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Σύνοψη (Abstract) 

 

 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το ζήτημα των συστημάτων Enterprise Resource 

Planning – ERP (συστήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού ή προγραμματισμού 

επιχειρησιακών πόρων). Τα ERP έχουν συζητηθεί πολύ όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα τους και τα οφέλη που μπορεί να έχουν για μια επιχείρηση. Μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των προβλημάτων που δημιουργούνται στην 

προσπάθεια υλοποίησης ενός ERP συστήματος και των κινδύνων που ένα τέτοιο project 

κρύβει. Σίγουρα πρόκειται για ένα αρκετά εκτεταμένο έργο με σημαντικό αντίκτυπο 

στην εταιρεία. Στην εργασία αυτή λοιπόν μελετάμε σφαιρικά το θέμα των ERP ενώ 

ασχολούμαστε και με τα προβλήματα που προκύπτουν στην εισαγωγή ενός ERP. Επίσης 

δίνονται κάποια κριτήρια επιλογής ERP λογισμικού, τονίζονται τα οφέλη που μπορεί να 

έχει η σωστή χρήση και εφαρμογή τους ενώ παρουσιάζονται και οι σημαντικότερες 

προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης. Γίνεται μια αναφορά στη λύση των best of breed 

συστημάτων η οποία όμως δημιουργεί προβλήματα στην επιτυχή ενοποίηση των 

εφαρμογών. Τα ERP χρησιμοποιούνται και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν και 

παρουσιάζονται διστακτικές. Οι προμηθευτές των ERP λοιπόν έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους και σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων. Παρουσιάζονται τέλος, δυο 

μελέτες περιπτώσεων υλοποίησης ERP από ελληνικές επιχειρήσεις.
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Κεφάλαιο 1 

Eισαγωγή 
 

 

Το ERP μπορεί να περιγραφεί ως το κύριο πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης το 

οποίο ενοποιεί όλες τις βασικές της διαδικασίες: τις οικονομικές λειτουργίες, τη 

διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, το μάρκετινγκ, την παραγωγή, την διαχείριση των 

πελατών, τις πωλήσεις και άλλα, συνδέοντας τα διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης 

μέσω ενός κοινού λογισμικού και μιας κοινής βάσης δεδομένων. Θεωρείται πως είναι η 

ραχοκοκαλιά της εταιρείας. Τα ERP συστήματα βέβαια στηρίζουν τη λειτουργία τους 

στην ύπαρξη μιας και μοναδικής συνήθως βάσης δεδομένων. Τα συστήματα ERP 

λειτουργούν βλέποντας την επιχείρηση από την πλευρά της αλυσίδας αξίας όπου 

διαφορετικά τμήματα στην επιχείρηση δουλεύουν συντονισμένα και συγκεντρώνοντας 

την προσπάθεια τους στις δραστηριότητες που προστίθουν αξία (Beheshti, 2006). 

Δεν πρόκειται για ένα κοινό project πληροφορικής (IT project) αλλά είναι κάτι πολύ 

σημαντικότερο, πολυπλοκότερο και συνεπώς δυσκολότερο από αυτό καθώς απαιτεί το 

συντονισμό και ενεργοποίηση ολόκληρης της εταιρείας ώστε να υλοποιηθεί χωρίς 

αποτυχία. Απαιτεί τη συνεργασία πολύ διαφορετικών ομάδων, από τους μάνατζερ μέχρι 

τους αποθηκάριους και συστατικό του στοιχείο είναι η αλλαγή. Η αλλαγή στις 

επιχειρησιακές διαδικασίες, η αλλαγή στον τρόπο εργασίας και η αλλαγή αρμοδιοτήτων 

και ευθυνών. Όλα αυτά καθιστούν την προσπάθεια υλοποίησης ενός ERP μια αρκετά 

σοβαρή διαδικασία με υψηλό παράγοντα ρίσκου.  

 

Οι περιπτώσεις αποτυχημένης εγκατάστασης ERP κατακλύζουν τον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο με τις πιο δραματικές από αυτές να τραβούν πάντα τη μεγαλύτερη 

προσοχή κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις εταιρείες που σκέφτονται να 

υιοθετήσουν τη λύση του ERP. Οι αποτυχημένες προσπάθειες είναι περισσότερες από τις 

πετυχημένες υλοποιήσεις ίσως αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πετυχημένη 
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εγκατάσταση συχνά δεν προκαλεί πρωτοσέλιδα και περνάει στο περιθώριο. Ακόμη και 

εταιρείες όπως οι Hershley, JoAnn,Whirlpool και Samsonite όμως, οι οποίες 

αντιμετώπισαν καταστροφικές υλοποιήσεις ERP, αναγνωρίζουν πως τα συστήματα αυτά 

μπορούν να προσφέρουν πολλά σε μια επιχείρηση(Gargeya και Brady, 2005). Η αλήθεια 

είναι ότι με τη σωστή προσέγγιση του όλου εγχειρήματος μπορεί μια επιχείρηση να 

καταφέρει να πετύχει το στόχο της εγκατάστασης του ERP συστήματος που εξυπηρετεί 

καλύτερα της ανάγκες της και να λάβει όλα τα οφέλη που ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να 

προσφέρει 

 

 

1.1 Ιστορική αναδρομή 

 

 

Τα συστήματα ERP έχουν τις ρίζες τους στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές 

της δεκαετίας του 1980 με την αρχή της χρήσης των υπολογιστών υποστηρίζοντας το 

σχεδιασμό παραγωγής. Ας κάνουμε όμως μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Στη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1960 δημιουργήθηκε η έννοια του Material Requirements Planning ή 

MRP το οποίο αποτέλεσε τη βάση αυτού που αργότερα θα γινόταν γνωστό ως ERP. Το 

MRP προέρχεται από τα πρώτα συστήματα που δημιουργήθηκαν τα οποία 

χρησιμοποιούσαν υπολογιστή για τη διαχείριση των αποθεμάτων στην παραγωγή και 

μπορούσε να υπολογίσει πότε και τι ποσότητα συστατικών υλικών χρειάζονταν για να 

εξασφαλιστεί η ομαλή ροή της παραγωγής. Ήταν δηλαδή σύστημα προγραμματισμού και 

οργάνωσης παραγγελιών. Αλλά μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 1970 δεν 

χρησιμοποιούταν παρά μόνο σε μερικές αμερικανικές εταιρείες. Η δεκαετία του 1970 

όμως ήταν αναμφίβολα η δεκαετία του MRP. 

 

 Το MRP στη συνέχεια περιέλαβε και λειτουργίες capacity planning και sales and 

operations planning. Έτσι άρχισε να γίνεται ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο για 

την παραγωγή. Σιγά σιγά με την έλευση της δεκαετίας του 1980 επεκτάθηκε στο 

λεγόμενο MRPII ή Manufacturing Resources Planning και άρχισαν οι προσπάθειες 
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ενοποίησης με τα  διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα μιας επιχείρησης τα οποία 

υπήρχαν για να καλύψουν ξεχωριστές λειτουργίες όπως τα λογιστικά, τη διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων (HRM) και τα οικονομικά. Έγινε δηλαδή η σύνδεση της παραγωγής 

με το κόστος των υλικών. Τότε εταιρείες όπως η SAP και η Oracle ξεκίνησαν όντας η 

πρώτη εξειδικευμένη στα λογιστικά ενώ η δεύτερη στις βάσεις δεδομένων. Η PeopleSoft 

ξεκίνησε με συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (HR). Το πρόβλημα με αυτά 

τα συστήματα όμως ήταν ότι λειτουργούσαν ανεξάρτητα χωρίς να συνεργάζονται με 

αποτέλεσμα να υπάρχει πλεονασμός και ασυνέπεια δεδομένων . Έτσι άρχισαν οι 

προσπάθειες για την αποδοτική ένωση αυτών των απομονωμένων συστημάτων με τις 

εταιρείες λογισμικού να προσφέρουν σιγά σιγά πακέτα λογισμικού ενοποιημένων 

λύσεων που περιλαμβάνανε τις διάφορες λειτουργίες που πρέπει να καλύψει μια 

επιχείρηση. Παράλληλα η τεχνολογία των υπολογιστών είχε αναπτυχθεί σημαντικά, το 

ίδιο και τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων παρέχοντας τα εργαλεία για την 

επιθυμητή ολοκλήρωση. 

 

 Το 1990 η Gartner Inc. μια αμερικάνικη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

πάνω στην τεχνολογία για επιχειρήσεις εισήγαγε τον όρο ERP (Enterprise Resource 

Planning). Οι σημαντικότερες διαφορές του ERP από το MRPII είναι τεχνολογικές παρά 

λειτουργικές και κυρίως είναι η εξέλιξη προς την αρχιτεκτονική client/server. Σύμφωνα 

με την Gartner ERP είναι «..ένας όρος που αναπτύχθηκε από την Gartner Group για να 

περιγράψει την νέα γενιά manufacturing business συστημάτων και manufacturing 

resource planning (MRPII) λογισμικού. Περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική client/server, 

χρησιμοποιεί γραφικά περιβάλλοντα (GUI) και μπορεί να κατασκευαστεί με ανοιχτά 

συστήματα. Πέρα από τις στανταρ λειτουργίες που προσφέρει, περιλαμβάνει και άλλες 

όπως ποιότητα, process operations management και ρυθμιστικές αναφορές. Επιπλέον, η 

βασική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο ERP θα δώσει στους χρήστες ανεξαρτησία 

υλικού και λογισμικού αλλά και έναν εύκολο τρόπο αναβάθμισης. Κλειδί για το ERP 

είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι χρήστες να σχεδιάζουν την εφαρμογή ώστε να 

είναι πραγματικά εύκολη στη χρήση (www.gartner.com)» . Όλα τα ERP πακέτα 

ξεκίνησαν με το ίδιο πάνω κάτω τρόπο, περιλαμβάνοντας λειτουργίες όπως 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά, λειτουργίες logistics, διαχείριση βάσεων δεδομένων, 
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project management, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (HRM) και μισθοδοσία. Οι 

προμηθευτές λογισμικού ξεκίνησαν παρέχοντας κάποιες βασικές λειτουργίες-κλειδιά για 

την επιχείρηση και στη συνέχεια επεκτείνανε τις λειτουργίες που υποστήριζε το προϊόν 

τους.  

 

Στη δεκαετία του 1990 έγιναν κάποιες καινοτομίες από πλευράς λειτουργιών όπως η 

ανάπτυξη εξειδικευμένων λογισμικών για συγκεκριμένες λειτουργίες. Αυτά 

περιελάμβαναν το SCP (Supply Chain Planning), PDM (Product Data Management) και 

το CRM (Customer Relationship Management). Επίσης με την άνθηση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου άρχισαν και οι προσπάθειες διασύνδεσης των συστημάτων με το internet. Η πιο 

πρόσφατη τάση, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, λεγόμενη και ERPII, είναι όρος που 

όπως και το ERP εισήγαγε η Gartner Group και αποτελεί την εξέλιξη του 

ERP.Χρονολογείται στην αρχή της νέας χιλιετίας και είναι ένα πιο ολοκληρωμένο 

πακέτο εφαρμογών που διασυνδέει μεταξύ τους τόσο τις εσωτερικές διαδικασίες της 

επιχείρησης όσο και τις εξωτερικές διαδικασίες όπως η σύνδεση με τους προμηθευτές 

και τους πελάτες αξιοποιώντας τις web τεχνολογίες(Beheshti, 2006; Harwood, 2003). 

Αφορά δηλαδή την επέκταση του συστήματος σε όλο το μήκος της προμηθευτικής 

αλυσίδας (supply chain management). Οι λειτουργίες εδώ επεκτάθηκαν για να καλύψουν 

τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων ή customer relationship management (CRM), τον 

έλεγχο του project, τη διοίκηση ποιότητας, τη διοίκηση ροής εργασίας (workflow 

management) ακόμα και τη διοίκηση γνώσης. 

 

 

 

1.2 Οι προμηθευτές των ERP 

 

 

Στη δεκαετία του 1970 δημιουργήθηκαν οι πρώτοι οίκοι λογισμικού οι οποίοι 

πολλαπλασιάστηκαν τη δεκαετία του 1980 και ήταν τότε η εποχή που αναπτύχθηκαν και 

οι περισσότεροι γνωστοί σήμερα μεγάλοι προμηθευτές συστημάτων όπως η SAP, Oracle, 
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JD Edwards, BAAN, PeopleSoft κ.α. Η δεκαετία όμως του 1990 ήταν αυτοί που 

σηματοδότησε και τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη αυτών των οίκων χάρη στη 

δυνατή παγκόσμια οικονομία, την ανάγκη για βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών 

και φυσικά την ανάγκη να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα του millennium (Y2K). 

Υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές ERP συστημάτων με άλλους να στοχεύουν τις μεγάλες 

και άλλους τις μικρότερες εταιρείες αλλά οι κορυφαία πεντάδα διεθνώς για το 2005 

τουλάχιστον ήταν οι SAP, Peoplesoft, Oracle, J.D, Edwards και Baan με τη SAP να 

βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως με πάνω από 50% μερίδιο αγοράς (Gargeya και 

Brady, 2005). Βέβαια με την αρχή τη νέας χιλιετίας η αγορά των ERP συστημάτων 

γνώρισε μια στασιμότητα και κορεσμό με τους πέντε που προαναφέραμε να κυριαρχούν 

διεθνώς. Έτσι οι προμηθευτές συστημάτων στρέφονται στις μεσαίες και μικρότερες 

εταιρείες. Όμως πρέπει να πούμε ότι η εξαγοραστική δραστηριότητα είναι πολύ έντονη 

με δυνατό ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών και συνεχείς ανατροπές. Το 2006 η 

κορυφαία πεντάδα για παράδειγμα άλλαξε και έγινε SAP, Oracle, The Sage Group, 

Microsoft Dynamics και SSA Global Technologies, σύμφωνα με στοιχεία από τη Gartner 

Dataquest. Η Oracle εξαγόρασε την Peoplesoft το 2005 και την Siebel το 2006. Ένα 

χρόνο πιο νωρίς η J.D. Edwards είχε αγοραστεί από την Peoplesoft ενώ η BAAN το 2003 

από την SSA Global Technologies. Στη συνέχεια το 2006 η Infor εξαγόρασε τη SSA 

Global Technologies. 

 

Μια άλλη τάση είναι η διαφοροποίηση των προμηθευτών με βάση τομείς 

επιχειρηματικής δράσης με την ανάπτυξη προϊόντων εξειδικευμένων για συγκεκριμένους 

κλάδους όπως φαρμακευτική, ηλεκτρονικά, φαγητό κ.α. Επίσης, η ζήτηση πλέον 

φαίνεται πως έχει μετατοπιστεί προς συστήματα με περισσότερο εξωτερικό παρά 

ενδογενή προσανατολισμό όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Αυτό προφανώς δικαιολογείται 

και από την εξέλιξη των επικοινωνιακών τεχνολογιών και την ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Αναπτύχθηκε για παράδειγμα το CRM γύρω στο 1998 με 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο όπως η Siebel να 

γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη (αν και από το 2006 η Siebel συγχωνεύτηκε με την Oracle). 

Το ίδιο συμβαίνει και με το SCM καθώς και τα δυο έχουν συστατικό στοιχείο το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και προσφέρουν δυνατότητες καθώς πρόκειται για νέες αγορές. Οι 

 10



μεγαλύτεροι παίκτες προσβλέποντας την είσοδο τους σε αυτές τις νέες αγορές 

αναμετρούνται με μικρότερες εταιρείες που έχουν καθιερωθεί στο χώρο με αποτέλεσμα 

μια κούρσα εξαγορών και συνεργασιών μεταξύ αυτών και best of breed εταιρειών 

εξειδικευμένων στα παραπάνω αντικείμενα. Η ΒΑΑΝ για παράδειγμα εξαγόρασε την 

Aurum το 1997 και η PeopleSoft την καταξιωμένη στο χώρο του CRM Vantine το 1999. 

Αυτή η τάση για σύγκλιση έχει θολώσει το τοπίο της ERP και CRM αγοράς. 

 

Παρακάτω κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε κάποιους μεγάλους προμηθευτές ERP 

συστημάτων στην παγκόσμια αγορά αλλά και σε κάποιους της ελληνικής αγοράς. 

 

 

SAP 

 

 

Η SAP είναι γερμανική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1972 και είναι σήμερα η 

μεγαλύτερη εταιρεία παροχής ενοποιημένων λύσεων λογισμικού για τις επιχειρήσεις 

οποιοδήποτε κλάδου. Το ERP της είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα και ευρέως 

διαδεδομένα στην αγορά. Εξυπηρετεί πάνω από 38.000 πελάτες παγκοσμίως. 

H SAP παρέχει το Business Suite που περιλαμβάνει τα:  

• SAP Customer Relationship Management  

• SAP ERP 

• SAP Product Lifecycle Management 

• SAP Supply Chain Management 

• SAP Supplier Relationship Management 

• Duet 

• SAP Manufacturing 

• SAP Service and Asset Management 

• SAP xApps Composite Applications  
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• SAP xApp Analytics 

• SAP xApps for Mobile Business 

 

Το ERP της SAP αποτελείται από τέσσερις ανεξάρτητες λύσεις: 

• Human Capital Management,  

• Financials,  

• Operations,  

• Corporate Services 

 

Επίσης υπάρχει το SAP Business One το οποίο απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις και καλύπτει τα: 

• Accounting and Financials 

• Customer relationship management (CRM) 

• Operations and Distribution 

• Administration and reporting 

• E-Commerce 

 

Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τέλος, η SAP έχει βγάλει το All-In-One το οποίο βασίζεται 

στο SAP ERP και το SAP CRM. Δεδομένου ότι το 65% των πελατών της SAP είναι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με στοιχεία από το site της (www.sap.com), η 

εταιρεία ήδη είναι σε φάση ανάπτυξης ενός καινούριου πακέτου με την κωδική ονομασία 

Α1S το οποίο βασίζεται πάνω στην πλατφόρμα SAP Netweaver και θα στοχεύει τις 

μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν περιορισμένους τεχνολογικούς πόρους και μέχρι τώρα 

δεν σκέφτονταν μια ολοκληρωμένη λύση. 

 

Η SAP παρέχει και πακέτα ενοποιημένων εφαρμογών για συγκεκριμένους κλάδους όπως 

τα νοσοκομεία, οι τράπεζες και πολλούς άλλους. 
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Oracle 

 

 

Η Oracle ιδρύθηκε το 1977 στις Η.Π.Α. Σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

λογισμικού και εφαρμογών και πρωτοπόρος στον τομέα των βάσεων δεδομένων όπου 

και έχει καθιερωθεί. Δημιουργεί και διαθέτει εφαρμογές για επιχειρήσεις, αλλά και όχι 

μόνο, όπως σχεσιακές βάσεις δεδομένων, CRM, ERP, SCM (Supply Chain 

Management), middleware και ένα σύνολο εφαρμογών όπως οι Oracle E-Business suite, 

Peoplesoft Enterprise, Siebel, JD Edwards EnterpriseOne, JD Edwards World το οποίο 

αποτελεί μια ERP λύση για μικρές επιχειρήσεις και άλλα. Το E-Business Suite 

συγκεκριμένα είναι ένα πλήρες ενοποιημένο πακέτο με modules όπως maintenance, 

logistics, financials, human resources management, contracts, advanced procurement και 

πολλά άλλα. 

 Επίσης, διαθέτει πακέτα εφαρμογών για εξειδικευμένους τομείς όπως ο τομέας υγείας, 

τράπεζες, επικοινωνίες, δημόσιος τομέας, χημικά, αυτοβιομηχανίες, εκπαίδευση και 

έρευνα, ταξίδια και μεταφορές και πολλούς άλλους κλάδους δραστηριοτήτων. Έχει 

γραφεία σε περισσότερες από 145 χώρες και απασχολεί πάνω από 56.000 υπαλλήλους. 

 

 

 

 

Microsoft Dynamics  

 

 

 

Η Microsoft Dynamics είναι μια σειρά ενοποιημένων και προσαρμόσιμων λύσεων 

λογισμικού για επιχειρήσεις από την εταιρεία Microsoft. Αποτελείται από τα προϊόντα: 

• AX, (πρώην Microsoft Axapta) το οποίο είναι μια ERP λύση για μεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις. 

•  CRM, (Customer Relationship Management) 
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• GP, (πρώην Microsoft Great Plains) μια οικονομική ERP λύση διαχείρισης και 

ενοποίησης οικονομικών, e-commerce, supply chain, παραγωγής, project 

accounting, field service, ανθρώπινων πόρων και πελατειακών σχέσεων. 

• NAV, (πρώην Navision) το οποίο είναι μια ERP λύση για μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις 

• Point of Sale, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για ανεξάρτητα καταστήματα 

λιανικής πώλησης με λειτουργίας παρακολούθησης αποθεμάτων, διαχείρισης 

παραγγελιών και διαχείρισης πληροφοριών πελάτη 

• Retail Management System, μια Point of Sale λύση για μικρούς ή μεσαίους 

λιανικούς πωλητές 

• SL (πρώην Microsoft Business Solutions- Solomon) για την αυτοματοποίηση των 

λειτουργιών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την ενοποίηση των 

εφαρμογών τους. 

•  Snap, μια εφαρμογή για να μπορούν οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις 

λειτουργίες της σειράς Dynamics μέσω του απλού περιβάλλοντος του Office. 

 

 

 

 

 

SingularLogic 

 

 

 

Η SingularLogic είναι μια ελληνική εταιρεία που αναπτύσσει επιχειρηματικό λογισμικό 

για την ελληνική αγορά αλλά και την αγορά των Βαλκανίων. Απασχολεί γύρω στους 150 

εργαζόμενους συνολικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα αγόρασε και 

συγχωνεύτηκε με τη LogicDIS. Διαθέτει προϊόντα λογισμικού όπως: Συστήματα 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( ERP ), Εμπορικές & Οικονομικές Εφαρμογές 

καθώς και Συστήματα Μισθοδοσίας. Επίσης απευθύνεται στην αγορά του Retail με 

Συστήματα Διαχείρισης Λιανικής και back office συστήματα. Τα ERP που έχει 
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αναπτύξει είναι τα Singular Enterprise και Singular Enterprise 4U για τις μικρότερες 

εταιρείες. 

 

• Singular Enterprise 

 

Το Singular Enterprise είναι ένα ERP σύστημα το οποίο περιλαμβάνει εκτός από 

την κλασική οικονομική και εμπορική διαχείριση υποσυστήματα παρακολούθησης 

και κοστολόγησης παραγωγής, προγραμματισμού πόρων και αποθεμάτων, 

διοίκησης αποθηκών και διαχείρισης ροής αποθεμάτων και διανομών (Warehouse 

Management, Logistics and Distribution) και διαχείρισης προμηθειών.  

Το Singular Enterprise απευθύνεται κυρίως στις μεσαίες και μεγάλες εμπορικές 

και βιομηχανικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε επιχειρήσεις του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα.  

Περιλαμβάνει Οικονομική Διαχείριση, Εμπορική Διαχείριση, Προγραμματισμό 

και Έλεγχο Αποθεμάτων, Διαχείριση Διανομών. 

 

• Singular Enterprise 4U 

 

To Singular Enterprise 4U απευθύνεται στις μεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τομέα. Παρακολουθεί το κύκλωμα της εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης, 

ενώ μέσω των συμπληρωματικών υποσυστημάτων παρακολουθεί τη διαχείριση 

των παγίων, των προϋπολογισμών, της παραγωγής, αποτελώντας παράλληλα ένα 

εργαλείο κεντρικής πληροφόρησης και διοίκησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15



 

Altec  

 

 

 

Η Altec είναι ελληνική εταιρεία μητρική του ομίλου Altec και δραστηριοποιείται στην 

Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Αντικείμενο δραστηριότητας της Altec αποτελεί η παροχή 

εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων & επικοινωνιών, εκπαίδευσης & υπηρεσιών. To 2001 

εξαγόρασε μεταξύ άλλων και τη Unisoft. 

 

Η Altec διαθέτει τo ERP Atlantis, το Atlantis ERP/Auto  και το xLINE ERP. 

 

• Atlantis ERP 

To Atlantis ERP απευθύνεται στις μεγάλες εμπορικές & βιομηχανικές 

επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και σε οργανισμούς ιδιωτικού & 

δημοσίου τομέα. 

 

• Atlantis ERP/Auto 

Είναι ειδική έκδοση του Atlantis και δημιουργήθηκε για την κάλυψη των 

λειτουργιών και απαιτήσεων πληροφόρησης της αγοράς, εμπορίας & παροχής 

υπηρεσιών service αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ανταλλακτικών.  

 

• xLINE ERP 

Είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη μικρομεσαία αγορά
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Κεφάλαιο 2 

Εισάγοντας ένα ERP 
 

 

2.1. Η επιλογή του ΕRP 

 
Στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου, για τις ανάγκες τις εταιρείας, ERP λογισμικού 

πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να γνωρίζει η εταιρεία εάν το συγκεκριμένο ERP 

σύστημα, αυτό το οποίο εξετάζει για αγορά, ταιριάζει με τις επιχειρησιακές της 

πρακτικές. Σε περίπτωση που δεν ταιριάζει απόλυτα, όπως συνήθως συμβαίνει, θα πρέπει 

να αλλάξει είτε τις πρακτικές και διαδικασίες της είτε να τροποποιήσει το λογισμικό 

ώστε να ταιριάξει με αυτές. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι ανώδυνο για την εταιρεία. Στην 

πρώτη περίπτωση το «κόστος» της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες του ERP μπορεί να 

σημαίνει και την απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης καθώς 

υιοθετεί τους ίδιους τρόπους λειτουργίας με τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές της. Στη 

δεύτερη περίπτωση παρόλο που δεν απαιτούνται δραματικές αλλαγές στον τρόπο που 

εκτελούνται οι διαδικασίες η επιλογή της τροποποίησης του λογισμικού σίγουρα θα 

καθυστερήσει το project και θα εισάγει δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές μεταφράζονται 

είτε ως αστάθεια του νέου λογισμικού και δυσκολία στην αναβάθμιση του σύμφωνα με 

τις νέες εκδόσεις που θα κυκλοφορήσουν είτε ως απλά δυσκολία στη σύνταξη του 

κώδικα ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια και σταθερότητα (Buonanno et al, 2005).  
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2.2 Κριτήρια επιλογής  

 

Αφού αποφασιστεί ότι η εταιρεία χρειάζεται ένα ERP σύστημα είναι πολύ σημαντικό να 

βρεθεί το κατάλληλο και βεβαίως ο κατάλληλος προμηθευτής ο οποίος θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως ένας συνεργάτης της εταιρείας σε βάθος χρόνου. Μετά από μια 

αρχική ανάλυση των αναγκών το επόμενο βήμα είναι η συγκρότηση της ομάδας που θα 

αναλάβει την επιλογή του σωστού ERP. Η πρώτη απόφαση που θα κληθεί να πάρει θα 

είναι η επιλογή μεταξύ μιας ενιαίας λύσης ERP πακέτου και της λύσης best-of-breed η 

οποία αναλύεται σε επόμενη παράγραφο. Οι περισσότερες κατασκευαστικές εταιρείες 

προτιμούν τη λύση του ενιαίου πακέτου. Επίσης στη βιβλιογραφία προτείνεται η 

συμμετοχή και των χρηστών στην ομάδα επιλογής του λογισμικού ERP (Verville, 

Bernadas and Hallingten, 2005) μέσω αντιπροσώπων τους. Με αυτόν τον τρόπο οι 

χρήστες νιώθουν περισσότερο ενεργά μέλη της διαδικασίας εκσυγχρόνισης της 

επιχείρησης, ότι η γνώμη τους μετράει, και αποκτούν μια καλύτερη κατανόηση των 

προβλημάτων και των τεχνολογιών που εισάγονται. Επίσης, συμμετέχοντας στην επιλογή 

του λογισμικού αποκτούν το πολύ σημαντικό αίσθημα του ενθουσιασμού για την αλλαγή 

που θα επέρθει και τη χρήση της νέα τεχνολογίας αλλά και στη συνέχεια είναι πολύ πιο 

εύκολο να αποδεχτούν το καινούριο σύστημα (Verville, Bernadas and Hallingten, 2005).  

Παρατηρείται ότι και η διαδικασία μάθησης του νέου λογισμικού επιταχύνεται όταν 

επικρατεί τέτοιο θετικό κλίμα ενθουσιασμού και ομαδικότητας στο εσωτερικό της 

εταιρείας. 

Τα κριτήρια επιλογής όπως προκύπτουν μέσα από την βιβλιογραφία είναι τα παρακάτω. 

 

 

Λειτουργικότητα 

Προφανώς η λειτουργικότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες με 

βάση τους οποίους θα κρίνουμε εάν ένα συγκεκριμένο πακέτο ERP εξυπηρετεί τις 

ανάγκες της εταιρείας (Baki and Cakar, 2005). Η λύση που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει 

όσα modules σχετίζονται με τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας όπως διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων, διαχείριση υλικών, διοίκηση έργου, σχεδιασμός παραγωγής, 

διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management) ή και ακόμη περισσότερα. 
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Η κρίση του βαθμού λειτουργικότητας του πακέτου θα πρέπει να γίνει από μια ομάδα 

διαφόρων ειδικοτήτων. Η λειτουργικότητα επικεντρώνεται σε τρία χαρακτηριστικά: τις 

λειτουργικές περιοχές που καλύπτει το πακέτο, την ευελιξία του πακέτου όσον αφορά 

την προσαρμοστικότητα του και το πόσο «ανοικτό» είναι, και τρίτον κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που επιθυμούμε να ενσωματώνει. Βέβαια, το βάρος που 

θα δοθεί στον παράγοντα λειτουργικότητα δε θα πρέπει να είναι πάνω από το ένα τρίτο 

του συνολικού βάρους όλης της διαδικασίας απόφασης. 

 

 

Τεχνολογικά κριτήρια 

Η σωστή επιλογή του λογισμικού αλλά και του υλικού είναι πολύ σημαντική επομένως η 

επιλογή που θα γίνει θα πρέπει να αντανακλά όλες τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας. 

Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο προμηθευτής του πακέτου δεσμεύεται να ακολουθεί τις 

τεχνολογικές εξελίξεις ενσωματώνοντας καθετί νέο στο πακέτο του (Baki and Cakar, 

2005). Η τεχνολογική αρχιτεκτονική δείχνει τον βαθμό στον οποίο το πληροφοριακό 

σύστημα καλύπτει τις ανάγκες του τελικού χρήστη παρατηρώντας το περιβάλλον μέσα 

στο οποίο είναι διαθέσιμη η εφαρμογή, δηλαδή περιβάλλοντα βάσης δεδομένων, server 

και client, τις δυνατότητες του περιβάλλοντος χρήστη (user interface), την λογισμική 

αρχιτεκτονική της εφαρμογής και τα εργαλεία ανάπτυξης και διοίκησης που σχετίζονται 

με την εφαρμογή. Οι εταιρείες θα πρέπει επιπλέον να διαβεβαιώνονται ότι ο 

προμηθευτής του πακέτου θα αναλάβει την αναβάθμιση του προϊόντος όταν νέες 

τεχνολογίες γίνουν διαθέσιμες, εκμεταλλεύοντας τις νέες δυνατότητες που αυτές δίνουν. 

Ίσως θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί κάποια εξωτερική συμβουλευτική ομάδα 

βοηθητικά στην αξιολόγηση της τεχνικής πλευράς του προτεινόμενου πακέτου (Verville 

και Hallingten, 2002). 

 

 

Κόστος 

Το κόστος είναι βεβαίως ένας μη αμελητέος παράγοντας στη διαδικασία απόφασης για 

το κατάλληλο ERP. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι από τη στιγμή που αποφασίστηκε η 

εγκατάσταση ERP είναι δεδομένο και γνωστό ότι το project θα κοστίσει αρκετά. Μεταξύ 
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των συστατικών αυτού του κόστους συμπεριλαμβάνονται τα κόστη του λογισμικού, του 

υλικού, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, της ομάδας υλοποίησης και 

άλλα. Είναι πολύ σημαντικό να θέτονται ρεαλιστικοί στόχοι και εκτιμήσεις για το 

συνολικό κόστος συμπεριλαμβάνοντας και τα κόστη συντήρησης και αναβάθμισης. 

 

 

Service και υποστήριξη 

Δεδομένου ότι τα κόστη εγκατάστασης μαζί με τα τρεχούμενα μπορούν να φτάσουν από 

εφτά μέχρι δέκα φορές το κόστος του λογισμικού, το service και η υποστήριξη 

γενικότερα που παρέχεται μαζί με την εφαρμογή αποκτά ζωτική σημασία για την 

επιτυχία της συνεργασίας μεταξύ του τελικού χρήστη και του προμηθευτή της 

εφαρμογής. Εξάλλου οι περισσότερες εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα τεχνικής ή 

άλλης φύσης κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, της υλοποίησης ή στην περίοδο που 

έπεται. Η ενοποίηση με τα υπάρχοντα συστήματα, το customization και η ασφάλεια 

αποτελούν σύμφωνα με τον Themistocleous et al (2001) τα σοβαρότερα προβλήματα για 

τις εταιρείες και για να αντιμετωπίσουνε θα χρειαστούν υποστήριξη από τους 

προμηθευτές της εφαρμογής. 

 

 

Ο προμηθευτής της εφαρμογής 

Θα πρέπει να γίνει μια διαδικασία αξιολόγησης των διάφορων προμηθευτών ERP 

συστημάτων και σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να συμπεριληφθούν ως παράμετροι 

αξιολόγησης η δύναμη και η φήμη του, η οικονομική του σταθερότητα και το όραμα του 

(Verville and Hallingten, 2002). Ερωτήματα όπως ποιες τροποποιήσεις σκοπεύει να 

κάνει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του τα επόμενα χρόνια καλό θα είναι να 

απαντηθούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συνεργασία με τον προμηθευτή θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως μακροχρόνια και στενή (Verville, Bernadas and Hallingten, 2005) 

και συνεπώς πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα εάν είναι εφικτή η συνεννόηση και 

συνεργασία με το συγκεκριμένο προμηθευτή. Με αυτόν πρόκειται ίσως να συνεργαστεί η 

εταιρεία για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια οπότε πρέπει να σιγουρευτεί πως όταν θα 

δυσκολέψουν τα πράγματα θα μπορούν να συνεργαστούν αποδοτικά για να δώσουν 
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λύσεις. Η θέση του προμηθευτή στην αγορά είναι επίσης σημαντικό κριτήριο. Ο 

προμηθευτής του λογισμικού θα πρέπει να γνωρίζει το βιομηχανικό κλάδο στον οποίο 

απευθύνεται και στον οποίο προφανώς ανήκει η εταιρεία μας και όχι μόνο αυτό αλλά να 

έχει και συγκεκριμένη εμπειρία. Η ενσωμάτωση των καλύτερων επιχειρηματικών 

πρακτικών και των τελευταίων τάσεων της πληροφορικής τεχνολογίας είναι σημαντικό 

για το νέο σύστημα. Οι κορυφαίοι προμηθευτές ERP συστημάτων διατηρούν ισχυρούς 

δεσμούς συνεργασίας με τους market leaders στις αντίστοιχες περιοχές επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα όπως πόσο καιρό ασχολείται ο 

προμηθευτής με τα ERP ή εάν οι τωρινοί χρήστες των συστημάτων είναι ικανοποιημένοι 

με το πακέτο. Άλλα κριτήρια που αφορούν τον προμηθευτή είναι οι πωλήσεις του, η 

διεθνικότητα του και το ιστορικό επιτυχημένων υλοποιήσεων του. 

 

 

Συμβατότητα με άλλα συστήματα 

Επειδή καμία εφαρμογή από μόνη της δεν είναι σίγουρο πως θα καλύψει όλες τις 

ανάγκες της επιχείρησης ακόμη και αν πρόκειται για ERP είναι συνετό να προνοήσουμε 

ώστε η επιλεγόμενη λύση να έχει τη δυνατότητα ενοποίησης με τα υπόλοιπα συστήματα 

ή άλλα εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού τα οποία πιθανόν να χρησιμοποιεί η εταιρεία 

για να καλύψει κάποιες ιδιαίτερες λειτουργίες της (Baki and Cakar, 2005). 

 

 

Ευκολία customization 

Πολλές εταιρείες χρειάζονται να περάσουν στη λύση της τροποποίησης (customization) 

ενός μέρους του ERP. Εξαιτίας της ανάγκης να προσαρμοστεί η λύση που παρέχει το 

σύστημα στα μέτρα της εταιρείας και τις συγκεκριμένες ανάγκες της, ο προμηθευτής του 

ERP πρέπει να παρέχει τα εργαλεία ώστε να μπορέσει το τεχνικό προσωπικό της 

εταιρείας ή ανεξάρτητες συμβουλευτικές εταιρείες να τροποποιήσουν το λογισμικό στα 

μέτρα της. 
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Χρόνος υλοποίησης 

Η υλοποίηση του ERP συστήματος σε επίπεδο ολόκληρης εταιρείας είναι ένα δαπανηρό 

και πολύπλοκο project. Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται ιδιαίτερα από την επιλεχθείσα 

στρατηγική υλοποίησης και από το εύρος του έργου. Από την άλλη πλευρά το 

customization απαιτεί επιπλέον χρόνο και κόστος. Η προσφορά εφαρμογών 

εξειδικευμένων για κάποιο κλάδο επιχειρηματικής/βιομηχανικής δράσης όμως μπορεί να 

μειώσει το χρόνο υλοποίησης. 

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συμβούλους για να τους διευκολύνουν όχι μόνο 

στην υλοποίηση αλλά και στην επιλογή του ERP. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν 

εμπειρία σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους ή βιομηχανίες, ολοκληρωμένη 

και διεισδυτική γνώση για συγκεκριμένα modules και να είναι ικανοί να βρίσκουν ποιο 

πακέτο είναι το καταλληλότερο για την εταιρεία. 

 

 

2.3. Η διαδικασία υλοποίησης 

 
Η εισαγωγή ενός ERP είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει από 

μερικούς μήνες στην καλύτερη περίπτωση ως και κάποια χρόνια. Το λάθος που γίνεται 

σε πολλές υλοποιήσεις είναι να θεωρείται η μέρα που το ERP βγαίνει «στον αέρα», 

δηλαδή η μέρα που αρχίζει να λειτουργεί επίσημα το νέο σύστημα, ως η μέρα που 

περνάμε από το στάδιο της υλοποίησης στο στάδιο της χρήσης. Η αλήθεια είναι ότι η 

εισαγωγή του ERP έχει δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση στήνεται το σύστημα και 

ετοιμαζόμαστε για να αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε. Η δεύτερη φάση, η οποία είναι 

και αυτή που πολλές φορές όπως είπαμε δεν λαμβάνει την προσοχή που της αναλογεί, 

είναι αυτή κατά την οποία το σύστημα σταθεροποιείται, ερευνάται η επιπλέον 

λειτουργικότητα που μπορεί να έχει και εν συνεχεία το σύστημα επεκτείνεται και 

ενοποιείται με άλλες εφαρμογές (Willis και Willis, 2002). Στη αρχή της «ζωντανής» 
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περιόδου του συστήματος συνήθως παρατηρείται και μια πτώση της απόδοσης της 

επιχείρησης που είναι κάτι το αναμενόμενο μιας και ο τρόπος εργασίας αλλάζει και αυτό 

απαιτεί κάποιο χρόνο μέχρι να φτάσουν οι εργαζόμενοι την απόδοση που είχαν με τον 

παλιό τρόπο δουλειάς τους. 

 

Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή ενός ERP είναι η υλοποίηση 

κατά βήματα (step-by-step), η big bang υλοποίηση και η roll-out υλοποίηση.(Welti, 

1999). Η επιχείρηση καλείται να αποφασίσει την καταλληλότερη στρατηγική για την 

περίπτωση της ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της, τις δυνάμεις της και τους περιορισμούς 

της σε χρόνο, χρηματοδότηση, ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαιο γνώσης κτλ. 

 

 α) Kατά Bήματα (step-by-step) 

Στην κατά βήματα εισαγωγή του ERP αυτό που γίνεται είναι να υλοποιείται το σύστημα 

κατά τμήματα. Ένα module κάθε φορά ή λίγα συσχετισμένα μεταξύ τους. Με αυτό τον 

τρόπο το ρίσκο της αποτυχίας μειώνεται σημαντικά και η αλλαγή επέρχεται σε στάδια 

διευκολύνοντας και τα μέλη της ομάδας υλοποίησης αλλά και τους τελικούς χρήστες της 

εφαρμογής. Βέβαια ο χρόνος της υλοποίησης του συνολικού πακέτου ERP αυξάνεται 

σημαντικά ενώ στα ενδιάμεσα στάδια απαιτείται να δημιουργηθούν προσωρινές 

συνδέσεις μεταξύ του module που υλοποιήθηκε και των υπολοίπων εφαρμογών της 

επιχείρησης που δεν ανήκουν στο πακέτο ERP. 

 

β) Big Bang 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Big Bang όλα τα συστήματα της εταιρείας αντικαθίστανται 

με μιας με το καινούριο σύστημα ERP. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι γρηγορότερη 

απ’ότι η κατά βήματα αλλά είναι ιδιαίτερα στρεσογόνα για την ομάδα υλοποίησης, 

απαιτεί περισσότερη προσπάθεια και ενέχει σημαντικότερο ρίσκο. Είναι περισσότερο 

χρήσιμη για επιχειρήσεις με ξεκάθαρη οργανωτική δομή. 

 

γ) Roll-Out  

Η μέθοδος Roll-out περιλαμβάνει την υλοποίηση του ERP πρώτα σε ένα τμήμα της 

εταιρείας και εν συνεχεία την επέκταση του συστήματος στα υπόλοιπα τμήματα. Η 
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πρώτη υλοποίηση θα λειτουργήσει σαν το μοντέλο πάνω στο οποίο θα βασιστεί η 

μετέπειτα επέκταση. Η υλοποίηση αυτή καθαυτή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε από τις 

δυο παραπάνω μεθόδους, είτε κατά βήματα είτε μεμιάς (big bang). Τα πλεονεκτήματα 

αυτής της μεθόδου είναι ότι η ομάδα υλοποίησης μετά την εγκατάσταση-μοντέλο έχει 

αποκτήσει κάποια εμπειρία, τα προβλήματα που θα συναντήσουμε είναι γνωστά πλέον 

ενώ και το συνολικό ρίσκο μειώνεται καθώς η αλλαγή βρίσκεται σε ένα τμήμα μόνο. 

Βέβαια η υλοποίηση του συστήματος σε κάθε τμήμα της επιχείρησης έχει διαφορετικές 

απαιτήσεις και προβλήματα. Η αμερικανική εταιρεία πετρελαίου Chevron, η γνωστή 

Home Depot και πολλές άλλες οδηγήθηκαν σε επιτυχία στην υλοποίηση του ERP 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο roll-out (Geishecker, 1999; Mearian, 2000). Με αυτή τη 

μέθοδο η υλοποίηση του ERP μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν ένα σύνολο από μικρά 

projects και να διευκολύνει την μετάβαση στο νέο περιβάλλον (Light, Holland και Wills, 

2001). 

 

 

2.4 Το κόστος του ERP 

 
Η υλοποίηση ενός συστήματος ERP περιλαμβάνει έξοδα που πραγματοποιούνται την 

περίοδο που τρέχει το project αλλά και έξοδα που συνεχίζουν να επιβαρύνουν την 

εταιρεία σε μόνιμη βάση μετά το πέρας του project. Αρχικά υπάρχει το κόστος της 

απόκτησης του λογισμικού πακέτου του ERP που έχει και άμεση εξάρτηση από τον 

αριθμό των παράλληλων χρηστών που θα εξυπηρετεί. Επίσης, μπορεί να χρειαστούν 

κάποια κομμάτια customized λογισμικού ή λογισμικού σύνδεσης του ERP με άλλες 

εφαρμογές. Πιθανόν, σε πρώτη φάση να χρειαστούν και κάποιες αντικαταστάσεις ή 

προσθήκες σε hardware δηλαδή σε υπολογιστές ή περιφερειακά συστήματα στήριξης του 

δικτύου. Συνήθως για το project του ERP η επιχείρηση στρέφεται και στην πρόσληψη 

συμβούλων οπότε πρέπει να υπολογισθούν και τα κόστη της εργασίας τους. Ο βαθμός 

στον οποίο θα απασχοληθούν οι σύμβουλοι στο project εξαρτάται από την 

πολυπλοκότητα του πακέτου που επιλέχθηκε και από την γνώση και εμπειρία του 

προσωπικού της επιχείρησης. Φυσικά πρέπει να υπολογίσουμε και το κόστος του χρόνου 
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απασχόλησης του προσωπικού της επιχείρησης πάνω στο project. Θα πρέπει να 

αφιερωθεί πολύ χρόνος για την εκπαίδευση πάνω στο ERP, την προετοιμασία των 

δεδομένων, τις διάφορες συνεδριάσεις και συναντήσεις της ομάδας υλοποίησης, την 

ανάλυση με τους συμβούλους, την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών όσον αφορά τη 

χρήση του συστήματος κ.α. 

 

Τα κόστη που θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την επιχείρηση σαν κόστη λειτουργίας του 

συστήματος μπορούν με τον ίδιο τρόπο να περιγραφούν όπως παραπάνω. Έτσι, πρώτα 

πρώτα έχουμε τα κόστη συντήρησης του λογισμικού όπως ονομάζονται. Η επιχείρηση 

όταν αγοράζει το πακέτο από τον προμηθευτή του ERP συμφωνεί να πληρώνει σε ετήσια 

βάση ένα ποσό γύρω στο 15 με 20% συνήθως της τιμής του πακέτου. Αυτό που 

εξασφαλίζει με αυτό τον τρόπο είναι η συνεχής υποστήριξη από τον προμηθευτή του 

λογισμικού με τη μορφή τηλεφωνικής βοήθειας και λήψης των μελλοντικών 

αναβαθμίσεων του λογισμικού. Οι αναβαθμίσεις είναι πολύ σημαντική παροχή η οποία 

εξασφαλίζεται με λίγα χρήματα σχετικά πάντα και πρόκειται για επεκτάσεις της 

λειτουργικότητας του πακέτου, για ενημέρωση της τεχνολογικής πλατφόρμας που 

χρησιμοποιεί το σύστημα ή για διορθώσεις σε σφάλματα που δεν είχανε εντοπιστεί μέχρι 

την ημερομηνία κυκλοφορίας του πακέτου στην αγορά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

σημειωθεί πως εάν η επιχείρηση προσάρμοσε το λογισμικό στις ιδιαίτερες ανάγκες της 

τροποποιώντας τμήματα του κώδικα του η διαδικασία της αναβάθμισης γίνεται από πολύ 

δύσκολη και δαπανηρή  έως και αδύνατη λόγω της πολυπλοκότητας των εξαρτήσεων του 

κώδικα. Η αναβάθμιση σε αυτή την περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτα 

αποτελέσματα. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι πιθανό να χρειαστεί συνέχιση της 

εκπαίδευσης είτε των χρηστών (εμβάθυνση στις λειτουργίες, εναλλαγή ευθυνών με job 

rotation κ.α) είτε των ατόμων που θα αναλάβουν να υποστηρίξουν το ERP σύστημα μέσα 

στην εταιρεία. Σαν μέρος αυτής της προσπάθειας πρέπει να υπολογιστεί και η πιθανή 

επανάχρηση εξωτερικής βοήθειας συμβουλευτικής ή εκπαιδευτικής φύσης, πάντα στα 

πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης. 
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2.5 Τα κόστη που υποεκτιμούνται 

 

 

1.Εκπαίδευση 

 

Όλοι όσοι έχουν κάποια εμπειρία στην υλοποίηση ERP συμφωνούν ότι η εκπαίδευση 

είναι το πιο υποεκτιμημένο κομμάτι του προϋπολογισμού. Τα έξοδα εκπαίδευσης είναι 

αναγκαστικά υψηλά αφού οι εργαζόμενοι καλούνται να μάθουν ένα νέο σύνολο 

διαδικασιών και όχι μόνο ένα νέο λογισμικό. Με το ERP εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε 

ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αποθήκη και αυτοί που απασχολούνται σε άλλες 

θέσεις π.χ λογιστές θα χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό και θα εισάγουν δεδομένα που 

θα επηρεάζουν τον άλλο. Για να γίνει αυτό αποτελεσματικά και χωρίς λάθη θα πρέπει να 

αποκτήσουν μια πολύ ευρύτερη κατανόηση του πως λειτουργεί η επιχείρηση και του πώς 

κάνουν οι άλλοι τη δουλειά τους απότι πριν την είσοδο του συστήματος. Αυτή η γνώση 

θα πρέπει να τους δοθεί στην εκπαίδευση και συνεπώς δε φτάνει να γίνει μονάχα 

εκπαίδευση πάνω στη χρήση του νέου λογισμικού περιβάλλοντος αλλά και ενημέρωση 

για τις διαδικασίες που είναι και το κυριότερο αλλά και το πιο δύσκολο κομμάτι. Δεν 

πρέπει λοιπόν να κοπούν πόροι από την εκπαίδευση αλλά να αυξηθούν συνήθως για να 

έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

 

2.Ενοποίηση και τεστάρισμα 

 

Ένα άλλο συχνά υπο-εκτιμημένο κόστος είναι αυτό του ελέγχου των συνδέσεων μεταξύ 

του ERP λογισμικού και άλλων εταιρικών εφαρμογών που πιθανόν να χρησιμοποιούνται. 

Μια τυπική κατασκευαστική εταιρεία μπορεί να έχει επιπρόσθετες εφαρμογές όπως για 

το ηλεκτρονικό εμπόριο ή την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και μικρότερες όπως για τον 

υπολογισμό του φόρου πωλήσεων και για το bar coding οι οποίες προφανώς απαιτούν 

συνδέσεις με το ERP. Εάν αυτές οι πρόσθετες εφαρμογές μπορούν να αγοραστούν από 

τον προμηθευτή του ERP συστήματος τότε αυτό είναι θετικό διότι θα έχουν 

ενσωματωμένη τη δυνατότητα εύκολης και απλής ενοποίησης με το ERP. Εάν όμως 

 26



αγοραστούν από τρίτο προμηθευτή ή είναι custom τότε θα πρέπει να αναπτυχθούν και οι 

συνδέσεις με το σύστημα, κάτι που απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και γενικώς πόρους χωρίς 

να είναι εγγυημένο το αποτέλεσμα όπως έχουμε πει. 

 

 

3.Customization 

 

Πολύ μεγαλύτερο κόστος κρύβει το customization του βασικού ERP συστήματος και 

είναι κάτι που θα πρέπει να αποφευχθεί εάν είναι δυνατόν. Το customization γίνεται όταν 

το ERP λογισμικό δεν μπορεί να καλύψει κάποιες από τις διαδικασίες της επιχείρησης 

και παίρνεται η απόφαση να τροποποιηθεί ώστε να κάνει τη δουλειά που επιθυμούμε. 

Αυτό όμως ενέχει πολύ σημαντικό ρίσκο. Οι τροποποιήσεις του κώδικα μπορεί να 

επηρεάσουν κάθε module του συστήματος επειδή είναι πολύ στενά δεμένα μεταξύ τους. 

Η αναβάθμιση του ERP πακέτου από κει και ύστερα γίνεται ένας εφιάλτης επειδή θα 

πρέπει για τη νέα έκδοση να γίνει ξανά όλη η δουλειά του customization από την αρχή 

και πάλι δεν είναι σίγουρα ότι θα δουλέψει. Ούτως ή άλλως ο προμηθευτής δεν θα είναι 

διαθέσιμος πλέον για να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία. Θα χρειαστεί ίσως επιπλέον 

προσωπικό το οποίο στη συνέχεια θα είναι απαραίτητο για μπορέσει να συντηρήσει αυτό 

το ασταθές οικοδόμημα. 

 

 

4. Κόστος διατήρησης των βετεράνων της ERP ομάδας στην εταιρεία 

 

Είναι γενικά παραδεκτό πως η επιτυχία της υλοποίησης του ERP εξαρτάται από την 

απασχόληση στο project των καλύτερων ανθρώπων της εταιρείας από τον τεχνολογικό 

και τους υπόλοιπους επιχειρησιακούς τομείς λειτουργιών. Το λογισμικό εξάλλου είναι 

αρκετά πολύπλοκο και οι αλλαγές στις διαδικασίες πολύ σημαντικές για να το 

εμπιστευτεί σε οποιονδήποτε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι με την ολοκλήρωση του 

project αυτοί οι άνθρωποι θα είναι περιζήτητοι είτε από άλλες εταιρείες που θέλουν να 

κάνουν και αυτές την εγκατάσταση είτε από εταιρείες συμβούλων λόγω της εμπειρίας 

τους. Συνεπώς η εταιρεία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει το 
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δίλλημα της αύξησης ή όχι του μισθού αυτών των «βετεράνων» και της παροχής bonus 

για να τους κρατήσει στο δυναμικό τους. Από την άλλη πλευρά εάν δεν επιλέξει να τους 

κρατήσει το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί τελικά σε κάποια στιγμή να πληρώσει ακόμη 

περισσότερα χρήματα σε συμβουλευτικές εταιρείες για τις υπηρεσίες αυτών ή άλλων 

ανθρώπων με παρόμοια εμπειρία. 

 

 

5. Μετατροπή των δεδομένων 

 

Η μεταφορά των εταιρικών δεδομένων όπως τα αρχεία των πελατών και των 

προμηθευτών, πληροφορίες για τη σχεδίαση-κατασκευή των διαφόρων προϊόντων και 

άλλα από τα παλιά συστήματα στο ERP είναι μια δουλειά που συχνά υποεκτιμάται. Αυτό 

φυσικά περιλαμβάνει και τον καθαρισμό των δεδομένων από άχρηστες εγγραφές.  Οι 

εταιρείες συχνά αρνούνται να παραδεχτούν πως τα δεδομένα τους δεν είναι καθαρά μέχρι 

τη στιγμή που τελικά θα χρειαστεί να τα μετακινήσουνε στις νέες client/server 

αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούν τα εμπορικά ERP πακέτα. Συνεπώς, αυτές οι 

εταιρείες είναι και πιο πιθανόν να υποεκτιμήσουν το κόστος μιας τέτοιας μετακίνησης. 

Εξάλλου ακόμη και τα «καθαρά» δεδομένα συνήθως χρειάζονται κάποιου είδους 

επεξεργασία πριν τη μετακίνηση τους στο καινούριο σύστημα ή κάποια τροποποίηση 

εμπνευσμένη από τις αλλαγές στις διαδικασίες
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Κεφάλαιο 3 

Οφέλη από την εγκατάσταση ERP 
 

 

 

 

Εάν μια επιχείρηση διαλέξει την κατάλληλη λύση ERP για τις ανάγκες της και το 

μέγεθος της και την υλοποιήσει σωστά τότε υπάρχουν πολλά οφέλη από τη χρήση του 

ERP. Βέβαια τα οφέλη αυτά ποικίλουν από επιχείρηση σε επιχείρηση αλλά σε γενικές 

γραμμές υπάρχουν κάποια κοινά θετικά αποτελέσματα.  Τα αποτελέσματα είναι δύσκολο 

να ερμηνευτούν σε χρηματικές μονάδες ώστε να μετρηθεί η απόδοση της επένδυσης 

(ROI) διότι υπάρχουν πολλά μη μετρήσιμα οφέλη. Εκτός αυτού συνήθως η αξία της 

συγκεκριμένης επένδυσης φαίνεται σε βάθος χρόνου και όχι αναγκαστικά από την πρώτη 

στιγμή της λειτουργίας του νέου λογισμικού. Τα ERP δεν αποκαλύπτουν την αξία τους 

παρά μόνο αφού οι εταιρείες τα έχουν σε λειτουργία για κάποιο μεγάλο χρονικό 

διάστημα και μπορούν να συγκεντρωθούν στη βελτίωση των διαδικασιών που 

επηρεάζονται από αυτά. Τα οφέλη από την εγκατάσταση και χρήση ενός ERP 

συστήματος παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

Ενοποίηση των εφαρμογών, αποφυγή πλεονάζουσας πληροφορίας και 

αποδοτικότερη λειτουργία 

 

Τα παλιά συστήματα που έχουν πολλές επιχειρήσεις πριν εγκαταστήσουν το ERP 

συνήθως δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και λειτουργούν ανεξάρτητα. Αυτή η 

ανεξαρτησία και η έλλειψη επικοινωνίας δεν περιορίζεται μόνο στα διάφορα λογισμικά 

αλλά υπάρχει και μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων της ίδιας επιχείρησης τα οποία 

χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά. Με τα παλιά συστήματα η ίδια πληροφορία 
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έπρεπε να εισάγεται στα λογισμικά ξανά και ξανά σε κάθε τμήμα π.χ στην παραγωγή, τις 

πωλήσεις, την αποθήκη και έτσι υπήρχε πλεονασμός πληροφορίας. Αυτό βέβαια είναι 

επικίνδυνο διότι μπορεί πολύ εύκολα να γίνει κάποιο λάθος αλλά και ιδιαίτερα 

χρονοβόρο καθώς η ίδια διαδικασία της εισαγωγής γινότανε πολλές φορές. Ακόμη και 

όταν έπρεπε να γίνει κάποια αλλαγή σε κάποια δεδομένα ενός τμήματος τότε υπήρχε 

κίνδυνος να μην ενημερωθούν σωστά τα δεδομένα σε άλλο τμήμα της επιχείρησης και 

όλη αυτή η διαδικασία ήτανε αντιπαραγωγική. Τα ίδια δεδομένα βέβαια δεν ήταν ούτε 

στην ίδια μορφή μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και έτσι ήταν πολύ δύσκολο να 

συγκεντρωθούν πληροφορίες και να παρουσιαστούν αυτές ώστε να έχουμε μια ξεκάθαρη 

εικόνα του τι συμβαίνει στην επιχείρηση μια δεδομένη χρονική στιγμή. Mε τo ERP 

υπάρχει το πλεονέκτημα της ενοποίησης των συστημάτων (Spathis και Constantinides, 

2003; Gargeya και Brady, 2005). Στο Παπαγεωργίου για παράδειγμα η χρησιμοποίηση 

κοινών δεδομένων και πρακτικών μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων (κλινικές, 

φαρμακείο, αποθήκες, λογιστήριο) χάρη στο ERP μείωσαν την ασάφεια των 

πληροφοριών που αφορούν την κάθε παραγγελία και βελτίωσαν την επικοινωνία μεταξύ 

των τμημάτων σύμφωνα με μαρτυρίες του προσωπικού (Stefanou και Revanoglou, 2006) 

ενώ το ίδιο επισημαίνουν και οι Spathis και Constantinides (2003) στην έρευνα τους. Ο 

πλεονασμός της πληροφορίας παύει να υφίσταται καθώς τα συστήματα ενοποιούνται και 

τα δεδομένα εισάγονται μια φορά μόνο στο σύστημα και μπορεί να τα προσπελάσει ο 

χρήστης σε κάθε τμήμα της επιχείρησης. Tα περιθώρια λάθους συνεπώς μειώνονται. 

Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να γίνει, γίνεται μια φορά από κάποιο τμήμα και αυτό 

γίνεται εμφανές άμεσα σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα που χρησιμοποιούν το σύστημα 

(Beheshti, 2006; Payne, 2002). Έτσι τα διαφορετικά τμήματα μιας επιχείρησης 

επικοινωνούν ευκολότερα, χάρη στο στήσιμο του ERP πάνω σε μια μοναδική και κοινή 

βάση δεδομένων. Με το ERP η συντήρηση των βάσεων δεδομένων είναι πιο εύκολη 

δουλειά πλέον (Spathis και Constantinides, 2003). Επίσης, πολλοί εργαζόμενοι μπορούν 

να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα παράλληλα κάτι που δεν συνέβαινε με τα παλιά 

απομονωμένα συστήματα. 
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Καλύτερος έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών και αφθονία πληροφορίας 

 

Όταν μια επιχείρηση θέλει να εισάγει ένα ERP σύστημα θα πρέπει να μελετήσει σε 

πρώτη φάση τις εσωτερικές τις λειτουργίες και να τις εξετάσει ως προς την 

αποδοτικότητα και τη συνεισφορά τους στην αλυσίδα αξίας αναλύοντας τις. Αυτή η 

ενδοσκοπική δραστηριότητα τη βοηθάει ώστε να διορθώσει τα σημεία των εσωτερικών 

διαδικασιών της που δεν προστίθουν αξία στο προϊόν της. Το όφελος αυτό ενισχύεται 

ακόμη περισσότερο μετά την υλοποίηση του ERP οπότε και έχει στη διάθεση της σε 

πραγματικό χρόνο πληροφορίες για οποιοδήποτε τμήμα της αλυσίδας αξίας (Beheshti, 

2006).Υπάρχει συνεπώς αυξημένη ελαστικότητα και διαφάνεια στην παραγωγή 

πληροφορίας και βελτιωμένη ποιότητα των οικονομικών αναφορών (Spathis και 

Constantinides, 2003; Gargeya και Brady, 2005). Στην περίπτωση του ERP στο 

Παπαγεωργίου (Stefanou and Revanoglou, 2006) παρατηρήθηκε βελτίωση στην 

ποιότητα της πληροφόρησης με πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τη 

διαθεσιμότητα των αποθεμάτων και την κατάσταση της κάθε παραγγελίας.  

 

 

Καλύτερη λήψη αποφάσεων  

 

Η ορατότητα και βελτιωμένη ποιότητα και επικαιρότητα της πληροφορίας μπορεί να 

οδηγήσει σε καλύτερη λήψη αποφάσεων και σε βελτιώσεις στις εσωτερικές διαδικασίες 

και στην εξυπηρέτηση των πελατών. 

 

 

Ευκολία λόγω τυποποίησης σε όλη την εταιρεία 

 

Ο Beheshti (2006), θεωρεί πως η τυποποίηση που προσφέρει το ERP σαν περιβάλλον 

λογισμικού σε ολόκληρη την εταιρεία αποτελεί ευκολία για την επιχείρηση και τους 

εργαζόμενους-χρήστες των διαφόρων εφαρμογών του συστήματος και οι Gargeya και 
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Brady (2005) συμφωνούν πως η τυποποίηση αποτελεί ένα από τα οφέλη του ERP. Οι 

Spathis και Constantinides (2003), θεωρούν πως με το ERP υπάρχει αυξημένη 

φιλικότητα του περιβάλλοντος του λογισμικού προς το χρήστη οπότε και διευκόλυνση 

του. 

 

 

Μείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση ταχύτητας και απόδοσης των λειτουργιών 

 

Η χρήση του ERP επιτρέπει να γίνονται πιο γρήγορα και αποδοτικά οι διάφορες 

διαδικασίες σε μια επιχείρηση σε όλο το μήκος του supply-chain. Η γραφειοκρατία 

σχεδόν εκμηδενίζεται και οι εργασίες γίνονται σε υπο-πολλαπλάσιο χρόνο απότι χωρίς το 

ERP χάρη στην αυτοματοποίηση(Payne, 2002; Gargeya και Brady, 2005). Οι δημοτικές 

αρχές της Pasadena στην California για παράδειγμα με τη χρήση του ERP 

υποδεκαπλασίασαν το χρόνο που χρειαζόταν για να παράγουν κάποιες οικονομικές 

αναφορές(Ferrando, 2000). Η μείωση του χρόνου έκδοσης αναφορών σημειώνεται και 

από τους Spathis και Constantinides (2003). 

 

 

Μείωση των αποθεμάτων και βελτίωση του χειρισμού των παραγγελιών 

 

Η χρησιμοποίηση του ERP οδηγεί σε βελτίωση στο σχεδιασμό και οργάνωση των 

διαδικασιών που πρέπει να γίνουν μέσα στην επιχείρηση. Η δυνατότητα που δίνει να 

γνωρίζουμε με ακρίβεια την εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας οδηγεί σε μείωση των 

αποθεμάτων. Επίσης, ο αποτελεσματικός χειρισμός της ζήτησης, σχεδιασμός και 

προγραμματισμός οδηγεί σε έγκυρα χρονοδιαγράμματα που με τη σειρά τους σημαίνουν 

την κατασκευή και αποστολή των προϊόντων χωρίς καθυστερήσεις. Αυτό τυπικά οδηγεί 

στη διατήρηση χαμηλότερου επιπέδου αποθεμάτων είτε πρόκειται για ακατέργαστο 

υλικό, είτε work-in –process, είτε έτοιμα προϊόντα. Η μείωση αυτή μπορεί να φτάσει και 

να ξεπεράσει το 20% των αποθεμάτων. Έτσι μειώνεται η ανάγκη σε αποθηκευτικούς 

χώρους αλλά και μειώνονται τα κόστη της διατήρησης αποθέματος. Tο ERP δηλαδή 

βοηθά στη μείωση των αποθεμάτων δημιουργώντας μια ζωτική σύνδεση της παραγωγής 
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με τη ζήτηση (Gargeya και Brady, 2005; Stefanou and Revanoglou, 2006; Hamilton, 

2003). Στο Παπαγεωργίου η έγκαιρη και αξιόπιστη παράδοση των αποθεμάτων  οδήγησε 

σε αύξηση της ποιότητας εξυπηρέτησης και σε βελτίωση της διαδικασίας σχεδιασμού. 

Επίσης, οι κατασκευαστές παράγουν και αγοράζουν από τους προμηθευτές μόνο ότι 

χρειάζεται και όταν αυτό ζητείται ενώ η διανομή και παράδοση γίνεται με απόκριση στις 

πραγματικές ανάγκες. Ο προγραμματισμός γίνεται σε πιο ρεαλιστική βάση και 

αποφεύγονται είτε οι ελλείψεις κάποιου υλικού είτε η υπερβολική ποσότητα αποθέματος 

κάποιου άλλου.   

 

Οι παραγγελίες επεξεργάζονται και ολοκληρώνονται γρηγορότερα και μειώνεται το 

work-in-process απόθεμα. Άκρως ουσιαστική είναι η συνεισφορά του ERP στη βελτίωση 

του χειρισμού των παραγγελιών και την έγκαιρη παραλαβή τους(Gargeya και Brady, 

2005). Στο Παπαγεωργίου το προσωπικό που εργαζόταν στην αποθήκη ιατρικού υλικού 

και το φαρμακείο δηλώνει στη συντριπτική του πλειοψηφία τη συνολική του 

ικανοποίηση μετά την εγκατάσταση του ERP καθώς η διαδικασία της εξυπηρέτησης των 

παραγγελιών γινόταν πλέον πολύ πιο γρήγορα απότι χωρίς αυτό.  

 

 

 

Καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και ικανοποίηση του προμηθευτή 

 

O καλύτερος συντονισμός πωλήσεων και παραγωγής οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων 

και σε καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη  αλλά και ικανοποίηση από πλευράς 

προμηθευτή (Themistocleous et al, 2001;Gargeya και Brady, 2005; Hamilton, 2003). Με 

τη δυνατότητα που δίνει η αξιοποίηση του ERP να τηρούνται οι υποσχέσεις παράδοσης 

των παραγγελιών στην ώρα τους και με τη μείωση του χρόνου που μεσολαβεί από την 

τοποθέτηση της παραγγελίας μέχρι την αποστολή της αυξάνεται η ικανοποίηση των 

πελατών και η αφοσίωση τους στην επιχείρηση. Διευκολύνεται λοιπόν το έργο των 

πωλητών και πιθανόν να αυξηθούν και οι πωλήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η αυξημένη 

ικανότητα του συστήματος και η εμπιστοσύνη που εμπνέει σημαίνει ότι πλέον δεν 
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χάνονται πωλήσεις για λόγους έλλειψης εσωτερικής ετοιμότητας και οργάνωσης της 

εταιρείας. Το ERP έχει βοηθήσει πολλές εταιρείες στα εξής σημεία: 

• Αποστολή των παραγγελιών χωρίς καθυστερήσεις σχεδόν πάντα και σε λιγότερο 

χρόνο από ότι οι ανταγωνιστές. 

• Στην αξιοποίηση των πωλητών στις πωλήσεις, που είναι και η ουσιαστική τους 

αρμοδιότητα και όχι στην σπατάληση του χρόνου αυτού για να δικαιολογούν 

χαμένες και καθυστερημένες παραδόσεις στους πελάτες τους. 

 

Τα ERP συστήματα δίνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να μπορέσει να 

αντιδράσει η επιχείρηση εγκαίρως σε προβλήματα που φαίνεται πως θα προκύψουν με 

τις προγραμματισμένες παραδόσεις ειδοποιώντας τους πελάτες της για τυχόν αλλαγές 

στο χρόνο παράδοσης. Επίσης την καθιστούν ικανή να προβεί σε αλλαγές στο 

προγραμματισμό της παραγωγής ώστε να καλύψει τις ανάγκες της ζήτησης όπως αυτές 

διαμορφώνονται.  

 

 

Ελαχιστοποίηση της απώλειας εσόδων και αύξηση πωλήσεων 

 

Το ERP μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό όπλο. Έρευνες σε εταιρείες 

που χρησιμοποιούν ERP έχουν δείξει αύξηση στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών 

τους γύρω στο 15% και 26% για τις πιο αποδοτικές υλοποιήσεις. Και αυτό όπως ξέρουμε 

συνήθως σημαίνει αύξηση των πωλήσεων (Wallace and Kremzar, 2001). 

Επίσης, η ακρίβεια στην κοστολόγηση και τιμολόγηση οδηγεί στο να μην υπάρχει 

απώλεια εσόδων. 

 

 

Μείωση του κόστους αγορών 

 

Το ERP παρέχει τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να έχουν οι προμηθευτές έγκυρα 

χρονοδιαγράμματα και καλύτερη «προς τα εμπρός» ορατότητα. Έτσι οι προμηθευτές 

μπορούν να παράγουν τα αντικείμενα που ζήτησε ο πελάτης πιο αποδοτικά σε 
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χαμηλότερο κόστος. Ένα μέρος από αυτό το ποσό που εξοικονομείται μπορεί να 

αποδοθεί πίσω στην εταιρεία-αγοραστή και να χρησιμοποιηθεί είτε για αύξηση των 

κερδών είτε για μείωση στην τιμολόγηση του προϊόντος που μπορεί να αποφέρει 

αυξημένες πωλήσεις και κέρδη ( Wallace and Kremzar, 2001). Επίσης, η εγκυρότητα των 

χρονοδιαγραμμάτων μπορεί να ελευθερώσει τους αγοραστές από εργασίες μη 

προστιθέμενης αξίας και να τους επιτρέψει να ασχοληθούν με τα σημαντικά μέρη της 

δουλειάς τους που είναι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις, το κλείσιμο συμφωνιών, η 

ανάλυση αξίας, η μείωση των κοστών κ.α. Συνεπώς, η εξοικονόμηση δεν έρχεται μόνο 

από τις χαμηλότερες τιμές αλλά και από την μείωση του συνολικού αγοραστικού 

κόστους. 

 

 

Αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας   

 

Ένα από τα οφέλη του ERP είναι η αύξηση της παραγωγικότητας (Themistocleous, Irani 

and O’Keefe, 2001). Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στον καλύτερο χρονοπρογραμματισμό 

των εργασιών που επιτρέπει η χρήση του ERP. Η παραγωγικότητα λοιπόν αυξάνεται: 

• Παρέχοντας ταιριασμένα σετ υλικών μερών στις περιοχές συναρμολόγησης 

ελλατώνοντας με αυτόν τον τρόπο το χρόνο που είναι αναξιοποίητος. 

• Απαιτώντας πολύ λιγότερο έκτακτο χρόνο υπερωριακής εργασίας καθώς υπάρχει 

ξεκάθαρη ορατότητα των διαδικασιών που έπονται. 

Οι έρευνες δείχνουν μέση αύξηση παραγωγικότητας γύρω στο 11% με τις πιο αποδοτικές 

υλοποιήσεις να βρίσκονται στο 20% που είναι πολύ σημαντική αύξηση. 

 

 

O ορισμός μιας εγκατάστασης ERP ως επιτυχής δεν είναι τόσο απλό και απόλυτα 

ξεκάθαρο θέμα. Μπορεί η εγκατάσταση να ολοκληρωθεί επιτυχώς δηλαδή να 

ολοκληρωθεί το project αλλά η χρήση και αξιοποίηση του ERP να είναι μηδαμινή. 

Σύμφωνα με τον Hamilton (2003) γενικά ένα 10% των εταιρειών αποτυγχάνει πλήρως 

στην αξιοποίηση του συστήματος το οποίο μάλλον διακοσμητικό ρόλο έχει ενώ 

παράλληλα συστήματα χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν τις λειτουργίες. Από την 
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άλλη πλευρά ένα άλλο 10% καταφέρνει να αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το ERP το 

οποίο χρησιμοποιείται πλέον ως βάση για τη λειτουργία ολόκληρης της εταιρείας. Το 

σύστημα χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό των πωλήσεων και του σχεδιασμού 

λειτουργιών καλύπτοντας τη ζήτηση με έγκαιρες παραδόσεις και δημιουργώντας 

χρονοδιαγράμματα που συντονίζουν τις δραστηριότητες ολόκληρης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Επίσης, ενημερώνει σωστά τα λογιστικά στοιχεία και παρέχει χρήσιμες 

πληροφορίες για τη διοίκηση της εταιρείας. Οι περισσότερες εταιρείες, το υπόλοιπο 80% 

δηλαδή, κινούνται στο ενδιάμεσο αυτών των δυο ακραίων καταστάσεων. Από αυτές, ένα 

40% καταφέρνει να αξιοποιήσει μερικώς το ERP σύστημα ως βάση για τις λειτουργίες 

όλης της επιχείρησης. Εδώ χρησιμοποιούνται κάποια πρόσθετα συστήματα παράλληλα 

με το ERP για κάποιες εργασίες, υπάρχουν λάθη στην εκτίμηση των καθυστερήσεων στις 

παραδόσεις και ενώ το σύστημα χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό πωλήσεων και 

λειτουργιών αυτά τα σχέδια δεν λαμβάνουν αποδοχή ή εκτέλεση σε ολόκληρη την 

εταιρεία. Επίσης ενώ το σύστημα συνδέει στενά τις λειτουργίες τις επιχείρησης με το 

λογιστικό τμήμα υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις ώστε να τεθεί σε αμφισβήτηση. Το 

υπόλοιπο 40% πετυχαίνει ακόμα λιγότερα, με το επίσημο ERP σύστημα να 

χρησιμοποιείται μόνο για ορισμένες λειτουργίες της εταιρείας όπως την καταγραφή 

πληροφοριών που αφορούν τις παραγγελίες-πωλήσεις, τις αποστολές των εμπορευμάτων, 

τις αποδείξεις αγορών και τις λογιστικές εφαρμογές. Σχεδιασμός των λειτουργιών και 

των πωλήσεων είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος και δεν υπάρχει πληροφόρηση για τις 

καθυστερήσεις που προκύπτουν αφού δεν υπάρχει ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα 

εργασιών. Πολλά παράλληλα συστήματα χρησιμοποιούνται για το συντονισμό των 

διάφορων λειτουργιών ενώ και οι λογιστικές εφαρμογές δεν συνδέονται στενά με τις 

εργασίες της παραγωγής
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Κεφάλαιο 4 

Προβλήματα στην εισαγωγή και χρήση του 

ERP 

 

 

 

Η εισαγωγή ενός συστήματος ERP δεν είναι σε καμιά περίπτωση κάτι το απλό και 

προβλέψιμο. Τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κατά τη  διαδικασία της 

εισαγωγής του συστήματος στην εταιρεία είναι πολλά και απρόβλεπτα. Οι έρευνες 

δείχνουν μεγάλα ποσοστά αποτυχίας, πολλές φορές θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ίδια 

τη λειτουργία της επιχείρησης. Η αμερικανική εταιρεία Allied Waste Industries για 

παράδειγμα αποφάσισε να σταματήσει τη λειτουργία ενός συστήματος $130 εκατ. 

χτισμένου γύρω από το SAP R/3. Η Waste Management ματαίωσε την εγκατάσταση ενός 

SAP ERP αφότου είχε ξοδέψει γύρω στα $45 εκατ. από τα προϋπολογιζόμενα $250 εκατ. 

Η Hershey Food Corp από την άλλη πλευρά κατηγόρησε την SAP για προβλήματα 

επεξεργασίας των παραγγελιών που την εμπόδισαν να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά την 

αυξημένη ζήτηση την περίοδο του Haloween (Boudette, 1999). Η σοβαρότητα του 

εγχειρήματος δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποτιμηθεί. Είναι λάθος να 

αντιμετωπιστεί η όλη διαδικασία ως ένα συνηθισμένο ΙΤ project διότι το ERP project 

εμπεριέχει επιχειρησιακές διαδικασίες, συστήματα λογισμικού και reengineering 

διαδικασιών (Wright and Wright, 2001) γεγονός που αυξάνει τα ρίσκα της εγκατάστασης 

του. Επίσης, η ξεχωριστή φύση του ERP project έγκειται στο ότι απαιτεί το συντονισμό 

και συνεργασία πολλών διαφορετικών ομάδων στην εταιρεία όπως το προσωπικό των 

πληροφοριακών συστημάτων, τους τελικούς χρήστες και τη διοίκηση. Έχει ευρύ 

προσανατολισμό και για τον παραπάνω λόγω υπόκειται σε όλα τα προβλήματα 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ομάδων (Huang et al, 2004). Τα 
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προβλήματα που συναντώνται στην εισαγωγή και τη χρήση ενός ERP παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

 

Αντίδραση στην αλλαγή και πρόβλημα στη διοίκηση αλλαγής 

 

Το πιο σημαντικό αίτιο δημιουργίας προβλημάτων και εμποδίων στην ομαλή εισαγωγή 

ενός ERP είναι η αντίδραση στην αλλαγή (Spathis και Constantinides, 2003; 

Themistocleous, Irani and O’Keefe, 2001). Η αντίδραση δημιουργείται λόγω των 

αλλαγών στη δομή που απαιτεί το ERP είτε κατά την περίοδο υλοποίησης του είτε κατά 

την μετέπειτα περίοδο λειτουργίας του. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν 

καθυστερήσεις στην εξέλιξη του project οι οποίες συχνά οδηγούν σε αύξηση του 

συνολικού κόστους. Τα προβλήματα εκδηλώνεται με την άρνηση των ατόμων να 

υιοθετήσουν ένα διαφορετικό τρόπο εργασίας,  Τα άτομα που αντιδρούν κυρίως είναι οι 

τελικοί χρήστες οι οποίοι θα έχουν και περισσότερο επαφή με το νέο σύστημα όταν αυτό 

ολοκληρωθεί.. Μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία υπάλληλοι οι 

οποίοι και δεν έχουν κατά κανόνα την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τους 

υπολογιστές που έχει ένας νέος. Η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο τελούσαν μέχρι τώρα 

την καθημερινή τους εργασία πυροδοτεί μια αυτόματη αντίδραση άρνησης προς τον 

καινούριο τρόπο. Η αλλαγή οφείλεται σε δυο παράγοντες: 

 

Α) Στη χρησιμοποίηση του καινούριου λογισμικού 

Πολύ άνθρωποι κυρίως μεγαλύτεροι σε ηλικία όπως είπαμε δεν είναι εξοικειωμένοι με 

τους υπολογιστές και τη χρήση των διάφορων πακέτων εφαρμογών όσο απλά ή 

περίπλοκα και αν είναι. Αυτή είναι η πιο δύσκολη κατηγορία εργαζομένων ενόψει μιας 

εισαγωγής ERP. Αλλά και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι παρόλο που μπορεί να είναι 

εξοικειωμένοι με τη χρήση υπολογιστή αντιδρούν στην εισαγωγή του νέου λογισμικού 

διότι έχουν συνηθίσει στη χρήση των παλιών πακέτων εφαρμογών που χρησιμοποιούσε η 

εταιρεία. 

 

Β) Στο διαφορετικό τρόπο που θα πρέπει να εκτελούν τις εργασίες τους λόγω του re-

engineering των επιχειρηματικών διαδικασιών. 
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Η εισαγωγή ενός ERP είναι συνώνυμη του re-engineering των επιχειρηματικών 

διαδικασιών (BPR). Αυτή η επαναδιαμόρφωση δυσκολεύει τους εργαζόμενους καθώς 

αυτό που ζητάει η εταιρεία από αυτούς πλέον μπορεί να είναι μεγαλύτερες και 

περισσότερες ευθύνες αλλά και γνώσεις για τη συνολική λειτουργία της εταιρείας, κάτι 

που πριν δεν ήταν ανάγκη να γνωρίζουν. Τώρα όμως λόγω της οριζόντιας ενοτικής 

φύσης του συστήματος ΕRP μια τέτοια γνώση χρειάζεται, σε κάποιο βαθμό βέβαια. 

 

Στην περίπτωση της εγκατάστασης του SAP R/3 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου το 

νοσηλευτικό προσωπικό αρχικά αντέδρασε τελείως αρνητικά όσον αφορά τη χρήση του 

νέου συστήματος διότι δεν είχαν εξοικείωση με τους υπολογιστές και δεν είχαν λάβει 

ικανοποιητική εκπαίδευση ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν άνετα στο νέο 

περιβάλλον εργασίας τους (Stefanou και Revanoglou, 2006). Αξίζει να σημειωθεί πως 

στη συγκεκριμένη περίπτωση η αρνητική αντίδραση εξαφανίστηκε και τη θέση της πήρε 

η ικανοποίηση μερικές εβδομάδες αφότου άρχισε να λειτουργεί το σύστημα και τα οφέλη 

του στην καθημερινή εργασία τους έγιναν αντιληπτά. 

 

 

 Μη υπεύθυνος τρόπος αντιμετώπισης του project με έλλειψη ολοκληρωμένης 

πληροφόρησης και αβάσιμες προσδοκίες 

 

Πολλές αποτυχημένες προσπάθειες υλοποίησης ERP οφείλονται στη λανθασμένη 

αντίληψη των επιχειρηματιών οτί τοποθετώντας ένα τέτοιο σύστημα στην εταιρεία τους 

οι διαδικασίες θα βελτιωθόυν αυτόματα και θα υπάρξει αύξηση της παραγωγικότητας και 

της λειτουργικότητας της επιχείρησης. Ο λόγος της εγκατάστασης άλλες φορές βρίσκεται 

στον ανταγωνισμό. Μπορεί να έχουν οι ανταγωνιστές κάποιο ERP οπότε για να μην 

αποκτήσουνε κάποιου είδους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι ανταγωνιστές η εταιρεία 

τοποθετεί και αυτή το σύστημα. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να συμβεί 

αυτόματα και αυτή η πεποίθηση οφείλεται στην ελλιπή τους πληροφόρηση γύρω από το 

θέμα του ERP. Η μη-υπεύθυνη αντιμετώπιση της εγκατάστασης του συστήματος 

συνεπώς αποτελεί τον πιο σίγουρο τρόπο για την αποτυχία του εγχειρήματος. 
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Στο τέλος της χιλιετίας πολλές εταιρείες αποφάσισαν βιαστικά και επιπόλαια να 

εγκαταστήσουν κάποιο ERP σύστημα για να αμυνθούν ενάντια στην απειλή του 2000 ή 

Y2K όπως ονομάστηκε το πρόβλημα της αλλαγής χιλιετίας στα υπολογιστικά συστήματα 

που δεν είχαν σχεδιαστεί για κάτι τέτοιο. Η αγορά των ERP γνώρισε άνθηση εκείνη τη 

χρονική περίοδο. Εγκατέστησαν κάποιο γενικό ERP που όπως αποδείχτηκε σε πολλές 

περιπτώσεις δεν τις κάλυπτε και εν συνεχεία αντιμετωπίσανε πάρα πολλά προβλήματα. 

Αυτό ήταν μια λάθος τακτική και πολλές εταιρείες κινδυνέψανε σοβαρά καθώς δεν 

είχανε υπολογίσει το μέγεθος του εγχειρήματος. 

 

 

Τα κόστη και ο χρόνος υλοποίησης εμφανίζονται αυξημένα 

 

Τα αυξημένα κόστη απόκτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος 

αποτελούν σημαντικό πρόβλημα(Themistocleous, Irani and O’Keefe, 2001; Spathis και 

Constantinides, 2003). Οι επιχειρήσεις συνήθως δεν μπορούν να προβλέψουν την έκταση 

της όλης προσπάθειας και είναι σπάνιο να παρουσιαστεί περίπτωση που η υλοποίηση 

ολοκληρώθηκε εντός προϋπολογισμού ή εντός προθεσμίας. Επίσης τα κόστη των 

εξωτερικών συμβούλων του project συνήθως υποεκτιμούνται ενώ είναι σημαντικά διότι 

λίγοι οργανισμοί έχουν την εσωτερική τεχνολογική γνώση για να στηρίξουν μόνοι τους 

την υλοποίηση του συστήματος. Τα αυξημένα κόστη που δεν μπόρεσαν να προβλέψουν 

οι εταιρείες συχνά οδήγησαν σε ελλιπή χρηματοδότηση για την εκπαίδευση των χρηστών 

και σε μια προχειρότητα στον επανασχεδιασμό των διαδικασιών. 

 

 

 

Έλλειψη ακεραιότητας των δεδομένων  

 

Όταν ο χρήστης του συστήματος δεν είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος όσον αφορά τη 

σημασία της σωστής και τυπικής ενημέρωσης της βάσης δεδομένων τότε μπορεί να 

παρατηρηθεί το φαινόμενο του ντόμινο. Κάνοντας μια λάθος εισαγωγή δεδομένων ή 

παραλείποντας την, το αποτέλεσμα θα είναι να επηρεαστούν οι υπόλοιποι χρήστες σε 
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ολόκληρη την εταιρεία και σε διαφορετικές λειτουργίες. Για παράδειγμα μια εσφαλμένη 

ενημέρωση του αποθέματος σε κάποια αποθήκη θα οδηγήσει το σύστημα να δείχνει ότι 

υπάρχει απόθεμα κάπου όπου δεν υπάρχει και μια αλυσίδα προβλημάτων θα ξεκινήσει με 

όλους τους χρήστες να κατηγορούν το σύστημα. 

 

 

Προβλήματα στον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών 

 

Συνήθως υποεκτιμάται το μέγεθος του business process re-engineering που απαιτείται. 

Εάν οι αλλαγές είναι μεγάλες τότε όλο το project επιβαρύνεται ενώ άλλες εταιρείες 

πάσχουν από έλλειψη σωστής επανασχεδίασης των επιχειρησιακών διαδικασιών τους 

(Huang et al, 2004).Συνεπώς η μη κατανόηση του πώς οι εφαρμογές του ERP αλλάζουν 

τις επιχειρησιακές διαδικασίες (Yongbeom, Zoonky and Sanjay, 2005) είναι παράγοντας 

ρίσκου. Επίσης συχνά δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα με τις επιχειρησιακές 

στρατηγικές καθώς το ERP επιβάλλει τις δικές του τυποποιημένες διαδικασίες 

(Themistocleous, Irani and O’Keefe, 2001). 

 

 

 

Μη επαρκής τεχνολογική γνώση στο εσωτερικό της εταιρείας 

 

Σύμφωνα με τους Willis και Willis (2002) ένας άλλος συμβιβασμός που έγινε και 

προκάλεσε τελικά προβλήματα στις εταιρείες ήταν η εγκατάσταση και λειτουργία του 

συστήματος χωρίς να υπάρχει επαρκής τεχνολογική γνώση στο εσωτερικό της εταιρείας 

για να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Οι εξωτερικοί σύμβουλοι είναι η ακριβή επιλογή που 

θέλησαν να αποφύγουν οι επιχειρηματίες ενώ δεν μπόρεσαν να βρουν και να κρατήσουν 

στο εσωτερικό της επιχείρησης άτομα με επαρκή τεχνολογική ικανότητα και ειδίκευση. 
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Έλλειψη δέσμευσης από τη διοίκηση 

 

Αντίστοιχα η μη καθολική δέσμευση της διοίκησης στο project του ERP αποτελεί 

παράγοντα ρίσκου (Huang et al, 2004). Όταν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ERP 

είτε αυτοί είναι οι χρήστες είτε η ομάδα υλοποίησης δεν βλέπουνε την ανώτατη διοίκηση 

ολόψυχα αφοσιωμένη στο project τότε συμβαίνουν πολλά αρνητικά. Καταρχήν δεν 

βρίσκουν την παρότρυνση και το κίνητρο να ασχοληθούν εντατικά με το έργο αφού 

ακόμη και αυτοί που το εισάγουν σαν ιδέα δεν ενδιαφέρονται. Συνεπώς το έργο είναι 

καταδικασμένο να εκπέσει σε δεύτερη προτεραιότητα με κίνδυνο να αποτύχει άμεσα. 

Δεν υπάρχει το κλίμα ενθουσιασμού και βεβαιότητας για την επιτυχία που θα έπρεπε να 

χαρακτηρίζει την ομάδα με αποτέλεσμα να μην δίνουν οι εμπλεκόμενοι αυτό τα κάτι 

παραπάνω από τις δυνάμεις τους που ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτεί. Επίσης, εάν η 

διοίκηση δεν δεσμευτεί στο project τότε κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξουν και 

ελλείψεις σε πόρους, είτε ανθρώπινους είτε οικονομικούς, τους οποίους θα αρνηθεί να 

διαθέσει η διοίκηση για το έργο.   

 

 

Ανεπαρκές project management 

 

Όταν δεν υπάρχει αποτελεσματικό project management ο έλεγχος και η κατεύθυνση όλης 

της προσπάθειας θέτεται σε κίνδυνο (Huang et al, 2004; Yongbeom, Zoonky and Sanjay, 

2005). Η έλλειψη κατάλληλων χρονοδιαγραμμάτων, ρεαλιστικών σχεδίων και καθαρής 

στρατηγικής για την υλοποίηση, η έλλειψη κατάλληλων μέτρων της επιτυχούς ή όχι 

πορείας του έργου και η εξ αρχής λογική καταγραφή των επιχειρησιακών αναγκών είναι 

εμπόδια στην επιτυχή έκβαση του.  

 

 

Χρονικές καθυστερήσεις 
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Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του συστήματος αποτελούν σημαντικό εμπόδιο που 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του συνολικού κόστους (Spathis και Constantinides, 

2003; Themistocleous, Irani and O’Keefe, 2001)  

 

 

 

Σύνδεση με άλλες ή παλιές εφαρμογές 

 

Οι προσπάθειες να συνδεθεί το σύστημα με παλιές (legacy) εφαρμογές και να ενοποιηθεί 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που συχνά συναντάται στην υλοποίηση του 

ERP (Huang et al, 2004; Spathis και Constantinides, 2003; Themistocleous, Irani and 

O’Keefe, 2001). Δύσκολα καταφέρνουν να το ξεπεράσουν αποτελεσματικά οι 

περισσότερες εταιρείες που επιθυμούν να κάνουν αυτού του είδους τη σύνδεση. Ακόμα 

και αν περάσουν σε λύση που απαιτεί να γραφούν συνδέσεις αυτό θα αποτελεί την 

αχίλλειο πτέρνα του συστήματος καθώς η αναβάθμιση του συστήματος και η συντήρηση 

του θα γίνει υπερβολικά δύσκολη. Η δυσκολία της ενοποίησης ισχύει ακόμη και για τη 

σύνδεση με νεότερες εφαρμογές και πολλές εταιρείες δεν το επιτυγχάνουνε. Σύμφωνα με 

την έρευνα των Themistocleous et al (2001) ένα 58% των εταιρειών του δείγματος τους 

που προσπάθησε να ενοποιήσει το ERP με legacy συστήματα δεν τα κατάφερε ενώ ένα 

46% δεν κατάφερε τη σύνδεση με νέες εφαρμογές. Στην ίδια έρευνα φαίνεται ότι το ERP 

δεν καλύπτει πλήρως τις ΙΤ ανάγκες των εταιρειών οπότε συνυπάρχει με άλλες 

εφαρμογές και συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε για παροχή πλήρης ενοποίησης.  

 

 

Δυσκολίες στη μεταφορά δεδομένων από προηγούμενες εφαρμογές 

 

Αυτού οι είδους δυσκολίες οφείλονται στο γεγονός ότι για να μεταφερθούν τα δεδομένα 

στο νέο σύστημα απαιτείται μια επεξεργασία τους και πιθανή μετατροπή τους στη φόρμα 

που αναγνωρίζει το ERP. Η διαδικασία ενέχει τον κίνδυνο να γίνουν λάθη και είναι 

ιδιαιτέρως απαιτητική από άποψη χρόνου και πόρων. 

 

 43



 

Δυσκολία στην παραμετροποίηση του λογισμικού και πολυπλοκότητα του 

 

Εάν το λογισμικό που επιλέχθηκε είναι πολύπλοκο τότε αναπόφευκτα λίγοι άνθρωποι θα 

μπορούν να κατανοήσουν το σύστημα στο σύνολο του και πέρα από την ενότητα που 

χρησιμοποιούν με αποτέλεσμα να υπάρχει κάποιου είδους απομόνωση στη διαδικασία 

αποφάσεων που επηρεάζουν και άλλα τμήματα. Ο συνολικός σχεδιασμός δυσκολεύει με 

αυτό τον τρόπο (Yongbeom, Zoonky and Sanjay, 2005). Η δυσκολία στην 

παραμετροποίηση του συστήματος από την άλλη πλευρά το καθιστά μη ευέλικτο και 

δύσχρηστο όσον αφορά την προσαρμογή του πάνω στις διαδικασίες της εταιρείας. Χάνει 

έτσι τη λειτουργικότητα του να υποστηρίξει κάποιες διαδικασίες και να καλύψει πλήρως 

υπάρχουσες ανάγκες ή και μελλοντικές. Η διαδικασία του customization σύμφωνα με 

τους Themistocleous, Irani and O’Keefe (2001), δημιουργεί προβλήματα στις 

περισσότερες εταιρείες και παρουσιάζεται ως  ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια σε μια 

εγκατάσταση ERP. Καλό είναι συνεπώς να διατηρηθεί, όσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό, στο 

ελάχιστο. 

 

 

 

Διαμάχες μεταξύ τμημάτων και πρόβλημα στο συντονισμό των διαφόρων 

λειτουργιών 

 

Το έργο της εγκατάστασης του ERP απαιτεί την συνεργασία και το συντονισμό πολλών 

ανθρώπων και κυρίως διαφορετικών τμημάτων μιας επιχείρησης. Είναι συνεπώς 

αναμενόμενο ότι ένα από τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι οι 

διαμάχες και διαφωνίες μεταξύ των τμημάτων  (Huang et al, 2004; Yongbeom, Zoonky 

and Sanjay, 2005). Οι διαμάχες δημιουργούνται σε όλη τη διαδικασία της υλοποίησης 

του συστήματος αλλά και μετά, κατά την περίοδο χρήσης του με εμφάνιση άρνησης να 

δεχτούνε αλλαγές οι οποίες έχουνε δημιουργηθεί από κάποιο άλλο τμήμα. Μπορεί να 

αφορούν τις διαφορετικές ανάγκες που έχουν διαφορετικά τμήματα σε μια επιχείρηση 

όπως π.χ λογιστήριο, αποθήκη, παραγωγή, πωλήσεις, διοίκηση , και τις διαφορετικές 
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προτεραιότητες τους. Με το καινούριο σύστημα μπορεί να χρειαστεί να γίνουν κάποιες 

παραχωρήσεις και υποχωρήσεις μιας και η διαδικασία αλλάζει, πράγμα που δημιουργεί 

τα σημεία τριβής. Για παράδειγμα στην περίπτωση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου 

(Stefanou και Revanoglou, 2006) αντιμετώπισαν τη διαφωνία μεταξύ των κλινικών και 

του φαρμακείου όσον αφορά την τελική επιλογή του φαρμάκου που θα χορηγηθεί στον 

ασθενή. Οι διαφορετικές μονάδες μιας εταιρείας λόγω έλλειψης αποτελεσματικού 

συντονισμού και κατανόησης της ομαδικότητας του εγχειρήματος δεν δεσμεύουνε και 

επαρκές ανθρώπινο δυναμικό από τον τομέα τους προκαλώντας προβλήματα στη 

διαδικασία και καθυστερώντας την (Yongbeom, Zoonky and Sanjay, 2005).  

 

 

Προβλήματα επικοινωνίας με τις εξωτερικές ομάδες υποστήριξης και τον 

προμηθευτή 

 

Συχνά παρατηρούνται ανεπάρκειες στην επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ της 

εσωτερικής ομάδας της εταιρείας και των εξωτερικών συμβουλευτικών ομάδων που 

μπορεί να ανήκουν ή όχι στον προμηθευτή της εφαρμογής. Η μη αποτελεσματική 

επικοινωνία με το εσωτερικό αλλά και εξωτερικό δυναμικό (σύμβουλοι, προμηθευτής) 

του project με συγχρονισμένο τρόπο και οι διαμάχες είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

που μπορεί να οδηγήσει στην αποτυχία (Ross, 1999; Themistocleous, Irani and O’Keefe, 

2001). 

 

 

Ελλιπής εκπαίδευση και στήριξη των χρηστών 

 

Πολύ συχνός λόγος δημιουργίας προβλημάτων είναι η μη επαρκής εκπαίδευση των 

χρηστών του συστήματος (Yongbeom, Zoonky and Sanjay, 2005) που δεν είναι άλλοι 

από τους υπαλλήλους της επιχείρησης. Η εταιρεία διαθέτει ελλιπείς πόρους για την 

επιμόρφωση των εργαζομένων της πάνω στη χρήση του ERP και στο νέο τρόπο εργασίας 

τους όπως θα διαμορφωθεί με το πέρας του project (Beheshti, 2006; Spathis και 

Constantinides, 2003; Huang et al, 2004; Yongbeom, Zoonky and Sanjay, 2005). Δεν 
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διαθέτει είτε το χρόνο που χρειάζεται ώστε πραγματικά να κατανοήσουν οι χρήστες το 

νέο σύστημα και τις νέες αρμοδιότητες τους είτε την ποιότητα της εκπαίδευσης που κάτι 

τέτοιο απαιτεί. Ακόμη πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανεπαρκή επικοινωνία με τους 

χρήστες σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης αλλά και η μη υποστήριξη του χρήστη πάνω 

στη χρήση του συστήματος και στην αλλαγή που εκ των πραγμάτων υφίσταται στην 

εργασία του είναι ένας παράγοντας ρίσκου (Huang et al, 2004).
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Κεφάλαιο 5  

Προϋποθέσεις επιτυχίας 
 

 

 

 

Οι σημαντικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία ενός ERP project όπως αυτές 

προκύπτουν μέσα από τη βιβλιογραφία είναι οι παρακάτω. 

 

Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης 

 

Για να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του συστήματος με επιτυχία είναι πολύ σημαντικός ο 

ρόλος της ανώτατης διοίκησης. Πρέπει να είναι πρωτοπόρος και οδηγός του project 

υποστηρίζοντας ολόψυχα την όλη προσπάθεια (Gargeya και Brady, 2005; Beheshti, 

2006; Soja, 2006). Η ανώτατη διοίκηση επηρρεάζει την ροή των πόρων και των 

πληροφοριών στο project και παρέχει τα απαραίτητα κίνητρα με τη μορφή bonus προς 

τους υπαλλήλους της. Επίσης δημιουργεί τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων στην προσπάθεια και εξασφαλίζει κλίμα ενθάρρυνσης και αισιοδοξίας 

τονίζοντας τα θετικά αποτελέσματα που θα προκύψουν χάρη στο νέα σύστημα. Προωθεί 

την αποδοχή του project σε όλα τα τμήματα της εταιρείας ενώ με την ενεργή συμμετοχή 

της η διαδικασία λήψης αποφάσεων επισπεύδεται και γίνεται πιο αποτελεσματικά. 

Φροντίζει ώστε να γίνει το reengineering των διαδικασιών όπου χρειάζεται και φυσικά 

να πετύχουν τους τεχνικούς στόχους που είχαν θέσει στη φάση σχεδίασης. Πολύ 

σημαντικό είναι να υπάρχει η πλήρη συμμετοχή και στήριξη του project όχι μόνιμο από 

την ανώτατη διοίκηση αλλά και από τη διοίκηση των τμημάτων της εταιρείας καθώς 

αυτό δίνει επιπλέον ώθηση στους εργαζόμενους των τμημάτων να αποδεχτούν το νέο 

σύστημα. Σε περιπτώσεις που ο διευθυντής κάποιου τμήματος-τομέα της επιχείρησης 

που υλοποιεί ένα ERP σύστημα έδειξε έμπρακτα την πλήρη δέσμευση του στο project, η 
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υποστήριξη των εργαζομένων του τομέα αυτού ήταν αμέριστη και το ηθικό τους ψηλά 

(Muscatello et al, 2003). Εξάλλου οι διευθυντές των τμημάτων γνωρίζουν πολλά 

περισσότερα από την ανώτατη διοίκηση για τις διαδικασίες στα τμήματα τους και 

μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά την προσπάθεια με τις γνώσεις τους. Στην περίπτωση 

της εγκατάστασης ERP στο Παπαγεωργίου η οποία και ανήκει στις επιτυχημένες 

περιπτώσεις αποδείχτηκε ότι η υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης στην εισαγωγή του 

ERP είναι καθοριστικής σημασίας. Η διοίκηση πήρε ρόλο πρωτοπόρου στο 

συγκεκριμένο project από την αρχή ακόμα όπου γινόταν η επιλογή του πακέτου ως το 

τέλος στη σύνδεση του ERP με τις άλλες αναγκαίες εφαρμογές του νοσοκομείου. 

 

 

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση χρηστών-στήριξη-συμμετοχή τους  

 

Επίσης η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των τελικών χρηστών του ERP αλλά και η 

συμμετοχή τους σε όλη την διαδικασία εισαγωγής του ERP στην επιχείρηση αποτελούν 

κρίσιμες προϋποθέσεις επιτυχίας (Beheshti, 2006). 

Όσον αφορά την εκπαίδευση των χρηστών πολλές επιχειρήσεις έκαναν το λάθος να 

ορίσουν ένα σταθερό ποσοστό του προϋπολογισμού του έργου για το σκοπό αυτό κάτι 

που όπως αποδείχτηκε ξανά και ξανά αποτελεί λάθος πρακτική. Η εκπαίδευση των 

τελικών χρηστών του συστήματος παρόλο που δεν μπορεί να μετρηθεί από πλευράς 

κέρδους που θα προσφέρει στην εταιρεία είναι πραγματικά από τα σημαντικότερα αν όχι 

το σημαντικότερο σημείο σε μια εγκατάσταση ERP. Σε περιπτώσεις που αυτό δεν έγινε 

αντιληπτό από τη διοίκηση της εταιρείας ώστε να χρηματοδοτήσει αναλόγως την 

προσπάθεια, τα έξοδα μακροπρόθεσμα ξεφύγανε κατά πολύ του αρχικού 

προϋπολογισμού. 

 

 

Προσοχή στο customization 

 

Οι Gargeya και Brady (2005), αναφέρουν σαν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της 

υλοποίησης το γεγονός ότι η εταιρεία δεν απομακρύνεται από τις λειτουργίες του 
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πακέτου που χρησιμοποιεί κρατώντας το customization σε χαμηλό επίπεδο. Αν και η 

έρευνα τους αφορά το σύστημα της SAP ασφαλώς μπορούμε να γενικεύσουμε. Βέβαια 

πρέπει να πούμε πως το customization σε πολλές περιπτώσεις δύσκολά μπορεί να 

αποφευχθεί καθώς αποτελεί στοιχείο του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της 

επιχείρησης. 

 

 

Full time απασχόληση 

 

Για την επιτυχία του project είναι απαραίτητο να υπάρχουν κάποιοι που εργάζονται full-

time σε αυτό ιδιαίτερα σε σημαντικές θέσεις στην ομάδα υλοποίησης διότι εάν όλοι οι 

εργαζόμενοι ασχολούνται part-time με το project τότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα 

να το υποβαθμίσουν σε σχέση με την κύρια καθημερινή ασχολία τους με επακόλουθο όχι 

μόνο την καθυστέρηση στις προθεσμίες και τα ενδιάμεσα παραδοτέα αλλά και την 

πιθανή αποτυχία του project. 

 

 

Ξεκάθαροι ρεαλιστικοί στόχοι  

 

Σε μια τόσο απαιτητική διαδικασία όσο αυτή ενός εισαγωγής ενός ERP είναι υψίστης 

σημασίας να υπάρχει εξαρχής, από τη διαδικασία σχεδιασμού, μια ξεκάθαρη εικόνα του 

αποτελέσματος που σχεδιάζουμε. Πρέπει να είναι πλήρως καθορισμένο το αποτέλεσμα 

που προσπαθούμε να πετύχουμε και να θέτονται απλοί και ξεκάθαροι αντικειμενικοί 

στόχοι, καλά ορισμένοι και το δυνατόν μετρήσιμοι ώστε να βοηθήσουν την ομάδα 

υλοποίησης να μείνει συγκεντρωμένη σε συγκεκριμένους άμεσους στόχους που θα την 

οδηγήσουν σε ένα τρόπο μέτρησης της επιτυχίας του project (Welti, 1999 ;Soja, 2006). 

Έτσι θα υπάρχει ένας οδηγός για την ομάδα υλοποίησης και δε θα  χαθεί σε περίπλοκες 

καταστάσεις και ασαφείς στόχους (). 
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Σωστό project management 

 

Η εγκατάσταση ενός ERP στην επιχείρηση είναι βασικά και πρώτιστα ένα μεγάλο project 

που αφορά ενός διαφορετικές ομάδες μέσα στην εταιρεία και συνεπώς θα αλλάξει πολλά 

πράγματα στην λειτουργία ενός. Είπαμε παραπάνω ότι ως εκ τούτου αποτελεί κάτι 

παραπάνω από ένα IT project (πληροφορικού περιεχομένου) και συνεπώς πρέπει να του 

δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά συμπεραίνουμε πως είναι 

πολύ σημαντικό να έχουμε σωστό και αποδοτικό project management για το έργο του 

ERP. Ένα αναλυτικό και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα αποτελεί πολύ σωστή πρακτική σε 

τέτοια έργα (Soja, 2006). Επίσης, μεγάλη είναι η σημασία της σωστής επιλογής του 

project manager. Το σωστό project management τονίζεται ιδιαίτερα ως παράγοντας 

επιτυχίας μέσα στην αρθρογραφία (Motwani et al, 2002;Mandal και Gunasekaran, 2003; 

Soja, 2006).  

 

 

 

Γνώση του θέματος-συμβουλευτικές υπηρεσίες 

 

Ο ρόλος ενός καλού εξωτερικού συμβούλου είναι πολύ σημαντικός στην περίπτωση που 

δεν υπάρχει κάποιος με το ίδιο επίπεδο γνώσεων στο εσωτερικό δυναμικό ενός εταιρείας. 

Η αλήθεια είναι ότι οι πραγματικά καλοί σύμβουλοι σπανίζουν στην αγορά. Ο 

σύμβουλος μπορεί να μεταφέρει τις γνώσεις του και την εμπειρία του από προηγούμενες 

υλοποιήσεις στο συγκεκριμένο project αλλά και να δώσει λύσεις και προτάσεις για 

βελτίωση των διαδικασιών ενός επιχείρησης οι οποίες προέρχονται από την τριβή του με 

διάφορες επιχειρήσεις και τα προβλήματα που αυτές πριν από εμάς αντιμετώπισαν στην 

εισαγωγή του ERP. Μπορεί να μεταφέρει λοιπόν best practices δίνοντας μια φρέσκια και 

διαφορετική άποψη. Ενός είναι το μοναδικό άτομο το οποίο είναι σε θέση να γνωρίζει σε 

βάθος το νέο λογισμικό που θέλουμε να εγκαταστήσουμε και τις δυνατότητες που 

απορρέουν από τη σωστή χρήση του. Θα αποτελέσει χρήσιμο οδηγό στην όλη 

προσπάθεια. Από την άλλη πλευρά η χρησιμοποίηση ενός εξωτερικού προσώπου για το 

 50



ρόλο του συμβούλου έχει και τα μειονεκτήματα της. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες 

πρώτα απ’ όλα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα αύξησης του κόστους του 

project και αν γίνει λάθος εκτίμηση αυτό το κόστος μπορεί να γίνει απαγορευτικό για τη 

συνέχιση της υλοποίησης. Αποτελεί εξάλλου λάθος πρακτική το να στηρίζεται η όλη 

προσπάθεια αποκλειστικά σε εξωτερικούς συμβούλους . Με τη λήξη του project ο 

σύμβουλος αποδεσμεύεται οπότε παίρνει μαζί του και τις γνώσεις του αφήνοντας την 

επιχείρηση χωρίς τη βοήθεια του και ίσως χωρίς να υπάρχουν κάποια πρόσωπα εντός της 

εταιρείας με την ικανότητα να δίνουν λύση σε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. 

Εάν υπάρχουν μετά το τέλος του project άτομα με σημαντική συσσώρευση γνώσης πάνω 

στο θέμα ως απόρροια ενός συμμετοχής τους σε αυτό υπάρχει σε αυτήν την περίπτωση 

μια δυσκολία από πλευράς της εταιρείας να τους  κρατήσει μετά το project. Πολύ συχνά 

τα άτομα αυτά θεωρούν ότι δεν έχουν κάποιο κίνητρο να συνεχίσουν να εργάζονται στην 

παλιά τους θέση. Είναι πιθανόν να θέλουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία 

τους σε νέες υλοποιήσεις σε άλλες εταιρείες ή σε κάποιο γραφείο συμβούλων. Η εταιρεία 

πρέπει να προσπαθήσει να τους κρατήσει ώστε οι γνώσεις και η εμπειρία τους να 

παραμείνουν στη διάθεση της και να αποτελούν δύναμη της. Το να τους προσφέρει 

κάποιο bonus για τη συνεισφορά τους στο project είναι μια λύση ενώ μια άλλη λύση 

είναι να τους αυξήσει το μισθό, αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην 

ισορροπία των μισθών στην εταιρεία ιδίως από τη στιγμή που θα επιστρέψουνε στην 

παλιά τους εργασία. Εναλλακτικά υπάρχει η λύση ενός πρόσληψης κάποιου ανθρώπου 

με τις απαραίτητες γνώσεις με σκοπό την ενσωμάτωση του στο εσωτερικό ενός 

επιχείρησης.  

 

 

 

Προσοχή στη συσσώρευση αλλαγών λόγω business process reengineering 

 

Ένα σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι το re-engineering των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Η εγκατάσταση του ERP συνεπάγεται όπως είπαμε 

αλλαγή στις διαδικασίες της επιχείρησης. Μια τέτοια αλλαγή όμως εάν γίνει παράλληλα 

με την εγκατάσταση του ERP θα δημιουργήσει μεγάλη πίεση στους εργαζόμενους οι 
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οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους και να προσαρμοστούν σε δυο 

πολύ μεγάλες αλλαγές. Κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει το project σε 

αποτυχία καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι θα δυσκολεύονταν να τα βγάλουν πέρα και 

θα αντιδρούσαν αρνητικά ή δε θα κατάφερναν να αφομοιώσουν το βαθμό αλλαγής. 

Επιπλέον, η διαδικασία επανασχεδιασμού (re-engineering) των επιχειρησιακών 

διαδικασιών πολύ συχνά δημιουργεί τριβές και διαφωνίες μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων μιας εταιρείας και κάτι τέτοιο ακόμα και αν δεν οδηγούσε σε αποτυχία την 

υλοποίηση, θα δημιουργούσε πολύ αρνητικές συνθήκες για την υποδοχή και αποδοχή 

του project, θέτοντας το σε ρίσκο. Επομένως ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών δε θα 

πρέπει να γίνει παράλληλα με την υλοποίηση του ERP. Σύμφωνα με τον Welti (1999) 

κάτι τέτοιο δε θα ήταν σωστό να γίνει πριν την υλοποίηση του νέου συστήματος διότι οι 

πραγματικές δυνατότητες και η λειτουργικότητα του νέου συστήματος δε θα είναι 

γνωστά με ακρίβεια σε αυτό το σημείο. Όταν το re-engineering των διαδικασιών γίνεται 

πριν την εγκατάσταση του ERP δύσκολα μπορούν να προβλεφθούν και οι πραγματικές 

απαιτήσεις της εταιρείας από το λογισμικό εάν  δεν μπορέσει να προβάλλει 

ικανοποιητικά τις μελλοντικές απαιτήσεις των πελατών της. Ο Welti λοιπόν προτείνει να 

γίνεται το re-engineering μετά την εγκατάσταση του ERP. Από την άλλη πλευρά όμως 

άλλοι ερευνητές όπως οι Μuscatello, Small και Chen (2003), υποστηρίζουν πως το re-

engineering πρέπει να γίνεται πριν από την επιλογή του ERP χωρίς μάλιστα να υπάρχει 

από πριν η υπόθεση ότι θα υλοποιηθεί κάποιο ERP σύστημα ή οποιοδήποτε άλλη 

τεχνολογία. Έτσι οτιδήποτε και αν αποφασιστεί πως θα υλοποιηθεί θα πρέπει να είναι 

αποτέλεσμα ανάλυσης των απαιτήσεων που προέκυψαν από τις καινούριες 

ανασχεδιασμένες διαδικασίες. Η επανασχεδίαση των διαδικασιών δηλαδή πρέπει να 

δείχνει το δρόμο προς την υιοθέτηση κάποιας τεχνολογίας είτε αυτή λέγεται ERP 

σύστημα είτε οτιδήποτε άλλο και όχι το ανάποδο. Η εταιρεία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτική στο θέμα της μετατροπής των απαιτήσεων της επανασχεδίασης σε ανάγκες 

λογισμικού. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται να τονιστεί η σημασία της 

ικανότητας της επιχείρησης για σωστή διοίκηση αλλαγών (Motwani et al, 2002;Mandal 

και Gunasekaran, 2003), καθώς η εγκατάσταση του ERP όπως βλέπουμε είναι μια 

διαδικασία που πυροδοτεί μεγάλες αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας της εταιρείας. Επίσης 
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σύμφωνα με το Soja (2006), είναι απαραίτητη η σύνδεση της υλοποίησης με τη 

στρατηγική της εταιρείας.  

 

Ανάλυση απαιτήσεων 

 

Η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει μια ανάλυση των απαιτήσεων που έχει από το ERP 

σύστημα (Muscatello, 2003). Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να μπορέσει να επιλέξει 

το καταλληλότερο λογισμικό για να καλύψει τις ανάγκες της χωρίς να βρεθεί στη μέση 

μιας εγκατάστασης λογισμικού που στην πραγματικότητα είτε δεν χρειάζεται είτε δεν την 

καλύπτει πλήρως. Σίγουρα σε μια τέτοια προεργασία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι 

ανάγκες σε υλικό (hardware) όπως υπολογιστές κ.α. διότι η εγκατάσταση του ΕRP 

συστήματος είναι μια ριζική μεταμόρφωση του πληροφοριακού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης που μπορεί να μην καλύπτεται από τις υπάρχουσες υποδομές. Βέβαια θα 

πρέπει να εκτιμηθούν οι δυνατότητες και οι ικανότητες του προσωπικού τις επιχείρησης 

να ανταπεξέλθει στην αλλαγή που συνεπάγεται η διαδικασία επανασχεδιασμού των 

διαδικασιών αλλά και στην χρήση ενός ERP συστήματος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

απόκλιση από το επιθυμητό επίπεδο τότε θα πρέπει να υπολογιστεί η λύση της 

υιοθέτησης ενός απλούστερου συστήματος ή η εκπαίδευση του προσωπικού και η πιθανή 

αντικατάσταση κάποιων ατόμων με νέο προσωπικό περισσότερο καταρτισμένο και με 

ικανότητες να αναλάβει θέσεις κλειδιά στο project. 

 

 

Εξασφάλιση κλίματος καλής επικοινωνίας και διευθέτησης των διαφωνιών  

 

Διευθέτηση των διαφωνιών μεταξύ των τμημάτων και επίτευξη σωστού συντονισμού 

μέσω δομών όπως η επιτροπή οδήγησης του έργου “steering committee” αποτελούμενη 

από ανώτατα διοικητικά στελέχη από διαφορετικά λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης, 

εκπροσώπους του ανώτατου project management και τελικούς χρήστες στη σύνθεση της 

(Yongbeom, Zoonky and Sanjay, 2005). Επίσης η σημασία της καλής επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τις εξωτερικές ομάδες και τον προμηθευτή είναι αδιαμφισβήτητη (Soja, 

2006). 
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Επαρκής έλεγχος του νέου συστήματος 

 

Η περίοδος τεσταρίσματος του νεόυ ERP είναι πολύ σημαντική καθώς σε αυτήν τη φάση 

θα φανούν όλες οι αδυναμίες οι οποίες αν δεν εντοπιστούν εγκαίρως μπορεί να 

προκαλέσουν πολύ μεγάλο κακό και απώλεια εσόδων όταν το σύστημα βγει “live”. 

 

 

Η σύνθεση της ομάδας και η συμμετοχή της στο project  

 

Η σύνθεση της ομάδας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σύμφωνα με τον Soja, 

(2006).

 54



Κεφάλαιο 6  

Εναλλακτικές λύσεις  
 

 

 

 

6.1 Είναι το ενιαίο πακέτο ERP η λύση;   

 

Η εγκατάσταση ενός στάνταρ εμπορικού ERP πακέτου θεωρείται πως μεταφέρει στην 

επιχείρηση βέλτιστες πρακτικές (best practices) ωφελώντας έτσι τις λειτουργικές 

διαδικασίες της. Συχνά όμως οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν ότι το επιχειρηματικό 

μοντέλο που υπονοείται και εμπεριέχεται στο ERP λογισμικό δεν τις εξυπηρετεί σε 

λειτουργικότητα. Οι ανάγκες τους δηλαδή παρουσιάζονται να είναι διαφορετικές και το 

μοντέλο πάνω στο οποίο λειτουργούν να μην ευθυγραμμίζεται με το μοντέλο του ERP.  

Οι εταιρείες θέλουν βεβαίως να κρατήσουν το όποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

πιστεύουν πως έχουν χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο που λειτουργούν ενώ παράλληλα 

επιθυμούν να κερδίσουν από την εισαγωγή των best practices που θεωρείται πως θα 

μεταφέρει στην εταιρεία η εγκατάσταση της ERP σουίτας εφαρμογών. Αυτό δεν είναι 

πάντοτε εφικτό. Για παράδειγμα η Reebok προσπάθησε παλαιότερα να περάσει σε ένα 

ενιαίο πακέτο εφαρμογών από τη SAP αλλά δεν μπόρεσε να καλύψει τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις της (Orenstein, 1998). Γενικά, κάθε ERP πακέτο συνήθως έχει μόνο μια 

εφαρμογή που είναι η καλύτερη σε σχέση μετά υπόλοιπα ανταγωνιστικά πακέτα 

σύμφωνα με την άποψη πολλών μάνατζερ και ειδικών τεχνολογίας. Για παράδειγμα η 

PeopleSoft θεωρείται πως έχει καλό module διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού ενώ η 

Οracle πρωτεύει στο οικονομικό module. 
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Το ERP στην ουσία του δημιουργήθηκε για να ενοποιήσει τις διάφορες εφαρμογές μας 

επιχείρησης και να λύσει τα προβλήματα που αυτή η τμηματοποίηση δημιουργούσε. 

Όμως η εμπειρική παρατήρηση δείχνει πως στην πραγματικότητα πολλές επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν παράλληλα με το ERP και άλλα πακέτα λογισμικού. Οι Elbertsen, 

Benders και Nijssen σε μια πρόσφατη έρευνα τους (2006) συμπέραναν ότι οι 

επιχειρήσεις που δεν έχουν γνώσεις γύρω από τα ERP συστήματα και λιγότερες 

πληροφορικές –ΙΤ (information technology)– δεξιότητες τείνουν γενικά να είναι 

περισσότερο ευεπηρέαστες από τις προσπάθειες marketing των διαφόρων προμηθευτών 

ERP. Συνεπώς έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγκαταστήσουν τελικά ένα τέτοιο 

σύστημα παρόλο που το θεωρούν πολύπλοκο και όχι ιδιαίτερα συμβατό. Οι ίδιες 

επιχειρήσεις μάλιστα τείνουν να εγκαταστήσουν και τόσο περισσότερα modules όσο 

λιγότερο ενημερωμένες φαίνεται να είναι από πλευράς ΙΤ. Από την άλλη πλευρά, οι 

επιχειρήσεις που έχουν στο δυναμικό τους άτομα με τεχνολογικές δεξιότητες και γνώσεις 

στον IT τομέα τείνουν περισσότερο στην παράλληλη χρήση εναλλακτικών πακέτων 

λογισμικού μαζί με το ERP σύστημα τους.  

 

Αυτό συμβαίνει διότι οι εταιρείες που δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις είναι 

περισσότερο εκτεθειμένες απέναντι στις προσπάθειες marketing των προμηθευτών ERP 

οι οποίοι δεν δυσκολεύονται να τις πείσουν για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης ενός 

στάνταρ ERP πακέτου κλειδώνοντας τις σε μια σχέση εξάρτησης και προωθώντας 

περισσότερα modules στη συνέχεια. Επίσης θεωρούν πως υιοθετώντας μια ERP λύση 

ευθυγραμμίζονται με τα “best practices”  που εφαρμόζουν οι μεγαλύτερες και πιο 

αποδοτικές εταιρείες χωρίς να συνειδητοποιούν ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται και ριζικές 

οργανωτικές αλλαγές. Οι εταιρείες που είναι ενημερωμένες και ικανές από άποψης 

κεφαλαίου τεχνολογικής γνώσης νιώθουν περισσότερο ικανές και σίγουρες ώστε να 

στραφούν προς εναλλακτικές λύσεις εάν αυτό τις εξυπηρετεί καλύτερα στη διατήρηση 

και ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τους. Επίσης είναι περισσότερο 

σκεπτικές και κριτικές απέναντι στις προσπάθειες των προμηθευτών ERP πακέτων με 

αποτέλεσμα να μην παρασύρονται εύκολα και να αναγνωρίζουν πως η εγκατάσταση ενός 

τέτοιου συστήματος δεν θα βελτιώσει αυτόματα την επιχείρηση. Βέβαια, για να μπορέσει 

μια εταιρεία να στηρίξει τη χρήση εναλλακτικών πακέτων τα οποία μπορεί να είναι και 
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κατά παραγγελία ανεπτυγμένα για τη συγκεκριμένη εταιρεία θα πρέπει να έχει αξιόλογο 

τεχνολογικό υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει 

είτε για να δυναμώσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα είτε για να το διατηρήσει. 

Γιατί όταν υπάρχει επαφή με εξωτερικούς συμβούλους δεν μπορεί να αποφευχθεί η σε 

ένα βαθμό διαρροή κάποιων αποδεδειγμένα «καλών» πρακτικών από το εσωτερικό της 

εταιρείας προς τα έξω και στη χειρότερη περίπτωση μεταφορά τους σε άλλες 

ανταγωνιστικές εταιρείες που θα συνεργαστούν με τους συμβούλους αργότερα ή ακόμα 

και ενσωμάτωση τους σε κάποια ενημέρωση του πακέτου. Αποτέλεσμα θα είναι 

προφανώς η φθορά του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 

 

 

 

6.2 “Best of breed” συστήματα 

 

Τα ενιαία πακέτα ERP γενικά πετυχαίνουν σημαντική ενοποίηση λειτουργιών και 

βελτιώνουν την οργανωσιακή συνοχή μέσω του re-engineering που συνεπάγονται. Όμως 

όπως έχει φανεί στην πράξη δημιουργούν και πολλά προβλήματα λόγω του απρόβλεπτου 

κόστους τους και κυρίως λόγω της ανάγκης για ανασχεδιασμό των διαδικασιών που είναι 

κάτι το οποίο πολλές φορές επιβαρύνει επικίνδυνα τις υλοποιήσεις ενιαίας σουίτας ERP.  

 

Πηγαίνοντας ακόμη πιο μακριά μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα συστήματα λόγω του 

προκαθορισμένου -βέλτιστου κατά τον προμηθευτή του πακέτου- μοντέλου λειτουργιών 

πάνω στο οποίο βασίζονται, προκαλούν μια εξομοίωση του τρόπου λειτουργίας 

διαφορετικών ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Αυτό έχει σαν συνέπεια την απώλεια του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τουλάχιστον όσο αυτό οφείλεται στη διαφορετικότητα 

μεταξύ των εταιρειών (Light, Holland και Wills, 2001). Υπάρχει λοιπόν η στροφή προς 

τη best of breed στρατηγική ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. 
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Μια λύση λοιπόν, πέραν της εγκατάστασης μιας ενιαίας σουίτας εφαρμογών από ένα και 

μόνο προμηθευτή, είναι η εγκατάσταση λογισμικού best-of breed όπως συνηθίζεται να 

λέγεται (Light, Holland και Wills, 2001; Elbertsen et al, 2006) . Πρόκειται δηλαδή για 

την χρησιμοποίηση ανεξάρτητων μεταξύ τους λογισμικών τα οποία στοχεύουν στη 

βελτίωση και αυτοματοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών της επιχείρησης, όπως για 

παράδειγμα τα οικονομικά, τις πωλήσεις, το marketing, την παραγωγή , το HR κτλ. Αυτά 

τα λογισμικά μπορεί να είναι και modules από ERP πακέτα διαφορετικών προμηθευτών 

όπως η SAP, η Oracle κτλ που επιλέγονται ανάλογα με το ποιο είναι καλύτερο για την 

επιχείρηση μας και ενώνονται για να αποτελέσουν το πληροφοριακό σύστημα της 

επιχείρησης. Για παράδειγμα η General Motors συνέδεσε το οικονομικό module της SAP 

με το module διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων της PeopleSoft (Light, Holland και Wills, 

2001). Εν συνεχεία οι προγραμματιστές δημιουργούν συνδέσεις μεταξύ τους και ένα 

κοινό γραφικό περιβάλλον εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο 

δεν γίνεται τότε η ύπαρξη πολλών διαφορετικών γραφικών περιβάλλοντων απλά 

μεταφράζεται ως περισσότερος χρόνος για την εκπαίδευση και εξοικείωση των χρηστών 

(Light, Holland και Wills, 2001).  

 

Η χρησιμοποίηση best of breed κομματιών για τη σύνθεση ενός συστήματος πρέπει να 

σημειωθεί ότι πρόκειται για δηλωμένη στρατηγική και όχι για αναδυόμενη στρατηγική 

δηλαδή αποτέλεσμα των περιστάσεων. Εάν η εταιρεία δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις 

για κάτι τέτοιο τότε εύκολα μπορεί η προσπάθεια να καταλήξει στο φαινόμενο που 

υπήρχε και πριν από την εγκατάσταση του ERP δηλαδή την πληροφοριακή απομόνωση 

των διαφόρων τομέων και συστημάτων της, σε «νησιά πληροφοριών» όπως 

αποκαλούνται στη βιβλιογραφία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εισαγωγή του ERP 

συστήματος γίνεται κατά πρώτο λόγο για να υπάρξει ενοποίηση των εφαρμογών και των 

διαδικασιών. Οπότε αν αυτό δεν επιτευχθεί τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για επιτυχή 

υλοποίηση. 

 

Μια επέκταση της ιδέας του best of breed συμπεριλαμβάνει και τη χρησιμοποίηση 

custom λογισμικού. Όταν λέμε «custom» εννοούμε λογισμικό το οποίο έχει αναπτυχθεί 

για την εταιρεία που θέλει να το χρησιμοποιήσει πιστεύοντας ότι γνωρίζει ακριβώς τι 
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θέλει και τι χρειάζεται. Είναι εξειδικευμένο και διαμορφωμένο για να καλύψει πλήρως τη 

λειτουργικότητα που επιθυμεί η εταιρεία και να τη βοηθήσουν να διατηρήσει ή ακόμα 

και να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Κάποιες εταιρείες μάλιστα 

χρησιμοποιούν ή αναπτύσσουν custom κομμάτια λογισμικού λόγω έλλειψης κάποιου 

αρκετά καλού για τις ανάγκες τους εμπορικού module ERP. 

 

6.3 Κριτική των best of breed συστημάτων 

 

Σύμφωνα με τον Payne (2002),με την χρήση best of breed στρατηγικής μειώνονται τα 

κόστη και η ένταση της προσπάθειας που υπάρχει σε μια υλοποίηση ERP αλλά η 

πιθανότητα να πετύχει κάποιος το ίδιο επίπεδο ενοποίησης λειτουργιών όπως με τη 

χρήση ενός ενιαίου ERP είναι μικρότερη. Μια ολοκληρωμένη και πλήρως αξιοποιημένη 

και λειτουργική υλοποίηση ERP μάλλον έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

Στη best of breed φιλοσοφία κάθε module γίνεται αντιληπτό και υλοποιείται ως μια 

ξεχωριστή εφαρμογή και το συνολικό project στην ουσία κατακερματίζεται σε ένα 

σύνολο μικρότερων projects. Αυτή η νοοτροπία υποβάλλει την επιχείρηση σε μικρότερη 

ένταση αλλαγής απότι η εγκατάσταση του ενιαίου ERP και μειώνει το χρόνο για τη 

στιγμή που η εταιρεία θα αρχίσει να βλέπει οφέλη από τη χρήση του νέου λογισμικού. 

Επιτρέπει επίσης και μεγαλύτερη ελαστικότητα στη διαχείριση των λειτουργιών καθώς 

πάντα υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί κάποιο module ή custom λογισμικό για να 

καλύψει ιδιαίτερες ανάγκες πέραν του τυποποιημένου. Ακόμη πρέπει να παρατηρήσουμε 

ότι ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η διασπορά του κινδύνου και της εξάρτησης από 

ένα και μόνο προμηθευτή καθώς στη συγκεκριμένη στρατηγική υλοποίησης υπάρχει 

συνεργασία με πολλούς προμηθευτές ERP λογισμικού. Έτσι αν κάτι δεν πάει καλά με 

έναν από αυτούς η επιχείρηση δεν θα επηρεαστεί αναντιστρεπτή αλλά θα υπάρχει η 

δυνατότητα να αντικαταστήσει τη συγκεκριμένη συνεργασία με κάποιο άλλο τμήμα 

λογισμικού. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα best of breed συστήματα «ελευθερώνουν 

τα χέρια» των επιχειρήσεων χάρη στην ελαστικότητα και ευκαμψία τους. 
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Βέβαια το best of breed έχει και αυτό τις δυσκολίες του. Καταρχήν οι συνδέσεις μεταξύ 

των διαφόρων συστατικών στοιχείων του απαιτούν αρκετή προσοχή και δουλειά στο 

παρόν αλλά και μελλοντικά η συντήρηση τους είναι σημαντική υπόθεση που εμπεριέχει 

κόστος και προσπάθεια (Light, Holland και Wills, 2001). Στα ενιαία πακέτα ERP η 

συντήρηση και αναβάθμιση εξάλλου γίνεται από τον προμηθευτή του πακέτου και δεν 

απασχολεί τις επιχειρήσεις. Οι χρήστες και το τεχνικό προσωπικό του συστήματος 

σίγουρα θα χρειαστούν περισσότερη εκπαίδευση λόγω των διαφορετικών interfaces και η 

καμπύλη μάθησης τους αναμένεται να είναι απότομη στα best of breed.  

 

 

6.4 Το customization 

 

Κάποιες επιχειρήσεις στην προσπάθεια είτε να διατηρήσουν κάποια στοιχεία από τον 

τρόπο λειτουργίας τους είτε να βελτιώσουν το ERP σύστημα τους επεμβαίνουν στον 

κώδικα του λογισμικού που αγοράσανε και τον τροποποιούν από λίγο έως πολύ. 

Επεμβαίνοντας όμως στον κώδικα του ERP λογισμικού για να τον τροποποιήσουμε 

σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης δημιουργούνται κάποια προβλήματα (Light, 

Holland και Wills, 2001): 

  Αυξάνεται ο χρόνος ανάπτυξης του project 

 Αυξάνονται οι ανάγκες σε καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό πριν αλλά και μετά το 

τέλος της υλοποίησης 

 Μειώνεται είτε εξαφανίζεται η δυνατότητα να δεχτεί αναβάθμιση 

 Μειώνεται η τυποποίηση και ενότητα του συστήματος που ήταν και η αρχική επιδίωξη 

 

 

6.5 Application sevice providers 

 

Μια πρακτική που χρησιμοποιείται από κάποιους είναι η υλοποίηση του ERP 

συστήματος μέσω ενός application service provider κοινώς ASP. Με αυτό τον τρόπο 
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μειώνεται το ρίσκο και τα αρχικά κόστη της υλοποίησης(Payne, 2002) και βαραίνουν 

πλέον τον προμηθευτή του συστήματος με τον οποίο κλείνεται το συνήθως μακροχρόνιο 

συμβόλαιο συνεργασίας. Η εταιρεία μας λοιπόν θα πρέπει να πληρώνει κάποιο 

συμφωνημένο ποσό ανά χρήστη και ανά μήνα και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο 

προμηθευτής. Τα πλεονεκτήματα αυτής της πρακτικής σύμφωνα με τον Payne (2002) 

είναι όπως είπαμε η μείωση του ρίσκου και του κόστους της αρχικής επένδυσης και ότι 

το τελικό σύστημα θα είναι έτοιμο για πλήρη χρήση σε μικρότερο χρόνο. Επίσης, με την 

υλοποίηση μέσω του ASP η επιχείρηση κερδίζει από το γεγονός ότι δεν θα ξεκινάει από 

το μηδέν αλλά αντιθέτως ο προμηθευτής έχει προτάσεις χρήσης και μοντελοποίησης 

διαδικασιών που έχουν δοκιμαστεί από τους προηγούμενους πελάτες και έχουν αποδείξει 

τη λειτουργικότητα τους. Συνεπώς η προηγούμενη εμπειρία του ASP ωφελεί την 

επιχείρηση με τη μορφή best practice. Εξάλλου μπορεί οι επιχειρήσεις να διαφέρουν 

μεταξύ τους όμως σε ένα βασικό πυρήνα οι λειτουργίες τους είναι οι ίδιες.
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Κεφάλαιο 7  

ERP και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
 

 

 

 

7.1 Τα ERP συστήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 
Τα ERP συστήματα αρχικά εφαρμόστηκαν σε μεγάλες εταιρείες για να ενοποιήσουν τα 

διάφορα υποσυστήματα που αυτές χρησιμοποιούσαν για να οργανώσουν τις λειτουργίες 

τους. Το κόστος των ERP συστημάτων είναι αρκετά υψηλό εξάλλου ώστε να μπορέσει 

μια μικρομεσαία επιχείρηση να ανταπεξέλθει στην εγκατάσταση ενός τέτοιου 

συστήματος. Το ίδιο υψηλά είναι και τα κόστη συντήρησης του συστήματος. Άρα αρχικά 

οι μικρές εταιρείες δεν ασχολήθηκαν με τα ERP και δε φάνηκε να τα χρειάζονται.  

 

Τα τελευταία χρόνια όμως οι κατασκευαστές ERP συστημάτων άρχισαν να στρέφουν το 

ενδιαφέρον τους στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ψάχνοντας ίσως μια νέα αγορά για 

τα προϊόντα τους. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία συμπυκνωμένων πακέτων ERP, 

απλοποιημένων τόσο από πλευράς τεχνολογίας όσο και από πλευράς οργανωτικής 

δυνατότητας, τα οποία προορίζονται συγκεκριμένα για τις ανάγκες μιας μικρής ή 

μεσαίου μεγέθους επιχείρησης. Οι λειτουργίες τους είναι πιο περιορισμένες από ότι των 

πακέτων για τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και το κόστος τους είναι σαφώς μικρότερο, 

κάνοντας τα έτσι μια πολύ ελκυστική πρόταση για τον επιχειρηματία. Δαπανώντας ένα 

ποσό που είναι στα πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων μπορεί να λάβει πλέον τα 

οφέλη ενός ERP συστήματος. Οι χρόνοι υλοποίησης που υπόσχονται οι προμηθευτές 

αυτών των συστημάτων είναι πολύ δελεαστικοί φτάνοντας και τις 60 ημέρες μόνο. 

Παρόλα αυτά πρέπει να πούμε πως η αποτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων δεν 
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είναι γενικά αποδεκτή από όλους. Σε άλλες περιπτώσεις οι μικρότερες επιχειρήσεις 

υιοθετούν μια τμηματική προσσέγιση του ERP εγκαθιστώντας λίγα μόνο modules του 

συνολικού συστήματος ή ακόμα και μερικά μόνο συστατικά από τα modules που τις 

ενδιαφέρουν (Ferman, 1999), χωρίς πάντα να επεκτείνουν σε κάποια μεταγενέστερη 

στιγμή την εγκατάσταση με τα υπόλοιπα modules.  

 

Βέβαια όπως παρατηρούν οι Buonanno et al (2005), το ποσοστό των  μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων που υιοθετούν ERP λύσεις είναι ακόμη μικρό. Στην πραγματικότητα οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις διστάζουν να περάσουν στη λύση ενός ERP και αυτό συχνά 

οφείλεται είτε στο ότι αποθαρρύνονται από την αποτυχία μεγαλύτερων εταιριών στην 

εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων είτε στο ότι δεν έχουν τους απαιτούμενους 

οικονομικούς πόρους για να στηρίξουν την προσπάθεια και για να μπορέσουν να 

ξεπεράσουν μια πιθανή αποτυχία. Το μέγεθος του χρόνου που χρειάζεται μια υλοποίηση 

ERP αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς δεν μπορούν 

να στηρίξουν οικονομικά μια τόσο χρονοβόρα προσπάθεια. Επίσης συχνά δεν έχουν και 

το κατάλληλο τεχνολογικά καταρτισμένο προσωπικό με αποτέλεσμα να χρειάζονται 

περαιτέρω έξοδα για εκπαίδευση ή πρόσληψη ανθρώπων σε θέσεις κλειδιά. 

 

 

 

7.2 Η διαφορετική προσέγγιση του ζητήματος ενός ERP στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 

Οι λόγοι εγκατάστασης ενός ERP είναι διαφορετικοί στις μικρομεσαίες απότι στις 

μεγάλες επιχειρήσεις. Οι πρώτες θεωρούν εξωγενή αίτια όπως το πρόβλημα του 

millennium και την είσοδο του Euro, την παλαίωση του υπάρχοντος λογισμικού και 

υλικού ως πρωτεύοντες λόγους για την απόφαση τους δίνοντας λιγότερη σημασία σε 

ενδογενή κίνητρα, στρατηγικής και οργανωσιακής φύσης. Παραδόξως όμως θεωρούν την 

έλλειψη ικανοποιητικής ενοποίησης των διαδικασιών σαν σημαντικό κίνητρο. Από την 

άλλη πλευρά οι μεγαλύτερες εταιρείες δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε ενδογενείς 
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παράγοντες χωρίς όμως να αγνοούν και τους εξωγενείς όπως το Y2K και η εισαγωγή του 

Euro. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κύριος λόγος μη-υιοθέτησης ERP συστήματος από τις 

μικρομεσαίες δεν είναι η οικονομική επιβάρυνση, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά λόγοι 

οργανωτικής και δομικής φύσης της εταιρείας. Το ίδιο συμβαίνει και στις μεγάλες 

εταιρείες. Η μη ικανοποιητική ενοποίηση των διαδικασιών είναι ο σημαντικότερος λόγος 

και άλλοι λόγοι είναι τα προβλήματα με τον πλεονασμό των δεδομένων και θέματα ροής 

πληροφορίας. 

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διαφορετικά το project της εγκατάστασης 

ενός ERP απότι οι μεγαλύτερες εταιρείες. Οι διαφορές αυτές μπορούν να βρεθούν σε 

οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, από την επιλογή του συστήματος μέχρι την τελική 

χρήση του. Όπως παρατηρούν οι Bernroider και Koch (2001), οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις επιλέγουν το λογισμικό ERP που θα χρησιμοποιήσουν βασιζόμενες σε 

κριτήρια όπως ο σύντομος χρόνος υλοποίησης και τα χαμηλά κόστη, εφόσον οι πόροι 

τους είναι σαφέστατα περιορισμένοι και λιγότερο στην οργανωσιακή ευκαμψία και τη 

βελτίωση των διαδικασιών τα οποία είναι κριτήρια που αφορούν περισσότερο τις 

μεγάλες επιχειρήσεις. Επιθυμούν βέβαια, την προσαρμοστικότητα και την ελαστικότητα 

του λογισμικού για να μπορέσουν να διατηρήσουν κάποια ανταγωνιστικά 

χαρακτηριστικά τους. Επίσης, η επιλογή του συστήματος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

γίνεται συνήθως από μια πιο περιορισμένη (αριθμητικά) ομάδα ατόμων απότι συμβαίνει 

στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις όπου η απόφαση παίρνεται συνήθως με την συμμετοχή 

των τμημάτων της εταιρείας συμπεριλαμβανομένου αυτών τα οποία θα επηρεαστούν και 

περισσότερο από το ERP. Στις μικρότερες εταιρείες υπάρχει μια πιο κεντρική 

αντιμετώπιση του ζητήματος με συμμετοχή κυρίως του πληροφοριακού τμήματος, αν 

υπάρχει τέτοιο τμήμα. Ο Soja ,(2006) στη έρευνα του σημειώνει ως πιο σημαντικό 

παράγοντα επιτυχίας της υλοποίησης στις μικρές επιχειρήσεις την εμπειρία σε τέτοια 

project. 

 

Υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που 

αφορούν τις πρακτικές αναζήτησης πληροφορίας όπως σημειώνουν οι Buonanno et al 

(2005) και αυτές αφορούν : 
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 Έλλειψη διοίκησης του πληροφοριακού συστήματος ή πολύ υποτυπώδης ύπαρξη 

 Συχνή συγκέντρωση των ευθυνών συγκέντρωσης πληροφοριών σε ένα ή δυο άτομα 

αντί για την απασχόληση της ανώτατης διοίκησης με τον τομέα αυτό 

 Χαμηλότερα επίπεδα διαθέσιμων πόρων για τη δραστηριότητα της συγκέντρωσης 

πληροφοριών 

  Διαφορετική ποσότητα και ποιότητα διαθέσιμης πληροφορίας από το περιβάλλον. 

 

Σύμφωνα με τους Buonanno et al (2005), ένα πρόβλημα που υπάρχει στις μικρές 

επιχειρήσεις είναι η έλλειψη κατανόησης της έννοιας της επιχειρησιακής λειτουργίας 

(business process). Η ενεργή χρησιμοποίηση της ιδέας του business process προωθεί τη 

συνεργασία μεταξύ των διαφόρων manager και βοηθά στη σύγκλιση των προσπαθειών 

τους εν αντιθέσει με τα προσανατολισμένα σε λειτουργίες μοντέλα που υιοθετούν οι 

περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα οποία προωθούν κατά κάποιο τρόπο τον 

εσωτερικό ανταγωνισμό. 

 

Οι Buonanno et al, (2005), βρήκαν στην εμπειρική τους έρευνα τους ότι η υιοθέτηση 

ERP συστήματος έχει σχέση με το μέγεθος της εταιρείας και όχι με την πολυπλοκότητα 

των διαδικασιών της όπως θα περίμενε κανείς. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 

συντηρητικές και προσβλέπουν σε μικρή οργανωτική αλλαγή όταν εγκαθιστούν ERP 

χωρίς να θεωρούν τη χρησιμοποίηση του νέου συστήματος ορόσημο για οργανωσιακή 

καινοτομία. Από την άλλη πλευρά οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι περισσότερο 

συνειδητοποιημένες στο θέμα των οργανωσιακών αλλαγών που απαιτεί το ERP και την 

ανάγκη για δραστικές λύσεις. Οι μικρομεσαίες είναι περισσότερο συγκεντρωμένες και 

προσανατολισμένες στις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης με έλλειψη 

στρατηγικού σχεδιασμού όσον αφορά την τεχνολογική τους υποδομή.  
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7.3 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι προμηθευτές των ERP 

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λοιπόν δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν το ζήτημα ERP τόσο 

διαφορετικά απότι οι μεγαλύτερες εταιρείες και έχουν διαφορετικές απαιτήσεις, ανάγκες 

αλλά και δυνατότητες , ανάγκασαν την αγορά των ERP συστημάτων στη δημιουργία 

ενοποιημένων πακέτων ικανών να ανταποκριθούν στις πληροφορικές τους ανάγκες αλλά 

και στην έντονη ελαστικότητα που απαιτούν από το λογισμικό. 

 

 Έτσι προμηθευτές λογισμικού όπως η SAP για παράδειγμα που ανήκει και στους 

μεγαλύτερους παίχτες της αγοράς ERP προχώρησαν σε μια πρώτη φάση στη δημιουργία 

πακέτων για μικρές εταιρείες όπως το SAP Business One κρατώντας το SAP R/3  για τις 

μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια δημιούργησαν και πακέτα όπως το 

mySAP All-in-One το οποίο απευθύνεται στις μεσαίες επιχειρήσεις και τις ιδιαίτερες 

ανάγκες που αυτές έχουν. Τέτοια πακέτα προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν την 

τροποποίηση του λογισμικού (customization) παρέχοντας δυνατότητα για επέκταση του 

πακέτου μέσω καθετοποιημένων λύσεων καθώς αυτό βασίζεται πάνω στην ίδια 

τεχνολογική πλατφόρμα που βασίζονται και τα παραδοσιακά ERP συστήματα όπως το 

mySAP Business Suite στην περίπτωση της SAP. 

 

Το επόμενο βήμα από πλευράς των προμηθευτών του λογισμικού ήταν η διάσπαση των 

ενιαίων μονολιθικών πακέτων στα συστατικά τους μέρη ώστε να μπορούν οι 

μικρομεσαίες να εγκαθιστούν τμηματικά το ERP σύστημα τους αποκτώντας κάθε φορά 

μόνο εκείνο το εξειδικευμένο κομμάτι λογισμικού που επιθυμούν είτε αυτό πρόκειται για 

το λογιστικό και οικονομικό module (κομμάτι) είτε το CRM module είτε οποιοδήποτε 

άλλο. Με αυτό τον τρόπο μάλιστα οι επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να αγοράσουν 

όλο το πακέτο εφαρμογών ERP αλλά μόνο αυτά τα κομμάτια που πραγματικά 

χρειάζονται. Αυτό ισχύει και για τις μεγάλες εταιρείες όπου τα ERP συστήματα 

αποτελούνται προφανώς από μεγαλύτερα modules. Για παράδειγμα  στην περίπτωση της 

SAP η mySAP Business Suite περιλαμβάνει τα Customer Relationship Management, 

Product Lifecycle Management, Supplier Relationship Management και άλλα. Τα 

σύγχρονα ERP συστήματα με άλλα λόγια αποτελούνται από τμήματα λογισμικού, 

 66



εξειδικευμένα κομμάτια (modules) που αφορούν συγκεκριμένες λειτουργίες της 

επιχείρησης και μπορούν να συνδυαστούν χάρη στην κοινή τεχνολογική τους πλατφόρμα 

αποτελώντας ένα πλήρες ERP σύστημα που θα καλύπτει όλες τις απαραίτητες περιοχές. 

Η κοινή τεχνολογική πλατφόρμα, η οποία στην περίπτωση της SAP ονομάζεται  

NetWeaver και στην Oracle Data Hub, δίνει επίσης τη δυνατότητα σύνδεσης του ERP με 

τις υπάρχουσες εφαρμογές της εταιρείας. 

 

Στην Ελλάδα η οποία ως γνωστόν είναι μια χώρα όπου η συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων ανήκουν στις μικρές έως μεσαίες η αγορά των ERP που προορίζονται για 

επιχειρήσεις τέτοιου μεγέθους τα πηγαίνει πολύ καλά. Επίσης ελληνικές εταιρείες όπως η 

Singular-LogicDIS και η Unisoft με το Atlantis έχουν δημιουργήσει τα δικά τους ERP 

για την ελληνική αγορά.
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Κεφάλαιο 8  

Case studies εταιρειών 
 

 

 

Για τη σύνταξη των παρακάτω περιπτώσεων υλοποιήσεων ERP χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης με κάποιο σημαντικό μέλος της ομάδας 

υλοποίησης. 

 

 

8.1 Η περίπτωση της Union Optic 

 

Η εταιρεία 

 

Η RODENSTOCK – UNION OPTIC ABEE είναι η μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής 

οφθαλμικών φακών στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της ξεκίνησαν το 1912 στη 

Θεσσαλονίκη ως εμπορική εταιρεία ενώ το 1980 επεκτάθηκαν και στον κατασκευαστικό 

τομέα. Έχει αναπτύξει ένα πλήρες δίκτυο διανομής σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία 

στελεχώνεται από προσωπικό 150 ατόμων. Οι οφθαλμικοί φακοί RODENSTOCK – 

UNION OPTIC κατασκευάζονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2000 τ.μ. στην 

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και 

εξειδικευμένα προσωπικό. Ο μηχανολογικό εξοπλισμός είναι ότι πιο σύγχρονο σε 

παγκόσμιο επίπεδο και έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί με ISO 9001:2000 από τον 

ισχυρότερο Γερμανικό οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης , τον TUV. Έχει τα γραφεία 

και το κέντρο διανομής της στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ενώ στη 

Θεσσαλονίκη έχει και ειδικά διαμορφωμένο εκθετήριο (showroom) για τα είδη σκελετών 

 68



που αντιπροσωπεύει. Όλες οι εγκαταστάσεις της εταιρείας έχουν συνεχή online σύνδεση 

με τα κεντρικά γραφεία διοίκησης.  

 

 

Παρακάτω δίνουμε σύντομα κάποια ιστορικά στοιχεία: 

 

Το 1912 ιδρύεται η εταιρεία 

Το 1980 επεκτείνει τις δραστηριότητες της στον βιομηχανικό-κατασκευαστικό τομέα και 

μεταφέρεται σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου. 

Μετονομάζεται σε Union Optic (διοικητικό τμήμα) και Ortholite (κατασκευαστικό 

τμήμα) 

Το 1983 αναλαμβάνει την αντιπροσωπεία της American Optical, μιας από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ποιοτικών οφθαλμικών φακών παγκοσμίως 

Το 2000 γίνεται η συγχώνευση της Union Optic και της Ortholite στη Union Optic 

Α.Β.Ε.Ε. 

Το 2003 αναλαμβάνει την αντιπροσωπεία των σκελετών NIKE και NAUTICA από τον 

οίκο Marchon. 

Προς το τέλος του 2004 παίρνει την αντιπροσωπεία για τα οφθαλμικά μηχανήματα της 

Briot, της μεγαλύτερης εταιρίας κατασκευής μηχανημάτων για οπτικούς. 

Στα μέσα του 2005 η μεγαλύτερη γερμανική εταιρεία κατασκευής πολυεστιακών 

οφθαλμικών φακών εμπιστεύεται την αντιπροσώπευση της στην Ελλάδα στην Union 

Optic.  

 

 

 

Το ERP της Union Optic 

 

Η Union Optic έχει εγκαταστήσει το ERP σύστημα Atlantis της Unisoft. Συγκεκριμένα 

έχει εγκαταστήσει τις βασικές ενότητες και τις περισσότερες από τις πρόσθετες.  

 

Αναλυτικότερα: 
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Βασικές ενότητες

• Διαχείριση λογαριασμών εισπρακτέων-πληρωτέων 

• Διαχείριση αποθεμάτων, αγορών-πωλήσεων 

• Γενική λογιστική 

• Αναλυτική λογιστική 

• Διαχείριση παγίων 

• Διαχείριση Δ.Λ.Π. 

• Διαχείριση παραγωγής 

 

 

Πρόσθετες ενότητες  

• Κοστολόγηση και παραγωγή 

 Κοστολόγηση αγορών 

 Εσωλογιστική Βιομηχανική Κοστολόγηση 

 Διαχείριση δραστηριοτήτων 

 Προγραμματισμός παραγωγής (MRP I) 

 Προγραμματισμός παραγωγής-CRP (MRP II) 

• Reporting tools 

 Advanced reporting tools  

• Special Modules 

 Διαχείριση προϋπολογισμών-Budgeting 

 Διαχείριση MIS- Σχεδιαζόμενες προβολές (Cubes) 

 Customization tools 

 

Το συγκεκριμένο ERP, σύμφωνα με την υπεύθυνη μηχανοργάνωσης της Union Optic με 

την οποία και μιλήσαμε, επιλέχθηκε ως το πιο ευέλικτο και επειδή επιτρέπει σε μεγάλο 

βαθμό την παραμετροποίηση κατά την κρίση της Union Optic. Έδινε με άλλα λόγια τη 

δυνατότητα να επέμβουν εκ των έσω και να παραμετροποιήσουν το λογισμικό με 

μεγαλύτερη ελευθερία από ότι επιτρέπουν άλλα λογισμικά τα οποία κρίθηκαν 

περισσότερο «κλειστά». Αυτό ήταν κάτι που επεδίωξε η εταιρεία διότι θέλανε να 
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προσαρμόσουν το νέο λογισμικό με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες 

διαδικασίες που είχανε ήδη αρχίσει να προτυποποιούνε και να ορίζουν. Δεν επιδιώχθηκε 

δηλαδή να προσαρμοστούν πάνω στο μοντέλο που προβάλλει μέσα από το λογισμικό 

αλλά προσάρμοσαν το σύστημα στις διαδικασίες τους που ήδη είχανε ξεκινήσει να 

διαμορφώνουν λόγω του ISO που ήθελαν να περάσουν. 

 

Πριν από το ERP χρησιμοποιούσε  το Eurofasma της Singular, το Manpower της 

Singular για μισθοδοσία, ένα custom πρόγραμμα για τη διαχείριση των παραγγελιών ενώ 

δεν είχε μηχανογραφημένη τη διαδικασία παραγωγής. Ήταν ένα σύνολο από εφαρμογές 

μη ενοποιημένες με δυσκολία επικοινωνίας. Η αρχική ιδέα για το ERP προήλθε από τον 

εξωτερικό λογιστή της εταιρείας. Οι λόγοι της απόφασης να περάσουνε στη λύση του 

ERP συστήματος ήταν η ανάγκη να υπάρχει μια συνολική εικόνα της εταιρείας και 

έλεγχος όλων των διαδικασιών ανά πάσα στιγμή, η καλύτερη εποπτεία και πληροφόρηση 

και η ενοποίηση των εφαρμογών καθώς και η δυνατότητα αναφορών. Η λύση best of 

breed απορρίφθηκε διότι κρίθηκε πολύπλοκη λόγω της απαίτησης για δημιουργία custom 

συνδέσεων ώστε να γίνει η ενοποίηση και αυτές οι συνδέσεις θα δημιουργούσαν 

επιπλέον δυσκολίες ως προς τη συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος. Στην ουσία 

δεν θα πετυχαίνανε κάτι νέο και διαφορετικό από αυτό που είχανε μέχρι εκείνη τη στιγμή 

και σίγουρα θα δυσκολεύανε αν όχι καταργούσανε το στόχο της ενοποίησης όλων των 

εφαρμογών.  

 

Η διαδικασία υλοποίησης του ERP ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2002 για να τελειώσει 

τον Ιούνιο του 2003 με το σύστημα έτοιμο για χρήση. Η όλη προσπάθεια διήρκησε 

δηλαδή γύρω στους 9 μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έγινε η εγκατάσταση του 

συστήματος και η αλλαγή των διάφορων διαδικασιών της εταιρείας . Μέχρι τον 

Ιανουάριο του 2003, δηλαδή τους πρώτους 4 μήνες έγινε η εγκατάσταση του ERP, η 

αλλαγή των διαδικασιών, η εκπαίδευση των χρηστών και οι διάφορες μικροαλλαγές και 

ρυθμίσεις όπως αυτές προέκυπταν. Στη συνέχεια και μέχρι τον Ιούνιο του ’03 

αναπτύχθηκε ένα custom τμήμα λογισμικού για να καλύψει τις εξειδικευμένες 

λειτουργίες της παραγωγής των φακών. Αναπτύχθηκε custom διότι δεν υπήρχε κάτι τόσο 

εξειδικευμένο. Σε αυτό το διάστημα έγινε και η πιλοτική δοκιμή του συστήματος και οι 
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τροποποιήσεις σύμφωνα και με τις υποδείξεις των χρηστών. Υπήρχε δηλαδή συνεχής 

ανάμιξη των τελικών χρηστών του πακέτου, επικοινωνία μαζί τους και μια συνεχή 

έρευνα για τη βελτίωση των διαδικασιών, την επεξήγηση τυχόν αποριών και φυσικά 

διάλογος και συζήτηση για τις προτάσεις τους.  

 

Οι χρήστες του συστήματος είναι το λογιστήριο, οι τιμολογήσεις, η αποθήκη, η 

παραγωγή, οι γραμματείες, βασικά ολόκληρη η εταιρεία. Η ομάδα που ασχολήθηκε με το 

project αποτελούνταν από τους ανθρώπους της Unisoft, από μια εταιρεία που 

συνεργάζεται με την Union Optic για την  υποστήριξη του λογισμικού και υλικού της και 

από το εσωτερικό δυναμικό της εταιρείας. Ασχολήθηκε η υπεύθυνη της 

μηχανογράφησης με την οποία μιλήσαμε και άνθρωποι από τα διάφορα τμήματα και τις 

διαφορετικές λειτουργίες της εταιρείας ανάλογα με την ειδικότητα τους και τον τομέα 

ευθύνης τους. Οι χρήστες όπως είπαμε συμμετείχαν ενεργά σε όλη την διαδικασία 

εγκατάστασης και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το project είχε την ουσιαστική και 

αμέριστη στήριξη της ανώτατης διοίκησης και του διευθυντή της εταιρείας ο οποίος και 

ασχολήθηκε έντονα με το ζήτημα. 

 

 Το ERP καλύπτει ολόκληρη την εταιρεία και εγκαταστάθηκε απευθείας σε όλο το 

πλάτος της με μεσολάβηση βέβαια όπως είπαμε μιας πιλοτικής περιόδου όπου οι χρήστες 

είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το σύστημα και να προβάλλουν τις απορίες τους. 

Το συνολικό κόστος είναι δύσκολο να υπολογισθεί όπως σε όλες τις υλοποιήσεις ERP 

αλλά με μια αισιόδοξη εκτίμηση είναι γύρω στα 35.000 ευρώ αρχικά για την αγορά του 

λογισμικού και διάφορων άλλων εξόδων και φυσικά υπάρχουν τα πάγια ετήσια έξοδα 

συντήρησης όπως ορίζονται από το συμβόλαιο με τη Unisoft που είναι γύρω στα 12.000 

ευρώ ετησίως. Η εταιρεία προέβη και σε επιπλέον έξοδα βέβαια για την αγορά της SQL 

βάσης δεδομένων και των αδειών της καθώς δεν την είχε αλλά αυτά τα έξοδα δεν 

συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω υπολογισμό. 

 

Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν σε όλη αυτή την προσπάθεια δεν ήταν ιδιαίτερα 

σημαντικά σύμφωνα με την υπεύθυνη μηχανοργάνωσης. Κάτι που αξίζει να αναφερθεί 

είναι η αρχική αρνητική αντίδραση των χρηστών στο νέο σύστημα και το νέο τρόπο 
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εργασίας. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η γνώμη τους πάντοτε είχε το βάρος που της 

αναλογούσε και οι προτάσεις τους γινότανε σεβαστές. Μεγαλύτερο πρόβλημα υπήρχε σε 

εργαζόμενους οι οποίοι και λόγω της θέσης εργασίας τους δεν είχαν την απαραίτητη 

εξοικείωση με τους υπολογιστές. Έτσι έπρεπε να αφιερωθεί λίγο περισσότερος χρόνος 

για αυτούς. Γενικά η αντίδραση προήλθε από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είχαν 

συνηθίσει να εκτελούν την εργασία τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο ενώ με το νέο 

σύστημα έπρεπε να αλλάξουν τον τρόπο αυτό, στον οποίο ήταν καλοί και αποδοτικοί, 

και να περάσουν σε άλλες διαδικασίες. Φυσικά στην αρχή έπεσε η απόδοση τους και 

δυσανασχετούσαν αλλά αργότερα αυτά τα προβλήματα εξομαλύνθηκαν αρκετά. Σε 

κάποια στιγμή έγινε και η εκπαίδευση των χρηστών αλλά η πραγματική εξοικείωση ήρθε 

μόνο μέσα από την καθημερινή τριβή με το σύστημα μέσα από την εργασία τους αλλά 

και πιο πριν στη δοκιμαστική περίοδο. 

 

Γενικά η Union Optic δηλώνει ευχαριστημένη με το ERP και βλέπουνε ότι το σύστημα 

τους ωφελεί από άποψης πληροφόρησης, εποπτείας και ενοποίησης. Στα άμεσα σχέδια 

της εταιρείας είναι η εγκατάσταση του CRM της Unisoft, ενός συστήματος WMS-

διαχείρισης αποθήκης (warehouse management) και ενός B2B που θα συνεργάζονται όλα 

αυτά με το ERP. Συγκεκριμένα το CRM που επιλέχθηκε είναι και αυτό της Unisoft. Η 

επιλογή του έγινε κυρίως για αυτό το λόγο δηλαδή ώστε να επιτρέπει την ευκολότερη 

ένωση του με το υπάρχον ERP της Unisoft αν και το CRM της Singular ήτανε αυτό που 

εξυπηρετούσε καλύτερα τις ανάγκες της εταιρείας.
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8.2 Η περίπτωση της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής 

 

 

Η εταιρεία 

 

Η Βιομηχανική Μεταλλευτική ΑΕ ιδρύθηκε το 1982. Είναι θυγατρική της ΦΙΛΚΕΡΑΜ 

JOHNSON ΑΕ της πρώτης και μεγαλύτερης βιομηχανίας κεραμικών πλακιδίων στην 

Ελλάδα και μέλος αντίστοιχα του ομίλου ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON που αποτελείται από 

την ομώνυμη εταιρεία, τη Βιομηχανική Μεταλλευτική ΑΕ και τον Ιππόκαμπο ΑΕ.  

 

Η εταιρία τις τελευταίες δεκαετίες έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες 

παραγωγής και διάθεσης υλικών δόμησης, προσφέροντας στην αγορά υψηλής ποιότητας 

εξειδικευμένα προϊόντα. Διαθέτει μια πλήρη σειρά υλικών για την οικοδομή που 

μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της κατασκευής αλλά και της επισκευής σε πολλούς 

και διαφορετικούς τομείς: στο σοβάντισμα, στην προετοιμασία υποστρωμάτων, στην 

στεγάνωση, στην τοποθέτηση πλακιδίων, στην κατασκευή πισίνας κ.α..  

Οι μοντέρνες γραμμές παραγωγής της εταιρίας είναι πλήρως αυτοματοποιημένες 

αποδίδοντας επιβεβαιωμένη σταθερή ποιότητα σε όλα τα προϊόντα. Η εφοδιαστική 

αλυσίδα της εταιρίας λειτουργεί με υψηλά standards φροντίζοντας για την 

αποτελεσματική και έγκαιρη επίδοση των προϊόντων σε κάθε προορισμό τόσο στην 

τοπική αγορά (437 σημεία πώλησης) όσο και διεθνώς (το 10% της παραγωγής της 

εταιρείας προωθείται σε αγορές του εξωτερικού - Κύπρο, Ισραήλ, Σουηδία, Λιβύη, 

Ανατολική Ευρώπη, Πρώην Σοβ. Ένωση κ.λ.π. απαριθμώντας περίπου 50 συνεργάτες).  

Μέσα από το οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων της διαθέτει στην αγορά περί τα 160 

διαφορετικά προϊόντα που συνεχώς αυξάνονται με γνώμονα πάντα την πλήρη κάλυψη 

των αναγκών και απαιτήσεων των καταναλωτών.  

H BIO.ME. υποστηρίζει όλα τα προϊόντα της με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο 

προσφέρει υψηλές τεχνικές υπηρεσίες και συμβουλές χρήσης προϊόντων.  
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Η Βιομηχανική Μεταλλευτική είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001-2000. 

 

Το ERP της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής 

 

Το ERP που επιλέχτηκε ήταν το Navision της Microsoft (το οποίο πλέον έχει 

μετονομαστεί σε Microsoft Dynamics NAV). Συγκεκριμένα έχουν υλοποιηθεί τα 

modules Οικονομικής Διαχείρισης, Παραγωγής και Εμπορικής Διαχείρισης, το οποίο 

περιλαμβάνει και τη διαχείριση των αποθηκών. Το ERP σύστημα καλύπτει ολόκληρη 

την εταιρεία ενώ δεν συνδέεται με άλλες εφαρμογές και το χειρίζονται γύρω στους 15 με 

20 χρήστες. 

 

Το σύστημα άρχισε να χρησιμοποιείται live την 1/1/2006. Η διαδικασία υλοποίησης 

ξεκίνησε 6 μήνες πριν, ενώ ενάμισι χρόνο πριν ξεκίνησε η διαδικασία της αγοράς του 

κατάλληλου λογισμικού για την εταιρεία. Η Βιομηχανική Μεταλλευτική αποφάσισε να 

επενδύσει στη σταθερότητα και σιγουριά ενός μεγάλου ονόματος ώστε ακόμη και εάν 

κάτι πάει στραβά με τον προμηθευτή τους στο μέλλον, να υπάρχει πάντα κάποιος 

εναλλακτικός προμηθευτής και να μη χαθεί η δυνατότητα υποστήριξης της εταιρείας. 

Κάτι που είναι περισσότερο πιθανό να συμβεί φυσικά εάν εγκαταστούσανε κάποιο 

σύστημα από ένα μικρότερο οίκο. Αποκλείοντας λοιπόν τους μικρότερους προμηθευτές 

ERP και συνεπώς τις εγχώριες εταιρείες, βρεθήκανε μεταξύ SAP και Microsoft. Εκείνη 

την περίοδο η SAP δεν είχε βγάλει ακόμη το mySAP σύστημα της που είναι και μια 

οικονομικότερη εκδοχή αλλά διέθετε μόνο την ολοκληρωμένη σουίτα της που είχε 

σημαντικά μεγαλύτερο κόστος και ήταν πολύ πιο «βαρύ» λογισμικό. Έτσι η 

Βιομηχανική Μεταλλευτική αποφάσισε τελικά να περάσει στη λύση του Microsoft 

Navision το οποίο χαρακτηρίζει ως ένα αξιόλογο πακέτο με καλό module παραγωγής και 

μια πολύ σημαντική εταιρεία παγκοσμίου εμβέλειας, την Microsoft, από πίσω. Η 

περίπτωση μιας λύση best of breed δεν τους απασχόλησε διότι δεν τη θεωρούν αξιόλογη 

αλλά αντιθέτως τη θεωρούν ιδιαιτέρως προβληματική λόγω της δυσκολίας στη 

συντήρηση και των πολλών συνδέσεων μεταξύ των διαφορετικών εφαρμογών που 

απαιτεί.  
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Η απόφαση για την λύση ενός ERP πάρθηκε από τη διοίκηση αλλά η τελική επιλογή 

έγινε σε συνεργασία με εκπροσώπους από τα διάφορα τμήματα ενώ ιδιαίτερα 

ενδιαφέρθηκε το λογιστήριο λόγω και μεγαλύτερης απασχόλησης με τη μηχανογράφηση. 

Οι λόγοι που τους οδήγησαν σε αυτή τη λύση ήταν ότι το προηγούμενο σύστημα που 

είχανε δεν τους κάλυπτε και η εταιρεία μεγάλωνε και ήθελε κάτι ποιο ολοκληρωμένο και 

δυνατό από άποψης λογισμικού. Επίσης, θέλανε να υπάρχει η εγγύηση του μεγάλου 

ονόματος στο ERP σύστημα τους και η σιγουριά της συνέχισης παροχής υπηρεσιών 

υποστήριξης. Ακόμη σημαντικοί λόγοι ήταν η ανάγκη για ενοποίηση των εφαρμογών και 

αποδοτικής τους επικοινωνίας, η ανάγκη για αυξημένη πληροφόρηση και η δυνατότητα 

για εξαγωγή στοιχείων και αναφορών μέσα από το σύστημα. Το προηγούμενο τους 

σύστημα αποτελούτανε από ένα custom λογιστικό πρόγραμμα που είχε επιπλέον κάποιες 

πολύ βασικές λειτουργίες της αποθήκης (συγκεκριμένα κρατούσε δεδομένα για το τι 

έμπαινε και έβγαινε στην αποθήκη). 

 

Η μέθοδος υλοποίησης που ακολουθήθηκε ήταν η απευθείας υλοποίηση (big bang)  ενώ 

η Βιομηχανική Μεταλλευτική συνεργάστηκε με την συμβουλευτική εταιρεία Real 

Consulting η οποία ήταν ο προμηθευτής του πακέτου Navision της Microsoft και 

ανέλαβε την υλοποίηση του ΕRP. Σε πρώτη φάση έγινε η επιλογή της ομάδας 

υλοποίησης η οποία αποτελούτανε από μια ομάδα μέσα από την Βιομηχανική 

Μεταλλευτική και από μια ομάδα από την Real Consulting οι οποίες συνεργάζονταν. Η 

ομάδα της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής αποτελούταν από τον project manager, τον 

team leader και το work team. Η ομάδα της Real Consulting είχε αντίστοιχα έναν project 

manager και δυο συμβούλους. Εν συνεχεία συντάχτηκε και υπογράφηκε το Blueprint του 

έργου. Για να συνταχθεί το έγγραφο αυτό οι σύμβουλοι πήγανε στην εταιρεία 

καταγράψανε τις διαδικασίες της εταιρείας, τις ανάγκες (λογιστική γενική και αναλυτική, 

πωλήσεις, αποθήκες, αγορές-προμήθειες, παραγωγή και κοστολόγηση) και τις απαιτήσεις 

από το νέο σύστημα συζητώντας με τα διάφορα τμήματα. Αυτή η φάση διήρκησε ενάμισι 

μήνα. Ακολούθως τους επόμενους δυο μήνες έγινε η διαδικασία της παραμετροποίησης 

του λογισμικού από τη Real Consulting ενώ η ομάδα της ΒΙΟ.ΜΕ. συνέλλεξε τα 

απαραίτητα δεδομένα από τα διάφορα τμήματα και τους χρήστες. Σε αυτή τη φάση 
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υπήρχε συνεχής ροή πληροφορίας μεταξύ των ομάδων και επικοινωνία. Παράλληλα 

έγινε και η εγκατάσταση του hardware. Στο σύστημα έγινε αναπόφευκτα και 

customization σε κάποια σημεία αλλά ελαφριάς μορφής.  Στη συνέχεια παραδόθηκε η 

βάση χωρίς να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η παραμετροποίηση της και έγινε το 

τεστάρισμα της και ο έλεγχος. Μετά από ένα μήνα ολοκληρώθηκαν αυτές οι διαδικασίες 

και άρχισε η εκπαίδευση των χρηστών από τη Real Consulting. Ακολούθησε πλέον η 

ζωντανή λειτουργία του καινούριου συστήματος όπου και συνεχίστηκε η υποστήριξη 

των χρηστών και σε ατομικό επίπεδο. 

 

Στην όλη διαδικασία φυσικά δε θα μπορούσανε να λείψουνε και κάποια προβλήματα. Το 

πιο σημαντικό ήταν η εισαγωγή της αλλαγής στον τρόπο εργασίας των χρηστών και η 

εισαγωγή της τεχνολογίας που έφερε αντιδράσεις από πλευράς χρηστών. Η αντίδραση 

τους στο νέο σύστημα ήταν αρνητική ιδιαίτερα από τους χρήστες που δεν ήταν και 

ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη χρήση υπολογιστών. Επίσης, η εκπαίδευση τους ήταν μη 

ολοκληρωμένη με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν δυσκολίες με το νέο λογισμικό. Η 

εκπαίδευση γενικώς δεν τους βοήθησε ιδιαίτερα και χρειάστηκε στη συνέχεια σημαντική 

βοήθεια από την ομάδα υλοποίησης για να ανταπεξέλθουν στο νέο περιβάλλον.  Άλλα 

σημαντικά προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι αυτά της επικοινωνίας μεταξύ των 

διάφορων ομάδων που εμπλέκονταν στο project, εσωτερικών και εξωτερικών, αλλά και 

των χρηστών καθώς μερικές φορές ήταν δύσκολο να συνεννοηθούν όλοι αυτοί οι 

άνθρωποι. Υπήρχαν εξάλλου οι άνθρωποι της εταιρείας, οι άνθρωποι του προμηθευτή 

και οι χρήστες. Η επικοινωνία με τον προμηθευτή σημειώνεται ως ένα πρόβλημα που 

χρειάστηκε να δοθεί λίγο περισσότερη προσοχή καθώς είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει 

ξεκάθαρη αντίληψη των ζητούμενων και των αναγκών της εταιρείας. Υπήρξαν κάποιες 

παρανοήσεις και παραλείψεις στην πορεία του έργου αλλά όλα αυτά εντοπίστηκαν και 

διορθώθηκαν. Η έλλειψη τεχνικών εγγράφων (documentation) που θα λειτουργούσε 

επεξηγηματικά για τη χρήση του λογισμικού ήταν ένα άλλο εμπόδιο που συναντήθηκε 

ενώ σημαντική δυσκολία παρουσίασε και η συλλογή των δεδομένων που θα εισάγονταν 

στην εφαρμογή καθώς δεν υπήρχαν μηχανογραφημένα στο παλιό σύστημα και έτσι 

έπρεπε να συγκεντρωθούν από τους εργαζόμενους-χρήστες. Αυτό ήταν μια αρκετά 

κοπιαστική διαδικασία. Άλλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν ήταν με την εκτύπωση 

 77



των παραστατικών και στο πρώτο λογιστικό κλείσιμο του μήνα. Οι διαδικασίες αυτές 

τελικά ήθελαν περισσότερη δουλειά απότι είχε υπολογιστεί. Η απουσία τυποποίησης των 

διαδικασιών δυσκόλεψε, αλλά και η αποτύπωση στο Navision των διαδικασιών που 

υπήρχαν πριν, στο custom σύστημα. Υπήρξαν και προβλήματα με την παραμετροποίηση 

η οποία δεν έγινε σωστά σε κάποια σημεία. Τελειώνοντας αναφέρουμε τη δυσκολία 

αναβαθμίσεων του συστήματος λόγω του customization που έγινε, παρόλο που αυτό δεν 

ήτανε ιδιαίτερα εκτεταμένο.  

 

Τα οφέλη που είδε η εταιρεία με το ERP που έβαλε ήτανε η ενοποίηση των εφαρμογών, 

ο καλύτερος έλεγχος των εσωτερικών της διαδικασιών, η αφθονία πληροφορίας και 

ευκολία πληροφόρησης, η μείωση των αποθεμάτων, η μείωση των καθυστερήσεων, η 

βελτίωση του χειρισμού των παραγγελιών, η αύξηση ταχύτητας και απόδοσης των 

λειτουργιών, η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, η καλύτερη επικοινωνία με τον 

προμηθευτή και η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Σημαντική προϋπόθεση 

επιτυχίας αναφέρεται η ολόψυχη αφοσίωση της διοίκησης στο project, ο σεβασμός που 

ενέπνεε ο project manager που ήταν ο οικονομικός διευθυντής, ένα πρόσωπο ικανό τον 

οποίο εμπιστεύονταν και ακολουθούσαν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, αλλά και η 

ικανότητα και το επίπεδο της ομάδας υλοποίησης που αποτελούσαν και το συνδετικό 

κρίκο μεταξύ εταιρείας και προμηθευτή. Επίσης πρέπει να πούμε πως οι χρήστες 

συμμετείχαν σημαντικά ενεργά στην διαδικασία δίνοντας τις γνώσεις τους και τη γνώμη 

τους. Στην ερώτηση για το τι θα κάνανε διαφορετικά η απάντηση ήτανε πως θα δινόταν 

περισσότερο βάρος στην εκπαίδευση των χρηστών και θα γινόταν καλύτερη 

προετοιμασία εκ μέρους της εταιρείας για το blueprint του project ώστε να υπάρχουν 

όλες οι διαδικασίες, ανάγκες και απαιτήσεις καταγεγραμμένες με λεπτομέρεια.
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8.3 Σχολιασμός των περιπτώσεων 

 

 

Παρατηρούμε πως και οι δυο εταιρείες απορρίψανε τη λύση του best of breed λογισμικού 

ως επίπονη και πολύπλοκη λόγω των συνδέσεων που απαιτούνται να γραφούν μεταξύ 

των διάφορων εφαρμογών και της ένωσης τους σε ένα γραφικό περιβάλλον. Κυρίως 

όμως απορρίφθηκε διότι θα δυσκόλευε υπερβολικά ή θα καθιστούσε και αδύνατη ακόμα, 

την αναβάθμιση και συντήρηση του συστήματος. Δε θεωρήσανε ότι η best of breed λύση 

έχει να προσφέρει κάτι και σίγουρα δεν τους έδινε την ενοποίηση που επιθυμούσανε. Τα 

μειονεκτήματα αυτά που έχουν σημειωθεί και στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται κατά 

την κρίση των ερωτηθέντων πολύ σημαντικότερα από τα όποια πλεονεκτήματα μπορεί 

να έχει η μέθοδος best of breed. Η ΒΙΟ.ΜΕ. βλέπουμε πως προτιμά τη σιγουριά 

υποστήριξης που της παρέχει η χρησιμοποίηση του λογισμικού ενός παγκοσμίως 

καταξιωμένου οίκου όπως η Microsoft ενώ η Union Optic από την άλλη πλευρά προτιμά 

την ευελιξία παραμετροποίησης ου της προσφέρει το λογισμικό του εγχώριου 

προμηθευτή ERP, Unisoft. Εξάλλου, η εταιρεία είχε ήδη αρχίσει να προτυποποιεί και να 

ορίζει της διαδικασίες της μέσα από το πρόγραμμα ποιότητας ISO που θέλανε να 

περάσουν. Οπότε επιθυμούσαν να προσαρμόσουν το λογισμικό στις διαδικασίες τους. 

 

Βασικός λόγος εγκατάστασης του ERP και στις δυο περιπτώσεις ήταν να υπάρχει 

ενοποίηση των εφαρμογών και καλύτερη πληροφόρηση. Θέλανε να έχουνε μια συνολική 

και λεπτομερή εικόνα της επιχείρησης και έλεγχο όλων των σημαντικών λειτουργιών. 

Αυτό όπως είδαμε και στη βιβλιογραφία είναι και το κυριότερο όφελος που παρουσιάζει 

η χρησιμοποίηση ενός ERP. H Union Optic μάλιστα προέβαλλε την ευκολία ενοποίησης 

ως πιο σημαντική και από την ίδια τη λειτουργικότητα του λογισμικού και αυτό είναι ένα 

πολύ σημαντικό σημείο που τονίζει την αξία της ενοποίησης καθώς η εταιρεία με αυτό 

σαν κριτήριο προχώρησε στην επιλογή του CRM ίδιου προμηθευτή ενώ την 

εξυπηρετούσε καλύτερα το CRM άλλης εταιρείας. Τα υπόλοιπα οφέλη που ανέφερε η 

ΒΙΟ.ΜΕ. συμπίπτουν με αυτά που σημειώνονται και στη βιβλιογραφία όμως δεν 
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παρατηρήθηκε μείωση της γραφειοκρατίας απλά αλλαγή του τρόπου εργασίας αλλά ούτε 

και συμφώνησαν ότι η τυποποίηση που παρέχει το ERP αποτελεί ουσιαστική ευκολία. 

 

Το project διήρκησε σχετικά λίγο καιρό για τα διεθνή δεδομένα και στις δυο εταιρείες με 

διάρκειες 9 και 6 μήνες αντίστοιχα. Στην βιβλιογραφία συναντούμε μέχρι και 

πολύχρονες προσπάθειες αλλά προφανώς το μέγεθος των εταιρειών είναι αυτό που 

καθορίζει και το μέγεθος του project και στην περίπτωση μας είχαμε να κάνουμε με δυο 

επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους. Επίσης κοινό στοιχείο είναι η χρησιμοποίηση κάποιας 

εξωτερικής εταιρείας για την υποστήριξη του project. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι 

ότι ένα τόσο σημαντικό project χρειάζεται ανθρώπους με γνώσεις και κυρίως την 

εμπειρία για να το στηρίξουν. Οι άνθρωποι του προμηθευτή βέβαια είναι απαραίτητοι 

και συμμετέχουν από πλευράς προμηθευτή αναλαμβάνοντας το έργο. Αλλά πέρα από 

αυτή την ομάδα χρειάζεται και η συμμετοχή των ανθρώπων της εταιρείας. Άλλο κοινό 

στοιχείο είναι η απευθείας μέθοδος υλοποίησης σε ολόκληρη την εταιρεία (big bang 

method) μετά από μια πιλοτική περίοδο τεσταρίσματος και ελέγχου όμως και αυτό είναι 

αποτέλεσμα του μεγέθους της εταιρείας. 

 

Η συμμετοχή των χρηστών ήταν έντονη στις υλοποιήσεις που εξετάζουμε και η στήριξη 

της διοίκησης επίσης ουσιαστική πράγμα που σημαίνει πως υπήρχαν κάποιες σημαντικές 

προϋποθέσεις επιτυχίας σύμφωνα και με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από τη 

βιβλιογραφική έρευνα. Ειδικά η αφοσίωση της διοίκησης τονίστηκε από τους 

ερωτηθέντες ως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που βοήθησε την ομαλή εξέλιξη του 

έργου, συμπλέοντας με τα θεωρητικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει. 

 

Όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίσανε, το πιο σημαντικό ήτανε και στις δυο 

περιπτώσεις η αντίδραση των χρηστών στο νέο σύστημα και το νέο τρόπο εργασίας, κάτι 

που επαληθεύεται και από τη βιβλιογραφική έρευνα. Επίσης μας τονίσανε τη σημασία 

της εκπαίδευσης και διαπιστώσανε πως ήτανε πράγματι ελλιπής αλλά και τη σημασία της 

σωστής επικοινωνίας με τις εξωτερικές ομάδες υποστήριξης της υλοποίησης και τον 

προμηθευτή. Κάποιο πρόβλημα που παρουσιάστηκε και δεν έχει αναφερθεί μέχρις 

στιγμής στο θεωρητικό τμήμα της εργασίας είναι η έλλειψη τεχνικών εγγράφων 
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(documentation) που θα λειτουργούσαν επεξηγηματικά της λειτουργίας του λογισμικού 

βοηθώντας τους χρήστες. Επίσης στη BIO.ME. το customization που έγινε αν και 

ελαφρύ δημιουργεί κάποια προβλήματα, όπως είδαμε και στη βιβλιογραφία, στην 

περίπτωση των αναβαθμίσεων (upgrades) νέων εκδόσεων του ERP. Customization 

βέβαια υπάρχει και στην περίπτωση της Union Optic όπου μάλιστα χρησιμοποιήθηκε και 

μια custom εφαρμογή η οποία συνδέθηκε στο σύστημα με όλα τα μειονεκτήματα που 

κάτι τέτοιο έχει σύμφωνα με τους ειδικούς των ERP αν και αναπόφευκτο στη 

συγκεκριμένη περίπτωση δεδομένου πως δεν υπήρχε κάποια αντίστοιχη εμπορική 

εφαρμογή.  

 

Οι δυο αυτές περιπτώσεις που είδαμε θεωρούνται από τους ίδιους τους ανθρώπους που 

συμμετείχανε ως επιτυχημένες υλοποιήσεις. Οι εταιρείες μας δήλωσαν ότι είναι και οι 

δυο ευχαριστημένες από το νέο σύστημα τους με κύρια οφέλη την πλήρη πληροφόρηση, 

εποπτεία και ενοποίηση.
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Κεφάλαιο 9  

Τελικά συμπεράσματα και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα 
 

 

 

9.1 Τελικά συμπεράσματα 

 
Ολοκληρώνοντας αυτήν την εργασία βγαίνουν κάποια σημαντικά συμπεράσματα. 

Καταρχήν η υλοποίηση ενός ERP δεν είναι ένα Ι.Τ. project (πληροφορικής) αλλά ένα 

project που εκτείνεται σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας και εμπεριέχει την έννοια της 

αλλαγής των επιχειρησιακών διαδικασιών. Δεν πρόκειται απλά για την προσθήκη ενός 

πακέτου εφαρμογών αλλά για μια ριζική μεταρρύθμιση που λαμβάνει χώρα στην 

επιχείρηση και τον τρόπο που αυτή είναι οργανωμένη και λειτουργεί. Χρειάζεται λοιπόν 

υπευθυνότητα και σωστή ενημέρωση μια κίνηση εγκατάστασης ERP για να έχει θετική 

κατάληξη. Τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσει μια εταιρεία στα πλαίσια της 

προσπάθειας της για εγκατάσταση ERP είναι πολλά όπως είδαμε και κάποια από αυτά 

μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο έργο. Είναι δεδομένο πως το project του ERP 

περιλαμβάνει ανθρώπους από όλα τα επίπεδα και λειτουργίες της εταιρείας. Είναι ένα 

project με ανθρώπινο προσανατολισμό και τα μεγαλύτερα προβλήματα μπορεί να 

προκύψουν από την αντίδραση αυτών των ανθρώπων στην αλλαγή. Χρειάζεται λοιπόν 

να γίνει σωστή διοίκηση αλλαγής και να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στον ανθρώπινο 

παράγοντα και τη σωστή επικοινωνία. Η σωστή επικοινωνία εξάλλου είναι βασική στις 

σχέσεις με τους χρήστες της εφαρμογής αλλά και με τους εξωτερικούς συμβούλους που 

στηρίζουν την υλοποίηση του έργου όπως και τον προμηθευτή του λογισμικού. Είδαμε 
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επίσης ότι η αφοσίωση και δέσμευση της ανώτατης διοίκησης στο project είναι υψίστης 

σημασίας προϋπόθεση και σε αυτό συμφωνούν απόλυτα τα ευρήματα της βιβλιογραφίας 

με τις συνεντεύξεις των εταιρειών. Ακόμη διαπιστώσαμε ότι το θέμα του customization 

χρειάζεται προσεκτικούς χειρισμούς διότι πρόκειται για ένα αρκετά ευαίσθητο σημείο 

της υλοποίησης. Οι εταιρείες μπορεί να θέλουν να γίνει έντονο customization ώστε να 

έρθει το πρόγραμμά στα μέτρα τους και στον τρόπο που αυτές ορίζουν για τις 

διαδικασίες τους. Όμως το  έντονο customization έχει το μειονέκτημα ότι προκαλεί 

αστάθεια στο σύστημα και καθιστά δύσκολη τη λήψη αναβαθμίσεων ή ακόμα και 

υποστήριξης διότι έχουν γίνει επεμβάσεις στον κύριο κορμό του λογισμικού οι οποίες 

αλληλεπιδρούν κατά άγνωστο και απρόβλεπτο πολλές φορές τρόπο με τον υπόλοιπο 

κώδικα του προγράμματος. 

 

Η μέθοδος best of breed από την άλλη πλευρά δε φαίνεται να αποτελεί τόσο αξιόπιστη 

εναλλακτική λύση διότι έχει σαν σημαντικό μειονέκτημα τη δυσκολία της ενοποίησης 

των εφαρμογών. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως η ενοποίηση των εφαρμογών είναι ο 

σημαντικότερος λόγος που οδηγεί στη μελέτη της λύσης ενός ERP. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος δυσκολεύει ιδιαίτερα τη σύνδεση και επικοινωνία των εφαρμογών διότι 

πρόκειται για προγράμματα από διαφορετικούς κατασκευαστές. Αφενός μεν χρειάζεται 

πολύ περισσότερη δουλειά για να συνεργαστούν με αξιοπιστία και αφετέρου η λήψη 

αναβαθμίσεων και νέων εκδόσεων όπως και η συντήρηση του συστήματος 

αποδεικνύεται δουλειά για γερά νεύρα. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα 

λεγόμενα των δυο εταιρειών που πήραν μέρος στην έρευνα αυτή.  

 

Τα ERP αφορούν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τους κατασκευαστές να 

ανταγωνίζονται σε αυτό το νέο τμήμα της αγοράς προσφέροντας προϊόντα ERP ειδικά 

για μικρές και ειδικά για μεσαίες επιχειρήσεις. Από τη μια πλευρά υπάρχει 

διστακτικότητα από μεριάς των SME που οφείλεται και στους περιορισμένους πόρους 

τους αλλά είναι γεγονός πως αυτή η αγορά δεν έχει κορεστεί ακόμη. Οι μεγαλύτεροι 

προμηθευτές ERP ανταγωνίζονται πολύ σκληρά μεταξύ τους αλλά και με μικρότερους 

τοπικούς προμηθευτές για το target group των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

προσπαθώντας να χωρέσουν τις λειτουργίες ενός μεγάλου πακέτου σε μια οικονομική 

 83



και προσιτή προσφορά για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Αυτός ο αγώνας δρόμου αφορά 

ιδιαίτερα τη χώρα μας όπου η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων εμπίπτουν στην 

κατηγορία των μικρομεσαίων.  

 

 

 

9.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Το αντικείμενο των ERP είναι αρκετά αμφιλεγόμενο με άλλους να υποστηρίζουν τη 

χρήση τους εστιάζοντας στα πλεονεκτήματα και τα οφέλη για την επιχείρηση και άλλους 

να εστιάζουν στα μειονεκτήματα και τους κινδύνους. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να 

πούμε είναι ότι μπορεί να γίνει κάποια επιπλέον έρευνα πάνω στο θέμα. Για παράδειγμα 

μπορεί να ερευνηθεί περαιτέρω η χρησιμοποίηση των ERP στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις δεδομένου ότι η βιβλιογραφία μάλλον υστερεί σε αυτήν την περιοχή. Αυτή 

είναι και η περίπτωση της χώρας μας. 

 

 Εμείς προτείνουμε καταρχήν όμως μια γενική έρευνα στις ελληνικές επιχειρήσεις, 

ανεξαρτήτου μεγέθους, που έχουν εγκαταστήσει κάποιο ERP. Παρακάτω προτείνουμε 

ένα παράδειγμα ερωτηματολογίου: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Στοιχεία εταιρείας 

1. Αριθμός εργαζομένων: 

2. Τομέας δραστηριοτήτων: 

 

Σύστημα ERP 

3. Όνομα λογισμικού: 

4. Προμηθευτής: 
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5. Πόσα modules έχετε εγκαταστήσει;  

  Όλα   Αρκετά από τα modules   Λίγα modules 

 

 

 

Λόγοι εγκατάστασης ERP  

6. Πόσο σημαντικοί ήταν οι παρακάτω λόγοι για να οδηγηθείτε στην λύση ενός ERP;  

(0-καθόλου,4-πολύ σημαντικός λόγος) 

  0         1           2          3          4 
 

 

Ενοποίηση των εφαρμογών 

 

Καλύτερος έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών  

 

Καλύτερη πληροφόρηση 

 

Καλύτερη λήψη αποφάσεων  

 

Τυποποίηση σε όλη την εταιρεία 

 

Μείωση της γραφειοκρατίας  

 

Αύξηση ταχύτητας και απόδοσης των λειτουργιών 

 

Βελτίωση του χειρισμού των παραγγελιών 

 

Καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη  

 

Ελαχιστοποίηση της απώλειας εσόδων  

 

Αύξηση πωλήσεων 
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Αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας   

 

Άλλος λόγος   …………………………………………………………….. 

 

 

7. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο ERP; 

 

8. Το ERP χρησιμοποιείται μόνο του ή υπάρχουν και άλλες εφαρμογές λογισμικού στην 

εταιρεία; 

 

9. Αν υπάρχουν και άλλες εφαρμογές, συνδέονται με το ERP; 

 

10. Πόσο καιρό διήρκησε η διαδικασία εγκατάστασης του ERP ; 
(από τη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία αναζήτησης του κατάλληλου λογισμικού μέχρι τη στιγμή που άρχισε 

να χρησιμοποιείται επίσημα το νέο σύστημα) 

 

11. Ποιες από τις παρακάτω ομάδες πήραν μέρος στο project: 

Εσωτερικό δυναμικό της επιχείρησης  

Εξωτερικοί σύμβουλοι   

Άνθρωποι της εταιρείας κατασκευής του ERP 

 

 

 

12. Ποια από τα παρακάτω προβλήματα συναντήσατε στην υλοποίηση του ERP και πόσο 

σημαντικά ήταν (0-καθόλου, 4-πολύ σημαντικό) 

  0         1           2          3          4  

Αντίδραση των εργαζομένων στην αλλαγή 

 

Τα κόστη εμφανίστηκαν αυξημένα 
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Ο χρόνος υλοποίησης εμφανίστηκε αυξημένος 

 

Ελλιπής εκπαίδευση των χρηστών 

 

Προβλήματα με τα δεδομένα 

 

Δυσκολίες στη μεταφορά δεδομένων από  

προηγούμενες εφαρμογές 

 

Προβλήματα στον επανασχεδιασμό των  

επιχειρησιακών διαδικασιών 

 

Έλλειψη δέσμευσης από τη διοίκηση 

 

 

Προβλήματα στη σύνδεση με άλλες εφαρμογές 

 

Προβλήματα επικοινωνίας με τις εξωτερικές  

ομάδες υποστήριξης  

 

Διαμάχες μεταξύ τμημάτων στο εσωτερικό της εταιρείας 

 

Δυσκολία στην παραμετροποίηση του λογισμικού 

 

Οι χρήστες δυσκολεύονται με το νέο σύστημα 

 

Μη επαρκής τεχνολογική γνώση στο εσωτερικό  

της εταιρείας 

 

Άλλο πρόβλημα        ………………………………………………………….. 
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13. Ποια από τα παρακάτω οφέλη είδατε από την εγκατάσταση του ERP  

(0-καθόλου, 4-πολύ σημαντικό όφελος) 
  0         1           2          3          4 

 

Ενοποίηση των εφαρμογών  

 

Αποφυγή πλεονάζουσας πληροφορίας  

 

Καλύτερος έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών  

 

Αφθονία πληροφορίας 

 

Καλύτερη λήψη αποφάσεων  

 

Ευκολία λόγω τυποποίησης σε όλη την εταιρεία 

 

Μείωση της γραφειοκρατίας  

 

Αύξηση ταχύτητας και απόδοσης των λειτουργιών 

 

Μείωση των αποθεμάτων  

 

Βελτίωση του χειρισμού των παραγγελιών 

 

Καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη  

 

Ικανοποίηση του προμηθευτή 
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Ελαχιστοποίηση της απώλειας εσόδων  

 

Αύξηση πωλήσεων 

 

Μείωση του κόστους αγορών 

 

Αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας   

 

Άλλο όφελος          ……………………………………………………….. 

 

 

14. Πόσο διήρκησε η εκπαίδευση των χρηστών; 

 

15. Είστε ικανοποιημένοι από την εκπαίδευση τους; 

Ναι ήταν ικανοποιητική  Πιστεύω πως δεν ήταν αρκετή 

 

 

16. Κάνατε κάποιο customization (τροποποίηση) του λογισμικού;  (0-καθόλου, 4-έγιναν 

μεγάλες επεμβάσεις) 
 

 

 

 

17. Αλλάξατε τις επιχειρησιακές σας διαδικασίες για να ταιριάξουν με το μοντέλο του 

ERP; 

Ναι   Όχι 

 

18. Προσαρμόσατε το ERP στις ήδη προτυποποιημένες επιχειρησιακές σας διαδικασίες;  

 

Ναι  Όχι 

  0         1           2          3          4 
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19. Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ως προϋποθέσεις επιτυχίας της υλοποίησης ERP; 

(0-καθόλου σημαντικό, 4-πολύ σημαντικό) 
  0         1           2          3          4 

 

Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης 

 

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση των χρηστών 

 

Ελάχιστο customization 

 

Σωστό project management 

 

Συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία 

 

Προηγούμενη εμπειρία υλοποίησης 

 

Χρήση εξωτερικών συμβούλων 

 

Τεχνολογικό υπόβαθρο γνώσεων στην εταιρεία 

 

Καλή επικοινωνία με την εξωτερική ομάδα 

 

 Αποτελεσματική διευθέτηση των διαφωνιών  

 

Επαρκής έλεγχος του νέου συστήματος 

 

Η σωστή σύνθεση της ομάδας υλοποίησης 

 

Άλλη προϋπόθεση             ………..…………………………………………….. 

 

 

 90



 

20. Από τη στιγμή που εγκαταστήσατε το ERP, το έχετε επεκτείνει (π.χ περισσότερα 

modules) 

Ναι           Όχι 

 

 

21. Αν όχι, σκέφτεστε να το επεκτείνετε; 

Ναι           Όχι 

 

 

22. Είστε ευχαριστημένοι από το ERP; (0-καθόλου, 4-πολύ ευχαριστημένοι) 

  0         1           2          3          4 
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