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Επιτελική Σύνοψη

Η χρήση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας 

ως όπλο κατά του αυξανόμενου 

ανταγωνισμού αποτελεί ένα πολύ 

δημοφιλές κλισέ στους κόλπους των 

οργανισμών. Παρόλα αυτά, υπάρχει μία 

αξιοπρόσεχτη έλλειψη πλήρους κατανόησης 

των βασικών παραγόντων που καθορίζουν 

την επιλογή χρήσης και την επιρροή της 

Πληροφοριακής Τ εχνολογίας στους 

οργανισμούς και στις κρίσιμες λειτουργίες 

που επιτρέπουν τον ομαλό συγχρονισμό 

της τεχνολογίας και της Επιχειρησιακής 

Στρατηγικής. Σε αυτή τη διπλωματική 

γίνεται προσπάθεια για την διασύνδεσή 

τους μέσα από μία περιεκτική ανάλυση. Η 

εστίαση μετά κατευθύνεται στη επίδραση 

που έχει η εισαγωγή των Πληροφοριακών 

Συστημάτων στην ανταγωνιστική 

στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τα 

πλεονεκτήματα και τους κινδύνους που 

κρύβει η μετάβαση.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1“

1.1 ΞΙί-ΏΓΊΕΪιιζ; και pRcLpciq; τγίιζ; ΕιπΗυϋματικής

Ο όρος στρατηγική μττορεί να ακουστεί σε οποιοδήποτε διάδρομο γραφείων 

διοικητικών, είτε ανήκουν στον πιο αξιόλογο και επηρεάζων οργανισμό του κόσμου 

είτε σε μία μικρή ατομική επιχείρηση. Από τη γέννηση της η στρατηγική, όταν την 

πρώτο-χρησιμοποίησε ο Μέγας Αλέξανδρος για να νικήσει τους Ρωμαίους, 

αποτέλεσε πολεμική δύναμη. Έτσι τη χρησιμοποιεί και ο Sun Tzu1 στην Τέχνη 

του Πολέμου, ένα από τα βασικότερα κείμενα της βιβλιογραφίας του μάνατζμεντ, 

ως στρατιωτική αρχή για κυριαρχία.

Πολλές από αυτές τις ιδέες εφαρμόζονται ακόμα και σήμερα, με τη διαφορά 

ότι χρησιμοποιούνται για κυριαρχία των επιχειρήσεων για την απόκτηση 

μακροπρόθεσμου πλεονεκτήματος. Επιπλέον, «στις νεότερες κοινωνίες οι στρατηγικές 

αναδύονται από τις ανάγκες των οργανισμών και δεν χρησιμοποιούνται αυτούσιες επ' 

άπειρο2 ». Αυτή η διπλωματική χρησιμοποιεί αρχές του μάνατζμεντ για την 

ανάπτυξη στρατηγικών. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από μία πρωτογενή ποιοτική 

έρευνα, εξετάζει την σύνδεση (ευθυγράμμιση) της Επιχειρησιακής Στρατηγικής με 

την Πληροφοριακή Στρατηγική. Κίνητρο της είναι η άγνοια πολλών οργανισμών να 

χρησιμοποιήσουν την Πληροφοριακή Τεχνολογία στρατηγικά, σύμφωνα με τις ανάγκες 

τους και όχι ως πανάκεια για την επίλυση όλων των προβλημάτων και επιπλοκών 

που τυγχάνει να αντιμετωπίζουν.

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί τον πρόλογο της διπλωματικής υπογραμμίζει 

το κίνητρό για την συγγραφή της, θέτει τους στόχους και τις βλέψεις της έρευνας 

και δηλώνει τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά την συγγραφή.

Το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινά με μία αναφορά, μέσα από μία ιστορική 

αναδρομή, στον ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας της τεχνολογίας και * 2

' Denma Translation Group, "Sun Tzu, The Art of War: the Denma translation", Shambala Publications Inc 
Εκδοτική, 2001
2 Minzberg, H. & Waters, J., A., Of Strategies, Deliberate and Emergent', Strategic Management Journal, 
Τόμος 6, Σελίδα 257, I 985

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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κατ' επέκταση της πληροφοριακής τεχνολογίας για τον σύγχρονο οργανισμό. 

Επιπλέον, αναλύονται και συνδέονται οι όροι Επιχειρησιακή Στρατηγική, 

Πληροφοριακή Στρατηγική, Πληροφοριακά Συστήματα και Πληροφοριακή 

Υποδομή/Αρχιτεκτονική. Στη συνέχεια, αναλύονται οι τύποι και οι στόχοι των 

διαφορετικών τύπων πληροφοριακών συστημάτων και αναλύεται η αξία τους για 

την καθιέρωση μιας άρτιας Πληροφοριακής Υποδομής όπως προστάζει η 

Επιχειρησιακή Στρατηγική μέσα από την Στρατηγική Ευθυγράμμιση.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της 

Πληροφοριακής Τεχνολογίας και Συστημάτων μέσα από στρατηγικά μοντέλα και 

υπερτονίζεται η σημασία της απόκτησης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, ενώ 

αντιθέτως, στο τέταρτο επισημαίνονται οι κίνδυνοι από την λανθασμένη χρήση 

τους.

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται μία ανακεφαλαίωση των στοιχείων, 

αναφέρονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την συγγραφή καθώς και 

κάποιες ς για περαιτέρω έρευνα.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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Σύνδεση Επιχειρησιακής και Πληροφοριακής 
Στρατηγικής

J_________________________

ΚΕΦπηπια β°

Ξ.1 Ιαττπριι-ίΓϊ RvciBpnpn

Μελετώντας κανείς την πορεία του ανθρώπου κατά την περιπλάνησή του 

μέσα στην ιστορία, είναι μάλλον αδιανόητο να μην θαυμάσει το θαύμα της εξέλιξης 

του ως είδος. Παρόλα αυτά, δεν είναι η οργανική εξέλιξη του που εκπλήσσει 

περισσότερο- αλλά οι πολιτισμικές αλλαγές στον ίδιο και στο περιβάλλον που 

ενεργοποιείται. Κάθε μέρα και κάποια μικρή αλλαγή- κομμάτι της ιστορίας του- 

κάθε χρόνος και μια πληθώρα, άξιων προς καταγραφή, συμβάντων- κάθε αιώνας 

και ένας συνδυασμός κοσμοϊστορικών γεγονότων.

Ξ.1.1 ΠνΒρύιπί'ν'Γι □,·.·,α^;ι-!Γι...Τc Η a ρ ;-;e= izrri.

Η ανάγκη για την εξασφάλιση της βασικότερης ανάγκης, αυτήν της επιβίωσης 

έφερε και το πρώτο δείγμα τεχνικής ικανότητας-τεχνογνωσίας του ανθρώπου τον 

«χειροπέλεκη»· η ανάγκη για καταγραφή έφερε την ανακάλυψη της γραφής και ου 

το καθεξής. Από τότε και καθολη την πορεία της ιστορίας ο άνθρωπος 

χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα για να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του. Κατά 

τους τρεις τελευταίους αιώνες «γεννήθηκε» η τεχνολογία, με την ευρεία σημερινή 

της έννοια, σημαδεύοντας τον I 8° ως τον αιώνα της βιομηχανικής επανάστασης και 

των μηχανικών συστημάτων, τον I 9° ως την εποχή της ατμομηχανής και τον 20° 

ως τον αιώνα της πληροφορίας.

ΕΞ.1.ΞΞ. Ο RiLUvac; της ΓΊΗηρπηιιπρϊιΖίρ ι-ιαι n U-incpicjh-iri 

Ε η a ά cj τ a ct r ι

Όπως αναφέρει ο Tanenbaum η εξέλιξη των τεχνολογιών κατά τον 20° αιώνα 

σχετίστηκαν με την συλλογή, την επεξεργασία και την διανομή πληροφοριών3. Στα 

μέσα της δεκαετίας του 1980 άρχισε να εξελίσσεται μία καινούρια τεχνολογική 

τάση που άλλαξε μια για πάντα τον κόσμο, η λεγάμενη ψηφιακή επανάσταση που 

ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις:

3 Andrew S. Tanenbaum, “Δίκτυα Υπολογιστών", Τέταρτη Αμερικάνικη Έκδοση, Ελληνική έκδοση, 
Σελίδα 23, Κλειδάριθμος, 2003.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδεοντα* την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. Β
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ΕΞ.1.ΕΞ.1 Πρι_ι_ιτη cpacrn

Η πρώτη φάση ξεκινά με τις ριζικές αλλαγές που έφερε η χρήση των 

μικροεπεξεργαστών (microprocessors) στις βιομηχανίες των Υπολογιστών και των 

Τηλεπικοινωνιών. Η έκρηξη στη ζήτηση προσωπικών Υπολογιστών (PCs) 

δημιούργησε ένα καινούριο οικοσύστημα οικονομιών ένα οικοσύστημα από χιλιάδες 

καινούριες επιχειρήσεις, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, που προσφέρουν 

εκατομμύρια προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα των 

εξελίξεων δύο οργανισμοί-γίγαντες εδραιώθηκαν, η Microsoft και η Intel.

Ξ.1.Ξ.Ξ cj ei lj τ ei ρ m PPcbcrn

Η δεύτερη φάση ξεκινά από την ανάγκη των επιχειρήσεων για δίκτυα που 

θα υποστηρίζουν Επικοινωνία Δεδομένων (Data Communication). Αυτή η καινούρια 

ανάγκη δημιούργησε ένα ακόμη τεράστιο οικοσύστημα εταιριών που εξειδικεύεται 

σε νέες τεχνολογίες δικτυακών υποδομών και εδραίωσε στον χώρο έναν ακόμη 

κολοσσό, την Cisco. Με τη σειρά τους, αυτές οι μεταβολές απαιτούσαν την ύπαρξη 

εταιριών που θα παρήγαγαν λογισμικές λύσεις (Software Solutions) για Επεξεργασία 

Πληροφοριών (Information Processing) όπως είναι η Oracle, η SAP και η Siebel 

Systems.

Ξ.1.^.3 X ρΐΤΠι CPiZUZM-!

Η μαγική λέξη είναι Internet! Από τα μέσα της δεκαετίας του '90 και μετά, 

όπου και η χρήση του εκτοξεύθηκε, άλλαξε κυριολεκτικά τον τρόπο ζωής των 

ανθρώπων. Όχι μόνο δημιούργησε αμέτρητες νέες οικονομικές ευκαιρίες για 

«καινούριους» τύπους εταιριών όπως το Yahoo, το e-bay και το Amazon, αλλά 

άνοιξε την πόρτα σε όλους τους βιομηχανικούς και εμπορικούς κλάδους για νέες 

δραστηριότητες. Ήταν τέτοια η υπέρβαση που ισοσταθμίζει σε εμβέλεια αυτήν της 

ηλεκτρικής ενέργειας, του τηλεφώνου και των αυτοκινήτων4.

Κατά συνέπεια, στον αγώνα για κορεσμό των αναγκών τους, η ψηφιακή 

επανάσταση τους ανάγκασε τους οργανισμούς να «υποδουλωθούν» στην αξία της 

τεχνολογίας. Γ εννήθηκε, λοιπόν, μία καινούρια τάση εκσυγχρονισμού που 

πυροδότησε το ενδιαφέρον των ακαδημαϊκών κύκλων. Εφόσον η τεχνολογία και η 

πληροφορία δίνουν λύσεις και προάγουν την κερδοφορία, χρειάζονται σωστό

4 www.CFOprojeci.com, White Paper: Change Management, Σελίδα I, 2006.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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προγραμματισμό και διαχείριση. Οικονομολόγοι, καθηγητές πληροφορικής, 

τεχνολόγοι και ειδικοί στην στρατηγική των επιχειρήσεων, έπρεπε να 

συνεργαστούν για να δώσουν χρήσιμα μοντέλα διαχείρισης. Μοντέλα που Θα 

εξομοιώσουν οι επιχειρήσεις ώστε να καταστρώσουν την στρατηγική τους.

Η σημαντικότητα αυτό ενδιαφέρον φανερώνεται στην δήλωση του διευθυντή 

της Intel Andy Grove, το 2003 που αφορούσε την σύγχρονη επιχειρηματική 

δραστηριότητα στις ανεπτυγμένες χώρες: « Έως το 2005, μόνο οι οργανισμοί που 

υιοθετούν τις ευεργετικές επιδράσεις του διαδικτύου ως αποστολής-κρίσιμη (Mission 

Critical) τεχνολογία θα επιβιώσουν μακροχρόνια»5. Σήμερα, αυτή η δήλωση δεν 

απέχει πολύ από την πραγματικότητα- τουλάχιστον στις πολύ ανεπτυγμένες 

χώρες.

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η αυξανόμενη χρήση των 

πληροφοριακών συστημάτων από τις επιχειρήσεις σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

Παράλληλα, προβάλει και την ανάθεση περισσοτέρων και πιο περιπλοκών 

δραστηριοτήτων στην δύναμη των πληροφοριακών συστημάτων, από την πλευρά 

των επιχειρήσεων.

5 lillp://www.pwcglobal.com/exlweb/indissue.nsf/docid/A8A429FC7EC8323BCA256DE2002784C5

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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ΣΧΗΜΑ 1

Αυξανόμενη χρήση των πληροφοριακών Σύστημά-των

φ Ο

Τεχνικέ*
Αλλαιγέ*

_________________Α*______

Έλεγχο*
διαχείριση*

Χρόνος 1950 I960 1970 1980 ! 990 2000 2005

Πηγή ------
Kenneth C. Laudon, Jane Ρ. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8,h international edition, Pearson 
Prentice Hall Publishing, Σελίδα 18, 2004

Σε αυτό το σημείο θα ήταν απαραίτητο να διευκρινισθούν οι όροι 

Οργανισμός, & Στρατηγική, Τεχνολογία και Πληροφοριακά Συστήματα, προτού 

ερευνηθεί και αναλυθεί ο στρατηγικός ρόλος των τελευταίων.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. 0
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Ξ.Ξ "TocvaRmyici (-;οι Επιχειρησιακή ΞΖτριζιτι_ι;=£ΐι-;ι_ι 

Ξ.Ξ.1 □pyovicrpoc;

Κατά την τεχνοκρατική άποψη, ένας οργανισμός είναι μία σταθερή, επίσημη 

κοινωνική δομή δέχεται παραγωγικούς πόρους από το περιβάλλον (κεφάλαιο και 

εργασία) και τις χρησιμοποιεί για να παράγει κάποια απόδοση (παραγόμενα 

αγαθά η υπηρεσίες) η οποία καταναλώνεται από το περιβάλλον 6 . Αυτό 

περιγράφεται στην κυκλική ροή του διαγράμματος.

Τι είναι ο Οργανισμός

ΣΧΗΜΑ 2

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΓΑΘΑ

ΠΖ3

'

Πηγή

Kenneth C. Laudon, Jane Ρ. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8"' international edition, Pearson
Prentice Hall Publishing, Σελίδα 75, 2004

___^

Βασικός στόχος των οργανισμών είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. Ο 

τρόπος για να φτάσει στον στόχο του είναι η στρατηγική. Σε αυτό το σημείο θα 

ήταν απαραίτητο να αναφερθεί πως σε αυτήν την έρευνα οι όροι οργανισμός και 

επιχείρηση χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι.

6 Kenneth C. Laudon, Jane Ρ. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8th 
international edition, Σελίδα 75 , Pearson Prentice Hall Εκδοτική, 2004

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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ΞΕ.ΕΞ.ΕΞ Eniwcipricriat-iri ΖΖτρατΓι^Ίΐ-ιή

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ορισθεί η στρατηγική- άλλοι απλοί και λιτοί 

όπως «η μακροχρόνια προς τον στόχο-πορεία ενός οργανισμού»· άλλοι 

εκτενέστεροι και περίπλοκοι. Παρόλα αυτά, ένας κατάλληλος ορισμός θα πρέπει να 

περικλείει:

Ατ Τον σκοπό και τις βλέψεις- δηλαδή το τι αναζητά:

Ατ Τους διαθέσιμους πόρους προς εκμετάλλευση- που είναι το μέσο προς την 

εκπλήρωση

Ατ Τους άμεσα ενδιαφερομένους, — για ποιους; δηλαδή μετόχους, ιδιοκτήτες κτλ. 

άτομα που έχουν τη δύναμη μέσα και γύρω από τον οργανισμό.

/V Να περιέχει απαραίτητα και τον αστάθμητο παράγοντα περιβάλλον- 

δυνάμεις που μπορούν να επηρεάσουν.

Συνεπώς, ένας καλός τρόπος να οριστεί η Στρατηγική θα ήταν ως: «η

κατεύθυνση και οι βλέψεις ενός οργανισμού μακροπρόθεσμα, οι οποίες πετυχαίνουν 

πλεονεκτήματα για τον οργανισμό μέσα από τον σωστό καταμερισμό και 

διευθέτηση των διαθέσιμων πόρων, μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με 

σκοπό την εκπλήρωση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων ατόμων7»

Σε κάθε οργανισμό η χάραξη της Επιχειρησιακής Στρατηγικής είναι ευθύνη 

του στρατηγικού μάνατζμεντ, του οποίου οι επιμέρους αρμοδιότητες περιγράφονται 

στο σχήμα 3.

7 Geliy Johnson, Kevan Scholes, "Exploring Corporate Strategy: Text and Cases", 6th edition, Financial Times 

Prentice Hall- Pearson Εκδοτική, ΣΕλίδα 10, 2002.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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Στοιχεία του Στρατηγικού Μάνατζμεντ

ΣΧΗΜΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & 
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Πηγή

Geliy Johnson, Kevan Scholes, "Exploring Corporate Strategy: Text and Cases", 6th edition, Financial Times Prentice Hall- Pearson 
Εκδοτική, Σελίδα 10, 2002.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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ΞΕ.ΕΞ.Ξ3 “Γc= Rd'-'ίο

Όπως αναφέρθηκε, κατά την δεκαετία του '80, λόγω των ραγδαίων αλλαγών 

και των ευκαιριών που έφερε η επανάσταση στην τεχνολογία πολλοί συγγραφείς 

στρατηγικού μάνατζμεντ άρχισαν ευρέως να την αποδέχονται ως σημαντικό 

στοιχείο στον προσδιορισμό των οργανισμών και στην ανταγωνιστική στρατηγική 

τους.

Ο D. Abell αναγνωρίζει την τεχνολογία ως μία από τις τρεις πρωταίτιες 

διαστάσεις στον ορισμό της επιχείρησης, σημειώνοντας πως: «Η τεχνολογία

προσδίδει ένα δυναμικό χαρακτήρα στην αποστολή της επιχείρησης, γιατί μπορεί 

να αντικαθίσταται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή και συνεχώς, για να μην χαθεί 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα8.» Ο Porter με τη σειρά του τονίζει ότι η 

τεχνολογία «είναι μεταξύ των εξεχόντων των συνιστωσών που καθορίζουν τους 

κανόνες του ανταγωνισμού9. »

Μέσα από το δικό τους πρίσμα, οι Friar και Horwitch εξηγούν την αυξανόμενη 

σημασία της τεχνολογίας ως αποτέλεσμα των ιστορικών δυνάμεων: «επανάσταση 

στον στρατηγικό προγραμματισμό, η τεράστια εμπορική επιτυχία των εταιριών 

που εξειδικεύονται σε υψηλές τεχνολογίες στις ανερχόμενες αγορές, η ξαφνική 

άνοδος του ανταγωνισμού στα Ιαπωνικά προϊόντα, η αναγνώριση της 

ανταγωνιστικής σπουδαιότητας στους βιομηχανικούς και κατασκευαστικούς κλάδους 

καθώς και την εμφάνιση μεγάλου ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος στο μάνατζμεντ 

τεχνολογιών10.»

Ο τεχνολογία κατά την στρατηγική δεν μπορεί χονδρικά να μεταφραστεί σε 

«μηχανή ή μηχάνημα» όπως στην καθομιλουμένη. Είναι κάτι πλατύτερο και 

ουσιαστικότερο. Περικλείει την γνώση, τα προσόντα και τα τεχνουργήματα που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή. Μπορεί να αντιπροσωπεύεται σε

D.Abell, “Defining the Business", Englewood Cliff & N.J. Prentice Hall Εκδοτική, Σελίδα I 2, I 980
9 M E. Porter, “The Technological Dimension of Competitive Strategy", Research on Technological 
Innovation, Management and Policy I, Σελίδα I, 1983.
10 J. Friar, M. Horwitch, 'The emergence of Technology Strategy: A new dimension of Strategic 
Management, άρθρο Technology in Society 7, Σελίδα 143, 1995

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. DID
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ανθρώπους, πρώτες ύλες, γνωστικές ή σωματικές διαδικασίες, εγκαταστάσεις, 

μηχανήματα και εργαλεία".

Τα στοιχεία της τεχνολογίας μπορεί να είναι εμφανή και απτά, όπως είναι 

για παράδειγμα ένας υπολογιστής σε κάποια γραμματεία ενός οργανισμού ή ένα 

πολύ-μηχάνημα φωτοτυπιών. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία της μπορούν να είναι 

αφανή και μη απτά, όπως είναι τα μυστικά ενός επιτυχημένου διευθυντή στο 

εμπόριο ή η τεχνογνωσία ενός τεχνικού σε μια εταιρία υπεύθυνη για την 

εγκατάσταση δικτύων. Ένα πληροφοριακό σύστημα δεν αποτελεί απλά κάποια 

απτή τεχνολογία; Εξίσου σημαντικά, αν όχι σημαντικότερα, είναι τα αφανή του 

στοιχειά όπως είναι ,για παράδειγμα, η γνώση διαχείρισης του Oracle από το 

προσωπικό.

ΕΞ.Ξ.Η ΓΊΠηιριζιιζριζιρίιηι-ιό ΞΙι_ιπ·τήιροτιη Ξ-: Erni:-:enpi~i[zriizii-;ri 

ΖΙτρατΓΊ^ιι-ιή

Ξ.ΕΞ.1—1.1 ΓΊΡίΓιρπσρπριαι-ιά Ε!ι_ιιζΓτήι|_ιατα Ξ: Ευατήιμιζιτα Epyocju-Liv

Ένα Πληροφορικό Σύστημα (Information System) μπορεί να οριστεί με 

διάφορους τρόπους. Στους κύκλους των τεχνολόγων ένα πληροφοριακό σύστημα 

είναι ένα Σύστημα Εργασιών (Work System), δηλαδή «ένα σύστημα στο οποίο 

ανθρώπινο δυναμικό και μηχανήματα που εκτελούν μία επιχειρησιακή λειτουργία 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες, τεχνολογία και άλλα μέσα για την παραγωγή 

προϊόντων ή υπηρεσιών για εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες11 12».

Στο παρακάτω διάγραμμα περιγράφεται το γενικό μοντέλο ενός Συστήματος 

Εργασιών και οι ροές μεταξύ των συμμετεχόντων και των διαδικασιών. Επιπλέον, 

το μοντέλο εμπλουτίζεται από ένα παράδειγμα ενός συγκεκριμένου συστήματος, 

μίας σύγχρονής αναπτυσσόμενης Ελληνικής εταιρίας που ειδικεύεται σε on-line 

πωλήσεις hi-tech προϊόντων, το E-shop.gr. Το παράδειγμα αφορά την κάλυψη των 

παραγγελιών από την στιγμή που γίνεται on-line η συναλλαγή ως την παραλαβή 

του δέματος με το προϊόν από τον πελάτη.

11 Robert A. Burgelman, Clayton M. Christensen, Steven C. Wheelwright, 'Strategic Management of 
Technology and Innovation, 4,h International Edition, Me Graw Hill Εκδοτική, σελ 2, 2004
12 Steven Alter, Information Systems: The foundation of e-business, 4lh international edition,, Prentice Hall 
Εκδοτική, Σελίδα 6, 2002

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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Αποστολή προϊόντος

Αγοραστές 
Προσωπικό ελέγχου

Εταιρία μεταφοράς

Αγοραστές hi-tech 
προϊόντων
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Φορητοί Η/Υ, desktops, 
εκτυπωτές, αναλώσιμα, 

Φωτογραφικές μηχανές κτλ.
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Internet (υποδομή) 
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ΣΧΗΜΑ 4

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (WORK-SYSTEM FRAMEWORK)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: E-shop.gr
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Κάλυψη Παραγγελιών

στοιχείων των 
παραγγελιών, 

Υπέυθυνοι αποθήκης

Πληροφορίες για τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη, έλεγχος 
διεύθυνσης, πληροφορίες για την παραγγελία, καταγραφή 

μεταβολών στοκ

Πηγή

Steven Alter, Information Systems: The foundation of e-business, 4th international edition, Σελίδα 46, Prentice Hall Publishing, 2002

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.



Ευάγγελο? Γεωργιάδης
Πανεπιστήμιο Μακεδονία?

ΜΑ στα Πληροφοριακά Συστήματα
4° Ακαδημαϊκό Εξάμηνο (2006-2007)

Στο Σχήμα 5 περιγράφεται ένα κλασσικό πληροφοριακό σύστημα ή «ένα 

Σύστημα Εργασιών υπεύθυνο για επιχειρησιακές διαδικασίες της σύλληψης, 

διαβίβασης, αποθήκευσης, διαχείρισης και έκθεση πληροφοριών, και ως εκ τούτου 

λειτουργεί βοηθητικά προς τα υπόλοιπα Συστήματα εργασιών13». Οι πόροι, οι 

διαδικασίες επεξεργασίας και το παραγόμενο έργο, παράγουν πληροφορία την 

οποία χρειάζεται ο οργανισμός. Η απόκριση είναι δυνάμεις που επιστρέφουν στον 

οργανισμό και περιέχουν πληροφορία, όπως π.χ. γνώμες ανθρώπων-πελάτες, 

προμηθευτές και άλλοι μεταπωλητές- για την καταλληλότητα των τεχνικών 

επεξεργασιών ή το τελικό προϊόν. Έτσι ο οργανισμός μπορεί να αποτιμήσει την 

πληροφορία για να βελτιώσει την ποιότητα των αρχικών πόρων.

Πώς μεταφράζεται αυτό στην περίπτωση του e-shop.gr; Οι πόροι της 

επιχείρησης είναι το κεφάλαιο για να αγοραστούν τα προϊόντα από τους 

προμηθευτές. Οι συναλλαγή θα καταγραφεί από το σύστημα και τα προϊόντα Θα 

κωδικοποιηθούν για να ταξινομηθούν στην αποθήκη.

Παράδειγμα
E-shop.gr

Από την πλευρά του πελάτη, το άτομο αποφασίζει την αγορά που θα κάνει, 

δίνει τα προσωπικά στοιχεία του και την επικυρώνει μαζί με τον τρόπο 

αποστολής. Το σύστημα θα καταγράψει και θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες 

κάνοντας τις εξής καταχωρήσεις:

*■ τα στοιχεία του πελάτη

*■ τα στοιχεία της παραγγελίας

** ένδειξη ότι η παραγγελία εκκρεμεί

> ενημέρωση της εικονικής αποθήκης για την αλλαγή στο στοκ και

> επιπλέον καταχωρήσεις που επιλέγει η εταιρία να κρατήσει στο αρχείο.

> Το επόμενο βήμα είναι η επικύρωση στο σύστημα από τους 

αντιπροσώπους της επιχείρησης (υπεύθυνους πωλήσεων και αποθήκης)

13 Steven Alter, Information Systems: The foundation of e-business, 4th international edition, Σελίδα 6, 
Prentice Hall Εκδοτική, 2002

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. DS



ότι η παραγγελία έχει αποσταλεί ώστε το σύστημα να καταγράψει ότι 

ολοκληρώθηκε η συναλλαγή14.
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Οι πληροφορίες που διαχειρίζεται το σύστημα μπορούν έπειτα να 

χρησιμοποιηθούν στρατηγικά από τους διευθυντές και τους ιδιοκτήτες π.χ. για 

ανάλυση (λογιστικούς απολογισμούς συγκρίσεις με τον ανταγωνισμό κτλ.), 

επεξεργασία και, φυσικά, λήψη αποφάσεων.

Παράδειγμα
Τέλος Παραδείγματος

Μ Το κατάστημα βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.e-shop.gr Κάποιες διαδικασίες μπορεί να 
παρελήφθησαν κατά τη χρήση του παραδείγματος και κάποιες να απλοποιήθηκαν.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. ΟΏ

http://www.e-shop.gr
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ΣΧΗΜΑ 5
ΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ι

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΠΗΟΕΥΤΕΣ

ir

ΟΡΓΑΝ
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πορο: ΕΓΤΕΣΕΡΓΑΣΙΑ
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ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΑΠΟΚΡΙΣΗ

τ τ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΟΕΣΜΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Πηγή
enneth C. Laudon, Jane Ρ. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8lh international edition, Σελίδα 9, 

Pearson Prentice Hall Publishing, 2004

Εδώ εστιάζεται και το ενδιαφέρον των συγγραφέων του μάνατζμεντ. Μέσα 

αϊτό το δικό τους πρίσμα, ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα μέσο για την 

καλύτερη λήψη αποφάσεων. Κατά αυτή τη σχολή το πληροφοριακό σύστημα είναι 

«ένα σύστημα αλληλοσχετιζόμενων συστατικών που συλλέγουν, επεξεργάζονται, 

αποθηκεύουν και διανέμουν πληροφορίες για να υποστηρίξουν την λήψη 

αποφάσεων, τον έλεγχο και τη διαχείριση των οργανισμών15».

15 Geliy Johnson, Kevan Scholes, “Exploring Corporate Strategy: Text and Cases", 6th edition, Σελίδα 184, 
Financial Times- Prenctice Hall- Pearson Education, 2002.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. D0
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Χρησιμοποιούνται από τους μάνατζερ και το προσωπικό για την ανάλυση 

προβλημάτων, απεικόνιση και εξομοίωση σύνθετων ζητημάτων και τη δημιουργία 

νέων προϊόντων και κατευθύνσεων16.

ΣΧΗΜΑ 6

ΠΡΩΤΙΣΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ = ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Πηγή

Geliy Johnson, Kevan Scholes, "Exploring Corporate Strategy: Text and Cases”, 6th edition, Σελίδα 184, Financial Times 
Pr#»nrtir#» Hall & Pearson FHuration 90Π9

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί η διαφορά μεταξύ ενός 

εργασιακού και ενός πληροφοριακού συστήματος. Το εργασιακό σύστημα είναι ένα 

σύστημα παραγόντων που μεσολαβεί για την ολοκλήρωση μίας επιχειρησιακής 

διαδικασίας, όπως το παράδειγμα του e-shop.gr- κάλυψη παραγγελιών, ενώ το 

πληροφοριακό σύστημα βοηθά το σύστημα εργασιών ώστε να ολοκληρωθεί η 

επιχειρησιακή διαδικασία. Παρόλα αυτά, ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από περισσότερες από μία διαδικασίες και συστήματα εργασιών.

16 Broadbent, Μ., Weill, Ρ., "Management by Maxim: How Business & IT Managers Can Create IT 
Infrastructure," Sloan Management Review, Σελίδα 77, Άνοιξη I 997

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. ΠΒ



Στο διάγραμμα περιγράφονται οι διαφορετικές περιπτώσεις στην σχέση 

εργασιακών και πληροφοριακών συστημάτων.

Ευάγγελος Γεωργιάδης ΜΑ στα Πληροφοριακά Συστήματα
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ΣΧΗΜΑ 7

Διαφορετικές σχέσεις ανάμεσα στα Πληροφοριακά Συστήματα και τα 
Συστήματα Εργασιών που εξυπηρετούν

1η Περίπτωση: 2η Περίπτωση:

(°) Ο
Το Πληροφοριακό Σύστημα είναι ένα μικρό, 
αφοσιωμένο συστατικό ενός Εργασιακού
Συστήματος (Wi)

Το Πληροφοριακό Σύστημα είναι σχεδόν 
ισοδύναμο του Εργασιακού Συστήματος (Ά5)

3η Περίπτωση: 4η Περίπτωση:

CΟ <©Γ°ο)
Ένα Πληροφοριακό Σύστημα σχεδιασμένο για να 
υποστηρίζει ένα Εργασιακό Σύστημα, επίσης 
χρησιμοποιείται από άλλο Εργασιακό Σύστημα.

Τεράστιο Πληροφοριακό Σύστημα που
υποστηρίζει πολλά Εργασιακό Συστήματα

Εργασιακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα

Πηγή

Steven Alter, Information Systems: The foundation of e-business, 4th international edition, Σελίδα 51, Prentice Hall Publishing, 2002

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. ΠΒ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1η περίπτωση

Ένα κατάστημα που χρησιμοποιεί μία κοινή ταμειακή μηχανή (Π.Σ.) για την 

εκτύπωση αποδείξεων λιανικής πώλησης κατά την πώληση προϊόντων (Σ.Ε- 

πωλήσεις). Στην όλη διαδικασία της πώλησης, το Π.Σ. αποτελεί ένα μικρό μόνο 

κομμάτι της διαδικασίας

2η περίπτωση

Μία περίπτωση έγκρισης δανείου. Επειδή η εργασία είναι βασισμένη, σχεδόν 

εξ'ολοκλήρου, σε πληροφορίες π.χ. προσωπικά στοιχεία, τήρηση προϋποθέσεων, 

πιστοποιήσεις, πληρωμές και υπόλοιπα πληρωμών, το Ε.Σ. και το Π.Σ. (που δεν 

είναι απαραίτητο να είναι υπολογιστής) σχεδόν ταυτίζονται.

3η περίπτωση

Το παράδειγμα μίας εταιρίας που απασχολεί πλανόδιους πωλητές 

(διαφημιστικές κτλ). Η εταιρία, έχοντας καταγράψει τις πωλήσεις του παρελθόντος 

στο Π.Σ. έχει ήδη βγάλει κάποια αποτελέσματα για την αγοραστική συμπεριφορά 

των πελατών της, όπως για παράδειγμα ότι: τα υψηλά εισοδήματα σε συνάρτηση 

με μεγάλη ηλικία είναι οι υποψήφιοι με την εντονότερη τάση να αγοράσουν 

αντικλεπτικές τεχνολογίες για την φύλαξη του σπιτιού τους. Με τη χρήση ενός 

γεωγραφικού Π.Σ. εντοπίζονται οι περιοχές της Θεσσαλονίκης με αυτά τα 

δημογραφικά στοιχεία που οι πωλητές θα προσπαθήσουν να πουλήσουν και 

μετέπειτα να καταγραφούν οι πιθανές πωλήσεις στο σύστημα. Τα Σ.Ε. που 

συμμετέχουν είναι, εύρεση περιοχής για μελλοντικές πωλήσεις, ανάλυση στατιστικών 

δεδομένων μέσα από την παρακολούθηση της πληροφορίας.

4η περίπτωση

Ένα πληροφοριακό σύστημα κρατήσεων μιας αεροπορικής εταιρίας. Το 

σύστημα μπορεί, εν δυνάμει να χρησιμοποιηθεί από τα εξής Σ.Ε: Ταξιδιωτικά 

γραφεία που κάνουν κρατήσεις, απευθείας πωλήσεις από την ιστοσελίδα της 

εταιρίας, πελάτες που απλά τσεκάρουν τις τιμές, συγκράτηση profiles για τους 

συχνότερους πελάτες, ενδείξεις εποχιακών προσφορά κτλ.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. ΠΕΙ



Ευάγγελος Γεωργιάδης 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΜΑ στα Πληροφοριακά Συστήματα 
4° Ακαδημαϊκό Εξάμηνο (2006-2007)

1

ΕΞ.ΕΞ.Μ.ΕΞ I—I □ ά y ι-; γί yio cva icrcippizinrii-jEiviz] cr ι_ι cr τ γί μ a

Τα Συστήματα Εργασιών είναι μία σύγχρονη και λειτουργική μορφή 

μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

συστήματα που θα χρησιμοποιούν εκτενώς Τεχνολογίες Πληροφορικής (IT). 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές σχολές σκέψης για το ποια είναι η ιδανική δομή ενός 

συστήματος:

Γ ΑΠΟΨΗ:

Εστιάζοντας στα επιχειρησιακά αποτελέσματα: Έμφαση στην ικανοποίηση 

του πελάτη σε σχέση με οτιδήποτε παράγεται από τον οργανισμό και ταυτόχρονο 

ενδιαφέρον για την αποδοτικότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών.

2η ΑΠΟΨΗ:

Εστιάζοντας στον άνθρωπο και τον οργανισμό: Έμφαση στο εργασιακό 

περιβάλλον και στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού.

3η ΑΠΟΨΗ:

Εστιάζοντας στην τεχνολογία και την πληροφορία: Έμφαση στην επεξεργασία 

της πληροφορίας στις βάσεων δεδομένων, στην εύκολη διαβίβαση της και στο αν η 

τεχνολογία λειτουργεί ομαλά, ουσιαστικά και αποτελεσματικά17.

Οι τρεις αυτές διαφορετικές απόψεις φαίνονται στο σχήμα 8. Οι κύκλοι 

συμβολίζουν το ενδεχόμενο πληροφοριακό σύστημα και την εστίαση της κάθε 

σχολής σκέψης (το μοντέλο Ε.Σ. χρησιμοποιείται αυτούσιο όπως προηγουμένως).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παράγοντες και οι διαδικασίες που εστιάζει 

καθεμιά από τις τρεις αυτές σχολές είναι εξίσου απαραίτητες για την σωστή και 

ισορροπημένη λειτουργία κάθε οργανισμού. Για παράδειγμα, είναι αδύνατο να 

διοικηθεί σωστά και να αποδώσει ένας οργανισμός που αγνοεί τον παράγοντα 

άνθρωπο και η υπερβολική έμφαση σε έναν και μόνο τομέα μπορεί να αποδειχθεί 

επιζήμια για τους οργανισμούς.

17 Thomas Μ. Siebel, Pat House, 'CybeRules: Strategies for excelling the E-Business', NY: Currency & 
Doubleday Pblishing, Σελίδα viii, 1999

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. DEI



ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΔΟΜΗΠΛΑΙΣΙΟ-ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ.
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ΣΧΗΜΑ 8

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1Η ΑΠΟΨΗ:
Εστιάζοντας στα επιχειρησιακά 

αποτελέσματα

2Η ΑΠΟΨΗ:
Εστιάζοντας στον Ανθρωπο 

και τον οργανισμό

3η ΑΠΟΨΗ:
Εστιάζοντας στην Τεχνολογία 

και την Πληροφορία

Πηγή
-Steven Alter, Information Systems: The foundation of e-business, 4"’ international edition, Σελίδα 53, Prentice Hall Publishing, 2002

Βεβαίως, είναι φυσικό καθείς οργανισμός, ως ξεχωριστή οντότητα, να έχει τη 

δική του προσωπικότητα και κατά συνέπεια, ο συνδυασμός του βαθμού εστίασης 

σε συγκεκριμένες διαδικασίες ποικίλει ανά περίπτωση.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. m\
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Η διαδικασία θυμίζει φαύλο κύκλο. Αυτό συμβαίνει διότι η υπερβολική έμφαση 

στα επιχειρησιακά αποτελέσματα οδηγεί σε επιδερμική ανάλυση των τεχνικών και 

επιχειρησιακών δυνατοτήτων και τάσεις αποθέωσης της τεχνολογίας. Όταν δίνεται 

υπερβολική βαρύτητα στον άνθρωπο και το πώς αυτοί συνεργάζονται μέσα στον 

οργανισμό τότε αμελούνται τα επιχειρησιακά αποτελέσματα και δεν υπάρχει 

ενδιαφέρον για το αν η τεχνολογία και η πληροφορία είναι επαρκής. Τέλος, όταν η 

προσοχή εστιάζεται στην τεχνολογία και την πληροφορία, ο οργανισμός τείνει να 

υπέρ-παράγει τεχνικές λύσεις ακόμη και για μικρές ανάγκες που έχουν πολύ μικρή 

αξία για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού18.

Υπάρχουν λοιπόν, διαφορετικά ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, εξειδικεύσεις και 

στόχοι σε κάθε οργανισμό. Με λίγα λόγια, υπάρχουν πολλά στρατηγικά επίπεδα 

τα οποία πρέπει να συνεργαστούν αρμονικά, για χάρη της αποδοτικότητας, και 

πολλαπλοί τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων που βοηθούν τις επιχειρήσεις προς τις 

επιδιώξεις τους.

ΕΞ. ΕΞ.1—Ι..Ξ3 ΣΙτρωτη^ιι-ιώ EnineiBci Ξ-: Tunoi Γ~Ι R n ρ □ up □ ρ ι □ ι-; ι_ί_ι 
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Κατά την άποψη που βλέπει την πληροφοριακή στρατηγική, (δηλαδή στην 

στον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται την πληροφορία, αναφορά 

στην αρχή για τις διάφορες απόψεις), ως «κλαδική στρατηγική19», οι λειτουργίες 

ενός οργανισμού χωρίζονται σε Υπηρεσιακά επίπεδα. Κάθε Υπηρεσιακό επίπεδο και 

μία επιμέρους στρατηγική. Εφόσον κάθε επίπεδο είναι παραδοσιακά υπεύθυνο για 

την ολοκλήρωση συγκεκριμένων λειτουργιών, τότε και η Πληροφοριακή Στρατηγική 

αποτελεί λειτουργική στρατηγική20.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί συγγραφείς, ανάμεσά τους και ο Porter, 

αναφέρουν πως η Πληροφοριακή Στρατηγική είναι μεν Υπηρεσιακό επίπεδο του 

οργανισμού, αλλά επειδή απαρτίζεται, ως επί των πλείστων, από βοηθητικές για 

τα υπόλοιπα επίπεδα διεργασίες, δεν είναι αυτόνομο κομμάτι του. Αντιθέτως,

18 Steven Alter, Information Systems: The foundation of e-business, 4,h international edition, Σελίδα 53, 
Prentice Hall Εκδοτική, 2002
19 Smits, M.T., Van Der Poel, K.G, Ribbers, «Assessment of information strategies in Strategic Information 
Management», Oxford P.M.A. Εκδοτική , Σελίδα.65, 2003
20 McLeod, R. Jr., 'Management Information Systems: a study of computer-based information Systems’, 7th 
Edition. Prentice Hall Εκδοτική, σελ 48, I 998

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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Boddy, D., Boonstra, A. and Kennedy G., 'Managing Information Systems: An Organisational Perspective’. 2nd Edition. Pearson, Harlow, 
σελ I 24, 2005

21 Porter, M.E, Millar V.E, 'How information gives you Competitive Advantage’, Harvard Business Review, 
63 (4), σελ I 49, I 985.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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διαπερνά τον οργανισμό σε όλα του τα επίπεδα21. Στο διαγράμματα φαίνεται η 

διαφορά των δύο απόψεων.

_____________________________________ I— ΣΧΗΜΑ 9
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Το πρώτο διάγραμμα διατυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οι περισσότερες 

επιχειρήσεις βλέπουν τον οργανισμό- ένα σύνολο από ξεχωριστά επίπεδα με 

διαφορετικές αρμοδιότητες αλλά με μεγάλη αλληλεξάρτηση από τον τομέα 

διαχείρισης της πληροφορίας. Το δεύτερο παρουσιάζεται η υποστηρικτική ιδιότητα 

της Πληροφοριακής Στρατηγικής και μοιάζει περισσότερο με την άποψη των που 

βλέπει τον οργανισμό ως σύνολο Εργασιακών Συστημάτων.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΩΣ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΕΡΝΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση οι δύο σκέψεις δεν 

συγκρούονται. Αντιθέτως, υποστηρίζουν την ίδια ιδέα από διαφορετική σκοπιά. Και 

οι δύο βλέπουν την επιχείρηση ως ένα πολύ-επίπεδο υπηρεσιακό σύνολο που 

πρέπει να διαχειριστεί άρτια για την καλύτερη χάραξη και αποδοτικότητα της 

«συνολικής» Επιχειρησιακής Στρατηγικής22.

Πώς όμως βοηθά η Πληροφοριακή Στρατηγική το σύνολο και πόσοι τύποι 

Πληροφοριακών Συστημάτων υπάρχουν; Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν υπάρχει 

ένα πληροφοριακό σύστημα που να δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας 

οργανισμός, σε όλα τα επίπεδα23.

Ο οργανισμός χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα ανάλογα με τις ομάδες που 

δραστηριοποιούνται: Το Στρατηγικό, το επίπεδο Διαχείρισης, το Γνωστικό και το 

Λειτουργικό. Παράλληλα, όπως και προηγουμένως, υπάρχουν διάφορα Υπηρεσιακά 

Επίπεδα: Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, Παραγωγής και Μεταποίησης, Οικονομικό, 

Λογιστικό (το Οικονομικό και Λογιστικό μπορούν να ταυτίζονται) και Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Τα Πληροφοριακά Συστήματα θα σχεδιαστούν ανάλογα με αυτήν την 

κατάτμηση για να εξυπηρετήσουν τα διαφορετικά ενδιαφέροντα κάθε ομάδας του 

οργανισμού24.

Συνεπώς, υπάρχουν τέσσερα είδη Πληροφοριακών Συστημάτων25 (στο Σχήμα 

I I) παρουσιάζονται η κατάτμηση του οργανισμού και οι διάφοροι τύποι 

Πληροφοριακών Συστημάτων):

22 Υπάρχουν και άλλες, αρκετά διαφοροποιημένες απόψεις για το ζήτημα όπως οι απόψεις των Earl 
M.J που βλέπει την Πληροφοριακή Στρατηγική ως «Χαρτοφυλάκιο εφαρμογών επέκτασης» (Earl, 
M.J. 'Every business is an information business in Mastering information management', Prentice Hall, London 
Εκδοτική, Σελίδα I 6-22, 2000)
Η του Tai και Phelps που τη βλέπουν ως ένα σύστημα από σχέδια προς υλοποίηση (Tai, L.A., 
Phelps, R., 'CEO and CIO perceptions of information systems strategy: evidence from Hong Kong', European 
Journal of Information Systems, 9 (3), Σελίδα 163-172, 2000)
Οι απόψεις τους είναι διαφορετικές σε σημεία αλλά δεν συγκρούονται αναγκαστικά.
23 Watson, R.T., Kelly, G.G., Galliers, R.D., Brancheau, J.C., 'Key Issues in Information Systems 
Management: An International Perspective’, Journal of Management Information Systems, I 3 (4), Σελίδα 91, 
1997
2i Anthony R.N., 'Planninq Control Systems: A Framework for Analysis', Cambridge- MA Harvard University 
Press, σελ 8, I 965
25 Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8lh 
international edition, Σελίδα 39, Pearson Prentice Hall Εκδοτική, 2004

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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(enneth C. Laudon, Jane Ρ. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8"' international edition, Σελίδα 39, 
’earson Prentice Hall Publishing, 2004

► Συστήματα Λειτουργικού Επιπέδου: Βοηθούν τους διευθυντές λειτουργικών 

διαδικασιών (Operational Managers) μέσα από την επίβλεψη και καταγραφή 

βασικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών της επιχείρησης όπως είναι οι 

πωλήσεις, οι αποδείξεις, τα μισθολόγια καθώς και την ροή και τη χρήση 

των υλικών σε ένα εργοστάσιο.

Σκοπός: Βασικός σκοπός του συστήματος είναι να απαντά σε τυπικές 

ερωτήσεις ρουτίνας όπως: Πόσα laptops έχουμε στο στοκ; Ή πόσα χρήματα 

επιπλέον από υπερωρίες παίρνει η κυρία Παπαδοπούλου;

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. SB
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Παραδείγματα Συστημάτων: Ένα σύστημα που καταγράφει τις ώρες που 

δούλεψε ένας υπάλληλος σε ένα εργοστάσιο η σε μία επιχείρηση.

Συστήματα Γνωστικού Επιπέδου: Βοηθούν το προσωπικό με ειδικές 

γνώσεις και διαχείρισης δεδομένων. Αυτά τα συστήματα είναι ανάμεσα των 

κλάδων εφαρμογών με την μεγαλύτερη ζήτηση και ανάπτυξη στον 

σύγχρονο επιχειρησιακό κόσμο26.

Σκοπό*: Να βοηθά τις επιχειρήσεις να συνενώνει την καινούρια γνώση σε 

ένα ενιαίο σύνολο με την παλαιά και να ελέγχει τις εργασίες (και τις ροές 

του) που γίνονται σε χαρτί.

Παραδείγματα Συστημάτων: Ένα έγγραφο που γράφτηκε σε έναν

επεξεργαστή κειμένου (όπως το Microsoft word) ή ένα έγγραφο που 

περάστηκε από το scanner στο PC. Επίσης η διαχείριση προγραμμάτων που 

αφορούν κατασκευή γραφικών ή σχέδια μηχανολογίας.

Συστήματα Επιπέδου Διαχείριση*: Βοηθούν τους ενδιάμεσους διευθυντές 

(π.χ. προϊστάμενο πωλήσεων) να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους που 

περιλαμβάνουν έλεγχο, παρακολούθηση, λήψη αποφάσεων και διοικητικές 

αρμοδιότητες.

Σκοπό*: Να βοηθά στην απάντηση της ερώτησης, λειτουργούν όλα άψογα; 

Τα συστήματα αυτού του τύπου παράγουν περιοδικές αναφορές, παρά 

άμεσες πληροφορίες για τις διεργασίες. Σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να 

απαντήσουν και σε ερωτήσεις του τύπου τι; και αν;27, για παράδειγμα τι 

θα γινόταν στην παραγωγή αν διπλασιαζόταν οι πωλήσεις για τον 

Ιανουάριο;

26 Handfield, Robert SB, Ernest L. Nichols, 'Introduction to Supply Chain Management, Prentice Hall 
Εκδοτική' σελ 123, 1999
27 Keen, Peter G.W., M.S. Morton, ’Decision Support Systems: An Organizational Perspective' , Addison 
Wesley Εκδοτική, σελ viii στον πρόλογο, I 978

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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'

Παραδείγματα Συστημάτων: Ένα σύστημα που παράγει συνολικές

αναφορές για το κόστος παραγωγής και τα μισθολόγια σε σύγκριση με τις 

συνολικές πωλήσεις και το κέρδος

Συστήματα Στρατηγικού Επιπέδου: Βοηθούν τους ανώτερους διευθυντές να 

υλοποιήσουν στρατηγικά ζητήματα και εκπληρώσουν μακροπρόθεσμους 

στόχους, μέσα στην επιχείρηση αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον της.

Σκοπός: Να εναρμονίσουν τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον της

επιχείρησης με τις υπάρχουσες δυνατότητες της. Απαντά σε ερωτήσεις του 

τύπου, ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες τάσεις στα κοστολόγια της 

γαλακτοκομικής βιομηχανίας και πως συγκρίνονται αυτά με την εταιρία μας;

Παραδείγματα Συστημάτων: Ένα σύστημα παραγωγής συγκεντρωτικών 

αναφορών πενταετίας σε μία εταιρία που παράγει και εξάγει υφάσματα για 

να αναλυθούν οι τάσεις της αγοράς και να γίνουν προβλέψεις.

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα 12 και πίνακα I αναλύονται οι τύποι και τα 

καθήκοντα των συστημάτων ανά επίπεδο αναλυτικότερα. Κάθε τύπος συστημάτων 

χωρίζεται σε επιμέρους εργαλεία, εξειδικευμένο σε συγκεκριμένες διαδικασίες.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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ΤΥΠΟΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Executive Suppor 
Systems (ESS)

•
1

δετή* δετέ*
Πρόβλεψη τη* τάση* Πλάνο λειτουργία*

των πωλήσεων

■

δετή* Πλάνο Προγραιιμα-τισυοχ |
Πρόβλεψη του κερδοφορία* και του εργασιακού

Χρηματικού σχεδίασμά* προσωπικού
ποουπολογισμού

Επίπεδο Διαχείρισης

Management 
Information 
Systems (MIS)

Διαχείριση
πωλήσεων

Έλεγχο*
αποθεμάτων

Ετήσιο*
προϋπολογισμό*

Επενδύσει* 
κεφαλαΙ ων

Αναλύσει*
μετεγκατάσταση*

Decision Support 
Systems (DSS)

Γεωγραφική
Ανάλυση

πωλήσεων

Χρονοδιάγραμμα
παραγωγή* Ανάλυση κόστου*

Αναλύσει* 
τιμολόγηση* και 

κέρδου*

Ανάλυση κόστου* 
δοσοληψία* και 

συμβολαίων

Γνωστικό Επίπεδο

Knowledge Work Μηχανολογικά Tερματικά Τερματικά Γραφική* Επεξεργασία* (Graphics Τφμαηκά Διαχείριση*
Systems (KWS) (engineering workstations) workstations) (Managerial workstations)

Ηλεκτρονικά ημερολόγια

Office Systems Επεξεργασία κειμένου Scanning εγγράφων Δ ατζέντε*

Λειτουργικό Επίπεδο

Ελενγ<κ
μηχανημάτων

Συναλλαγή 
μποχών και 
χρεογράφων

Υπολογισμό*
Μυθολογία* Αμοιβέ*

Τ ransaction 
Process Systems 
(TPS) εγκαταστάσεων

Λογαριασμοί προ* Εκπαίδευση και 
προαγωγέ*

Επεξεργασία Έλεγχο* 
διακίνηση* 

πρώτων υλών

Διαχείριση
μετρητών

Λογαριασμοί προ* 
πληρωμή Αρχείο υπαλλήλων

ΓΤωλήσει* & Μεταποίηση Οικονομικά Λογσπκή Ανθρώπινο
Μάρκε τινγκ &Γϊα ραγωγή δυναμικό

Kenneth C. Laudon, Jane Ρ. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8lh international edition, Σελίδα 40 
Pearson Prentice Hall Publishing, 2004
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Τυττοι Πληροφοριακών Συστημάτων

Τύτκκ
Συστήϋακκ

Εισαγωγή Πληροφοριών Επεξεργασία Εξανωνή
Πληροφοριών

Χρήστη

ESS Συνολικά Στοιχεία, εξωτερικά & 
εσωτερικά

Γραφικά, εξομοιώσεις, 
αλληλεπίδραση

Εκτιμήσεις, 
απόκριση σε 
ερωτήματα

Ανώτεροι διευθυντές

DSS Μικρού όγκου δεδομένα η 
τεράστιες βάσεις δεδομένων, 

εργαλεία αναλύσεις δεδομένων

Αλληλεπίδραση, 
εξομοιώσεις, ανάλυση

Ειδικές αναλύσεις, 
ανάλυση 

αποφάσεων, 
απόκριση σε 
ερωτήματα

Επαγγελματίες,
διευθυντές

προσωπικού

MIS
Περιληπτικά δεδομένα 
συναλλαγών, μεγάλου 

όγκους δεδομένα

Αναλύσεις ρουτίνας, 
απλά μοντέλα, 

ανάλυση χαμηλού 
επιπέδου

Περιληπτικές και 
ειδικές αναλύσεις

Ενδιάμεσοι
διευθυντές

KWS Σχεδιασμός προδιαγραφών, 
βάσεις γνώσης

Μοντέλα, Εξομοιώσεις Μοντέλα, Γ ραφικά Επαγγελματίες, 
τεχνικό προσωπικό

Office Systems Έγγραφα, χρονοδιαγράμματα
Διαχείριση εγγράφων, 

χρονοδιάγραμμα, 
επικοινωνία

Λεπτομερή
χρονοδιαγράμματα,

e-mail
Υπάλληλοι

TPS Συναλλαγές, γεγονότα
Ταξινόμηση, κατάταξη, 
συνένωση, ενημέρωση, 

αναβάθμιση

Λεπτομερείς 
αναλύσεις, λίστες, 

περιλήψεις

Προσωπικό 
χειρισμού και 
λειτουργιών, 
επιβλέποντες

Πηγή
<enneth C. Laudon, Jane Ρ. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8'h international edition, Σελίδα 41, 
Pearson Prentice Hall Publishing, 2004

Για να είναι παραγωγικό ένα Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υπάρχει και 

η κατάλληλη τεχνολογική υποδομή στην επιχείρηση. Η υποδομή αυτή πρέπει να 

είναι ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική της εταιρίας έτσι ώστε η πληροφοριακή 

τεχνολογία να συμβαδίζει με τους στρατηγικούς στόχους της, ιδιαίτερα στον 

σύγχρονο επιχειρησιακό κόσμο που η τεχνολογία αποτελεί κλειδί για την 

ανταγωνιστικότητα και το συγκριτικό πλεονέκτημα28.

28 Broadbent, Μ., Weill, Ρ. "Management by Maxim: How Business & IT Managers Can Create IT 
Infrastructure," Sloan Management Review, Σελίδα 77—91, Άνοιξη I 997
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ΣΧΗΜΑ 13

Πληροφορική Υποδομή και Ι.Τ. Υποδομή στον Οργανισμό

ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΙΤΟΥΙΤΙΑΣ

©ν
ΛΕΙΤΟΥΡΓw\•

Στρατηγικό
Επίπεδο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Επίπεδο

Διαχείριοης

Ente ϊ Ενστήιιοτα

SCM Συστήματα

Πελάτες

Γ νωοτικό 
Επίπεδο

Συστήματα Διαιήίρισικ
CRI1

/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ‘
^_____ L________________________________;_____________________ ^

Λειτουργικό
Επίπεδο

«

ΓΤωλήσεις & 
Μάρκετινγκ

Παραγωγή
Μεταποίηση

Οικονομικά Λογιστική Ανθρώπινο
Δυναμικό

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Hardware-
Μηχαβηκός
Εξοπλισμός

Soft war· -
Λογισμικός
Εξοπλισμός

Τεχνολογίες 
Αποθηκευτικών 

Μέσων & 
Δεδομένων

Δίκτυα

ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ IT

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Ι.Τ.

Πηγή

Kenneth C. Laudon, Jane Ρ. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8th international edition, Σελίδα 27 
, Pearson Prentice Hall Publishing, 2004
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Ο όρος Αρχιτεκτονική ή Υποδομή της Πληροφοριακή Τεχνολογίας (Information 

Technology Architecture/lnfrastructure) στερείται ενός συμπαγούς και καθολικά 

αποδεκτού ορισμού από τον ακαδημαϊκό κόσμο. Επιπλέον, οι όροι αρχιτεκτονική 

και υποδομή αποτελούν εναλλακτικές μεταξύ τους έννοιες μιας και χρησιμοποιούνται 

για να δηλώσουν τις απαιτήσεις ενός οργανισμού από το σύνολο της υποδομής της 

τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Weil υποστηρίζει ότι αποτελεί το 

«προϋπολογισμένο βασικό θεμέλιο που αφορά τις δυνατότητες της Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας (IT) που συμπεριλαμβάνει ανθρώπινους και τεχνικούς παράγοντες, οι 

οποίοι διαμοιράζονται σε όλο τον οργανισμό ως αξιόπιστες υπηρεσίες, και είναι 

εγκατεστημένες κεντρικά29».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο παραπάνω ορισμός δεν βλέπει τις δυνατότητες 

της Πληροφοριακή Τεχνολογίας (IT) μέσα από το πρίσμα των επιχειρησιακών και 

στρατηγικών απαιτήσεων του οργανισμού. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει είναι 

ότι πολλοί γνωμολόγοι και ερευνητές αναφέρονται στην Πληροφοριακή Τεχνολογία 

περιγράφοντας την με ένα σχέδιο πόλεως που περιλαμβάνει πολιτικές και 

απαιτήσεις για το σχεδίασμά της υποδομής της τεχνολογίας, των εφαρμογών και 

των βάσεων δεδομένων30. Όσο αναλυτικά όμως και να είναι τα σχέδια, βλέπουν 

μονομερώς τη σχέση μεταξύ της Πληροφοριακής Τεχνολογίας και των 

Επιχειρησιακών δραστηριοτήτων από την τεχνολογική σκοπιά. Δηλαδή, ενώ τα 

μοντέλα περιγράφουν τη σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ της τεχνολογίας και των 

επιχειρησιακών λειτουργιών, δεν είναι σε θέση να τονίσουν συγκεκριμένες 

ικανότητες της Πληροφορικής Τεχνολογίας κρίσιμες για τους στρατηγικούς 

στόχους της επιχείρησης.

29 Weill Ρ..Vitale Μ, "What IT Infrastructure Capabilities are Needed to Implement E-Business Models,” 
MiSQ Executive (1:1), σελΙ7—34, Μάρτιος 2002.
30 Keen P.G.W., Cummins J.J., 'Networks in Action’, Wadsworth & Belmont Εκδοτική, σελ 279, 1 994.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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Για την επίλυση του προβλήματος εξελίχθηκαν διάφορα μοντέλα και Θεωρίες η 

πιο σημαντική από τις οποίες είναι αυτήν την «Στρατηγικής Ευθυγράμμισης».

Κατά αυτήν, η υποδομή και αρχιτεκτονική της Πληροφοριακής Τεχνολογίας (Π.Τ ή 

IT) της επιχείρησης, στο σύνολό της, αποτελεί εργαλείο ευθυγράμμισης της 

Επιχειρησιακής και Πληροφοριακής Στρατηγικής31.

Κατά το στρατηγικό μάνατζμεντ, η Ευθυγράμμιση εστιάζεται στα συστατικά 

της Π.Τ. χάρη στα οποία επιτρέπεται η ολοκλήρωση ζωτικών λειτουργιών του 

οργανισμού. Από αυτήν την σκοπιά, η αρχιτεκτονική της Π.Τ μπορεί να οριστεί 

περιλαμβάνοντας στον ορισμό την Επιχειρησιακή Στρατηγική και τους 

στρατηγικούς στόχους. Συνεπώς, η αρχιτεκτονική της Π.Τ είναι: «η διαρρυθμιστική 

λογική πίσω από εφαρμογές, τεχνολογίες δεδομένων και υποδομής, όπως αυτή 

καταγράφεται μέσα από ένα πλαίσιο στρατηγικών πολιτικών και τεχνικές επιλογές 

προορισμένες να κάνουν δυνατή την επίτευξη της συνολικής Επιχειρησιακής 

Στρατηγικής και των στόχων της. Οι δυνατότητες που δίνει στην επιχείρηση είναι 

και οι στρατηγικοί στόχοι της Πληροφοριακής Τεχνολογίας, δηλαδή να δηλώνει τι 

μπορεί να πετύχει η επιχείρηση και τι είναι ανέφικτο32».

Επειδή ο ορισμός είναι περίπλοκος το παρακάτω παραδείγματα θα βοηθήσει 

στην καλύτερη κατανόησή του:

Ευάγγελος Γεωργιαδης ΜΑ στα Πληροφοριακά Συστήματα
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Παράδειγμα
Κατανόηση της Στρατηγικής Άποψης για την Αρχιτεκτονική Π.Τ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Μία επιχείρηση που στήνεται με στόχο τις on-line πωλήσεις 

μουσικών CD, DVD ταινιών και Βιντεοπαιχνιδιών.

ΥΠΟΔΟΜΗ: Το δίκτυο και το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης. Για 

χάριν καλύτερης κατανόησης έστω ότι επιλέγουμε ένα Transaction Process σύστημα 

Επεξεργασίας Συναλλαγών (TPS). Το σύστημα θα καταγράφει τα προσωπικά

31 Sauer C, Willcocks L.P., “The Evolution of the Organizational Architect," Sloan Management Review, 
σελ 41, Ανοιξη 2002.
32 Robert A. Burgelman, Clayton M. Christensen, Steven C. Wheelwright, 'Strategic Management of 
Technology and Innovation, 4η Διεθνής Έκδοση, Me Graw Hill Εκδοτική, Σελίδα 105, 2004.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. ΒΕΙ



στοιχεία των πελατών και το είδος της παραγγελίας, θα κατανέμει τα στοιχεία 

ανάλογα με το είδος και θα καταγράφει και τα είδη που έχουν μεγαλύτερο view- 

rate. Επίσης έχει την δυνατότητα να κάνει στατιστικές αναλύσεις.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ Π.Σ: Ενοποίηση δεδομένων από όλα τα είδη που 

πουλήθηκαν για σύνθετη στατιστική ανάλυση. Π.χ. να βρεθούν οι μουσικές 

επιλογές των αντρών πελατών που αγοράζουν DVD ταινιών δράσης ή/και 

βιντεοπαιχνίδια δράσης. Έστω το αποτέλεσμα δείχνει μία ισχυρή τάση προς την 

ροκ μουσική.

Ευάγγελος Γεωργιάδης ΜΑ στα Πληροφοριακά Συστήματα
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Να αυξηθούν οι πωλήσεις όλων των ειδών και να 

περάσει η επιχείρηση στην κερδοφορία.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ- τομέας ΜΑΡΚΕΤΙΝΝΚ, τεχνική Bundling: 

Ειδικές προσφορές στα ροκ cd και τα DVD και παιχνίδια περιπέτειας. Π.χ. Του 

νέου μουσικού CD των Evanescence- The Open Door (16 ευρώ) ή τη; Ταινία V For 

Vendetta (18 Ευρώ) μαζί με το βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto: San Andreas (55 

Ευρώ) στην τιμή των 58 Ευρώ. Η και τα τρία στα 75 Ευρώ33.

Παράδειγμα
Τέλος Παραδείγματος

Με λίγα λόγια λοιπόν χρησιμοποιώντας την τεχνική της Ευθυγράμμισης οι 

οργανισμοί κερδίζουν από την απόκτηση ενός βασικού προνομίου. Αντί να 

αναπτύσσονται κουραστικές λίστες μοντέλων και πιθανών IT δυνατοτήτων (όπως 

στην περίπτωση της μονομερούς τεχνολογικής προσέγγιση που μοιάζει με σχέδιο 

πόλεως), μία καλοσχεδιασμένη με στρατηγικούς ορίζοντες επιχειρησιακή 

αρχιτεκτονική Πληροφοριακής Τεχνολογίας δείχνει τις τεχνολογικές δυνατότητες της 

εταιρίας απαραίτητες για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

Ποια είναι όμως η στρατηγική διαδικασία που βοηθά στον άρτιο και σωστό 

σχεδίασμά; Υπάρχει κάποιο γενικό μοντέλο που να επιτρέπει κάτι τέτοιο;

33 Το παράδειγμα είναι εντελώς τυχαίο και το TPS έχει μόνο τις δυνατότητες που χρειάζονται για 
την καλύτερη κατανόηση του παραδείγματος.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. SS
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Ένα ττολύ καλό μοντέλο είναι αυτό που έχει κατασκευάσει το Κέντρο Ερευνάς 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Centre for Information Systems Research C1SR), ένας 

σύγχρονος οργανισμός που ιδρύθηκε από Αμερικάνικα και Ευρωπαϊκά 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα για να προάγει την έρευνα και την αποδοτικότερη 

χρήση των συστημάτων.

Το μοντέλο ονομάζεται «Λογική Ακολουθία για την ανάπτυξη μιας Συνολικής 

Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονική Πληροφοριακής Τεχνολογίας» και αποτελεί μία 

συγκεκριμένη διαδικασία τριών βημάτων34:

Επαρκής Προσδιορισμός των στρατηγικών στόχων του οργανισμού 

Επαρκής Προσδιορισμός των βασικών δυνατοτήτων της διαθέσιμής 

πληροφοριακής Τεχνολογίας - κλειδιών για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων του πρώτου βήματος.

Επαρκής Προσδιορισμός των πολιτικών και των τεχνικών επιλογών 

για την ανάπτυξη των Πληροφοριακών δυνατοτήτων.

Λογική ακολουθία για την ανάπτυξη μιας Συνολικής Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονική 
Πληροφοριακής Τεννολονίας

ζ

ΓΤροσδιορισμός
Στρατηγικών

Στόχων ? ΣΧΗΜΑ 14

Πηγή

Jeanne W. Ross, 'Creating a Strategic IT Architecture Competency: Learning in Stages’, CISR 
White Daoer. Σελίδα 2. 2003 Ο οογανισυός βρίσκεται στην σελίδα htto://web.mit edu/cisr

3,1 Jeanne W. Ross, 'Creating a Strategic IT Architecture Competency: Learning in Stages', CISR White 
paper, Σελίδα 2, 2003 Ο οργανισμός βρίσκεται στην σελίδα http://web.mil.edu/cisr

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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Στο πρώτο βήμα ο οργανισμός πρέπει να θέσει τους στρατηγικούς στόχους 

που θα επιτευχθούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, μία εμπορική 

επιχείρηση θέτει στρατηγικό στόχο της την επέκταση της σε νέες αγορές. Ένα 

τμήμα των νέων αγορών το οποίο βασίζεται κατ’ εξοχήν στην τεχνολογία, είναι οι 

πωλήσεις μέσω Internet. Ο κεντρικός στόχος, λοιπόν, της επιχειρησιακής 

στρατηγικής- επέκταση σε νέα αγοραστικά κοινά, χωρίζεται σε επιμέρους στόχους 

ένας από τους οποίους είναι ο κεντρικός σκοπός της πληροφοριακής στρατηγικής 

της επιχείρησης— η επέκταση μέσω δικτυακών πωλήσεων. Η απόφαση για τις 

τεχνικές απαιτήσεις του στόχου -πωλήσεις μέσω Internet- αποτελεί το δεύτερο βήμα 

ενώ η εξέλιξη και ανάπτυξή της το τρίτο.

Ευάγγελος Γεωργιάδης ΜΑ στα Πληροφοριακά Συστήματα
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Η ολοκλήρωση του κάθε βήματος της ακολουθίας είναι αρκετά δύσκολη. Κατά 

την πρώτη φάση η μεγαλύτερη δυσκολία βρίσκεται στην ίδια τη φύση της 

στρατηγικής. Είναι πολύ σύνηθες οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να υποστηρίζουν 

ότι π.χ. θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές marketing για τις πωλήσεις, θα αυξηθεί η 

ζήτηση οπότε και η παραγωγή και τελικά η επιχείρηση θα μεγιστοποιήσει τα 

κέρδη της. Παρόλα αυτά, οι παραπάνω σκέψεις δεν αποτελούν ορισμό 

επιχειρησιακής στρατηγικής, ούτε λειτουργίες που θα λύσουν ή θα υποβοηθήσουν 

προς την κατάκτηση των στόχων.

Κατά το δεύτερο βήμα η δυσκολία βρίσκεται στο γεγονός ότι, εφόσον 

οριστούν οι στόχοι καθένας από αυτούς μπορεί να απαιτεί διαφορετικές 

τεχνολογίες, άλλοι να είναι αλληλεξαρτημένοι, άλλοι να συγκρούονται και άλλοι να 

απλά ανέφικτοι.

Παράδειγμα
Οργανισμός με συγκρουόμενους στόχους ή ανέφικτους λόγω τεχνολογικής

ανεπάρκειας

Ένας παγκόσμιος τραπεζικός οργανισμός το 1990 (π.χ. HSBC ή Deutsche 

Bank) με στόχο τις παρακάτω απαιτήσεις από την Πληροφοριακή Τεχνολογία:

Συνεχής καινοτομία και ευκινησία στην ικανοποίηση του πελάτη 

Χαμηλό κόστος

Εύχρηστο περιβάλλον επεξεργασίας μεγάλων όγκων

Ενιαίο παγκόσμιο- σε εμφάνιση σημεία πρόσβασης

Παγκόσμια ηλεκτρονική πρόσβαση στα πελατειακά συστήματα

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. 00



Κάποιοι από τους στόχους αποτελούν συγκρουόμενα στοιχεία. Μία συνεχής 

καινοτομική πολιτική στις υποστηριζόμενες υπηρεσίες είναι σίγουρα δαπανηρή. Το 

ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της ευκινησίας. Συνεπώς, είναι αντίθετοι με τον 

στόχο χαμηλό κόστος.
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Σήμερα, οι στόχοι εύχρηστο περιβάλλον επεξεργασίας μεγάλων όγκων 

εργασίας και παγκόσμια ηλεκτρονική πρόσβαση στα πελατειακά συστήματα είναι 

αλληλοεξαρτούμενες γιατί και οι δύο διαμοιράζονται το ίδιο πληροφοριακό σύστημα 

εισαγωγής και επεξεργασίας πληροφοριών. Το 1990 όμως, δεν υπήρχε κάποιο 

software πρόγραμμα που να προσφέρει δυνατότητα παγκόσμιας πρόσβασης σε όλα 

τα πελατειακά συστήματα και ταυτόχρονα δεν υπήρχε η κατάλληλη δικτυακή 

υποδομή σε πολλές χώρες για να υποστηριχθεί η προσπάθεια35.

Παράδειγμα
Τέλος Παραδείγματος

Το τελευταίο βήμα υπογραμμίζει και αυτό με τη σειρά του άλλες δυσκολίες. 

Οι πολιτικές και οι τεχνικές επιλογές για την ανάπτυξη Πληροφοριακών 

δυνατοτήτων πρέπει να αντικατοπτρίζουν πραγματικές καταστάσεις και 

χρειάζονται θυσίες. Γιατί είναι δύσκολο να φτάσει ένας οργανισμός στο σημείο

όπου οι δυνατότητες της Πληροφοριακής Τα του τεχνολογίας θα χαράζει την 

πορεία της Επιχειρησιακής Στρατηγικής και η Επιχειρησιακή Στρατηγική και μόνο 

θα καθορίζει τις Τεχνολογικές απαιτήσεις, ως ανταπόκριση στις απαιτήσεις που 

φέρνει ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και οι αγορές. Χρειάζεται, λοιπόν, 

μία αρχιτεκτονική δυναμική, με δια-δραστικότητα, εύκολη να προσαρμόζεται σε 

καινούριες καταστάσεις ώστε να καλύπτει τις μεταβολές στην Επιχειρησιακή 

Στρατηγική.

Το μοντέλο, λοιπόν λειτουργεί άρτια εφόσον οι οργανισμοί προσέξουν τις 

δυσκολίες κάθε βήματος. Παρόλα αυτά, του λείπει η δυναμική. Σε αυτήν την έρευνα 

θα γίνει μία απόπειρα να εμπλουτιστεί το μοντέλο με επιπλέον στοιχεία, για να 

προσδοθεί δυναμικό περιεχόμενο στο μοντέλο.

35 Η Citibank ήταν η πρώτη που αποφάσισε να κάνει τέτοια κίνηση. Παρόλα αυτά, η τεχνολογία 
δεν υπήρχε ως το 1994 για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη του στόχου 
Jeanne W. Ross, 'Creating a Strategic IT Architecture Competency:Learning in Stages’, CISR White paper, 
Σελίδα 4, 2003 Ο οργανισμός βρίσκεται στην σελίδα htjp://web.mil edu/cisr

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. m
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Στο αρχικό μοντέλο προστίθενται δύο επιπλέον καταστάσεις, με περισσότερο 

ελεγκτικό χαρακτήρα, η αρχική και η τελική κατάσταση του οργανισμού, καθώς 

και επιπρόσθετες ροές. Το σημαντικότερο στοιχείο στο καινούριο μοντέλο είναι ότι 

η πληροφορία ανακυκλώνεται. Κατά την τελική κατάσταση ο οργανισμός είναι σε 

θέση να εκτιμήσει αν οι στόχοι επιτεύχθηκαν η όχι. Σε οποιαδήποτε από τις δύο 

περιπτώσεις — είτε πέτυχε τους στόχους και θέτει νέους, είτε απέτυχε και 

επαναπροσδιορίζει τη θέση του και αλλάζει πολιτική, ο οργανισμός θα κινηθεί από 

την τελική κατάσταση στην νέα αρχική και ου το καθεξής.

Επιπλέον, ένας μικρότερος επιμέρους έλεγχος γίνεται σε κάθε βήμα ώστε όταν 

σε περίπτωση που ο προγραμματισμός αποδειχθεί ανάρμοστος, ο οργανισμός να 

είναι σε θέση να γυρίσει στην προηγούμενη κατάσταση χωρίς να υποστεί το 

οποιοδήποτε οικονομικό ή χρονικό κόστος που θα έχει η ολοκλήρωση ολόκληρης 

της ακολουθίας. Κατά αυτόν τον τρόπο, σε κάθε περίπτωση γίνεται έλεγχος της 

Επιχειρησιακής και Πληροφοριακής Στρατηγικής, επιτρέποντας επιπρόσθετη ευελιξία 

μέσω της δυνατότητας επαναπροσδιορισμού των απαιτήσεων και των στόχων σε 

κάθε βήμα.

Όπως αναφέρει η Ross, «Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που θα αποκτηθούν 

από τις επιτυχείς προσπάθειες για άρτια Πληροφοριακή Αρχιτεκτονική είναι η 

Στρατηγική Ευθυγράμμιση της Πληροφοριακής και της Επιχειρησιακής 

Στρατηγικής. Η Ευθυγράμμιση παράγει καλύτερη απόδοση στις επενδύσεις του 

οργανισμού. Επιπλέον, εστιάζει την επιλογή των εγχειρημάτων σε πλεονεκτήματα 

που έχουν στρατηγική σημασία. Συμπερασματικά, μία υγιείς Ευθυγράμμιση οδηγεί 

σε υγιής κερδοφόρες36».

36 36 Jeanne W. Ross, 'Creating a Strategic IT Architecture Competency: Learning in Stages', CISR White 
paper, Σελίδα 15, 2003 Ο οργανισμός βρίσκεται στην σελίδα hllp;//web.mil.edu/cisr

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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ΣΤΡΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ.

KECPRnnin 3°

3.1 □pyavicrpai a ΠΡΙπρπεριηριαι-ίά Ει_ιοτήματα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι λόγοι για τους οποίους η 

σύγχρονη επιχείρηση επιβάλλεται να αναγνωρίζει την στρατηγική χρησιμότητα 

των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ποια είναι τα άμεσα πλεονεκτήματα που φέρνει 

η εισαγωγή τους και ποιες οι αλλαγές:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
!

Πηγή

Steven Alter, Information Systems: The foundation of e-business, 4lh international edition, Σελίδα 23, Prentice Hall Publishing, 2002

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. SB
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3.1.1 Γ ιατί □ ι=π_ιν;:-:ρ □pyovicrptic; nptnci υα

χρΓΊΟΊμιαπαΐΕΐ ΓΊ3ηρπερι=ιριοι-;ι± ΣΖι_ιπ·ΤΓΊμ_ιοτι=ι

Όπως αναγνωρίζει ο Beynon Davies η χρήση πληροφοριακών συστημάτων 

φέρνει άμεσες θετικές στρατηγικές αλλαγές στον οργανισμό37. Μερικά από τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα αναφέρονται στην εκτενή του λίστα:

? Ακριβέστερη και αρτιότερη πληροφορία 

^ Πληροφορία βέλτιστης ποιότητας 

Ωφελιμότερη πληροφορία

& Η ικανότητα της παραγόμενης πληροφορίας να χρησιμοποιηθεί 

ποικιλοτρόπως.

^ Μεγαλύτερη χρησιμότητα της εισαγόμενης στο σύστημα 

πληροφορίας λόγω του μεγάλου βαθμού αποδοχής από τους 

ενδιαφερομένους χρήστες.

Αποτελεσματικότερη εργασία στον ίδιο χρόνο 

^ Αξιόπιστη παραγόμενη πληροφορία 

^ Αξιόπιστες υπηρεσίες 

4·* Καλύτερη ασφάλεια 

^ Αυξημένη παραγωγικότητα

Επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων 

•Ρ Χαμηλότερο κόστος παραγωγής 

& Χαμηλό χρονικό κόστος παραγωγής

Όλες οι παραπάνω βελτιώσεις, αν μη τι άλλο, διευκολύνουν τον κεντρικό 

στρατηγικό στόχο κάθε οργανισμού που είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους.

37 Beynon Davies Ρ., ‘Information Systems failure: the case of the London ambulance service's computer 
aided despatch project', European Journal of Information Systems, Τεύχος 4, Σελίδα 172, 1995.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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Ξ3.1.ΞΞ rnRripncpapiiZ)i-;i± Ει_ια·ΤΓΊματιζι Ξ-: RvTCDyLuvuzrTit-iC] 

ΓΊ R ετ □ ct-; τ r ι μ ο τ ο

Υπάρχουν πολλοί συγγραφείς που αναγνώρισαν τις στρατηγικές ευκαιρίες 

που φέρνει η εισαγωγή Πληροφοριακών Συστημάτων. Κατά τη βιβλιογραφία του 

μάνατζμεντ οι ευκαιρίες αυτές μπορούν εκμεταλλευθούν και να δώσουν στον 

οργανισμό το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα (Competitive Advantage)38.

ΞΞ.Ι.ΕΞ.Ι RvTayLxJvicTTii-tri ETpaTnyinn

Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα είναι ο σκοπός της Ανταγωνιστικής 

Στρατηγικής (Competitive Strategy), όπως επίσης και κάθε Επιχειρησιακή 

Στρατηγική οφείλει να είναι ανταγωνιστική. Στον Τροχό της Ανταγωνιστικής 

Στρατηγικής (Wheel of Competitive Strategy)39 του Porter διαφαίνονται τα στοιχεία- 

κλειδιά της Ανταγωνιστικής Στρατηγικής του οργανισμού. Στο κέντρο του 

διαγράμματος βρίσκονται οι στόχοι της επιχείρησης, δηλαδή ο ορισμός του τρόπου 

με τον οποίο η επιχείρηση θα ανταγωνιστεί (ΠΩΣ;) και οι οικονομικές ή μη 

επιδιώξεις της. Στις ακτίνες του τροχού βρίσκονται οι πολιτικές-κλειδιά που θα 

ακολουθηθούν για την επίτευξη των στόχων.

Όπως και στον πραγματικό τροχό οι ακτίνες ακτινοβολούν και συνδέονται 

μέσω του κέντρου. Όσο περισσότερο κάποια ή κάποιες ακτίνες υπολειτουργούν 

τόσο πιο εύκολα θα αποκωληθούν από το κέντρο κάνοντας ολόκληρο το μηχανισμό 

περισσότερο εύθραυστο. Με την ίδια λογική, όταν ένα ή περισσότερα από τα 

επιμέρους στοιχεία-κλειδιά δεν αποδίδουν είναι σίγουρο ότι η Ανταγωνιστική 

Στρατηγική θα είναι λιγότερο αποδοτική.

38 Michael Ε. Porter, 'Competitive Strategy’, εκδοτική Free Press New York, Σελίδα 3, I 980.
39 Michael E. Porler, “Compelilive Advantage: Techniques for Analyzing Industries and Competitors", Free 
Press Εκδοτική, Σελίδα XXIV, 2004

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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Τροχό* τη* Ανταγωνιστική* Στρατηγική*
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Οικονομικά t
& Έλεγχος Σ ΤΟ^Οΐ

Ορισμός για το 
ΠΩΣ θα 
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επιχείρηση

ΠωλησιιςΕπιδιώξεις για 
Κερδοφορία
I. σι
Επενδύσεις 
Ανάπτυξη, 
Μερίδιο Αγοράς 
Κοινω νική 
Ανταπόκριση

Ερ« υνα και 
Ανάπτυξη Διανομή

κτλ

Παραγωγή

Εργατικό
Δυναμικό

Πηγή

Michael Ε. Porter, "Competitive Advantage: Techniques for Analyzing Industries and Competitors", Free Press Εκδοτική, Σελίδα 
XXIV 2004

Επιπλέον, η μελέτη της ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει την επισκόπηση 

του οργανισμού μέσα από μία ευρύτερη σκοπιά που θα λαμβάνει υπόψη της το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται όπως και φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα:

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. >30
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Περιβάλλον Ανταγωνιστικής Στρατηγικής

Strengths 
(Δυνατά Σημεία)

Weaknesses
(Αδυναμίες)

ΑΝΑΛΥΣΗ
SWOT

Opportunities
(Ευκαιρίες)

Threats
(Απειλές)

Οικονομικοί 
Τ εχνολογικοί I

Εξωτερικοί 
Παράγοντες & 
Εξωτερικά όρια 
Ανάλυση PEST

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Εσωτερικοί 
Παράγοντες και 
Εσωτερικά όρια

Πολιτικοί
Κοινωνικοί f

Προσωπικές 
Αξίες των 

Υλοποιητών- 
Ανθρώπων 

κλειδιά

Πολιτισμικές
Επιρροές
(Cultural
Effects) W-O

Κοινωνικές
επιρροές,

Προσδοκίες
καταναλωτών

Michael Ε. Porter, "Competitive Advantage: Techniques for Analyzing Industries and Competitors", Free Press Εκδοτική, Σελίδα 
XXVI 2004

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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& Τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες του οργανισμού είναι ο συνδυασμός 

του πλούτου της επιχείρησης και των ιδιαίτερων επιδεξιοτήτων σε σχέση 

με τους ανταγωνιστές. Μέσα σε αυτά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα 

διαθέσιμα χρηματικά αποθέματα, στην τεχνολογική κατάσταση και τα 

πληροφορικά μέσα του οργανισμού και στην αναγνωσιμότητα του 

ονόματος.

^ Οι ττροσωτπκές αξίες μέσα σε έναν οργανισμό αφορούν τα κίνητρα και τις 

ανάγκες των διοικητικών στελεχών αλλά και άλλων ανώτερων στελεχών 

όταν πρέπει να εφαρμόσουν την στρατηγική. Μαζί με τα δυνατά σημεία 

και τις αδυναμίες αποτελούν τα εσωτερικά όρια στην Αντοεγωνιστική 

Στρατηγική.

•Ρ Οι ευκαιρίες και οι απειλές στον κλάδο δραστηριοποίησης του οργανισμού 

ορίζουν το περιβάλλον που θα ανταγωνιστεί ο οργανισμός- με όλα τα 

πιθανά ρίσκα και ανταμοιβές. Αυτές περιλαμβάνουν κυρίως τεχνικούς και 

οικονομικούς παράγοντες που άλλοτε ευνοούν και άλλοτε είναι δυσμενής. 

Γ ία παράδειγμα μία άνοδος στις τιμές του χάλυβα και της σιλικόνης 

μπορεί να προκαλέσει άνοδο στις τελικές τιμές ολόκληρης της βιομηχανίας 

κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών.

^ Τέλος οι κοινωνικές επιρροές αντανακλούν την επίδραση των κοινωνικών 

και πολιτικών δυνάμεων όπως είναι το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο, 

κοινωνικές ηθικές προσδοκίες κτλ. Οι κοινωνικές επιρροές και οι ευκαιρίες με 

τις απειλές αποτελούν δυνάμεις εξωτερικές για τις επιχειρήσεις και 

συγκροτούν τα εξωτερικά όρια στην Ανταγωνιστική Στρατηγική.

Ξ3.1.ΕΕ.ΕΕ Eui-idipicic; yia RvTdyujvicTTii-id nRcdvci-tTnpa

Οι Rockart και Morton εισηγήθηκαν την χρήση του μοντέλου της Αλυσίδας 

Αξίας (Value Chain) για να περιγράφουν τις ενδεχόμενες ευκαιρίες που προκύπτουν 

από την χρήση της Πληροφορικής Τεχνολογίας40. Το μοντέλο βλέπει τον οργανισμό 

σαν ένα σύνολο ή μια αλυσίδα από εργασίες, καθεμιά από τις οποίες προσθέτει

40 Rockart, J. F., Scott Morton, 'Implications of Changes in Information Technology for Corporate Strategy." 
Περιοδικό Interfaces , Τεύχος 14, Αριθμός I, Σελίδα 84-95, Ιανουάριος- Φεβρουάριος 1984.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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κάποιο περιθώριο αξίας στα προσφερόμενα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Τα είδη των 

εργασιών χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες- κύκλων εργασιών, τις Βασικές και 

τις Βοηθητικές41:

Οι Βασικές Εργασίες είναι απευθείας με την παραγωγή και την διανομή των 

αγαθών και των υπηρεσιών της επιχείρησης με σκοπό την δημιουργία αξίας για 

τον πελάτη και περιλαμβάνει:

•S Την Εσωτερική Λογιστική- δηλαδή την είσοδο και την αποθήκευση 

των πρώτων υλών για να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή και τη 

διανομή

S Τις Διεργασίες- που μετατρέπουν την πρώτη ύλη σε τελικό αγαθό

•S Τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ- που συμπεριλαμβάνουν την 

προώθηση και πώληση των αγαθών

•S Τις Υπηρεσίες- σχετικές με την συντήρηση και επιδιόρθωση 

προβλημάτων και

•S Την Εξωτερική Λογιστική- που απαιτεί την αποθήκευση και διανομή 

των αγαθών.

Οι Βοηθητικές Εργασίες καθιστούν εφικτή την ολοκλήρωση και την καλή 

επίδοση των Βασικών Εργασιών και περιλαμβάνει:

■S Την Διοίκηση και το Μάνατζμεντ

•S Την διαχείριση του Ανθρωπίνου Δυναμικού και Πόρων- πρόσληψη ή 

ενοίκιαση προσωπικού, εκπαίδευση, κίνητρα και μισθοδοσία.

■S Την Τεχνολογία- βελτίωση των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών 

και των διεργασιών παραγωγής.

S Την Προμήθεια- δηλαδή την αγορά και εισαγωγή μέσων εισόδου 

(όπως π.χ. Υπολογιστικά μέσα).

41 Kenneth C. Laudon, Jane Ρ. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8lh 
international edition, Σελίδα 92, Pearson Prentice Hall εκδοτική, 2004

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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Η Αλυσίδα Αξίας (Value Chain) της Επιχείρησης και της Βιομηχανίας

Βοηθητικές
Εργασίες

Βασικές
Εργασίες

Διοίκηση & Μάνατζμεντ:
Ηλεκτρονικός προγραμματισμός & Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίες

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων:
Συστήματα προγραμματισμού εργατικού προσωπικού

Τεχνολογία:
Συστήματα Σχεδιασμού με τη βοήθεια Υπολογιστών

Προμήθεια:
νποΑογ·.στ.κ6 Συστήμοτο Παραγγελιών

Εσωτερική
Λογιστική

Διεργασίες Πώλησης & 
Μάρκετινγκ

Υπηρεσίες Εξωτερική
Λογιστική

Αυτόματα Ελεγχόμενα Υπολογιστικά Συστήματα Αυτόματα
Συστήματα από Συστήματα Διατήρησης Συστήματα
ελέγχου
Αποθήκης

Υπολογιστή
Μηχανικά
Συστήματα

Παραγγελιών Εξοπλισμού Πρόγραμμα 
τισμου 
αποστολής 
f μπορΓ υμάτοον

Συστήματα προμηθειών & 
προέλευσης \ / \ /

Ν /—λ

CRM
Συστήμ ατα

Προμηθευτές
Προμηθευτών̂ Προμη6ευιί^* Εταιρία Διανομε ίς ^> Πελάτες

Αλυσίδα Αξίας της Βιομηχανίας

Πηγή
■Kenneth C. Laudon, Jane Ρ. LaucJon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8,h international edition, 
Σελίδα 93. Pearson Prentice Hall εκδοτική. 2004

Οι δύο συγγραφείς, αναγνωρίζουν τρεις μεγάλες περιοχές από ευκαιρίες που 

μπορούν να δημιουργήσουν το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα:

I) Βελτίωση κάθε πεδίου εργασίας που μπορεί να προσθέσει αξία για τον 

πελάτη και τον οργανισμό (ή την προσφορά του ίδιου αγαθού σε χαμηλότερη 

τιμή). Για παράδειγμα ας πάρουμε την περίπτωση εισαγωγής ενός Πληροφοριακού 

Συστήματος που επηρεάζει πολλά από τα πεδία εργασιών της Αλυσίδας Αξίας. Η 

εισαγωγή του συστήματος θα είχε στρατηγικό αποτέλεσμα αν βοηθούσε την 

επιχείρηση είτε να παράγει το ίδιο προϊόν σε χαμηλότερο κόστος από τους

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. ■Π0
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3) Καινούριες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μέσω καινούριων δραστηριοτήτων 

όπως είναι νέες αγορές. Μέσω των συστημάτων και των δικτύων οι οργανισμοί 

μπορούν να δημιουργήσουν έναν ιστό αξίας (value web)43 44. «Ένας ιστός αξίας είναι 

ένα σύνολο αστό ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την 

πληροφοριακή τεχνολογία για να συντονίζουν τις αλυσίδες αξίας με σκοπό να 

παράγουν συλλογικά ένα προϊόν ή μία υπηρεσία44 ». Μέσα από μία τέτοια 

συνεργασία γεννάται η ευκαιρία κάθε οργανισμός να χρησιμοποιεί τις ιδιαίτερες 

ικανότητες και την τεχνογνωσία του για την παραγωγή ενός ξεχωριστού 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που είναι αδύνατο να παραχθεί από τους 

ανταγωνιστές. Συνεπώς, η δημιουργία ενός ιστού αξίας, εκτός από τα άμεσα 

πλεονεκτήματα που φαίνονται στο κόστος παραγωγής, μπορεί να οδηγήσει και σε 

ανοίγματα καινούριων αγορών.

Ο Porter, στο Μοντέλου των 5 Ανταγωνιστικών Δυνάμεων45, αναλύει την ιδέα 

ότι οι ευκαιρίες για την απόκτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος βρίσκονται 

μέσα από την μελέτη της οικονομική δομής των αγορών και το αντιλαμβάνεται ως 

ένα παιχνίδι κινήσεων και αντιδράσεων μεταξύ των ανταγωνιστών. Το υπόδειγμα 

εξηγεί την δυναμική του ανταγωνισμού σε μία αγορά. Υπάρχουν πέντε 

γενεσιουργικές δυνάμεις του ανταγωνισμού:

α) Η αντιπαλότητα μεταξύ των υπαρχόντων επιχειρήσεων 

β) απειλές από νέο-εισερχόμενες επιχειρήσεις, 

γ) απειλές από υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες 

δ) αγοραστική δύναμη των πελατών και 

ε) αγοραστική δύναμη των παραγωγών.

Συνεπώς, για να αντιληφθεί κανείς πως ακριβώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός 

και να δημιουργήσει ευκαιρίες για πλεονέκτημα, επιβάλλεται όχι μόνο δίνοντας 

βαρύτητα στην υπάρχουσα αντιπαλότητα μεταξύ των οργανισμών, αλλά 

υπολογίζοντας εξίσου και στις υπόλοιπες δυνάμεις. Η χρήση Πληροφοριακών 

Συστημάτων μπορεί να δημιουργήσει πλεονέκτημα σε κάθε περίπτωση.

43 Steven Alter, Information Systems: The foundation of e-business, 4lh international edition, Σελίδα 53, 
Prentice Hall Εκδοτική, 2002
44 Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8lh 
international edition, Σελίδα 93, Pearson Prentice Hall εκδοτική, 2004.
45 Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8lh 
international edition, Σελίδα 52, Pearson Prentice Hall Publishing, 2004

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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Οι πέντε ανταγωνιστικές δυνάμεις του Porter

ΑΜΕΛΗ ΝΕΟ
ΕΙΣΑΧθΕΝΤΏΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΓΟΡΑΣ ΠΚ Η 
ΔΥΝΑΜΗ 
ΠΕΛΑ Ι'ΩΝ 
ΑΓΟΡΑΣ ΙΏΝ

ΑΜΕΛΗ ΑΜΟ 
ΑΝ ΠΚ ΑΙΑΣ 'ΓΑΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & 
ΥΟΗΡΕΣΙΕΣ

Πηγή

Kenneth C. Laudon, Jane Ρ. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8th international edition, Σελίδα 52, 
Pearson Prentice Hall Publishing, 2004
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Παραδείγματα
Ευκαιρίες Μέσα από την Μελέτη των 5 ανταγωνιστικών Δυνάμεων

Η αντιπαλότητα μεταξύ των υπαρχόντων επιχειρήσεων

Οι Miles και Snow αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές γενικές 

στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει μία επιχείρηση όταν ανταγωνίζεται, όπως 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 246.

Πίνακας 3

Ε2ΕΡΕΥ

(PR0SP

ΝΗΤΗΣ

ECTOR)

0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥ2ΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

(ANALYSER)

0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΜΕΤΑ2Υ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

(DEFENDER)

0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ,/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 

ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΔΡΩΝ

(REACTOR)

0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΙΠΤΕΙ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΝΩΝΤΑΣ 

ΣΤΑΤΙΚΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΡΙΣΚΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΣΤΟ ΝΑ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ

Η αντιπαλότητα μεταξύ των υπαρχόντων επιχειρήσεων

Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός οργανισμού Εξερευνητή σε σχέση με έναν 

Αντιδρών. Έστω ότι και οι δύο δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και πώληση 

υφασμάτων. Ο Εξερευνητής Θα οργανωθεί και θα εισάγει Πληροφοριακά Συστήματα 

που θα βοηθούν και θα επιβλέπουν την παραγωγή, θα ελέγχουν την κίνηση και τα 

αποθέματα και θα βγάζει λογιστικά αποτελέσματα, ενώ ο Αντιδρών θα παραμείνει 

στατικός, προτιμώντας την παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας του. Μέσα σε μικρό 

βάθος χρόνου, ο Εξερευνητής θα απολαμβάνει κάποια από τα προτερήματα του 

πρώτο-εισηγητή (First Mover)- μοναδικότητα, φήμη, αναγνώριση από τους πελάτες 

και κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα που δίνει η εισαγωγή των

46 Croteau, A. Μ, Bergeron, F., 'An Information Technology Trilogy: Business Strategy, Technological 
Deployment and Organisational Performance', Journal of Strategic Information Systems, Τόμος 10, Σελίδα 
77-99, 2001

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. 00
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πληροφοριακών συστημάτων- οικονομίες κλίμακας 47 , αποταμίευση χρόνου και 

χρημάτων κατά την ολοκλήρωση τυπικών καθημερινών λειτουργιών κτλ. Σε σχέση 

με τον Αντιδρών που δεν άλλαξε, ο Εξερευνητής κέρδισε το ανταγωνιστικό και 

συγκριτικό πλεονέκτημα.

Απειλές από νέο-εισερχόμενες επιχειρήσεις

Πάντα υπάρχει έντονος φόβος για νέο- εισερχόμενες απειλές από καινούριες 

επιχειρήσεις στην αγορά. Κάθε ο οργανισμός οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα να 

αντιμετωπίσει οποιαδήποτε εισροή στην αγορά. Η εισαγωγή πληροφοριακών 

συστημάτων είναι παράγοντας που μπορεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος από τις 

απειλές νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων. Μετά την εισαγωγή, ο οργανισμός 

απολαμβάνει μία σειρά από πλεονεκτήματα: Οικονομίες κλίμακας, καμπύλη

εκβάθυνσης48, μοναδικότητα στην παραγωγή και τεχνογνωσία σχετική με το 

παραγόμενο αγαθό/υπηρεσία αλλά και την πληροφοριακή τεχνολογία/υποδομή. Σε 

συνδυασμό με το προβάδισμα που έχει ο ήδη εισηγμένος οργανισμός- υπάρχουσες 

πελατειακές σχέσεις, φήμη, βαθμό εισχώρησης στη διανομή κτλ.- η απειλή μπορεί 

να ελαχιστοποιηθεί.

Απειλές από υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες

Όπως και στην προηγούμενη κατηγορία, οι οργανισμοί πρέπει να δρουν 

προληπτικά για την αντιμετώπιση απειλών από υποκατάστατα προϊόντα και η 

χρήση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας μπορεί να αποδειχθεί απαραίτητη. Μέσα 

από τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων που προσθέτουν αξία οι οργανισμοί 

μπορούν να αυξήσουν το κόστος μεταγωγής των πελατών. Αυτό σημαίνει ότι το 

κόστος αλλαγής ενός προϊόντος- υπηρεσίας με κάποιο υποκατάστατο είναι 

μεγαλύτερο για τον καταναλωτή σε σχέση με την επιλογή μη αλλαγής. Το 

παράδειγμα από τη βιομηχανία ασφάλειας είναι αντιπροσωπευτικό αυτής της 

περίπτωσης. Μία επιχείρηση που αναλαμβάνει την ασφάλεια χώρων με 

ηλεκτρονικά μέσα είναι φθηνότερη, αποδοτικότερη και με περισσότερες δυνατότητες 

από την παραδοσιακή φύλαξη χώρων που χρησιμοποιεί ανθρώπους.

47 Το μέσο κόστος τταραγωγής μιας μονάδας αγαθού μειώνεται καθώς η τταραγωγή αυξάνεται.
48 Με την πάροδο του χρόνου οι οργανισμοί παράγουν περισσότερη παραγωγή στον ίδιο χρόνο σε 
σχέση με τον χρόνο παραγωγής της πρώτης μονάδας.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.



Αγοραστική δύναμη των πελατών

Όσο μεγαλύτερη είναι η αγοραστική δύναμη των αγοραστών/πελατών τόσο 

δυσκολότερο είναι το έργο των οργανισμών γιατί αποτελεί δύναμη που κατεβάζει 

τις τιμές και ταυτόχρονα απαιτεί καλύτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα παραδείγματα χρήσης Πληροφοριακής Τεχνολογίας που δόθηκαν προηγουμένως 

καλύπτουν και αυτήν την περίπτωση, όταν αφορούν αύξηση του κόστους 

μεταγωγής για τον πελάτη.

Ευάγγελο? Γεωργιάδη? ΜΑ στα Πληροφοριακά Συστήματα
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Επιπλέον, η διαφοροποίηση μπορεί να αποτελέσει σοβαρό παράγοντα κατά 

της δύναμης των πελατών. Ένα διαφοροποιημένο προϊόν είναι δύσκολο να 

αντικατασταθεί από τους αγοραστές, εφόσον έχει μοναδικά χαρακτηριστικά είτε 

προσφέρει τα ίδια γνωρίσματα σε χαμηλότερο κόστος. Η δημιουργία ενός ιστού 

αξίας, όπως διευκρινίστηκε προηγουμένως, μέσα από τον συγχρονισμό 

Πληροφοριακών Συστημάτων μπορεί να δώσει και διαφοροποιημένα αποτελέσματα 

αλλά και χαμηλότερου κόστους αγαθά, ιδίων γνωρισμάτων με τον ανταγωνισμό.

ΣΧΗΜΑ 21

Η Επιχειρησιακή Πληροφοριακή Αλυσίδα Αξίας (Business Information Val je Chain)

Επιχειρησιακές Διεργασίες

Δραστηριότητες 
Επεξεργασίας Πληροφοριών

Συλλογή & Μετατροπή σε Διασπορό 
Αποθήκευα η Επιχειρηματικά 
Δεδομένων Συστήματα

Διεύθυνση Επιχειρησιακή Διεύθυνση Διεύθυνση
Προμηθευτικής Διεύθυνση Πελατών Γνώσης 
Αλυσίδας

Διοικητικές Δραστηριότητες

κ

Κερδοφορία 1
& Στρατηγική
Θέση A

κ

Προγραμματισμός Συντονισμός Έλεγχος Μοντέλο ποίηση
και λήψη 
διοικητικών 
αποφάσ εων

Επιχειρησιακή Αξία

Πηγή
■ Cenneth C. Laudon, Jane Ρ. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 8th international edition, Σελίδα I I, 
Pearson Prentice Hall Publishing, 2004
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Γία παράδειγμα, ένας οργανισμός δικτυακής πώλησης μουσικών CDs όπως το 

Amazon, που έχει πολλά δικτυακά υποκαταστήματα σε πολλές χώρες (ΗΠΑ,

Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία) προϋποθέτει τον συγχρονισμό των 

Πληροφοριακών Συστημάτων για να ελεγχθεί η ενιαία απόδοση του οργανισμού. 

Ταυτόχρονα, η συνεργασία των συστημάτων και η συνένωση πληροφοριακών 

δραστηριοτήτων μεταξύ των διαφορετικών υποκαταστημάτων δημιουργεί αξία.

Το διάγραμμα της Πληροφοριακής Αλυσίδας Αξίας μπορεί να αποδείξει το 

παραπάνω. Κάθε ένα από τα υποκαταστήματα λαμβάνει τα προτερήματα του 

ενιαίου προγραμματισμού, συντονισμού και ελέγχου. Επιπλέον, τα υποκαταστήματα 

απολαμβάνουν τα προτερήματα της άψογης πληροφοριακής υποδομής,

επεξεργασίας δεδομένων και τεχνογνωσίας της μητέρας (του Αμερικάνικου Amazon).

Συνεπώς, η Πληροφοριακή Τεχνολογία του Amazon δημιουργεί αξία και αυτήν η 

αξία αντανακλάται σε χαμηλότερες τιμές των ίδιων CDs σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό.

Αγοραστική δύναμη των παραγωγών

Σε αντίθεση με τους αγοραστές, οι παραγωγοί/προμηθευτές με τη δύναμή 

τους πιέζουν για ψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ποιότητα. Πολύ δυνατοί 

παραγωγοί μπορούν να μειώσουν την κερδοφορία σε ολόκληρες βιομηχανίες ενώ οι 

ίδιοι απολαμβάνουν υπερμεγέθη κερδών. Με λίγα λόγια, η κερδοφορία των

επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον ανταγωνισμό κινδυνεύει από πολύ δυνατούς 

προμηθευτές. Αντιλαμβανόμενοι οι συμμετέχοντες την καταστροφική σημασία της 

δύναμης των προμηθευτών προτιμούν αν και ανταγωνιστές να συνεργαστούν για 

την αποδυνάμωσή τους. Μία καλή συνεργασία είναι αυτήν μίας δυνατής στο χώρο 

επιχείρησης που επιλέγει τους ανταγωνιστές για συνεργασία μέσω του κοινού 

διαμοιρασμού κάποιων πόρων Πληροφοριακής Τεχνολογίας. Κατά αυτόν τον τρόπο, 

οι επιχειρήσεις γίνονται λιγότερο ευάλωτες στις προτιμήσεις ενός δυνατού προμηθευτή 

επειδή αυτός αντιμετωπίζει το κόστος να χάσει παραπάνω από έναν πελάτες. Π.Χ.

(Υπόθεση) η αποφυγή πολλών χορηγών (providers) Internet να χρησιμοποιήσουν 

ένα δίκτυο ενός μεγάλου προμηθευτή (ΟΤΕ) και η συνεργασία τους για την

στήριξη ενός άλλου δικτύου (Τελλάς) για να φέρει καλύτερους όρους για τον

ανταγωνισμό.

Ευάγγελος Γεωργιάδης ΜΑ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 4° Ακαδημαϊκό Εξάμηνο (2006-2007)
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Ο Parsons49 χρησιμοποιώντας το μοντέλο του Porter γενικεύει τις ευκαιρίες για 

απόκτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος που προσφέρει η χρήση της 

Πληροφοριακής Τεχνολογΐας:

1) Αύξηση του κόστους μεταγωγής μέσω IT υπηρεσιών που δημιουργούν αξία

2) Μείωση του κόστους μεταγωγής έναντι των προμηθευτών

3) Βοηθά στην καινοτομία των προϊόντων η των υπηρεσιών για σκοπούς 

επικράτησης της καλής Θέσης στην αγορά ή για την αποθάρρυνση εισόδου σε 

ενδεχόμενα υποκατάστατα

4) Συνεργασία με επιλεγμένους αντιπάλους μέσω κοινών IT πόρων

5) Αντικατάσταση του προσωπικού από τεχνολογία και

6) Τη χρήση της πληροφορίας για καλύτερη κατάτμηση και κατανόηση της 

συμπεριφοράς και της ανάγκης του καταναλωτή, αλλά και την καλύτερη 

εξυπηρέτησή του.

3.ΕΞ ΕπιπεζΒο Π R ει □ c ι-; τ η μ ά τ uj ι-;ατα τη \·· c ι cr ο ι_ν y ή

riRnpaqnopicu-iLLjv Ζυπτημάτιωv

Ποια είναι η τακτική που οι οργανισμοί διαλέγουν να «βλέπουν» ή 

οργανώνουν τα ενδεχόμενα πλεονεκτήματα που θα αποκτήσουν μέσα από την 

χρήση πληροφοριακής τεχνολογίας; Με λίγα λόγια, πώς οι ανώτεροι στη διοίκηση 

αντιλαμβάνονται και κατανέμουν τα πλεονεκτήματα που θα φέρει η εισαγωγή των 

συστημάτων (αλλαγές στην as-is κατάσταση).

3.Ξ.1 nRddvdi-iTripoTC] cj:-:citii-;i± pc την το:Flnyίο 

Είναι λογικό ότι η πληροφοριακή υποδομή να απαιτεί πειθαρχεία στην 

επιλογή και την προτυποποίηση της πληροφορίας, ώστε να είναι χρήσιμη και 

ακριβής. Από μόνη της αυτήν η απαίτηση οδηγεί σε πλεονεκτήματα50;

IT ΚΟΣΤΟΣ

Καθώς το μάνατζμεντ αποβάλει οποιαδήποτε τεχνική διαδικασία που δεν 

δημιουργεί αξία μπορεί να κερδίσει τη μείωση του:

49 Parsons G. L, "Information Technology: A New Competitive Weapon." Sloan Management Review, 
Τεύχος 25, Number I, Fall, Σελίδα 10, 1983.
50 Peter Weil, Jeanne W. Ross, 'Understanding the benefits of Enterprise Architecture', Center for 
Information Systems Research, Τεύχος 5, Αριθμός 2B, Σελίδες 1-2, Ιούλιος 2005.

Τεχνολογία κα» Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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Μ Λειτουργικού κόστους ανά μονάδα, δηλαδή το κόστος σχετιζόμενο με 

βοηθητικές υπηρεσίες σε εφαρμογές, υπολογιστές, πρόσβαση σε 

δεδομένα, χωρητικότητα δικτύου και λογαριασμών ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου51. Ενώ η χρήση τους ανεβαίνει καθώς περνάει ο χρόνος 

από την εισαγωγή των συστημάτων, το κόστος ανά μονάδα πέφτει.

Μ Κόστους διατήρησης εφαρμογών, που είναι ο χρόνος και το τελικό 

κόστος των αλλαγών στις υπάρχουσες εφαρμογές (π.χ. αναβάθμιση 

software).

IT ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Μέσα σε ένα κλίμα που απαιτεί τυποποίηση και προτυποποίηση της 

πληροφορίας, οι οργανισμοί έχουν λιγότερες και συγκεκριμένες επιλογές σχετικά με 

την αναγκαία τεχνολογία. Συνεπώς, μειώνονται οι χρόνοι ανάπτυξης ενός 

καινούριου συστήματος.

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΡΙΣΚΟΥ

Μία καλή υποδομή που επιτρέπει διαμοιρασμό δεδομένων, πόρων και 

εφαρμογών προσφέρουν ένα πιο εύκολο περιβάλλον προς διαχείριση. Ευκολότερη 

διαχείριση σημαίνει52:

H Μειωμένο εργασιακό ρίσκο, δηλαδή το βαθμό αξιοπιστίας των 

συστημάτων όταν χρησιμοποιούνται για να υποστηρίζουν 

επιχειρησιακές ανάγκες

Μ Βελτιωμένη συμμόρφωση στους κυβερνητικούς κανόνες: Αξιόπιστα 

δεδομένα σε προτυποποίηση σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο.

Μ Αυξημένη ανεκτικότητα σε περιπτώσεις καταστροφής δεδομένων:

Ευκολία και ταχύτατη ανάκτηση δεδομένων μέσω καλύτερων 

μεθόδων backup.

Μ Μειωμένες παραβιάσεις ασφάλειας: είτε από επιθέσεις από ιούς,

Trojan Horses, Spyware αλλά και προστασία από ανεπιθύμητες

51 Peter Weil, Jeanne W. Ross, 'Understanding the benefits of Enterprise Architecture', Center for 
Information Systems Research, Τεύχος 5, Αριθμός 2B, Σελίδες 1-2, Ιούλιος 2005.
52 Jeanne W. Ross, J.W., Matunty Matters: How Firms Generate Value from Enterprise Architecture, MIT 
Sloan CISR, Τεύχος 4, Αριθμός. 2B, Ιούλιος 2004

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.



εισόδους στα συστήματα, είτε από εσωτερικούς είτε από εξωτερικούς 

παράγοντες.
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Ξ3.ΕΕ.ΕΞ! Eniwcipnaiai—;□ ΠRd□ ezι-;τγίμιατa

Μερικώς ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών οφελών και μερικώς λόγω της 

περισσότερο προτυποποιημένης και πειθαρχημένης δομής οι οργανισμοί 

επωφελούνται και από επιχειρησιακού επιπέδου προνόμια:

ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

Όταν συνδυάζεται η προτυποποίηση δεδομένων και διαδικασιών και η 

ενοποίηση των τεχνολογιών έχουν δύο πολύ σημαντικά αποτελέσματα53:

Μ Καλύτερος και ευκολότερος διαμοιρασμός των δεδομένων, ακόμη και 

σε προσωπικό που δεν διαχειρίζεται τα δεδομένα αλλά έχουν λόγο 

στην γνώση (πωλητές κτλ.)

Μ Ενιαία πρότυπα λειτουργιών: αξιοπιστία και προβλεψιμότητα των 

επιχειρησιακών λειτουργιών σε πολλαπλούς χώρους και 

επιχειρησιακές μονάδες.

Τέλος, όλες οι παραπάνω κατηγορίες πλεονεκτημάτων συσχετίζονται για να 

συμβάλλουν στην τελευταία και σημαντικότερη κατηγορία, αυτή των στρατηγικών 

πλεονεκτημάτων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Όπως έχει διατυπωθεί πολλές φορές μέσα σε αυτήν την έρευνα, οι 

επιχειρήσεις στήνουν την πληροφοριακή αρχιτεκτονική και εισάγουν συστήματα με 

σκοπό την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών, αλλά και την γέννηση 

στρατηγικών προνομίων όπως54:

Μ Επιχειρησιακή και Λειτουργική τελειότητα: Έμφαση στην

αποδοτικότητα, χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, περισσότερο 

αξιόπιστες διαδικασίες,

53 Jeanne W. Ross, 'Creating a Strategic IT Architecture Competency: Learning in Stages', MIT Sloan CISR 
Working Paper , Αριθμός 335, Απρίλιος 2003
54 Treacy M, Wiersema F., "The Discipline of Market Leaders", Εκδοτική Perseus Press, Σελίδα 124, 1995

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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H Εξοικείωση με τους πελάτες γιατί προάγονται οι υπηρεσίες για την 

εξυπηρέτηση τους, ευκολότερη ανταπόκριση στα αιτήματά τους, 

καλύτερες και μακροβιότερες γενικά σχέσεις.

Μ Ηγετική και ανταγωνιστικότερη θέση των παραγόμενων υπηρεσιών 

και προϊόντων. Καινοτομία στην παραγωγή αλλά και στα τελικό 

παραγόμενο έργο. Αποδοτικότερο το έργο του τμήματος ερευνάς 

οπότε και ευκαιρίες για πρώτο-εισήγηση αγαθών στις αγορές.

Μ Αύξηση της Στρατηγική; Ευκινησία; (Strategic Agility): Η

ικανότητα να ανταποκρίνεται ο οργανισμός γρήγορα στις κινήσεις 

του ανταγωνισμού.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΗΛΗΙΠ Η°

1—1.1 RnaTUxia EZucrTnpaTUJV

Σε μία περίοδο ττου οι επενδύσεις στην Πληροφοριακή Τεχνολογία με στόχο 

τις επιχειρησιακές αλλαγές έχουν απογειωθεί σε αριθμούς και κόστος, είναι φυσικό 

να υπάρχουν και αποτυχημένα εγχειρήματα. Έτσι λοιπόν, παρότι η 

λειτουργικότητα και η αξιοπιστία των συστημάτων έχει βελτιωθεί σε σημαντικό 

βαθμό, πολλές επενδύσεις τυγχάνουν λάθους χρονοπρογραμματισμού ή ακόμη 

χειρότερα λάθους επιλογών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αλλεπάλληλες 

καθυστερήσεις και τελικά αποτυγχάνουν. Για του λόγου το αληθές, έχει 

υπολογιστεί ότι τουλάχιστον το 30% των εγχειρημάτων που στοχεύουν σε 

βελτιώσεις λειτουργιών μέσω της Πληροφοριακής Τεχνολογίας δεν ανταποκρίνονται 

στις αρχικές προσδοκίες 55

1—l.i.i RnoTLixiizi nRnpncpQpiai-ϊήρ TEXVCiRciyicic;

Κατά τον Canon 56 αποτυχία της Πληροφοριακής Τεχνολογίας είναι «Η 

κατάσταση κατά την οποία τα εγχειρήματα υπερβαίνουν το υπολογιζόμενο κόστος ή 

ξεφεύγουν από τον αρχικό χρονοπρογραμματισμό, η ανικανότητα να απολαύσει ο 

οργανισμός τα προσδοκούμενα οφέλη ή η αποτυχία ενθουσιασμού των συμμετεχόντων 

και των ανώτερων διοικητικών»

Όπως αναφέρει ο Goulielmos 57 υπάρχουν τέσσερα είδη αποτυχίας της 

Πληροφοριακής Τεχνολογίας:

** Αποτυχία Αντιστοιχίας (Correspondence Failure): Το Πληροφοριακό Σύστημα 

αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στις προβλεπόμενες επιδιώξεις της 

επιχείρησης.

55 McAfee J, Andrew Κ., "When Too Much IT Knowledge Is a Dangerous Thing," MIT Sloan Management 
Review, , Σελίδα 83, Χειμώνας 2003
56 Cannon, J. A, "Why IT Applications Succeed or Fail" Industry and Commercial Training, Τόμος 26, 
Αριθμός I, Σελίδα I 0, I 994
57 Goulielmos M., "Outlining organisational failure in information systems development”. Disaster Development 
and Management Journal, Τόμος 12, Αριθμός 4, Σελίδα 319, 2002

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. m
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> Αποτυχία Διαδικασίας (Process Failure): Η εγκατάσταση του

Πληροφοριακού Συστήματος ξεπερνά τα χρονικά όρια του

προϋπολογισμού.

* Αποτυχία Αλληλεπίδρασης (Interaction Failure): Οι χρήστες έχουν από 

χαμηλή εώς μηδενική αλληλεπίδραση με το σύστημα.

* Αποτυχία Προσδοκιών (Expectation Failure): Το Πληροφοριακό Σύστημα δεν 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μετόχων.

Η Πληροφοριακή Τεχνολογία είναι δύσκολο να διαχειριστεί από τη φύση της 

και οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν ότι δεν αποτελεί 

πανάκεια για όλα τα προβλήματα (Αποτυχία Προσδοκιών). Οι απαιτήσεις των 

οργανισμών από την τεχνολογία πρέπει να είναι συγκεκριμένες και οι επιλογές 

προσεκτικές γιατί μετά την εγκατάσταση λανθασμένων συστημάτων, οποιαδήποτε 

αλλαγή ή αναβάθμιση έχει χρονικό (Αποτυχία Διαδικασίας) και χρηματικό κόστος 

(Αποτυχία Αντιστοιχίας) . Επιπλέον, το προσωπικό είναι αδύνατο να ανταποκριθεί 

άμεσα στις μεταβολές, σε περιπτώσεις λάθους, καθιστώντας την αλληλεπίδραση και 

την εξοικείωση τους με τη νέα κατάσταση αδύνατη (Αποτυχία Αλληλεπίδρασης).

Ι.1.Ε3 RnnTi_i:-:ia...c,v,ciq: αι-ίριράιζ; ι-;αι mziRLjnRcLjpoq;

π ο ρ ό w □ τ ο ρ

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί λόγοι που οδηγούν στην αποτυχία των 

εγχειρημάτων: όσο μεγαλύτερη και φιλόδοξη η απόπειρα τόσο δυσκολότερος ο 

βαθμός επιτυχίας58. Όπως αναφέρεται στην έκθεση των αποτελεσμάτων του Chaos 

Report59 υπάρχουν δέκα σημαντικές αιτίες πίσω από την αποτυχία:

1) Ημιτελής περιγραφή απαιτήσεων. Όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 

απαιτήσεις, δεν θα προκόψουν συγκεκριμένες λύσεις.

2) Έλλειψη αλληλεπίδρασης του προσωπικού με τα νέα συστήματα.

Συνεπώς, ελλιπής εκμετάλλευση του νέου συστήματος.

3) Έλλειψη διαθέσιμων πόρων για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

58 Gibson C.F., Singer C.J., "New Risks for MIS Managers,” Αμερικάνικη έκδοση του Compulerworld, Σελίδα 
44, Απρίλιος I 982
59 hltp://www.il-corlex.com/Stat_Failure_Cause.him, το Chaos Report είναι μία από τις εγκυρότερες και 
πιο ολοκληρωμένες έρευνες για την Αποτυχία της Πληροφοριακής Τεχνολογίας που έγινε το 1995 
σε παραπάνω από 350 IT μάνατζερ οργανισμών διαφόρων μεγεθών.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. 00

http://www.il-corlex.com/Stat_Failure_Cause.him


Ευάγγελο; Γεωργιάδη;
Πανεπιστήμιο Μακεδονία;

ΜΑ στα Πληροφοριακό Συστήματα
4° Ακαδημαϊκό Εξάμηνο (2006-2007)

4) Ψευδής και υπερβολικές απαιτήσεις.

5) Ελλιπής υποστήριξη των εγχειρημάτων από τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη και των υπεύθυνων για την πληροφοριακή υποδομή. Όταν δεν 

αντικατοπτρίζεται ο ενθουσιασμός για τις νέες αλλαγές στη διοίκηση το 

προσωπικό θα είναι λιγότερο πρόθυμο να προσπαθήσει να τις 

υποστηρίξει.

6) Μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Όταν μεταβάλλονται 

συνεχώς οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές σχετικά με τις λύσεις που θα 

φέρει η εισαγωγή των συστημάτων το εγχείρημα «ξεχειλώνει» και τελικά 

μπορεί να αποδειχθεί ανάξιο να καλύψει τις απαιτήσεις ή απλώς πολύ 

ακριβότερο από το αναμενόμενο κόστος.

7) Ελλιπής και κακός Προγραμματισμός.

8) Εξοπλισμός που δεν είναι πια αναγκαίος. Αυτό σημαίνει ότι προτού καν 

εγκατασταθεί το νέο σύστημα ο οργανισμός δεν το χρειάζεται. Μπορεί να 

συμβεί είτε γιατί το εγχείρημα άργησε να ολοκληρωθεί είτε γιατί οι 

απαιτήσεις έχουν αλλάξει ριζικά.

9) Κακή και λανθασμένη διαχείριση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας.

10) Τεχνολογική Αμάθεια, η οποία σχετίζεται με την έλλειψη προσωπικού με 

την ιδιαίτερη γνώση για να ολοκληρώσει το εγχείρημα τη χρονική στιγμή 

που ζητείται.

Η.Ξ ΣΖι_ι_|[ζγτγτ ί"ϊΓΊΐ_μπ RnncpacrcLUV nai Πρια-μάρ

ΠραρΗΓϊματαρ

Είναι εμφανές λοιπόν ότι ένα εγχείρημα είναι δύσκολο να αποδειχθεί επιτυχές. 

Για αυτό το λόγο, οι οργανισμοί επιβάλλεται να λαμβάνουν σωστές και άρτιες 

αποφάσεις που δεν θα κατασπαταλήσουν άδικα πολύτιμους πόρους και χρόνο.

Συνεπώς, οι επιτυχημένες αλλαγές απαιτούν σωστή επιχειρησιακή στρατηγική

και, με τη σειρά τους, αν αποδειχθούν επιτυχείς θα βελτιώσουν την υπάρχουσα.

00Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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Η διαδικασία ανάλυσης συστημάτων 60 σε περίπτωση προβλήματος (που 

μπορεί να είναι και η ανάγκη) περιλαμβάνει συνήθως τέσσερα βήματα61 (όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα 22). Κατά τη φάση του ορισμού της επιπλοκής 

περιλαμβάνει την αναγνώριση του σκοπού του συστήματος και του εύρους. Ο 

σκοπός δίνει τον ορισμό στις στρατηγικές ερωτήσεις- π.χ.

ΕΡΩΤΗΣΗ- ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Τι χρειάζεται για να αυξηθούν οι χαμηλές πωλήσεις του 

ροφήματος που παράγουμε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΛΥΣΗ: Συστήματα αυτόματων πωλητών.

Με λίγα λόγια περιγράφει ποια είναι η επιχειρησιακή αξία- λύση που θα 

προσφέρει η εισαγωγή του συστήματος (πχ. ΟΙ αυτόματοι πωλητές θα αυξήσουν 

τις πωλήσεις ενός ροφήματος). Το εύρος, από την άλλη, περιγράφει την κλίμακα 

της αλλαγής- αν θα είναι περιορισμένη ή μεγάλης εμβέλειας κτλ.

Το δεύτερο βήμα, περιγραφή της κατάστασης, είναι μία εκτενέστερη ματιά 

στο τι ακριβώς θα προσφέρει η αλλαγή. Αναλύονται και κρίνονται οι προτάσεις και 

οι επιλογές της ανώτερης διοίκησης. Το σημαντικότερο σε αυτή τη φάση είναι οι 

ερωτήσεις του οργανισμού προς τον «εαυτό» του με σκοπό την αντικειμενική 

κρίση της κατάστασης. Αναλύει σημαντικά αποφθέγματα που δείχνουν αν ο 

οργανισμός διαχειρίζεται με το σωστότερο δυνατό τρόπο:

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ: Π.χ. I) Ικανοποίηση του πελάτη 2) Αποτελεσματική διεκπαιρέωση 

λειτουργιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ- ΑΝΑΛΥΣΗ: I) Είναι όλοι οι πελάτες ευχαριστημένοι: Τι ζητούν

περισσότερο; Ή 2) Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην λειτουργία του δικτύου: 

Μήπως δεν χρησιμοποιείται στο έπακρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Αναγνώριση προβλημάτων 

και πλεονεκτημάτων- δηλαδή τι πρέπει και τι δεν πρέπει να αλλάξει.

Το τρίτο βήμα αφορά το σχεδίασμά των ενδεχόμενων βελτιώσεων.

Περιλαμβάνει τις εισηγήσεις από τις επιλογές που έγιναν στο δεύτερο βήμα και 

λύνει τις περισσότερες πλευρές του προβλήματος- αιτήματος που εκφράζονται στο 

πρώτο βήμα. Απαντά σε στρατηγικές ερωτήσεις του τύπου:

60 Steven Alter, Information Systems: The foundation of e-business, 4lh international edition, Σελίδα 54, 
Prentice Hall Publishing, 2002
61 Ποικίλει ανάλογα με την άποψη του συγγραφέα.
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ΕΡΩΤΗΣΗ- ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Ποια από τις τρεις εταιρείες που προσφέρουν εξοπλισμό 

και λογισμικό πρέπει να επιλεγεί; Ή μήπως θα ήταν χρησιμότερη η ανάθεση σε 

κάποια IT ομάδα να εξελίξει ένα ειδικό για την περίσταση σύστημα: Υπάρχει η 

απαραίτητη γνώση στο προσωπικό για την επίβλεψη του εγχειρήματος; Ποια θα 

ήταν τα καλύτερα σημεία πώλησης κτλ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΛΥΣΗ: Να γίνει σωστή επιλογή.

Το τέταρτο βήμα είναι η απόφαση της επιχείρησης να προχωρήσει στην 

υλοποίηση των επιλογών. Παρόλα αυτά, υπάρχει η επιλογή πριν ληφθεί η 

απόφαση και αρχίσει η υλοποίηση ο οργανισμός να ξαναρχίσει από την αρχή την 

διαδικασία είτε για επαλήθευση, είτε γιατί νέα προβλήματα προέκυψαν.

Καθ' όλη αυτήν τη διαδικασία το Κέντρο Ερευνάς Πληροφοριακών 

Συστημάτων συνιστά ότι ο οργανισμός πρέπει να προσέχει πάντα τους εξής 

παράγοντες62.

S Πρώτον, εστίαση των προσπαθειών μόνο σε βασικές λειτουργίες κλειδιά. Όταν 

η Πληροφοριακή Τεχνολογία και η Αρχιτεκτονική προσπαθούν να 

εγκαθιδρύσει δεσμούς σε όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα όλων των 

διεργασιών και λειτουργιών της επιχείρησης, είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει.

^ Δεύτερον, δεν πρέπει να παραβιάζεται η σειρά ούτε να γίνεται υπερπήδηση 

των βημάτων. Οι οργανισμοί κερδίζουν περισσότερο από την παραγωγή 

λύσεων στο βήμα που βρίσκονται παρά από προσπάθειες υπερπήδησης σε 

επόμενα βήματα που θα τους φέρουν αντιμέτωπους με άγνωστες πτυχές, έξω 

από τα νερά τους.

S Τρίτον, οι περίπλοκοι οργανισμοί χρειάζονται πολλές και διαφορετικές 

αρχιτεκτονικές, που καθεμιά μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο 

ανάπτυξης. Χρειάζεται σωστή διαχείριση, διαφορετική για κάθε περίπτωση.

Τέταρτον, θεσμοθέτηση της σχετικής με τις πληροφοριακές τεχνολογίες 

γνώσης στους μηχανισμούς διαχείρισης. Η σωστή διαχείριση δημιουργεί αξία.

62 Jeanne W. Ross, 'Creating a Strategic IT Architecture Competency: Learning in Stages’, CISR White 
paper, Σελίδα 15, 2003 Ο οργανισμός βρίσκεται στην σελίδα http://web.mit.edu/cisr

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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Χωρίς την γνώση θα γίνει κακή διαχείριση και οι διοικητικοί θα βρεθούν 

μπροστά σε μία ακριβή και ελλιπή τεχνολογική βάση.

^ Τέλος, η προσπάθεια και για βελτιώσεις δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ.

Ποτέ μία πληροφοριακή αρχιτεκτονική δεν είναι ολοκληρωμένη. Η τεχνολογία 

αλλάζει, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των πελατών αλλάζουν, το ίδιο και οι 

αγορές. Συνεπώς, πάντα οι οργανισμοί πρέπει να ψάχνουν για καινούριες 

λύσεις. Ο εφησυχασμός είναι εχθρός της κερδοφορίας.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντα; την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΕΞ.1 RnnTcRccrpiZiTiZi

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν:

J_________________________________

ΚΕΦΠΠΠΙΠ Η°

Q Ένα Πληροφοριακό Σύστημα είναι ένα στρατηγικό μέσο για την 

καλύτερη λήψη αποφάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών που 

προκύπτουν από τη λειτουργία ενός οργανισμού.

@ Τα πλεονεκτήματά τους δεν είναι μόνο εσωτερικής φύσης. Η δύναμή και 

ο ρόλος τους είναι τόσο σημαντικός που μπορεί να αποδειχθούν 

καταλυτής για τη συντριβή των άμεσων, αλλά και έμμεσων, 

ανταγωνιστών.

'Τ Για να είναι παραγωγικό ένα Π.Σ. Σύστημα πρέπει να υπάρχει και η 

κατάλληλη τεχνολογική υποδομή στην επιχείρηση, η οποία πρέπει να 

είναι ευθυγραμμισμένη με την Επιχειρησιακή Στρατηγική της 

επιχείρησης. Έτσι και μόνο έτσι, η χρήση της Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας μπορεί να συμβαδίζει με τους στρατηγικούς στόχους της 

και να δημιουργήσει Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα.

(? Δεν υπάρχει ένα μοναδικό σύστημα- θαύμα που μπορεί να βελτιώσει 

όλες τις λειτουργίες σε όλα τα υπηρεσιακά επίπεδα του οργανισμού.

0? Πολλά από τα μοντέλα της Πληροφοριακής βιβλιογραφίας που 

αναφέρονται στη χάραξη σωστής Πληροφοριακής Στρατηγικής αγνοούν 

συγκεκριμένες ικανότητες της, κρίσιμες για τους στρατηγικούς στόχους 

της επιχείρησης. Συνεπώς, Η Πληροφοριακή Στρατηγική είναι μεν ένα 

ξεχωριστό κομμάτι της Επιχειρησιακής Στρατηγικής, αλλά δεν πρέπει να 

μελετάται ανεξάρτητα από αυτή γιατί οδηγεί σε πλάνες. Επιβάλλεται η 

ταυτόχρονη σύμπραξη και διερεύνηση.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ. ΒΕΙ
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^ Πριν την απόφαση για την εισαγωγή μιας καινούριας Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας οι οργανισμοί πρέπει να έχουν προσεκτικά ερευνήσει και 

επαληθεύσει την επιλογή τους. Η Πληροφοριακή τεχνολογία δεν μπορεί 

να θεραπεύσει όλα τα προβλήματα και όταν χρησιμοποιείται 

απερίσκεπτα κοστίζει περισσότερο από τα κέρδη που θα παράγει.

ΕΞ.ΕΞ ΓΊΕριιζιριιΖΓ|_ιιζπ

Οποιαδήποτε ανάλυση ενός πολύπλοκου ζητήματος έχει τις δυσκολίες της. 

Κατά τη διάρκεια της συγγραφής αυτής της διπλωματικής εκδηλώθηκαν αρκετά 

εμπόδια. Ο χρονικός περιορισμός να τελειώσει η έρευνα μέσα σε ένα μικρότερο από 

το κανονικό χρονοδιάγραμμα ήταν ο σημαντικότερος. Επιπλέον, η βιβλιογραφία για 

τα ζητήματα που περιγράφονται σπανίζει στην Ελληνική γλώσσα και αυτή που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν από μη- Ελληνική βιβλιογραφία επίσης δύσκολης να βρεθεί 

και ακριβή για να αγορασθεί εξολοκλήρου. Η ορολογία και η σημειολογία των 

διεθνών όρων είναι δύσκολο να αποδοθούν.

ΕΞ.Ξ3 Eicrnyrioeiip yia riErpaiTcpuj cpcuva.

Οι μελλοντικές μελέτες θα ήταν καλό να στραφούν σε ποσοτικές έρευνες για 

την Ελληνική πραγματικότητα για να διαπιστώσουν κατά πόσο οι Ελληνικοί 

οργανισμοί χρησιμοποιούν σωστά και στρατηγικά την Πληροφοριακή Τεχνολογία.

Τεχνολογία και Στρατηγική: Συνδέοντας την Επιχειρησιακή Στρατηγική και την Στρατηγική Π.Σ.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP (Enterprise Resource Planning)

Συστήματα Enterprise

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πηγή __________________________________________________________________________________________________________________________________

Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, δ"1 international edition, Σελίδα 52, 
Pearson Prentice Hall Publishing, 2004
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Μια από τις πολλές δυνατότητες ττου προσφέρει της Συνεργατικού 
Εμπορίου με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
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Συστήματα SCM: Collaborative Commerce (Συνεργατικό Εμπόριο)
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3) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT)

Συστήματα CRM

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

@ Ενοποιημένη εικόνα όλων των πελατών 
@ Ακριβείς Μηνύματα προς τους πελάτες 
@ Αναγνώριση των καλύτερων πελατών 

Μακροχρόνιες πελατειακές σχέσεις
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