιτικές και διαδικασίες. Προκειμένου να προσδιοριστεί καλύτερα το μέγεθος της 

αλλαγής που απαιτεί ένα σύστημα ERP και να διασφαλιστεί η επιτυχία του, συχνά οι 

εταιρείες προσλαμβάνουν εξωτερικούς συμβούλους. Αν και δεν υπάρχει καμία εγγύηση 

ότι η παροχή συμβουλών θα είναι αποτελεσματική, αυτοί οι σύμβουλοι έχουν σημαντική 

εμπειρία σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο ή/και ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με το 

συγκεκριμένο λογισμικό. Η επιτυχής εφαρμογή συστημάτων ERP στη Marathon Oil, που 

βρίσκεται στο Χιούστον του Τέξας και στην Pratt and Whitney, με έδρα στο Longueuil, 

στο Κεμπέκ του Καναδά, είναι παραδείγματα αποτελεσματικής διαχείρισης αλλαγών και 

ομαδικών προσπαθειών (Stapleton and Rezak, 2004, Tchokogue et al., 2005). 

Οι οργανωτικές αλλαγές απαιτούν πάντα προσωπικό, τόσο διοικητικά στελέχη όσο και 

υπαλλήλους, κατάρτιση και εκπαίδευση και αυτό είναι κοστοβόρο. Ωστόσο, η υψηλού 

επιπέδου εκπαίδευση του προσωπικού είναι επιτακτική ανάγκη για την επιτυχία ενός 
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συστήματος ERP. Οι εργαζόμενοι θα κληθούν να αλλάξουν τον τρόπο που εκτελούν τις 

καθημερινές τους εργασίες. Ο νέος τρόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας θα 

απαιτήσει από όλους να συνεργαστούν γιατί οι πληροφορίες μιας επιχειρηματικής 

μονάδας θα εξαρτώνται από τις ακριβείς καταχωρήσεις των υπαλλήλων μιας άλλης 

επιχειρηματικής μονάδας. Η εκπαίδευση είναι μια συνεχής διαδικασία και πρέπει να 

γίνεται σε όλα τα στάδια υλοποίησης του συστήματος καθώς και κατά την αλλαγή ή την 

ενημέρωση των εφαρμογών ERP. 

Εκτός από όλα τα σταθερά κόστη που σχετίζονται με τα συστήματα ERP, υπάρχουν 

επίσης πολλά επαναλαμβανόμενα κόστη που πρέπει να υπολογίζουν οι εταιρείες για κάθε 

χρόνο, προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία του 

συστήματος. Εκτός από την αρχική αγορά του συστήματος, ERP πρέπει να καταβάλλεται 

ετήσια συνδρομή υποστήριξης προκειμένου να διατηρηθεί η συνεχής υποστήριξη από 

τον πωλητή. Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης, οι αναβαθμίσεις τεχνολογίας, καθώς 

και οι αναβαθμίσεις έργων είναι μερικά από τα επαναλαμβανόμενα κόστη που 

σχετίζονται με την υλοποίηση του ERP. 

Η επιλογή, η υλοποίηση, η συντήρηση και η ενημέρωση ενός συστήματος ERP απαιτεί 

μια σημαντική χρονική περίοδο. Ο λειτουργικός χρόνος της εταιρείας, ο χρόνος που θα 

μπορούσαν να εκτελεστούν άλλες διεργασίες, είναι ένα τεράστιο κόστος ευκαιρίας των 

συστημάτων ERP. Μαζί με τον χρόνο που απαιτείται για την εκπαίδευση των 

εργαζομένων και τη διαρκή τους ενημέρωση με τις πιο πρόσφατες καινοτομίες στο παρόν 

σύστημά τους, χρειάζεται πολύς χρόνος για να καθοριστεί ποιο σύστημα θα επιλεγεί, θα 

εφαρμοστεί, και θα διατηρηθεί σε λειτουργία. Συνήθως χρειάζεται τουλάχιστον ένας 

χρόνος για την εφαρμογή ενός συστήματος ERP. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 

είναι μια μικρότερη χρονική περίοδος από αυτή, πιθανώς σε μικρότερες εταιρείες, 

ωστόσο αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται πολύ 

περισσότερο από ένα έτος για την πλήρη εφαρμογή του ERP, μερικές φορές έως και 3 

χρόνια (Leitch, 2002). Είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί το κόστος 

ευκαιρίας που σχετίζεται με την υιοθέτηση ενός συστήματος ERP. Για αυτόν τον λόγο, 

το μετρήσιμο κόστος που σχετίζεται με ένα σύστημα ERP πρέπει να σταθμίζεται ακόμη 

πιο προσεκτικά και να κατανοεί την απόδοση Οι δείκτες πρέπει να καθορίζονται πριν από 

την εγκατάσταση. 

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οργανισμοί για να 

μειώσουν το κόστος των συστημάτων ERP. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση 

μιας λύσης μεμονωμένου προμηθευτή, την εξάλειψη της προσαρμογής και την εξωτερική 

ανάθεση. Χρησιμοποιώντας μια λύση μεμονωμένου προμηθευτή, αντί να ενσωματώνει 
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πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές για διαφορετικούς σκοπούς, μια εταιρεία μπορεί να 

εξοικονομήσει χρήματα μακροπρόθεσμα. Λόγω της ενοποίησης της αγοράς ERP, τα 

τελευταία χρόνια, οι μεγάλες εταιρείες έχουν μείνει λίγο-πολύ με πλατφόρμες SAP ή 

Oracle ERP. Ωστόσο, περισσότερες επιλογές είναι διαθέσιμες για τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι ΜΜΕ μπορούν να αγοράσουν το σύστημά τους απευθείας από 

έναν προμηθευτή λογισμικού ή έμμεσα μέσω ενός μεταπωλητή προστιθέμενης αξίας 

(VAR). 

Οι διαχειριστές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να αποφασίσουν εάν θα 

αγοράσουν το σύστημά τους από έναν μεγάλο προμηθευτή ή ένα μικρότερο μεταπωλητή 

προστιθέμενης αξίας (VAR). Οι μεγάλοι πωλητές προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία 

μονάδων και διαθέτουν σημαντικούς πόρους για συνεχή υποστήριξη και αναβαθμίσεις. 

Ωστόσο, αυτά τα συστήματα κοστίζουν περισσότερο και έχουν υψηλότερο βαθμό 

τυποποίησης που απαιτεί περισσότερες αλλαγές. Τα συστήματα που προσφέρονται από 

τους VAR είναι πιο ευέλικτα και προσφέρουν μονάδες προσαρμοσμένες στις ανάγκες 

συγκεκριμένων βιομηχανιών και απαιτούν λιγότερες οργανωτικές αλλαγές, μειώνοντας 

έτσι το συνολικό κόστος. 

Αντί για αγορά, η εξωτερική ανάθεση μπορεί να είναι μια βιώσιμη επιλογή για τις 

εταιρείες να μειώσουν το κόστος ενός συστήματος ERP. Η εξωτερική ανάθεση επιτρέπει 

στον οργανισμό να μετατρέπει το πάγιο κόστος σε μεταβλητό κόστος μισθώνοντας μόνο 

τις ενότητες ή τις σουίτες που χρειάζονται. Αυτή η επιλογή μεταθέτει το κόστος 

συντήρησης και αναβάθμισης του συστήματος στον προμηθευτή. Επειδή τα εταιρικά 

δεδομένα διατηρούνται στον ιστότοπο του πωλητή, η εξωτερική ανάθεση απαιτεί μεγάλη 

εμπιστοσύνη. Επειδή η εισαγωγή δεδομένων πραγματοποιείται μέσω Διαδικτύου, πρέπει 

να θεσπιστούν έλεγχοι και μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των 

δεδομένων και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 

 

4.5 Επιλογή προμηθευτή λογισμικού και εφαρμογή του ERP 

Οι εταιρείες επιλέγουν τους προμηθευτές λογισμικού ERP για διάφορους λόγους. 

Μερικοί επιλέγουν έναν πωλητή με ανώτερη εταιρική εικόνα ή έναν ηγέτη της αγοράς. 

Άλλοι εξετάζουν κατά κύριο λόγο τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των προϊόντων 

και των υπηρεσιών που προσφέρονται για την αξιολόγηση των προμηθευτών λογισμικού 

ERP. Ωστόσο, η επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή είναι μια μακρά και σημαντική 

διαδικασία. Η καλύτερη προσέγγιση για την επιλογή προμηθευτή λογισμικού ERP είναι 

να σχηματιστεί μια ομάδα μελέτης. Στην ομάδα θα πρέπει να συμμετέχουν άτομα που 

είναι εξοικειωμένα με διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες, καθώς και εκπρόσωποι 
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τεχνολογίας πληροφοριών και διαχείρισης (IT). Εάν καταστεί απαραίτητο, μπορούν να 

προσληφθούν εξωτερικοί σύμβουλοι σε καθοδηγητική θέση για να βοηθήσουν την ομάδα 

μελέτης στη διαδικασία επιλογής. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την επιλογή 

προμηθευτή. Μερικές από αυτές είναι: 

1) ο περιορισμός της μελέτης σε έναν ή δύο προμηθευτές λογισμικού και στα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Αυτό μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για τη 

μελέτη. Το κύριο μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η πιθανή παράλειψη 

του καλύτερου συστήματος. 

2) η εφαρμογή μιας λεπτομερούς μελέτης όλων των προμηθευτών λογισμικού. 

Αυτό αντιστρέφει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της προηγούμενης 

προσέγγισης. 

3) η διενέργεια μιας συνολικής έρευνας και στη συνέχεια ο περιορισμός της  

διαδικασίας επιλογής σε έναν ή δύο προμηθευτές λογισμικού. Αυτή είναι ίσως η 

καλύτερη προσέγγιση. Είναι ένας συμβιβασμός των δύο πρώτων προσεγγίσεων. 

Μόλις εντοπιστούν οι πιθανοί υποψήφιοι, η ομάδα καλεί προτάσεις από αυτούς και κάνει 

την τελική επιλογή. Η διοίκηση σε αυτό το σημείο θα πρέπει να είναι σε θέση να 

διαπραγματευτεί τη σύμβαση για τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης και υλοποίησης. 

Τα έργα σε επίπεδο επιχείρησης, όπως το ERP, είναι δαπανηρά και αργά στην υλοποίηση. 

Απαιτεί επιδέξιο προγραμματισμό και σκληρή, αφοσιωμένη δουλειά για την εκτέλεση 

του σχεδίου. Το πιο σημαντικό βήμα προς μια επιτυχημένη υλοποίηση ERP είναι η 

επιλογή ενός διαχειριστή έργου που έχει καλή κατανόηση της επιχείρησης και των 

τεχνολογιών που εμπλέκονται στο έργο. Ο διαχειριστής έργου θα πρέπει να 

προσλαμβάνει τους καλύτερους διευθυντές και υπαλλήλους από κάθε τμήμα για να 

διασφαλίσει ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες όλων των τμημάτων. Η ομάδα θα 

συμμετάσχει σε όλες τις πτυχές από τα στάδια του σχεδιασμού μέχρι το τέλος. Τα 

στελέχη θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη ενός σχεδίου υλοποίησης, να είναι η 

κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε φάση της υλοποίησης και να επιλύουν οποιοδήποτε 

πρόβλημα παρουσιαστεί για την εξασφάλιση του επιθυμητού αποτελέσματος. 

Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας προϋπολογισμός για την κάλυψη του κόστους υλοποίησης 

και ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις λειτουργίες 

και τις ενότητες ERP από την αρχή της υλοποίησης έως το τέλος. Πολλές δραστηριότητες 

μπορεί να γίνονται ταυτόχρονα, κάποιες όχι, κάποιες μπορούν να ξεκινήσουν πριν 

τελειώσουν άλλες, μερικές θα πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν νωρίτερα και κάποιες θα 

πρέπει να καθυστερήσουν. Τα εργαλεία διαχείρισης έργου, όπως ένα διάγραμμα Gantt, η 

μέθοδος κρίσιμης διαδρομής ή η τεχνική ανασκόπησης αξιολόγησης προγράμματος είναι 
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χρήσιμα για την εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου, την αξιολόγηση της 

προόδου και τις καθυστερήσεις σημάτων. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση πρέπει 

να αναλυθεί σε αρκετά στοιχεία ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος των δαπανών που 

σχετίζονται με το έργο. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει μια εταιρεία για να εφαρμόσει ένα σύστημα ERP. Μια προσέγγιση για 

την υλοποίηση του ERP είναι η εφάπαξ μετατροπή από παλιό σε νέο. Σε αυτή τη 

διαδικασία υλοποίησης η εταιρεία αφαιρεί τα παλαιού τύπου προγράμματα και αμέσως 

εγκαθιστά και ξεκινά τη χρήση του νέου συστήματος ERP. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος θα 

μπορούσε να είναι επικίνδυνη και δύσκολη εάν οι εργαζόμενοι δεν είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένοι και εκπαιδευμένοι. Μια άλλη μέθοδος υλοποίησης είναι η σταδιακή 

αντικατάσταση των παλαιών προγραμμάτων με προγράμματα ERP. Αυτή η προσέγγιση 

ταιριάζει καλύτερα σε εκείνους τους οργανισμούς στους οποίους τα προγράμματά τους 

τείνουν να είναι πολύ διαφορετικά. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα στις επιμέρους μονάδες 

των οργανισμών τα προγράμματα ERP μπορούν να υλοποιηθούν αποσπασματικά, ένα 

κάθε φορά, και στη συνέχεια να ενσωματωθούν μεταξύ τους. Οι μικρότεροι οργανισμοί 

μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν μία ενότητα ενός συστήματος ERP τη φορά και 

χωρίς βιασύνη και καθώς ο οργανισμός μεγαλώνει, μπορούν να προσθέσουν 

περισσότερες ενότητες με την πάροδο του χρόνου. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης, η ομάδα θα πρέπει να ενημερώνει 

τους εργαζόμενους για την πρόοδο του έργου. Ένας καλός τρόπος επικοινωνίας με τους 

υπαλλήλους είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας για την παροχή πληροφοριών και τη 

λήψη σχολίων από αυτούς. Τα περιοδικά e-mail και τα ενημερωτικά δελτία είναι επίσης 

αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας. 

Στην πορεία, τα στελέχη θα πρέπει να χορηγούν ενημερωτικές συνεδρίες για να 

μεταβιβάζουν ενημερώσεις του έργου και ταυτόχρονα, να απαντούν σε ερωτήσεις και να 

ζητούν τη γνώμη των εργαζομένων. Έχοντας έναν εκτελεστικό χορηγό αυτές οι 

συνεδρίες θα υποδείξουν στους υπαλλήλους ότι ο οργανισμός λαμβάνει σοβαρά υπόψη 

την εφαρμογή του ERP. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ένα άτομο για πληροφορίες 

και επίλυση προβλημάτων. Εδώ τα μέλη της ομάδας μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο 

τους εργαζομένους των αντίστοιχων τμημάτων. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα γραφείο 

υποστήριξης για τους υπαλλήλους για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους κατά τα στάδια 

προετοιμασίας, υλοποίησης και παρακολούθησης, καθώς και να επιλύσουν προβλήματα 

μόλις το σύστημα τεθεί σε λειτουργία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

5.1 Συμπεράσματα 

Στο σημερινό παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι 

ανταγωνιστικές για να επιβιώσουν. Μια δημοφιλής μέθοδος χρήσης της τεχνολογίας ως 

ανταγωνιστικού εργαλείου από οργανισμούς είναι η εφαρμογή ενός συστήματος ERP. 

Για να εκμεταλλευτεί αυτή την τεχνολογία, η επιχείρηση πρέπει να αναλύσει τη φύση 

της συγκεκριμένης βιομηχανίας και του περιβάλλοντος της. Μόλις η επιχείρηση 

καταλάβει πού πρέπει να τοποθετηθεί στον κλάδο της, τότε μπορεί να προσδιορίσει εάν 

το ERP/ERP II είναι η κατάλληλη τεχνολογία για τη διατήρηση ή την ενίσχυση των 

ανταγωνιστικών της δυνατοτήτων. Η δημοτικότητα του ERP αποδίδεται στην ικανότητά 

του να βελτιώνει τις δυνατότητες κερδοφορίας ενός οργανισμού μειώνοντας το χρόνο και 

το κόστος ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αυτό το σύστημα είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο για την παροχή στη διοίκηση των τύπων πληροφοριών που είναι 

απαραίτητες για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Οι διευθυντές οργανισμών, ιδιαίτερα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ανησυχούν για το κόστος ενός συστήματος ERP, θα 

πρέπει να βλέπουν το ERP ως μια πιθανή επένδυση που μπορεί να μειώσει το τρέχον 

κόστος και να ανταμείψει την επιχείρηση με σημαντική απόδοση της επένδυσης. Το 

κόστος και τα οφέλη που σχετίζονται με την επένδυση σε προσπάθειες επιχειρηματικής 

λύσης όπως το ERP θα πρέπει να μελετηθούν για να καθοριστεί εάν είναι απαραίτητο για 

την εταιρεία να επενδύσει σε ένα τέτοιο σύστημα ή μπορούν οι βελτιώσεις ή οι αλλαγές 

στο τρέχον σύστημα να εφαρμοστούν με άλλους τρόπους. 

Εκτελώντας μια ανάλυση κόστους/οφέλους σχετικά με την όλη διαδικασία υιοθέτησης 

ενός συστήματος ERP, η εταιρεία μπορεί να καθορίσει εάν η επένδυση θα αποδώσει 

μακροπρόθεσμα. Είναι ευθύνη της ανώτατης διοίκησης να σχηματίσει μια ομάδα για να 

μελετήσει τη σκοπιμότητα του ERP που θα υλοποιηθεί και να είναι μέρος της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων από την αρχή μέχρι το τέλος. Επειδή το ERP απαιτεί ένα σημαντικό 

ποσό επένδυσης κεφαλαίου, η μελέτη σκοπιμότητας απαιτεί μεγαλύτερο βαθμό 

προσπάθειας από την τυπική ανάλυση επένδυσης κεφαλαίου. Οι υπάρχουσες 

επιχειρηματικές διαδικασίες του οργανισμού, τα συστήματα παλαιού τύπου και ο 

αντίκτυπος της αλλαγής στην οργανωτική δομή, την εταιρική κουλτούρα και το 
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προσωπικό είναι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια 

της μελέτης. 

Πριν από την εφαρμογή ενός συστήματος ERP, θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις 

τακτικής όπως η επιλογή προμηθευτή, η εκπαίδευση εργαζομένων, η διαχείριση έργου, 

οι ανάγκες συμβουλευτικής και η μέθοδος υλοποίησης. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο 

υλοποίησης, η υλοποίηση είναι ένα από τα αρχικά βήματα στη χρήση ενός συστήματος 

ERP και εάν αυτό το βήμα δεν εκτελεστεί σωστά η πιθανότητα επιτυχίας μειώνεται πολύ. 

Οι διευθυντές θα πρέπει να θεωρούν την απόκτηση και την εφαρμογή του ERP ως 

απόφαση επένδυσης κεφαλαίου με τις ακόλουθες προσδοκίες: 

• Το σύστημα ERP είναι μια επιχειρηματική λύση και όχι ένα ακόμα έργο 

πληροφορικής, 

• Υπάρχει ένας βαθμός αβεβαιότητας με την απόκτηση και την εφαρμογή ERP 

επειδή: α) είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η εξοικονόμηση και β) είναι δύσκολο να 

προβλεφθούν οι εξελίξεις λόγω συνεχών αλλαγών, 

• Το ERP έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στον οργανισμό από τις παραδοσιακές 

αλλαγές συστήματος, 

• Τα άυλα οφέλη ενός συστήματος ERP είναι δύσκολο να αποδοθούν σε 

χρηματικούς όρους, 

• Υπάρχει ένα σαφές συναισθηματικό στοιχείο στην εφαρμογή ενός συστήματος 

ERP λόγω των δραστικών οργανωτικών αλλαγών που εμπλέκονται. 

Η εξωτερική ανάθεση εφαρμογών ERP μπορεί να είναι μια βιώσιμη μέθοδος μείωσης 

της αρχικής επένδυσης που απαιτείται για ένα σύστημα ERP. Όταν εξετάζουν το 

ενδεχόμενο εξωτερικής ανάθεσης, οι διευθυντές πρέπει να έχουν κατά νου ότι δεν είναι 

η ιδιοκτησία που έχει ύψιστη σημασία, αλλά η αποτελεσματική χρήση ενός ERP για την 

αύξηση της απόδοσης και της κερδοφορίας της επιχείρησης. 

Η λογιστική αναφέρεται στην επαλήθευση της νομιμότητας των λογιστικών 

πληροφοριών, της αυθεντικότητας και της ακρίβειας του ελέγχου. Αποτελεί την εξέταση 

των λογιστικών και οικονομικών εσόδων και των δαπανών που πραγματοποιούνται από 

μια εποπτεία. Η λογιστική και η οικονομική ανάλυση αποτελούν απαραίτητο 

συμπλήρωμα. Το τμήμα διαχείρισης, της οργάνωσης παραγωγής των δεδομένων θα 

μεταφερθεί μέσω του δικτύου απευθείας στο λογιστικό σύστημα πληροφοριών. Κάθε 

υπάλληλος ή μέλος του προσωπικού μπορεί να γίνει παραγωγός και χρήστης λογιστικών 

πληροφοριών και τα λογιστικά στοιχεία υπόκεινται σε εποπτεία και επιθεώρηση. Το 

σύστημα λογιστικής πληροφόρησης ολοκληρώνει το περιεχόμενο της λογιστικής 

επιθεώρησης του ηλεκτρονικού συστήματος για την αύξηση των λειτουργιών 
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επεξεργασίας και ελέγχου. Πολλές μελέτες αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των 

συστημάτων λογιστικής πληροφόρησης στη λήψη αποφάσεων από διάφορες πλευρές, 

όπως καλύτερη λήψη αποφάσεων από τους διαχειριστές, αποτελεσματικότερα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου, βελτίωση της ποιότητας των οικονομικών εκθέσεων, 

ενίσχυση των μέτρων απόδοσης, διευκόλυνση των διαδικασιών χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών και συμβολή στην επέκταση της κερδοφορίας του οργανισμού. Η διαχείριση 

της απόδοσης έχει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη βελτίωση της συνολικής αξίας ενός 

οργανισμού. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η υιοθέτηση του λογιστικού 

συστήματος αυξάνει τις επιδόσεις της επιχείρησης, την κερδοφορία και την 

αποδοτικότητα. Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος των τεχνολογιών πληροφορικής στη 

λογιστική είναι η ικανότητα των εταιρειών να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν 

μηχανογραφικά συστήματα για την παρακολούθηση και καταγραφή των 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Τα μη αυτόματα υπολογιστικά φύλλα και οι 

χειρόγραφες οικονομικές καταστάσεις έχουν μεταφραστεί σε συστήματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών που μπορούν να παρουσιάσουν γρήγορα μεμονωμένες συναλλαγές στις 

οικονομικές αναφορές. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να δημιουργούν μεμονωμένες 

αναφορές γρήγορα και εύκολα για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης. Τα λογιστικά 

συστήματα επιτρέπουν στους λογιστές να επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών και να τις επεξεργάζονται γρήγορα μέσω του 

λογιστικού συστήματος. Οι εκθέσεις που εκδίδονται σε εξωτερικούς επενδυτές και 

ενδιαφερόμενους φορείς έχουν βελτιωθεί με τα μηχανογραφημένα λογιστικά συστήματα. 

Η βελτιωμένη αναφορά επιτρέπει στους επενδυτές να προσδιορίσουν αν μια εταιρεία 

αποτελεί καλή επένδυση για ευκαιρίες ανάπτυξης και έχει τη δυνατότητα να είναι μια 

επιχείρηση υψηλής αξίας. Παλαιότερες έρευνες ανακάλυψαν ότι υιοθετώντας συστήματα 

λογιστικής πληροφόρησης, σημειώνεται σημαντική βελτίωση στην απόδοση της 

επιχείρησης. Άλλοι ανέφεραν ότι η απόδοση της επιχείρησης μειώνεται αμέσως μετά την 

εφαρμογή των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, λαμβάνοντας τόσα πολλά 

χρόνια για να συνειδητοποιήσει το όφελος. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν 

ότι οι ανθρώπινοι πόροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του συστήματος 

λογιστικής πληροφόρησης (Arocas and Camps, 2012). Οι ανθρώπινοι πόροι επηρεάζουν 

την απόδοση του οργανισμού, αποτελούν το κύριο μέρος των λογιστικών πληροφοριών 

καθώς εμπλέκονται στην εισαγωγή δεδομένων, την επεξεργασία και την παραγωγή. Ως 

εκ τούτου, οι ανθρώπινοι πόροι είναι πιθανό να είναι οι πηγές σταθερού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι δεν υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ των 

λογιστικών συστημάτων πληροφοριών και των δεικτών απόδοσης. Ως εκ τούτου, οι 
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ερευνητές συνιστούν οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τη χρήση των συστημάτων 

λογιστικής πληροφόρησης στην επιχειρηματική τους διαχείριση για την πρόοδο των 

επιχειρήσεων τους και οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη εφαρμόσει αυτά τα συστήματα θα 

πρέπει να εκπαιδεύσουν όλο το προσωπικό τους στην αποτελεσματική χρήση του 

συστήματος. Ωστόσο, εάν οι εταιρείες είναι σε θέση να προσαρμόσουν τις 

μηχανογραφικές τους τεχνικές του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα 

λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, θα είναι σε θέση να διασφαλίσουν την αξιοπιστία 

της επεξεργασίας των οικονομικών πληροφοριών και να ενισχύσουν τα μέτρα ελέγχου 

και την αποτελεσματικότητα της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

Όταν χρησιμοποιούνται σωστά οι έλεγχοι, θα υπάρχει καλύτερη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, που θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη 

αξιοπιστία των οικονομικών πληροφοριών. Οι επαρκείς λογιστικές πληροφορίες είναι 

απαραίτητες για κάθε αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων και είναι δυνατή η 

κατάλληλη πληροφόρηση εάν τα συστήματα λογιστικής πληροφόρησης λειτουργούν 

αποτελεσματικά και όλα τα επίπεδα διαχείρισης λαμβάνουν επαρκείς, σχετικές και 

αληθείς πληροφορίες για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της 

επιχειρηματικής οργάνωσης. Η χρήση των πληροφοριών των λογιστικών συστημάτων 

στις οικονομικές καταστάσεις έχει αυξημένο αντίκτυπο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων των ατόμων προκειμένου να αποτιμηθεί στατιστικά η επένδυση. Οι 

πληροφορίες αυτές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εσωτερική λήψη 

αποφάσεων και στα μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δείξουν ότι οι 

επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα 

μακροπρόθεσμα κέρδη για την εταιρεία. Υπάρχουν αρκετές μελέτες, οι οποίες έχουν βρει 

μια σημαντική σχέση μεταξύ των πληροφοριών του λογιστικού πληροφοριακού 

συστήματος και της λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 

υπόβαθρο και η εμπειρία από τις μεταβλητές των ατόμων δεν έχει αντίκτυπο στη λήψη 

αποφάσεων με βάση τις πληροφορίες του λογιστικού πληροφοριακού συστήματος. Άλλα 

αποτελέσματα δηλώνουν ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ των απόψεων των ατόμων 

σχετικά με την αξιολόγηση των ανθρώπινων πόρων και τον αντίκτυπο των πληροφοριών 

των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων στις επενδυτικές αποφάσεις. Επομένως, 

μπορούμε να δηλώσουμε ότι τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα είναι σχετικά και 

οι λογιστές μπορούν να διευκρινίσουν τις λογιστικές πληροφορίες διαχείρισης και να τις 

γνωστοποιήσουν σε σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων ή να τις παρέχουν σε 

οικονομική κατάσταση όπως ισολογισμό ή κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, για 

καλύτερη κατανόηση. 
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5.2 Προτάσεις 

Στην παρούσα διπλωματική πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα με σκοπό την 

παρουσίαση και ανάλυση των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) 

και ειδικότερα, των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων με έμφαση στα οφέλη και 

στο κόστος επένδυσής τους ως ανάγκη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Με 

βάση αυτή τη μελέτη, προτείνονται οι ακόλουθες συστάσεις: 

1) οι εταιρείες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη φύση, καθώς και στην ποιότητα των 

οικονομικών στοιχείων, 

2) η ανάγκη να διασφαλίσουν οι εταιρείες τη συνέχεια της έμφασης στην ποιότητα 

των οικονομικών στοιχείων που παρέχονται στους δικαιούχους τους, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της απόδοσης της εταιρείας, 

3) η ανάγκη των εταιρειών να ενημερώσουν τα χρησιμοποιούμενα συστήματα 

λογιστικής πληροφόρησης σύμφωνα με τις εξελισσόμενες τεχνολογικές 

εξελίξεις, 

4) εξέταση του κόστους επένδυσης σε ένα Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα 

(AIS) και επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή λογισμικού ERP και 

5) διεξαγωγή μιας ευρείας μελέτης, και εφαρμογή της σε διάφορους κλάδους 

υπηρεσιών, βιομηχανίας και χρηματοπιστωτικού τομέα, έτσι ώστε να γίνονται 

συγκρίσεις μεταξύ αυτών των τομέων. 

 

Η εφαρμογή διαγνωστικών μελετών για την εκτίμηση της οργανωτικής νοοτροπίας που 

επικρατεί στην εταιρεία από καιρό σε καιρό, είναι αναγκαία προκειμένου να 

παρακολουθείται ο αντίκτυπος αυτών των αξιών στο λογιστικό σύστημα πληροφοριών, 

εκτός από την ανάγκη να υπάρχει ένα σύστημα λογιστικής πληροφόρησης ευέλικτο κατά 

την επεξεργασία, να ασχοληθεί με όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που χρειάζονται 

οι υπεύθυνοι διαχείρισης και λήψης αποφάσεων και την ανάγκη διοργάνωσης 

μαθημάτων κατάρτισης για τους εργαζόμενους στον τομέα των συστημάτων λογιστικής 

πληροφόρησης για την αύξηση της ικανότητάς τους. Επιπλέον, οι οικονομικές μονάδες 

πρέπει να αξιοποιούν το μέγιστο όφελος από την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Σε ότι αφορά τις σχετικές εκθέσεις που καταρτίζει η εταιρεία με βάση τα πληροφοριακά 

συστήματα θα πρέπει είναι σαφείς, κατανοητές και αξιόπιστες. Η διοίκηση πρέπει να 

αποδίδει μέγιστη προσοχή στο ρόλο των συστημάτων λογιστικής πληροφόρησης σε ότι 

αφορά την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών διαστάσεων. Η διοίκηση της εταιρείας 

πρέπει να βελτιώσει τις γνώσεις της σχετικά με τα λογιστικά συστήματα πληροφορικής 
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και την οικονομική ανάλυση που μπορούν αυτά να παρέχουν. Η διοίκηση θα πρέπει να 

αξιολογεί τις λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιούνται στην εταιρεία στο καθορισμένο 

χρονοδιάγραμμα το οποίο θα πρέπει να αναθεωρείται σύμφωνα με τις αρχές και τα 

πρότυπα για την παροχή χρήσιμων λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων σε 

περίπτωση ανάγκης. Οι οργανισμοί πρέπει να χαράξουν μια αυστηρή προσέγγιση για να 

αξιολογήσουν σωστά τις επιπτώσεις των πληροφοριακών συστημάτων στις οικονομικές 

τους επιδόσεις. Αυτή η συνειδητοποίηση θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της 

απόδοσης και της αποτελεσματικότητας, συνδυάζοντας τα πραγματικά οφέλη των 

πληροφοριακών συστημάτων. Τέλος, είναι προφανές ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των 

αποφάσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων του οργανισμού. Έτσι, τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και τα 

πληροφοριακά συστήματα διοίκησης θα πρέπει να βοηθούν τους οργανισμούς ώστε να 

παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και πηγές πληροφοριών οι οποίες θα είναι συμβάλλουν 

στην ουσιαστική λήψη αποφάσεων. 
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