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Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον η ένταση του 

ανταγωνισμού βρίσκεται στο απόγειο της. Παράγοντες που στο παρελθόν δρούσαν 

ανασταλτικά στη δημιουργία ανταγωνισμού, έχουν πια εκλείψει:

□ Οι εταιρείες είναι διεθνοποιημένες και δεν προστατεύονται από κλειστά 

σύνορα.

□ Οι καταναλωτές έχουν πολύπλευρη και άμεση ενημέρωση.

□ Ο καταναλωτής έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλών διαφορετικών 

προϊόντων που προσφέρονται από πολλά διαφορετικά κανάλια.

□ Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία, κάνοντας παρωχημένο αυτό 

που ήταν επίκαιρο πριν από μικρό χρονικό διάστημα.

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών αλλάζει τις ανταγωνιστικές 

ισορροπίες, δημιουργώντας νέες αγορές, εξαλείφοντας παραδοσιακές αγορές και 

αναπτύσσοντας νέες μορφές ανταγωνισμού στις υπάρχουσες αγορές. Οι εταιρείες 

χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για να υποστηρίξουν τις λειτουργίες τους, 

αυτοματοποιούν τις διαδικασίες τους και υιοθετούν καινοτόμες προσεγγίσεις.

Ο παράγοντας περιβάλλον αυξάνει το βάρος του στο σχεδίασμά νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών, επιβάλλοντας περιορισμούς στη χρήση πρώτων υλών και την εκπομπή 

ρύπων, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να μεταλλαχθεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

αποτελώντας ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού.

Για να μπορέσουν οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας να επιβιώσουν σε αυτό το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρέπει να θέσουν την ποιότητα ως βασικό χαρακτηριστικό 

των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν .

Στο παρακάτω κείμενο εξετάζεται η ποιότητα στη διοίκηση των επιχειρήσεων 

σε σχέση με τον κλάδο των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Η δομή του κειμένου 

είναι η παρακάτω:

□ Κεφάλαιο No 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

□ κεφάλαιο No 2 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

□ Κεφάλαιο No 3 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται:
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ο Περιγραφή του ορισμού της ποιότητας. Παραθέτονται διάσημοι 

ορισμοί που συναντώνται στη βιβλιογραφία, 

ο Περιγραφή της έννοιας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και οι 

βασικοί άξονες στους οποίους στηρίζονται.

□ Κεφάλαιο No 4 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. Σε αυτό το 

κεφάλαιο αναφέρονται άρθρα που προσεγγίζουν σε θεωρητική βάση την 

ποιότητα και τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

□ Κεφάλαιο No 5 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται πως οι αρχές της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας έχουν εφαρμοστεί σε εταιρείες υψηλής 

τεχνολογίας, με ταυτόχρονες αναφορές σε παραδείγματα.

□ Κεφάλαιο No 6 - 9 CASE STUDIES. Στα κεφάλαια αυτά αναπτύσσεται 

η προσέγγιση στην ποιότητα, των εταιριών Hewlett Packard, Motorola, 

Xerox & Xerox Hellas.

* Κεφάλαιο No 6 - CASE STUDY : HEWLETT PACKARD.

Εξετάζεται η πορεία της εταιρείας από την ίδρυση της έως σήμερα, 

και η ιδιαίτερη φιλοσοφία διοίκησης που την χαρακτήριζε για πάνω 

από 50 χρόνια (The Hewlett Packard way) 

ο Κεφάλαιο No 7 - CASE STUDY : MOTOROLA. Εξετάζεται η 

πορεία της εταιρείας από την ίδρυση της έως σήμερα, και η 

υιοθέτηση της φιλοσοφίας του Six Sigma.

^ Κεφάλαιο No 8 - CASE STUDY : XEROX. Εξετάζεται η πορεία 

της εταιρείας από την ίδρυση της έως σήμερα, και η αντίδρασή της 

στον Ιαπωνικό ανταγωνισμό με την υιοθέτηση της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας και τα εργαλεία Στρατηγικής Διοίκησης 

Ποιότητας που χρησιμοποιεί.

Κεφάλαιο No 9 — CASE STUDY : XEROX HELLAS. Εξετάζεται ο 

τρόπος με τον οποίο υιοθετεί τις πολιτικές της Xerox η θυγατρική 

της εταιρεία στην Ελλάδα

□ Κεφάλαιο No 10 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

□ Κεφάλαιο No 11 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ά Ο ΥΚΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΣΥΓΓΡΑΦΗ 5
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Οι πηγές για την βιβλιογραφία αυτή είναι στην πλειοψηφία τους διαθέσιμες 

στον παγκόσμιο ιστό και στη βιβλιογραφία αναφέρεται στις περισσότερες περιπτώσεις 

η διεύθυνση αναφοράς.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δημήτρη Δόντα, υπεύθυνο 

ποιότητας της Xerox Hellas για το πολύτιμο υλικό που διέθεσε και τον επιβλέποντα 

καθηγητή Γεώργιο Τσιότρα για τις παρατηρήσεις και τις κατευθύνσεις του.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ. ΤΑΟΥΚΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6
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3 ΗΙΣΛΙΏΠΙ

Στην καθημερινότητα χρησιμοποιούμε τον όρο ποιότητα για να προσδιορίσουμε 

τη θετική ή αρνητική μας στάση απέναντι σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Προσδίδουμε 

το χαρακτηρισμό «ποιοτικό προϊόν / υπηρεσία» όταν ικανοποιούνται κάποια κριτήρια 

αισθητικά, τεχνολογικά, αξιοπιστίας, ακρίβειας ή συνέπειας. Η ποιότητα όμως δεν είναι 

απλά ένας επιθετικός προσδιορισμός που χρησιμοποιείται για να εκφραστεί η 

προσωπική κρίση ενός καταναλωτή. Αντιπροσωπεύει μια φιλοσοφία ζωής και 

επιχειρη ματικότητας.

Η μεγάλη ζήτηση για προϊόντα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα είχε σαν 

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να έχουν σαν πρώτο στόχο την παραγωγή όσο το δυνατόν 

περισσότερων προϊόντων για να καλύψουν τη ζήτηση. Είναι χαρακτηριστική της 

επικρατούσας νοοτροπίας, η φράση του Henry Ford «ο πελάτης μπορεί να αγοράσει ότι 

χρώμα αυτοκίνητο θέλει αρκεί αυτό να είναι μαύρο».

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η ένταση του ανταγωνισμού και η αύξηση 

των απαιτήσεων του πελάτη οδήγησε τις εταιρείες να αποδεχθούν την ανάγκη ύπαρξης 

ποιοτικών προδιαγραφών στα προϊόντα τους, και να :

□ Υιοθετήσουν μεθόδους στατιστικού ελέγχου για αποφυγή των 

ελαττωμάτων στην παραγωγική διαδικασία.

□ Σχεδιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες ανιχνεύοντας τις ανάγκες των 

καταναλωτών.

□ Αναλύουν τη στάση των πελατών απέναντι τους με σκοπό τη βελτίωση 

των αδύνατων σημείων.

□ Σχεδιάζουν ασφαλή προϊόντα.

□ Σχεδιάζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον

□ Υιοθετούν συστήματα διασφάλισης ποιότητας π.χ. ISO 9000.

□ Εφαρμόζουν πολιτικές Διοίκησης Ποιότητας (Total Quality 

Management, Six Sigma κ.α.).

Τα πρώτα βήματα για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών 

έγιναν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μεγάλη ζήτηση για 

προϊόντα από την πολεμική βιομηχανία έκανε αισθητή την αδυναμία της πλειοψηφίας
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των βιομηχανιών να ελέγξουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Αυτό ήταν το 

έναυσμα για την εμφάνιση στη βιομηχανική παραγωγή της πρώτης μορφής Ποιοτικού 

Ελέγχου 63. Ποιοτικός Έλεγχος είναι το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν στην 

επιβεβαίωση ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες 

προδιαγραφές. Το μειονέκτημα του Ποιοτικού Ελέγχου είναι ότι εξετάζει το προϊόν ή 

την υπηρεσία, αφού αυτό έχει παραχθεί και έχουν δαπανηθεί όλοι οι απαραίτητοι για 

την παραγωγοί πόροι.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, μετά από πρόσκληση του JUSE (Japanese 

Union of Scientists and Engineers), o Dr. Edwards Deming πηγαίνει στην Ιαπωνία για 

ένα κύκλο εκπαιδεύσεων στον Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας 62. Οι απόψεις του για τον 

Κύκλο Ποιότητας, για την κατανόηση των αιτιών που προκαλούν αποκλίσεις και για τη 

χρήση διαγραμμάτων ελέγχου, έθεσε τις βάσεις για την παγκόσμια επιτυχία της 

Ιαπωνικής Βιομηχανίας.

Στην Αμερική οι απόψεις του έγιναν διάσημες τρεις δεκαετίες αργότερα, όταν 

οδηγημένες από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, οι Αμερικανικές επιχειρήσεις 

αναγνώρισαν την ανάγκη για μια νέα και καλύτερη κατανόηση της ποιότητας.

Τότε άρχισε ένας αγώνας δρόμου για την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας 

(Διοίκηση Ολικής Ποιότητας) στην πορεία του οποίου καθιερώθηκαν βραβεία 

ποιότητας (Malcolm Baldrige National Quality Award) με την υποστήριξη της 

Αμερικανικής Κυβέρνησης. Στην Ευρώπη η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

δεν έχει σταθερή ερμηνεία, όμως ακολουθώντας τις Η.Π.Α. το 1992 καθιερώθηκε το 

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Quality Award)63, ενώ παράλληλα έχουν 

θεσμοθετηθεί διάφορα εθνικά βραβεία.

3.1 Ορισμός της Ποιότητας

Κατά καιρούς έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την ποιότητα. Πιο διάσημοι από 

αυτούς είναι:

□ Ο Joseph Juran θεωρεί ότι ποιότητα είναι η καταλληλότητα για χρήση / 

η απόδοση του προϊόντος και η απαλλαγή από δυσλειτουργίες - 

«Quality is fitness for use» / «Quality means Product performance and 

freedom from deficiencies 59» .

ΣΥΓΓΡΑΦΗ . TAOYKΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 8
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□ Για τον Philip Crosby ποιότητα σημαίνει να υπάρχει συμφωνία με τις 

προδιαγραφές - «Conformance to requirements 24 »

□ Ο Dr. Edwards Deming υποστηρίζει ότι είναι η αποτελεσματική 

παραγωγή της ποιότητας που η αγορά προσδοκά «the efficient 

production of the quality that the market expects 59».

□ Για τη Xerox ποιότητα σημαίνει να παρέχει στους πελάτες της 

καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν πλήρως τις 

απαιτήσεις τους «Quality means providing our external and internal 

customers with innovative products and services that fully satisfy their 

requirements 24».

□ O Peter Drucker υποστηρίζει ότι η ποιότητα σε ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία δεν είναι αυτό που προσθέτει ο προμηθευτής. Είναι αυτό που 

αντιλαμβάνεται ο πελάτης και είναι πρόθυμος να πληρώσει «"Quality" 

in a product or service is not what the supplier puts in. It is what the 

customer gets out and is willing to pay 16»

□ O Armand V. Feigenbaum διατυπώνει την άποψη ότι είναι το σύνολο 

των χαρακτηριστικών που αφορούν το σχεδίασμά, το marketing, την 

παραγωγή και την υποστήριξη ενός προϊόντος - υπηρεσίας, μέσα από τα 

οποία το προϊόν - υπηρεσία θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του πελάτη 

κατά τη χρήση «the total composite product and service characteristics 

of marketing, engineering, manufacturing, and maintenance through 

which the product and service in use will meet the expectations of the 

customer 59y>.

□ O Harrington λέει ότι ποιότητα είναι η κάλυψη ή υπερκάλυψη των 

προσδοκιών του πελάτη, σε κόστος που να σηματοδοτεί όφελος γι αυτόν 

«meeting or exceeding customer expectations at a cost that represents 

value to them 59».

□ H American Society for Quality Control διατυπώνει την άποψη ότι 

ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός 

προϊόντος - υπηρεσίας που μπορούν να ανταποκριθούν σε μια 

συγκεκριμένη ανάγκη «the totality offeatures and characteristics of a 

product or service that bear on its ability to satisfy a given need 59»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ: ΤΑΟΥΚΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 9
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Βασικό χαρακτηριστικό της ποιότητας είναι η πελατοκεντρική προσέγγιση των 

παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης. Για να 

είναι επιτυχημένη μια πολιτική ποιότητας απαιτείται καθολική αποδοχή της από όλα τα 

επίπεδα της ιεραρχίας.

Εάν θέλουμε να κωδικοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά της ποιότητας ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω διαφάνειες:

Διαστάσεις της Ποιότητας των Προϊόντων

• Διάρκεια Πόσο καλά πλένει τα ρούχα το πλυντήριο?

• Συμμόρφωση με 
προδιαγραφές

Πόσο θα κρατήσει η μηχανή του γκαζόν?

• Χαρακτηριστικά Προσφέρεται στην πτήση δείπνο και ταινία?

• Αξιοπιστία Είναι κάθε γεύμα στο εστιατόριο σταθερής ποιότητας? 
Πόσο ένα προϊόν λειτουργεί ικανοποιητικά?

• Συντήρηση Είναι εύκολη η συντήρηση ενός προϊόντος?

• Εμφάνιση Δείχνει το προϊόν να είναι ποιοτικό?

• Brand name Είναι το Brand name συνδεδεμένο με την έννοια της 
ποιότητας?

Προσαρμογή από: “What Does 'Product Quality’ Really Mean?" by David A. Garvin, Sloan Management Review, Fall 1984 
pp. 25-43. Copyright © 1984 by the Sloan Management Review Association..
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Διαστάοεις Ποιότητας στις Υπηρεσίες

Εμφάνιση

Αξιοπιστία

Ανταπόκριση

Αυτοπεποίθηση

Συναισθηματική
Ταυτοποίηση

Εγκαταστάσεις, προσωπικό, εξοπλισμός, 
υλικό επικοινωνίας.

Ικανότητα παροχής της υποσχόμενης 
υπηρεσίας αξιόπιστα και με ακρίβεια.

Αμεση ανταπόκριση στο αίτημα του πελάτη.

Γνώση και ευγένεια του προσωπικού και 
ικανότητα να αποπνέει εμπιστοσύνη και 
σιγουριά.

Προσωποποίηση του ενδιαφέροντος για 
κάθε πελάτη.

Προσαρμογή από:: Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman, and Leonard L. Berry, Delivering Quality Service: Balancing 
Customer Perceptions and Expectations (New York: Free Press, 1990), p. 26.

Η καταγραφή της έννοιας της ποιότητας δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζονται 

συστήματα και πολιτικές που θα υλοποιήσουν την ποιότητα στην πράξη. Έτσι 

αναπτύχθηκαν θεωρίες διοίκησης όπως η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, καθώς και 

διάφορα πρότυπα πιστοποίησης π.χ. ISO.

Σύμφωνα με τον International Organization for Standardization σύστημα 

ποιότητας είναι «η οργανωτική δομή, οι αρμοδιότητες, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και οι 

πόροι για την ορθολογική διαχείριση της ποιότητας, την υλοποίηση δηλαδή της 

πολιτικής ποιότητας που έχει υιοθετήσει η διοίκηση του οργανισμού 47»
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32 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι περισσότερο μια φιλοσοφία διοίκησης 

παρά ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Θέτει την ικανοποίηση του πελάτη πρωταρχικό 

στόχο, σημαντικότερο και από την κερδοφορία, θεωρώντας ότι η ικανοποίηση του 

πελάτη είναι αυτή που μακροπρόθεσμα θα εξασφαλίσει την επιβίωση και θα οδηγήσει 

στην κερδοφορία. Οι βασικές αρχές του διατυπώθηκαν από τον Feigenbaum 22 

σύμφωνα με τον οποίο για να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος ποιότητας θα πρέπει να 

αρχίσει από το σχεδίασμά του προϊόντος.

Τέσσερα βασικά στοιχεία συγκροτούν τα θεμέλια της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας54:

□ Εστίαση στον πελάτη. Ο πελάτης και η ικανοποίησή του, είναι το 

κέντρο του ενδιαφέροντος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ο Dr 

Noriaki Kano θεωρεί ότι ο πελάτης έχει τρεις οπτικές για την ποιότητα
48.

• Αναμενόμενη ποιότητα. Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά που 

οι πελάτες θεωρούν δεδομένα και η ύπαρξή τους δεν τους 

προκαλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση, αλλά η απουσία τους 

προξενεί δυσαρέσκεια.

• Προσδοκώμενη ποιότητα. Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά 

που προσδοκά ο πελάτης και η ύπαρξη ή απουσία τους 

συσχετίζονται γραμμικά με τον βαθμό ικανοποίησης ή 

δυσαρέσκειας.

• Εξαιρετική ποιότητα. Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά που οι 

πελάτες δεν αναμένουν και όταν τα απολαμβάνουν είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι.

Οι πολύ ικανοποιημένοι πελάτες είναι το κλειδί για την επιτυχία.

Ο καθηγητής Kano έχει αναπτύξει ένα μοντέλο που αποδίδει την 

ποιότητα ενός προϊόντος σε σχέση με την ικανοποίηση του πελάτη 32.
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□ Συνεχής βελτίωση. Οι οργανισμοί πρέπει να βελτιώνονται σε όλες τους 

τις διαστάσεις, να μελετούν και αξιολογούν τα δεδομένα εντοπίζοντας 

τη ρίζα κάθε προβλήματος, ώστε να επιτυγχάνονται υψηλότερα επίπεδα 

ποιότητας. Η συνεχής βελτίωση ενσαρκώνει τη βασική ιδέα της 

ποιότητας.

□ Ο ανθρώπινος παράγοντας. Όλοι οι εργαζόμενοι σε έναν οργανισμό 

πρέπει να εστιάζονται στην ανίχνευση των αναγκών του πελάτη και στη 

βελτίωση του τρόπου με τον οποίο εργάζονται. Αυτό επιτυγχάνεται με 

τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. Η εκπαίδευση σε περιοχές όπως 

η βελτίωση των επικοινωνιακών δυνατοτήτων και η οργάνωση και 

αποτελεσματική συμμετοχή σε meeting, βοηθάει τους εργαζομένους να 

είναι παραγωγικοί μέσα στις ομάδες, επιτρέποντάς τους έτσι να
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συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των προϊόν 

των και διαδικασιών.

□ Διαδικασίες. Η Διαδικασία Επίλυσης Προβλημάτων - «Problem 

Solving Process», η Διαδικασία Βελτίωσης Ποιότητας - «Quality 

Improvement Process», η Διαδικασία Ανταγωνιστικής Σύγκρισης - 

«Benchmarking» είναι τα εργαλεία και η κοινή γλώσσα αναφοράς για 

την επίτευξη της διαρκούς βελτίωσης. Ακολουθώντας τη Διαδικασία 

Επίλυσης Προβλημάτων το πρόβλημα αναλύεται, επιλέγεται η λύση, 

αναπτύσσεται το σχέδιο δράσης και μετά γίνεται αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της λύσης. Η Διαδικασία Βελτίωσης 

Ποιότητας βοηθάει στην εστίαση στον πελάτη και τις απαιτήσεις του. 

Ορίζει ένα βήμα προς βήμα αλγόριθμο για τη μετάφραση των 

απαιτήσεων του πελάτη σε προδιαγραφές και των προδιαγραφών σε 

διεργασίες. Με τη Διαδικασία Ανταγωνιστικής Σύγκρισης εντοπίζονται 

οι καλύτερες πρακτικές και αποδόσεις σε κάθε τομέα και τίθεται ως 

στόχος η υλοποίησή ή υπερεπίτευξή τους.

Για την επιτυχία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας καθοριστικό ρόλο παίζουν η 

δέσμευση και υποστήριξη της διοίκησης και η συνειδητοποίηση και παρακίνηση του 

προσωπικού. Χρειάζεται μια αλλαγή φιλοσοφίας από την προσέγγιση της επιθεώρησης 

του πεπραγμένου στην πρόληψη της δυσλειτουργίας.

Στην επετειακή έκδοση για τα 40 χρόνια του βιβλίου Total Quality Control του 

Armand Feigenbaum διατυπώνονται δέκα κρίσιμα χαρακτηριστικά 55 για την επιτυχία 

της πολιτικής ποιότητας.

1. Η ποιότητα αφορά όλη την εταιρεία.

2. Ποιότητα είναι αυτό που πιστεύει ο πελάτης ότι είναι.

3. Η ποιότητα επιδρά θετικά στο κόστος και όχι αρνητικά.

4. Η ποιότητα απαιτεί ατομικό και ομαδικό φανατισμό.

5. Η ποιότητα είναι τρόπος διοίκησης.

6. Η ποιότητα και η καινοτομία είναι αλληλεξαρτώμενα.

7. Η ποιότητα είναι δεοντολογία.

8. Η ποιότητα απαιτεί συνεχή βελτίωση.
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9. Η ποιότητα είναι ο δρόμος με τις λιγότερες απαιτήσεις σε κόστος και 

κεφάλαια για την βελτίωση της παραγωγικότητας.

10. Η ποιότητα είναι ένα συνολικό σύστημα που η εφαρμογή του 

συνδέεται με τους πελάτες και τους προμηθευτές.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΥΛΣΚΟΙΙΙΙΣΜ

Οι Michel J. Price Ε. Eva Chen 54 στο άρθρο τους «Total Quality Management 

in a Small, High - Technology Company» αναφέρονται στις μικρές επιχειρήσεις υψηλής 

τεχνολογίας, οι οποίες αποφεύγουν να υιοθετήσουν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 

θεωρώντας ότι είναι ένα γραφειοκρατικό σύστημα που θα τους στοιχίσει σε ευελιξία 

και δημιουργικότητα, παράγοντες που αποτελούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι αυτές οι 

επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της επιβίωσης σε βάθος χρόνου.

Η μεγέθυνση της εταιρείας που είναι αποτέλεσμα της επιτυχίας δημιουργεί την ανάγκη 

για νέες δομές και υποστηρικτικά εργαλεία. Η υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας ενισχύει την εστίαση στον πελάτη, βελτιώνει τις διαδικασίες, υποβοηθάει 

την παραγωγή προϊόν των και υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη 

ποιότητα. Μια μικρή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας βασίζεται σε δύο παράγοντες για να 

επιτύχει. Στον σύντομο χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόν, και στη διαφοροποίηση των 

προϊόν της. Σύμφωνα με τους συγγραφείς η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θέτει τα 

θεμέλια και για τα δύο.

Ο Philippe Vaney πρόεδρος της Vaney Partners (Εταιρείας Συμβούλων 

Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας) διατυπώνει την άποψη 64 ότι η σημαντικότερη 

πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας είναι ο συγκερασμός 

των προσπαθειών που καταβάλουν διαφορετικές μεταξύ τους ομάδες (εσωτερικές 

ομάδες ανάπτυξης προϊόν των, εξωτερικοί προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες) για την 

δημιουργία νέων προϊόν των. Σύμφωνα με τον Vaney για να είναι επιτυχημένη η 

διοίκηση αυτών των διαφορετικών ομάδων θα πρέπει να υπάρχει:

□ Μεθοδολογία ανάπτυξης και πιστοποίησης της τεχνολογίας που 

επιτρέπει τα ταυτόχρονα βήματα.

□ Οργανωτική δομή που ενσωματώνει όλα τα μέρη (εσωτερικά ή 

εξωτερικά) και διευκολύνει την επικοινωνία.

□ Διαδικασίες τεκμηρίωσης και διάχυσης των κρίσιμων πληροφοριών

□ Διαδικασίες που ανιχνεύουν τους κινδύνους και ελαχιστοποιούν την 

επίδρασή τους.
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□ Στρατηγική μεταφοράς και πιστοποίησης τεχνολογίας που επιτρέπει την 

αποτελεσματική και έγκαιρη μετάβαση από το στάδιο ανάπτυξης στο 

στάδιο παραγωγής.

□ Αναλυτικό πρόγραμμα Στρατηγικής Διοίκησης που παρακολουθεί και 

συντονίζει τις δραστηριότητες σε όλο το φάσμα των συνεργαζόμενων 

μερών.

Ο Vaney διαχωρίζει την ανάπτυξη τεχνολογιών σε τρεις φάσεις (Ανακάλυψη - 

Ανάπτυξη - Εφαρμογή) και ορίζει για κάθε φάση τις απαιτούμενες δραστηριότητες, την 

ανοχή στον κίνδυνο αποτυχίας, και τις απαιτήσεις σε κεφάλαια, τεχνική και διοικητική 

υποστήριξη.

Η ομαδική εργασία (Teamwork) είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό για την 

επιτυχία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Οι Mary Ann Hellinghausen και ο Jim 

Myers 28 πραγματεύονται τα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την επιτυχία μιας 

ομάδας ετερόκλητων ανθρώπων. Θεωρούν ότι:

□ Το πρώτο βήμα είναι να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πρόβλημα, να 

στρατολογηθούν οι καταλληλότεροι άνθρωποι και να ξεκαθαριστούν οι 

αρμοδιότητες της ομάδας. Οι ομάδες δεν πρέπει να κηδεμονεύονται από 

τα μεσαία στελέχη αλλά να αναγνωρίζεται η αυτονομία τους

□ Ο σχεδιασμός διαλειτουργικών ομάδων είναι θεμελιώδης για την 

επιτυχία του στόχου των. Χρειάζονται οι διαφορετικές οπτικές γωνίες 

που προσφέρουν άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικά 

περιβάλλοντα.. Μια ομάδα πρέπει να έχει ένα βασικό πυρήνα από 

τέσσερα - πέντε μέλη και ένα ηγέτη που θα διαμορφώσει τις ατομικές 

συνειδήσεις σε ομάδα και θα την κρατήσει προσανατολισμένη στο 

στόχο της.

□ Η ηθική αναγνώριση του έργου μιας ομάδας μπορεί να αποτελέσει 

μεγαλύτερο κίνητρο από ότι η υλική.

Η Linda Becker αντιπρόεδρος της Xerox Corporation (1993), διατυπώνει την 

άποψη ότι για να ασπαστεί ένας οργανισμός την ποιότητα, πρέπει«κάθε εργαζόμενος να 

κατανοεί την ποιότητες να εκπαιδεύεται σε αυτή, να εκπαιδεύεται με αυτή, να τη
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μεγιστοποιεί, να διοικείται και αξιολογείται με βάση αυτήν, να προάγεται και να 

πληρώνεται εξ αιτίας της 13». Επίσης διατυπώνει την άποψη ότι το 90% των πελατών 

που έχουν πρόβλημα δεν παραπονιέται αλλά και δεν ξαναγοράζει από τον προμηθευτή 

του. Εάν η εταιρεία ανακαλύψει μόνη της το πρόβλημα του πελάτη (π.χ. μέσα από ένα 

ερωτηματολόγιο), το 30% από αυτούς θα διατηρήσει σταθερό τον προμηθευτή, 

εκλαμβάνοντας θετικά το ενδιαφέρον της εταιρείας. Εάν επιπλέον η εταιρεία δώσει 

προσοχή στο πρόβλημα του πελάτη, τότε το 50% από αυτούς γίνονται loyal customers 

(πιστοί πελάτες).

Ο Dr. Edwards Deming 12 θεωρεί ότι η παραδοσιακή προσέγγιση Διοίκησης 

Βάσει Αποτελεσμάτων (Management By Objectives) οδηγεί τους εργαζομένους να 

ενδιαφέρονται μόνο για την επίτευξη των ποσοτικών μεγεθών, αδιαφορώντας για τη 

μακροχρόνια πορεία της επιχείρησης. Πιστεύει ότι με την αλλαγή της νοοτροπίας 

διοίκησης και την εστίαση στην ποιότητα, οι εργαζόμενοι μπορούν να μάθουν να 

παρακολουθούν, ελέγχουν, και βελτιώνουν τις διαδικασίες που ακολουθούν, 

παράγοντας προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών.

Ο Thomas Η. Lee υποστηρίζει ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν είναι μια 

θεωρητική διαδικασία αλλά ένα δυναμικό φαινόμενο με πρακτική υφή 50 Χρειάζεται 

να αναπτυχθούν δεξιότητες ικανές να υποστηρίζουν την εφαρμογή του. Θεωρεί ότι η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι η πρώτη επιτυχημένη έκφραση του κοινωνικού 

μοντέλου διοίκησης «Social Management Model58» και ότι ο ρόλος της διοίκησης είναι 

να διαχειρίζεται τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων και να στοχεύει τις 

ατομικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση που έχει επιλέξει. Υποστηρίζει ότι οι 

φωνές που ακούγονται στις Η.Π.Α. χαρακτηρίζοντας ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

φθίνει, έχουν τη ρίζα τους στην επιφανειακή εφαρμογή του και την εύκολη 

εγκατάλειψή του, από εταιρείες που δεν είχαν άμεσα αποτελέσματα από την υιοθέτησή 

του. Ανταπαντά στους επικριτές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ότι δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν επιχείρημα ως προς την αποτελεσματικότητα του, η ύφεση της 

Ιαπωνικής Οικονομίας στη δεκαετία του 1990, επειδή έχει τη βάση της στον 

Στρατηγικό Σχεδίασμά που εφήρμοσαν οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις (υπερεπέκταση, 

άστοχα δάνεια εκ μέρους των τραπεζών) και όχι στη λανθασμένη πολιτική διοίκησης.
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23Ο Charles Η. Fine εισάγει την ιδέα της καμπύλης εμπειρίας που βασίζεται 

στην ποιότητα και διατυπώνει την άποψη ότι η απόφαση μιας εταιρείας σχετικά με το 

επίπεδο ποιότητας των προϊόντων που παράγει επηρεάζει την καμπύλη εμπειρίας και 

κατά συνέπεια το κόστος.

Ο Γεώργιος Δ. Τσιότρας σημειώνει ότι η ποιότητα αποτελεί ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση που δύσκολα αντιγράφεται από τους 

ανταγωνιστές. Κάνοντας κάτι σωστά από την αρχή εκλείπουν οι συνεχείς έλεγχοι, οι 

επανακατεργασίες και οι καθυστερήσεις. Αυτό συμβάλει στην μείωση του κόστους και 

κατά συνέπεια η ποιότητα μεταφράζεται σε καθαρό κέρδος 63.

Η Patti Casto 9 σε μια εργασία της για το Boise State University περιγράφει την 

έννοια του Quality Maturity Analysis (Ανάλυσης Ωριμότητας της Ποιότητας). Είναι η 

εξακρίβωση του επιπέδου ωριμότητας ενός οργανισμού σε σχέση με την πολιτική 

ποιότητας που έχει επιλεξει. Με αυτό το εργαλείο μπορεί να γίνει αξιολόγηση της 

προόδου που έχει επιτευχθεί έναντι των στόχων ποιότητας και να τεθούν νέοι στόχοι. Η 

καταλληλότερη στιγμή για την πρώτη Ανάλυση Ωριμότητας της Ποιότητας είναι κατά 

τη διάρκεια επιλογής τους μοντέλου διοίκησης με βάση την ποιότητα, γιατί βοηθάει τον 

οργανισμό να ανιχνεύσει τις ιδιαιτερότητές του και επιλεξει το καταλληλότερο γι αυτόν 

πρότυπο.

Ο Matt Barney 4 υποστηρίζει ότι η θεωρία του Six Sigma δεν παραμένει στην 

μέτρηση των αστοχιών ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας, αλλά είναι ένα υψηλής 

απόδοσης σύστημα εφαρμογής της Επιχειρηματικής Στρατηγικής, μέσα από:

□ Την ευθυγράμμιση των στελεχών με τους κατάλληλους στόχους και 

σκοπούς.

□ Την κινητοποίηση των ομάδων βελτίωσης.

□ Την επιτάχυνση των αποτελεσμάτων.

□ Την διοίκηση της διαρκούς βελτίωσης.

Στο ίδιο άρθρο συγκρίνει το Six Sigma και τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

εντοπίζοντας τις παρακάτω διαφορές:
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Υπό την ευθύνη του manager Αυτοδιοικούμενες ομάδες

Σύστημα εφαρμογής της Στρατηγικής Πρωτοβουλίες Ποιότητας

Πραγματικά διαλειτουργικό Κατά κύριο λόγο σε μια λειτουργία

Εστιασμένη εκπαίδευση με εξαχριβώσιμη Δεν υπάρχει μαζική εκπαίδευση στις

Ταυτόχρονα ο Blanton Godfrey, Πρόεδρος του Juran Institute υποστηρίζει την 

αναγκαιότητα επιλογής αυτού του μοντέλου, λέγοντας «Μπαίνουμε σε ένα καινούριο 

και εντελώς διαφορετικό κόσμο της Διοίκησης Ποιότητας, με τις επιχειρήσεις να 

εστιάζουν την προσοχή τους στη χρήση του Internet. Σε ένα κόσμο που ο πελάτης μπορεί 

να συγκρίνει τιμές ποιότητα και υπηρεσίες από πολλούς προμηθευτές μέσα σε μερικά 

λεπτάοι εταιρείες επανεκτιμούν τη συνολική Στρατηγική και τα Συστήματα Ποιότητας 1 ’»

Ο Peter F. Drucker 17 πραγματεύεται την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με τα λεγάμενα του η καινοτομία μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί σε.

□ Εννοιολογική (conceptual) και

□ Αντιληπτική (perceptual) «Πρέπει να πας έξω στην αγορά και να 

μιλήσεις μαζί της για να μάθεις από αυτήν».

Υποστηρίζει ότι η καινοτομία δεν αποπνέεται από μια λαμπρή ιδέα αλλά είναι 

«αποτέλεσμα της οργανωμένης, συστηματικής, λογικής εργασίας». Δίνοντας 

κατευθύνσεις για την ανίχνευση ευκαιριών για καινοτομίες, θεωρεί ότι μπορεί 

να είναι οι αναπάντεχες επιτυχίες ή αποτυχίες σε έναν κλάδο ή η ανομοιογένεια 

στο λογικό ρυθμό εξέλιξης μιας διαδικασίας.

Ο Dr Blanton A. Godfrey πρώην Πρόεδρος του Juran Institute πραγματεύεται 

τις έννοιες της ποιότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, υποστηρίζοντας

απόδοση της επένδυσης 

Προσανατολισμένο στα αποτελέσματα

στατιστικές μεθόδους 

Προσανατολισμένο στην Ποιότητα
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ότι η καινοτομία και η δημιουργικότητα προέρχεται μέσα από την ομαδική εργασία, 

την ενδυνάμωση των εργαζομένων και τη συστηματική επιδίωξη υποβολής προτάσεων 

βελτίωσης εκ μέρους τους6.

Οι Evans Lindsay ασχολούνται με την εστίαση στον πελάτη 69. Καθορίζουν τα 

βήματα που πρέπει να κάνει μια εταιρεία για να επιτύχει την ικανοποίηση του πελάτη:

□ Ανίχνευση των αναγκών του πελάτη.

□ Σχεδίασμά των συστημάτων και των διαδικασιών για την εκπλήρωση 

αυτών των αναγκών.

□ Μέτρηση των αποτελεσμάτων σα βάση για βελτίωση.

Αναφέρουν ότι κοστίζει πέντε φορές περισσότερο να προσελκύσεις νέους

πελάτες από το να διατηρήσεις τους υπάρχοντες και ότι οι ικανοποιημένοι πελάτες 

αγοράζουν περισσότερο και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερο τίμημα. Για 

να ανιχνεύσει μια εταιρεία τις ανάγκες των πελατών της πρέπει πρώτα να γνωρίζει 

ποιοι είναι οι πελάτες. Κάθε διαδικασία δέχεται δεδομένα από του προμηθευτές και 

παράγει προϊόντα για τους πελάτες. Όμως οι προμηθευτές μπορούν ταυτόχρονα να 

θεωρηθούν πελάτες, υπάρχουν δηλαδή εσωτερικοί και εξωτερικοί πελάτες και η 

ικανοποίηση του πελάτη αφορά και τους εσωτερικούς πελάτες. Η μέτρηση της 

ικανοποίησης του πελάτη επιτρέπει στην εταιρεία:

□ Να διαπιστώσει την άποψη των πελατών για το πόσο καλά 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους.

□ Να συγκρίνει την απόδοσή της με την απόδοση των ανταγωνιστών της.

□ Να ανακαλύψει τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση.

□ Να ανιχνεύσει τις τάσεις για να αποφασίσει εάν οι αλλαγές οδηγούν σε 

βελτίωση.

Οι Deborah Ε. Rosen - Jonathan Ε. Schroedr - Elizabeth F. Purinton εξετάζουν 

τη σημασία της σωστής ανίχνευσης των αναγκών του πελάτη στη διαδικασία 

σχεδιασμού ενός νέου προϊόντος φέροντας σαν παράδειγμα τις αποτυχίες της Philips με 

το CD-I της Apple με το Newton και τη Sony με το σύστημα BetaMax 57.
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5 ΙΙΟΙΟΊΉΤΛΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΜΜΤ\ΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας είναι η μεγάλος 

βαθμός εξάρτησης από τις επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις που οδηγούν 

σε νέα ή βελτιωμένα προϊόντα. Αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων έχει σημαντική 

επιρροή στο οικονομικό της περιβάλλον απαιτώντας υψηλές επενδύσεις και 

προσφέροντας μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο.

Οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας έχουν να αντιμετωπίσουν τις παρακάτω 

προκλήσεις:

□ Επιλογή του πεδίου έρευνας για νέες τεχνολογίες.

□ Ανάπτυξη νέων προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

□ Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που θα δημιουργήσουν νέες αγορές.

□ Μείωση του cycle time (συνολικός χρόνος που απαιτείται από τη 

σύλληψη μιας ιδέας για ένα προϊόν - σχεδίασμά του προϊόντος - 

παραγωγή και προώθηση στα σημεία πώλησης).

□ Ανταγωνιστικό κόστος.

□ Αξιοπιστία των προϊόντων.

□ Υποστήριξη μετά την πώληση.

Η κεντρική φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι η συνεχής 

αναζήτηση νέων μεθόδων βελτίωσης. Στην Ιαπωνία η υποβολή προτάσεων βελτίωσης 

εκ μέρους των εργαζομένων είναι χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας που διέπει τις 

εταιρείες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ιαπωνικές εταιρείες δέχονται κατά μέσο όρο 24 

προτάσεις βελτίωσης από κάθε εργαζόμενο ετησίως από τις οποίες υλοποιούν το 80%, 

ενώ οι Αμερικανικές μόλις 0,16 από τις οποίες υλοποιούν το 22%. Ειδικότερα η Toyota 

έχει να επιδείξει 46 εφαρμοσμένες προτάσεις ανά εργαζόμενο και συνολικά 20.000.000 

προτάσεις μέσα σε 40 χρόνια. Μάλιστα το στέλεχος που είναι υπεύθυνο για αυτή τη 

διαδικασία είναι συνήθως ο μελλοντικός πρόεδρος της εταιρείας 6.

Η ποιότητα αφορά όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και όλοι είναι 

υπεύθυνοι γι’ αυτήν. Οι διαλειτουργικές ομάδες και οι ενδυναμωμένοι (empowered) 

εργαζόμενοι αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση των διαδικασιών βελτίωσης.

Δομικό στοιχείο της επιτυχίας μιας εταιρείας υψηλής τεχνολογίας είναι η
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δημιουργικότητα και η καινοτομία. Μια από τις πιο λανθασμένες αντιλήψεις που 

επικρατεί είναι ότι η καινοτομία αφορά μεμονωμένα άτομα και είναι αποτέλεσμα 

ιδιαίτερων ικανοτήτων ή συγκυρίας. Είναι αρκετά συνηθισμένο στις εταιρείες υψηλής 

τεχνολογίας, επειδή οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στην επίλυση των προβλημάτων 

με τεχνικά μέσα, πολλές φορές να μην βλέπουν απλές λύσεις που μπορούν να 

προκύψουν από την εφαρμογή εργαλείων ποιότητας. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα μιας εταιρείας 6 στον κλάδο της χημικής τεχνολογίας, που αντιμετώπιζε ένα 

πρόβλημα με μια βαλβίδα που δεν άνοιγε όταν έπρεπε. Οι τεχνικοί θεωρούσαν ότι δεν 

υπήρχε αρκετή πίεση αέρα και η προφανής λύση ήταν η αντικατάσταση του 

αεροσυμπιεστή με άλλον μεγαλύτερης δυναμικότητας. Αυτή η λύση απαιτούσε 

$100.000 και πρόσθετο προσωπικό για τη συντήρησή του. Οταν αποφάσισαν ότι έπρεπε 

να αναζητηθεί εναλλακτική λύση, τότε η ομάδα που οργανώθηκε κατέληξε στην απλή 

λύση να αντικατασταθεί η σωλήνα που οδηγούσε στη βαλβίδα με σωλήνα μεγαλύτερης 

διατομής. Το πραγματικό πρόβλημα δεν ήταν η πίεση αλλά η παροχή αέρα.

Οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στα λάθη ποιότητας. 

Η ποιότητα εκφράζεται με τη σωστή σχεδίαση από την αρχή. Η ποιότητα δεν κοστίζει. 

Σύμφωνα με το Juran Institute η μέση βιομηχανία ξοδεύει το 25% των εσόδων της για 

να διορθώσει ελαττώματα στην παραγωγική της διαδικασία ή στο σχεδιασμό των 

προϊόντων της. Σύμφωνα με τον Stephen A. Arnett (συνιδρυτή της DataNet Quality 

Systems), «το κόστος των ελαττωμάτων δεκαπλασιάζεται σε κάθε βήμα της διαδικασίας 

μέχρι το τελικό προϊόν να φθάσει στα χέρια του καταναλωτή. Η επένδυση στην 

κατεύθυνση της εξάλειψης των σφαλμάτων στο στάδιο του σχεδιασμού, μειώνει το τελικό 

κόστος έως και κατά το 1 προς 10.000 του κόστους που θα επισύρουν 7 V
Τον περασμένο Μάιο η Intel ανακοίνωσε την απόσυρση των motherboards που 

φορούσαν το 820 chipset, επειδή μπορούσε περιοδικά να προκαλέσει επανεκκίνηση ή 

να κολλήσει το σύστημα. Όπως ανέφερε η εταιρεία το πρόβλημα προερχόταν από το 

κέντρο μετάφρασης μνήμης. Η ίδια εταιρεία το 1994 είχε πρόβλημα με ένα ελάττωμα 

στους επεξεργαστές Pentium από το οποίο επηρεάστηκαν εκατομμύρια προσωπικοί 

υπολογιστές. Πρόσφατα η Toshiba κατέληξε σε διακανονισμό, σχετικά με αγωγή $2,1 

δισ που της έγινε για ελάττωμα στα floppy disk των προσωπικών της υπολογιστών, το 

οποίο μπορούσε να καταστρέψει τα αρχεία του χρήστη. Το Μάιο η Palm Inc. η 

πρωτοπόρος εταιρεία κατασκευής υπολογιστών παλάμης, αποκάλυψε ότι το πρώτο της
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μοντέλο με έγχρωμη οθόνη είχε την τάση να ραγίζει, προτείνοντας στους πελάτες της 

την δωρεάν αντικατάσταση των χαλασμένων μονάδων με το νέο της μοντέλο. Ένα από 

τα πιο ζημιογόνα παραδείγματα λόγω κακής ποιότητας, ήταν η ανάκληση από την 

εταιρεία ελαστικών Bridgestone/Firestone 6,4 εκατομμυρίων ελαστικών από την αγορά 

των Η.Π. Α. (ελαστικά που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιήθηκαν στα Ford Explores) ενώ 

παράλληλα η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Κυκλοφορίας Αυτοκινητόδρομων ερευνά 

δεκάδες θανάτους και τραυματισμούς που φαίνεται να συνδέονται άμεσα με κάποια 

κατηγορία αυτών των ελαστικών 53.

Μια από τα σημαντικότερα εργαλεία είναι ο έλεγχος ανταγωνιστικότητας 

(Benchmarking). Με τον έλεγχο ανταγωνιστικότητας επιλέγονται οι καλύτερες 

πρακτικές από το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας και προσαρμόζονται στις δικές 

της ιδιαιτερότητες ή τίθεται ως στόχος η επίτευξη παρόμοιου επιπέδου απόδοσης. Η 

σύγκριση γίνεται σε πεδία όπως η ταχύτητα, τα επενδυμένα κεφάλαια, ο αριθμός 

εργαζομένων, η ικανοποίηση πελατών και οποιοδήποτε άλλο μετρήσιμο μέγεθος. Είναι 

σημαντικό οι διευθυντές κάθε τμήματος να αναγνωρίσουν ότι μια διεργασία του 

τμήματός τους γίνεται αποτελεσματικότερα σε κάποια άλλη εταιρεία. Οι εταιρείες στις 

Η.Π. Α. είναι ανοικτές στην ιδέα να μοιραστούν με άλλους τις πρακτικές ,τις μεθόδους 

και τα εργαλεία, ποιότητας που ακολουθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υιοθέτησης 

αυτού του τύπου της Διαδικασίας Ανταγωνιστικής Σύγκρισης είναι η Xerox με τις 

δημόσιες συζητήσεις, και τις δημοσιεύσεις από τους ανθρώπους της. Η Xerox είχε 

περισσότερους από 10.000 επισκέπτες από τότε που κέρδισε το βραβείο Malcolm 

Baldrige National Quality Award 5.

Πολλές φορές η αντιγραφή μιας διαδικασίας ή ενός προϊόντος είναι 

αποτελεσματικότερη από την σχεδίασή του από μηδενική βάση. Στα εργαστήρια της 

AT&T επικρατούσε η άποψη ότι οτιδήποτε δεν είχε την προέλευση από εκεί δεν έπρεπε 

να χρησιμοποιηθεί (Not Invented Here syndrome). Με την ένταση του ανταγωνισμού 

στη δεκαετία του 1980 και την ανάγκη για τη γρήγορη ανάπτυξη και παρουσίαση νέων 

προϊόντων αυτή η πεποίθηση άλλαξε ριζικά. Καθιερώθηκε το βραβείο του κλέφτη του 

μήνα «thief of the month» με το οποίο βραβευόταν το άτομο που «έκλεβε» την 

καλύτερη ιδέα 6 Παρόμοια πολιτική για την αναζήτηση υφιστάμενων λύσεων 

υιοθέτησε και η Motorola που ήταν πρώτη εταιρεία που βραβεύθηκε με το βραβείο 

ποιότητας Malcolm Baldrige National Quality Award.
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Οι προμηθευτές πρέπει να θεωρούνται στρατηγικοί εταίροι και να μην 

επιλέγονται μόνο με βάση την τιμή. Το 80% του κόστους ενός προϊόντος προέρχεται 

από το στάδιο του σχεδιασμού 2 Σε αυτή τη φάση μπορεί να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια 

από τη συνεργασία με τους προμηθευτές, χρησιμοποιώντας την εμπειρία τους σε υλικά 

και διαδικασίες. Κλάδοι όπως αυτός της Υψηλής Τεχνολογίας στρέφονται στην 

κατεύθυνση της όσο το δυνατόν πιο πρώιμης εμπλοκής των προμηθευτών στην 

ανάπτυξη ενός προϊόντος. Κάποιες φορές το πρόβλημα δεν έχει τη ρίζα του μέσα στην 

εταιρεία αλλά στους προμηθευτές της. Η Patriot Computer Corp. αναγκάστηκε να 

σταματήσει την παραγωγή της53 όταν διαπίστωσε ότι ένα τροφοδοτικό που 

προμηθευόταν από την Κίνα δεν λειτουργούσε ικανοποιητικά. Σαν αποτέλεσμα η 

εταιρεία Markham Ont. δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις παραγγελίες της με 

αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί με πρόστιμα της τάξεως των $200.000.

Οι συνεχής αναθεώρηση και βελτίωση των διαδικασιών οδηγεί πολλές φορές σε 

εντυπωσιακά αποτελέσματα. Π.χ. η AT&T κατόρθωσε να μειώσει τον κύκλο 

ανάπτυξης ενός νέου τηλεφώνου από 24 σε 12 μήνες και η Hewlett Packard το χρόνο 

ανάπτυξης ενός νέου εκτυπωτή από 54 σε 22 μήνες 5. Η Motorola υιοθετώντας την 

προσέγγιση του Six Sigma κατόρθωσε μέσα σε δέκα χρόνια να εξαλείψει κατά 99,7% 

τα σφάλματα στις διαδικασίες της και να αυξήσει την παραγωγικότητα των 

εργαζομένων με ρυθμούς 12% ετησίως 60.

Ένα σημαντικό εργαλείο είναι η διαχείριση των πληροφοριών και η 

επεξεργασία τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επόμενη γενιά 

προϊόντων, τη βελτίωση των διαδικασιών, τη μείωση του χρόνου ανάπτυξης προϊόντων, 

τη βελτίωση του δικτύου διανομής, τη βελτίωση της υποστήριξης μετά την πώληση, 

την κατανόηση των αναγκών του πελάτη και τη σχεδίαση προϊόντων και υπηρεσιών 

που καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Σήμερα είναι διαθέσιμοι τεράστιοι όγκοι 

πληροφοριών και το ζήτημα που τίθεται είναι η ποιοτική αξιοποίησή τους. Ο Tim 

Schlange στο διδακτορικό του στα ποιοτικά πληροφοριακά συστήματα [Schlange 1991] 

διαπίστωσε ότι η Xerox είναι μια από τις εταιρείες που χρησιμοποιεί με ποιοτικά 

κριτήρια τις διαθέσιμες σε αυτήν πληροφορίες 5.

Η απόσταση από τη θεωρητική προσέγγιση των ζητημάτων ποιότητας - εστίαση 

στον πελάτη, έλεγχος ανταγωνιστικότητας - και την εφαρμογή των πολιτικών είναι 

μεγάλη. Ο Peter Behrendt Πρόεδρος της Exabyte αναφέρει για την περίοδο που ήταν
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στέλεχος της IBM «μου ανατέθηκε να εστιαστώ στο κόστος, τα έσοδα, τα αποθέματα και 

την ποιότητα. Ένιωθα σαν καμικάζι πιλότος που έπρεπε να βυθίσω τέσσερα πλοία 5».

Για τη μεταφορά των στρατηγικών προθέσεων της διοίκησης χρειάζονται εργαλεία 

στρατηγικού σχεδιασμού. Πρέπει:

□ Το της διοίκησης να είναι ξεκάθαρα διατυπωμένο και να επικοινωνηθεί 

σε όλους μέσα στην εταιρεία.

□ Να οριστούν με σαφήνεια οι επιμέρους στόχοι που πρέπει να 

επιτευχθούν για να πραγματοποιηθεί το όραμα της εταιρείας.

□ Να διαχυθούν αυτοί οι στόχοι σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας ώστε να 

ξέρει κάθε εργαζόμενος πως επηρεάζει με την απόδοσή του την 

επίτευξη αυτών των στόχων.

□ Η αξιολόγηση (appraisal) πρέπει να είναι δίκαιη με βάση τη συνεισφορά 

του κάθε εργαζόμενου στην κατεύθυνση αυτή και να συνοδεύεται με 

οδηγίες για τη βελτίωση της απόδοσής του.

Αυτό το εργαλ£ίο διάχυσης των στρατηγικών προθέσεων και μετατροπής τους 

σε καθημερινές πρακτικές, ξεκίνησε από την Ιαπωνία με το όνομα Hoshin Kanri και 

εφαρμόστηκε στη Δύση με διάφορα ονόματα - Policy Deployment (AT&T - Xerox), 

Hoshin Planning (Hewlett Packard), Management by Policy (Texas Instrument), 

Strategic Quality Planning 67,5.
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6 CASE STUDY: HEWLETT PACKARD

6.1 Ιστορική αναδρομή

Η Hewlett Packard είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείας προϊόντων υψηλής 

τεχνολογίας. Στην παγκόσμια αγορά έχει σημαντικές πρωτοπορίες36:

□ Κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην αγορά inkjet εκτυπωτών, 

laser εκτυπωτών, plotters, scanners και print servers

□ Κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στις πωλήσεις server (Μετρημένες 

και σε έσοδα και σε τεμάχια).

□ Κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην αγορά συστημάτων 

αποθήκευσης δεδομένων

□ Κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην αγορά δικτυακών προϊόντων 

και software διαχείρισης δικτύων

□ Κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην αγορά φορητών 

υπολογιστών.

□ Κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην αγορά υπολογιστών 

παλάμης.

□ Κατέχει την δεύτερη θέση παγκοσμίως στις πωλήσεις προσωπικών 

υπολογιστών (Μετρημένες και σε έσοδα και σε τεμάχια).

□ Κατέχει την τρίτη θέση παγκοσμίως σε υπηρεσίες IT.

Η Hewlett Packard ιδρύθηκε στο Palo Alto το 1939 από τους Dave Packard και 

Bill Hewlett, συμφοιτητές στο πανεπιστήμιο 

Stanford.

Το πρώτο προϊόν της εταιρείας ήταν 

ένας ταλαντωτής ήχου, ένα εξειδικευμένο 

επιστημονικό όργανο που απευθυνόταν σε 

ηχολήπτες. Η Walt Disney χρησιμοποίησε 

αυτόν τον ταλαντωτή για να βελτιώσει τον ήχο 

της ταινίας κινούμενων σχεδίων «Η Φαντασία
HP's first product, the 200A audio 

oscillator
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Τα έσοδα της εταιρείας το 1939 έφθασαν τα 5.369 δολάρια.

Στη δεκαετία του 1940 η Hewlett Packard αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς 

υλοποιώντας κυρίως παραγγελίες του στρατού. Παράλληλα εμπεδώνει μια φιλοσοφία 

διοίκησης ξένη για την εποχή της, το «management by walking around διοίκηση με 

προσωπική παρουσία σε όλους τους χώρους», με χαρακτηριστικά την προσωπική 

συμμετοχή των Hewlett και Packard,την διάθεσή τους να είναι ακροατές, και την 

αναγνώριση ότι όλοι στην εταιρεία θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

Ο τρόπος διοίκησης της εταιρείας ήταν μέσα από μια σειρά από ξεκάθαρους 

στόχους τους οποίους ο εργαζόμενος καλούνταν να επιτύχει με όποιον τρόπο αυτός 

θεωρούσε αποτελεσματικότερο. Η μέθοδος αυτή ονομάστηκε αργότερα Management 

by Objectives 38.

Η Hewlett Packard καθιέρωσε την πολιτική των ανοικτών χώρων εργασίας, και 

τα διευθυντικά γραφεία χωρίς πόρτες, καλλιεργώντας κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

και ενθαρρύνοντας τους εργαζομένους να συζητούν τα προβλήματα με τους 

προϊσταμένους τους, χωρίς να φοβούνται για επιπτώσεις.

Το 1947 γίνεται Α.Ε. και το 1957 με 

έσοδα 28 εκατομμυρίων δολαρίων και 1.778 

εργαζομένους εισάγεται στο χρηματιστήριο. Σε 

μια συγκέντρωση των διευθυντών της εταιρείας 

καταγράφονται οι εταιρικοί στόχοι της εταιρείας, 

ώστε να αποτελούν οδηγό για όλους. Όπως

διατυπώθηκε από τον Dave Packard «είναι
, n , _ California in 1957απαραίτητο οι άνθρωποι να εργάζονται

εναρμονισμένοι στους κοινούς σκοπούς και να αποφεύγονται οι διασταυρούμενες 

επιδιώξεις εάν το ζητούμενο είναι το έσχατο στην αποτελεσματικότητα και την 

παραγωγικότητα 36». Αυτοί οι εταιρικοί στόχοι είναι:

□ Αφοσίωση των πελατών.

□ Κερδοφορία.

□ Market Leadership.

□ Ανάπτυξη.

□ Αφοσίωση των εργαζομένων.

□ Ικανή Ηγεσία

Production work in Palo Alto.
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□ Παγκόσμιος εταιρικός πολίτης.

Το 1958 κάνει την πρώτη της εξαγορά και διασπάται σε ανεξάρτητα τμήματα 

ώστε να διατηρεί την ευελιξία της. Κάθε προϊοντική ομάδα γίνεται ανεξάρτητη, και 

είναι μόνη της υπεύθυνη για την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη διάθεση των δικών 

της προϊόντων. Κάθε ομάδα με περισσότερους από 1500 εργαζομένους χωρίζεται, και 

οι ομάδες που δημιουργούνται έχουν τα δικά τους έσοδα - έξοδα. Με αυτή την 

αποκεντρωμένη δομή η εταιρεία μπορεί και ανταποκρίνεται στις μεταβολές του 

περιβάλλοντος χωρίς να εγκλωβίζεται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Το 1962 με έσοδα 110 εκατομμύρια δολάρια και 6.260 εργαζομένους μπαίνει 

για πρώτη φορά τη λίστα Fortune των κορυφαίων 500 εταιριών των Η.Π.Α. 

καταλαμβάνοντας την 460η θέση.

Το 1967 πρωτοπορεί με την καθιέρωση του 

ευέλικτου ωραρίου στις εγκαταστάσεις της στο Boeblingen 

της Γερμανίας.

Το 1968 παρουσιάζει την πρώτη επιτραπέζια 

αριθμομηχανή με δυνατότητα επιστημονικών πράξεων και HP 9100A

προγραμματισμού το HP 9100A 40

To 1982 η Yokogawa Hewlett Packard, Joint Venture της Hewlett Packard στην 

Ιαπωνία, κερδίζει το Ιαπωνικό βραβείο ποιότητας Deming 41.

Το 1995 ο Dave Packard εκδίδει το βιβλίο «The HP Way» ένα βιβλίο που 

καταγράφει την πορεία της εταιρείας και περιγράφει τον τρόπο διοίκησης και τις 

επιχειρηματικές τακτικές που τη βοήθησαν στην επιτυχία.

Το 1999 ο τομέας των επιστημονικών οργάνων ανεξαρτητοποιείται και 

δημιουργείται μια νέα εταιρεία με το όνομα Aglient Technologies.

To 2002 η Hewlett Packard και η Compaq συγχωνεύονται δημιουργώντας έναν 

οργανισμό που εξυπηρετεί περισσότερους από ένα δις πελάτες σε 162 χώρες του 

κόσμου.

62 Δομή της HEWLETT Packard

Η Hewlett Packard αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα
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□ Τμήμα επιχειρησιακών συστημάτων. Εστιάζει στην παροχή της 

κατάλληλης τεχνολογίας στο χώρο των αποθηκευτικών μέσων, των 

server και του λογισμικού εξυπηρετώντας τις ανάγκες μεγάλων 

οργανισμών.

□ Τμήμα εκτυπωτικών λύσεων. Είναι ο ηγέτης στις εκτυπωτικές λύσεις, 

τόσο σε καταναλωτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επαγγελματικού 

εξοπλισμού.

□ Τμήμα παροχής υπηρεσιών. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και 

λύσεις βοηθώντας τους πελάτες να αναγνωρίσουν και μεγιστοποιήσουν 

τα οφέλη από τις επενδύσεις τους στο χώρο του IT

□ Τμήμα προσωπικών - καταναλωτικών συστημάτων. Ασχολείται με 

μικρά και χαμηλού κόστους προϊόντα για χρήση γραφείου ή οικιακή 

χρήση.

63 HP’s Quality Maturity System

H Hewlett Packard είναι μία από τις πρώτες εταιρίες στις Η.Π. Α. που 

υιοθέτησαν πολιτικές ποιότητας όταν το 1979 εφήρμοσε το Συνολικό Ποιοτικό Έλεγχο 

(Total Quality Control), διδασκόμενη από τη θυγατρική της στην Ιαπωνία την 

Yokagawa Hewlett Packard. Η Yokagawa Hewlett Packard εφαρμόζοντας το Συνολικό
27Ποιοτικό Έλεγχο, πέτυχε σε μια πενταετία

□ Μείωση κατά 60% στις αστοχίες στην παραγωγή.

□ Μείωση κατά 42% του κόστους παραγωγής.

□ Αύξηση των κερδών κατά 177%.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 η εταιρεία έκανε σημαντικά βήματα 

στην κατεύθυνση της ποιότητας, υιοθετώντας πρακτικές όπως την επίλυση 

προβλημάτων σε επτά βήματα {7-Step Problem Solving), οι ομάδες ποιότητας, το 

Hoshin Planning, ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας, και η ανάπτυξη διαδικασιών 

ποιότητας. Όμως η υιοθέτηση αυτών των μεθόδων υπήρξε αποσπασματική και κατά 

περίπτωση χωρίς να μπορούν να κατανοήσουν οι διευθυντές τη σχέση μεταξύ των 

διαφόρων μεθόδων.
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Επίσης δεν υπήρχε ένα ενιαίο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης της 

υλοποίησης των διαφόρων μεθόδων. Το Σύστημα Ποιοτικής Ωριμότητας (Quality 

Maturity System) ανέλαβε αυτό το ρόλο δημιουργώντας μια επίσημη διαδικασία 

ανασκόπησης και ορίζοντας ένα σταθερό σύστημα ποιότητας σε όλη την εταιρεία.

Το 1988 η εταιρεία αποφάσισε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα 

αναπτύσσοντας το Σύστημα Ποιοτικής Ωριμότητας. Το έργο είχε ως στόχο να δώσει 

λύση στα παρακάτω θέματα .

□ Να ορίσει το σύστημα ποιότητας της εταιρείας και να βάλει σε κοινό 

πλαίσιο όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούνταν έως τότε.

□ Να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία ανασκόπησης που θα επέτρεπε στη 

διοίκηση να ανιχνεύσει το επίπεδο εφαρμογής της πολιτικής ποιότητας 

σε κάθε τμήμα της εταιρείας.

Στην ουσία το Σύστημα Ποιοτικής Ωριμότητας είναι μια διαδικασία 

ανασκόπησης και αξιολόγησης των εσωτερικών πολιτικών ποιότητας. Αξιολογεί τις 

παρακάτω πέντε περιοχές τις οποίες

βαθμολογεί με κλίμακα από 1 έως 5:

□ Σχεδιασμός. Στρατηγικής

□ Εστίαση στον πελάτη.

□ Διοίκηση διαδικασιών.

□ Κύκλος βελτίωσης.

□ Καθολική συμμετοχή.

QUALITY MATURITY SYSTEM
Planfttog

Quality Maturity System 27Κάθε τμήμα της εταιρείας 

αξιολογείται με βάση το Σύστημα Ποιοτικής

Ωριμότητας κάθε ένα ή δύο χρόνια. Η αξιολόγηση που διαρκεί περίπου δύο μέρες 

γίνεται από ένα Quality Manager και ένα δεύτερο στέλεχος που μπορεί να είναι κάποιος 

Line Manager με εμπειρία στις διαδικασίες ποιότητας.

Η διαδικασία έχει μια σφιχτή ατζέντα που συνήθως έχει την παρακάτω δομή 27.
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ΕΝΕΡΓΕΙ. 1 ΑΞΙΟΑΟΙΟΥΜΕΛΟΣ All \ ΠΟΥ ΜΕΛΟΣ

ΧΙ·()\ΟΣ

Business Overview Γενικός Διευθυντής 0,5 ώρες

Σχεδιασμός Στρατηγικής Διευθυντική Ομάδα 3 ώρες

Εστίαση στον Πελάτη Τμήμα Marketing 

Τμήμα Ποιότητας

2 ώρες

Σε επίπεδο Τμήματος
λ Διοίκηση Διαδικασιών

Διευθυντές Τμημάτων 3,5 ώρες σε κάθε τμήμα

λ Κύκλος Βελτίωσης

Συμμετοχή Γενικός Διευθυντής 

Τμήμα Ποιότητας 

Τμήμα Προσωπικού

1 ώρα

Συνεισφορά Ποιότητας Τμήμα Ποιότητας 1 ώρα

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στον γενικό διευθυντή του 

υπό αξιολόγηση τμήματος μέσα σε δύο εβδομάδες.

Το Σύστημα Ποιοτικής Ωριμότητας είναι παρόμοιο με τις αξιολογήσεις που 

γίνονται για την απονομή του βραβείου ποιότητας Malcolm Baldrige National Quality 

Award ή του βραβείου ποιότητας Deming, μόνο που είναι σχεδιασμένο ειδικά για την 

Hewlett Packard Η διαδικασία βοηθάει την εταιρεία να διαμορφώνει την ατζέντα της 

ποιότητας και οι επιθεωρητές χρησιμοποιούν τη διαδικασία για να διαδώσουν τις 

καλύτερες πρακτικές σε όλη την εταιρεία.

Το Σύστημα Ποιοτικής Ωριμότητας έχει αποδειχθεί επιτυχημένο στην Hewlett 

Packard βοηθώντας τόσο στην βελτίωση των προγραμμάτων ποιότητας όσο και 

επικοινωνώντας τα αποτελέσματά τους. Το δυνατό του σημείο είναι ότι είναι 

ευκολονόητο και έχει σταθερό αριθμητικό τρόπο βαθμολόγησης. Έτσι υποβοηθάει τη 

διαδικασία συνεχούς βελτίωσης ενισχύοντας το βήμα ελέγχου «Check» στον κύκλο 

ποιότητας.
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Ένα μεγάλος μέρος της επιτυχίας του Συστήματος Ποιοτικής Ωριμότητας 

οφείλεται στην αποδοχή του και την ενσωμάτωσή του στον οργανισμό. Είχε τέτοια 

αποδοχή από τους γενικούς διευθυντές των τμημάτων της εταιρείας ώστε ζητήθηκε να 

αξιολογούνται και με βάση την επίδοσή τους σε αυτό 1.

6.4 The Hewlett Packard Way

Οι εταιρικοί στόχοι της Hewlett Packard, ή αλλιώς «The Hewlett Packard way» 

καταγράφηκαν από τους Bill Hewlett και David Packard το 1957. Στο κέντρο αυτής της 

φιλοσοφίας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και η αναγνώριση της ατομικής αξίας.

Αυτή η φιλοσοφία διατηρήθηκε για περισσότερα από 40 χρόνια έως ότου ανέλαβε τη 

διεύθυνση της εταιρείας η Carly Fiorina. Η Fiorina έκανε ριζικές αλλαγές στον τρόπο 

που η εταιρεία λειτουργεί, προχώρησε στην συγχώνευση με την Compaq και εδραίωσε 

την αίσθηση του φόβου και της ανασφάλειας στους εργαζομένους, κάτι που έως τότε 

δεν υπήρχε 14

Οι εταιρικοί στόχοι της Hewlett Packard όπως αρχικά καταγράφηκαν είναι36:

□ Αφοσίωση των πελατών. Να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες της 

υψηλότερης ποιότητας, δίνοντας έτσι τη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες 

για να κέρδη θεί ο σεβασμός και η αφοσίωσή τους.

Ύ Η συνέχιση της επιτυχίας είναι αλληλεξαρτώμενη από την αύξηση 

της αφοσίωσης των πελατών

■S Για να κερδίσεις την αφοσίωση των πελατών πρέπει να τους ακούς 

προσεκτικά ώστε να κατανοείς τις ανάγκες τους και να παρέχεις 

λύσεις που τους βοηθούν να είναι αποτελεσματικότεροι στη δουλειά 

τους.

S Την αφοσίωση των πελατών την οδηγεί το ανταγωνιστικό κόστος 

των προσφερόμενων λύσεων, η ποιότητά τους, ο τρόπος με τον 

οποίο λειτουργεί και η επινοητικότητα της εταιρείας.

□ Κερδοφορία. Να εξασφαλίζονται ικανοποιητικά κέρδη για να 

χρηματοδοτείται η ανάπτυξη της εταιρείας, να ικανοποιούνται οι μέτοχοι 

και να εξασφαλίζονται τα μέσα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη 

των άλλων εταιρικών στόχων.
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■S Η κερδοφορία είναι ευθύνη όλων.

Υ Το κλειδί για την κερδοφορία είναι η ισορροπία μεταξύ 

βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων σκοπών .

Ύ Η ύπαρξη κερδών επιτρέπει τις επενδύσεις σε νέες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες.

Ύ Η κερδοφορία σημαίνει ρευστότητα που δίνει ευελιξία και μειώνει το 

κόστος.

S Η κερδοφορία επιτρέπει την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

□ Πρωτοπορία στην Αγορά. Συνεχής ανάπτυξη παρέχοντας χρήσιμες και 

αξιόλογες λύσεις στις αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

Επέκταση σε νέες αγορές με βάση την τεχνολογία της εταιρείας, την 

ανταγωνιστικότητά της και το ενδιαφέρον των πελατών της για αυτές.

S Υπάρχουν πολλές περιοχές στις οποίες μπορεί να δραστηριοποιηθεί 

η εταιρεία, από όσες έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει.

S Η μετριότητα σε μια αγορά δεν είναι αρκετή. Η εταιρεία 

δραστηριοποιείται για να είναι νικητής.

S Η εταιρεία πρέπει να είναι πρώτη ή δεύτερη στις περιοχές που 

επιλέγει.

□ Ανάπτυξη. Να αντιμετωπίζουμε τις αλλαγές στο περιβάλλον σαν 

ευκαιρία ανάπτυξης. Να χρησιμοποιούμε τα κέρδη και την ικανότητά 

μας, για να αναπτύσσουμε και παράγουμε πρωτοποριακά προϊόντα που 

ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες ανάγκες των πελατών.

^ Η ανάπτυξη έρχεται από την ανάληψη ρίσκου, με βάση την

κατάσταση του κλάδου και μελετώντας τις τάσεις και τις αλλαγές 

στον κλάδο.

•S Το μέγεθος και η διαφοροποίηση των προϊόντων, μας δίνει την 

ικανότητα να ξεπερνάμε τα σκαμπανεβάσματα της οικονομίας και 

να τα χρησιμοποιούμε προς όφελος μας.

□ Αφοσίωση των εργαζομένων. Να μοιράζεται η επιτυχία με τους 

εργαζομένους, να τους παρέχεται ευκαιρία απασχόλησης με βάση την 

απόδοσή τους, να χτίζεται ένα ασφαλές και ενδιαφέρον περιβάλλον 

εργασίας δίνοντας αξία στη διαφορετικότητά τους και αναγνωρίζοντας
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την ατομική προσπάθεια, και να παρέχεται η αίσθηση της ικανοποίησης 

και ολοκλήρωσης από την εργασία τους.

Ύ Η απόδοση της εταιρείας έχει τη βάση της στους παρακινημένους 

εργαζομένους. Η αφοσίωσή τους είναι το κλειδί.

Ύ Εμπιστευόμαστε τους εργαζομένους ότι θα κάνουν το σωστό και θα 

πραγματοποιήσουν τη διαφορά.

S Όλοι έχουν να συνεισφέρουν από κάτι, ανεξαρτήτως τίτλου, 

επιπέδου ή θέσης.

S Ένα ενδιαφέρον και διεγερτικό περιβάλλον εργασίας είναι βασικό 

για την παραγωγή καινοτομίας

■S Η ποικιλομορφία του προσωπικού παρέχει συγκριτικό πλεονέκτημα. 

S Οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τη δια βίου εκμάθηση.

□ Ικανή ηγεσία. Να αναδεικνύονται ηγέτες σε κάθε επίπεδο, οι οποίοι θα 

είναι ικανοί για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και θα δίνουν το 

παράδειγμα για τις αξίες της εταιρείας

■S Οι ηγέτες εμπνέουν, αναπτύσσουν τη συνεργασία και μετατρέπουν 

το οράματα και την στρατηγική σε πράξη, με συγκεκριμένους 

ξεκάθαρους στόχους.

■S Οι αποτελεσματικοί ηγέτες καθοδηγούν, ενημερώνουν για τα καλά 

και κακά νέα, και δίνουν αποτελεσματική ανάδρομη πληροφόρηση.

S Οι ηγέτες καταδεικνύουν την αυτογνωσία και την θέληση για

αποδοχή της ανάδρομης πληροφόρησης και της συνεχούς ανάπτυξης. 

S Είναι σημαντικό να αξιολογείς τους ανθρώπους με βάση στόχους 

τους οποίους συνδιαμόρφωσαν.

□ Παγκόσμιος εταιρικός πολίτης. Το να είσαι καλός εταιρικός πολίτης 

είναι ο σωστός τρόπος για να δουλεύεις. Η εταιρεία είναι οικονομικό και 

πνευματικό κεφάλαιο σε κάθε κοινότητα που δραστηριοποιείται και έχει 

υποχρεώσεις προς τον κοινωνικό της περίγυρο.

S Η τιμιότητα και ακεραιότητα στον μέγιστο βαθμό είναι

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αφοσίωσης των πελατών και των 

άλλων κοινωνικών εταίρων.

S Η βελτίωση της κοινωνίας είναι ευθύνη όλων και όχι των λίγων.
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7 CASE STUDY: MOTOROLA

7.1 Ιστορική αναδρομή

Η Motorola είναι ηγέτης στην παγκόσμια αγορά τηλεπικοινωνιακών 

συστημάτων και ημιαγωγών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1928 από τον Paul. V. Galvin με 

την ονομασία Galvin Manufacturing Corporation και έδρα το Chicago των Η.Π.Α. Το 

πρώτο της προϊόν ήταν ένα τροφοδοτικό που επέτρεπε τη λειτουργία των ραδιοφώνων 

χωρίς μπαταρίες, με πηγή τροφοδοσίας το ηλεκτρικό δίκτυο.

Το 1930 κυκλοφόρησε ραδιόφωνα αυτοκινήτου με την επωνυμία Motorola και 

το 1947 μετονομάστηκε σε Motorola Inc.

Στη δεκαετία του 1940 άρχισε να υλοποιεί κυβερνητικά συμβόλαια και ίδρυσε 

ένα ερευνητικό κέντρο για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών ξηρών στοιχείων στο 

Phoenix της Αριζόνα. Έως το θάνατο του ιδρυτή της το 1959, είχε καθιερωθεί ως 

ηγέτης στις στρατιωτικές και εμπορικές επικοινωνίες, είχε λειτουργήσει το πρώτο της 

εργοστάσιο παραγωγής ημιαγωγών και ήταν ένας αναπτυσσόμενος παραγωγός 

καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών.

Στη δεκαετία του 1960, με την καθοδήγηση του Robert W. Galvin, υιού του 

ιδρυτή της, επεκτάθηκε στις διεθνείς αγορές και άρχισε να εγκαταλείπει το ενδιαφέρον 

της για τα καταναλωτικά προϊόντα και να επικεντρώνεται στις αγορές υψηλής 

τεχνολογίας στοχεύοντας την επιχειρηματική και κυβερνητική αγορά 45.

Το 1988 η Motorola κέρδισε το πρώτο βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige 

National Quality Award για τις διαδικασίες που εφάρμοσε στην παραγωγή των 

προϊόντων της.

Το 1990 στα πλαίσια της πολιτικής ποιότητας Six Sigma, μαζί με άλλες 

εταιρίες όπως η IBM η Xerox και η Texas Instruments, δημιούργησε το θεσμό της 

μαύρης ζώνης (Black Belt) που δόθηκε σε ειδικούς σε εφαρμοσμένες στατιστικές 

μεθόδους 4

7.2 Δομή της Motorola

Η Motorola χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα:
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□ Τομέας Μέσων Μετάδοσης. Παράγει υψηλής τεχνολογίας καλώδια, 

modems και άλλο υλικό για την υλοποίηση των φυσικών συνδέσεων, 

που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση συστημάτων μετάδοσης 

ψηφιακού σήματος video, φωνής, και δεδομένων υψηλής ταχύτητας από 

εταιρείες παροχής επικοινωνιών.

α Τομέας Εταιρικών Λύσεων για το Βιομηχανικό, Εμπορικό και 

Κυβερνητικό κλάδο. Παρέχει συστήματα επικοινωνιών σε 

κυβερνητικές υπηρεσίες, οργανισμούς και βιομηχανίες.

□ Τομέας Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων. Παρέχει υποδομή, δικτυακές 

υπηρεσίες και λογισμικό σε εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιών.

□ Τομέας Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών Λύσεων. Παρέχει μια σειρά 

προϊόντα για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία, τις 

τηλεπικοινωνίες και την αγορά ενέργειας.

□ Τομέας Καταναλωτικών Προϊόντων. Σχεδιάζει, κατασκευάζει και 

διαθέτει υλικό για ασύρματες επικοινωνίες (π.χ. κινητά τηλέφωνα).

□ Τομέας Ημιαγωγών. Παράγει ημιαγωγούς και ολοκληρωμένα 

κυκλώματα.

7.3 Ιστορία Ποιότητας

Το 1962 η Motorola είχε ήδη αναγνωριστεί σα μια εταιρεία πρωτοπόρος στην 

ποιότητα. Η εταιρεία διατήρησε ακέραια τη φήμη αυτή στη διάρκεια των τελευταίων 40 

ετών. Όπως είπε ο Robert Galvin στο περιοδικό Quality Assurance magazine «Η 

ποιότητα είναι τρόπος ζωής σε μια επιχείρηση και όχι διαφημιστικός όρος».

Την εποχή εκείνη η Motorola είχε δεσμευτεί για ποιότητα σε κάθε πλευρά της 

παραγωγής των προϊόντων μέσα από μια τριπλή προσέγγιση 60:

□ «Ποιότητα της προμελέτης». Αφορά το προπαρασκευαστικό στάδιο.

□ «Ποιότητα της τεχνικής αρτιότητας». Αφορά το στάδιο της παραγωγής.

□ «Ποιότητα της αντικειμενικής αυτοαζιολόγησης». Αφορά το μετά την 

παραγωγή στάδιο.

Αυτή η προσέγγιση εξασφάλισε την παραμονή της εταιρείας στην 

εμπροσθοφυλακή των Αμερικάνικων επιχειρήσεων για τα επόμενα χρόνια. Με την
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επέκταση της εταιρείας στις διεθνείς αγορές τη δεκαετία του 1960 και την εγκατάλειψη 

της καταναλωτικής αγοράς και εστίαση στην αγορά υψηλής τεχνολογίας τη δεκαετία 

του 1970, χρειάστηκε μια νέα προσέγγιση στην ποιότητα.

□ Το πρώτο βήμα έγινε το 1980 με την καθιέρωση της θέσης του 

Εταιρικού Διευθυντή Ποιότητας.

□ Το 1981 ιδρύθηκε το κέντρο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης της 

Motorola {Motorola Training and Education Center - MTEC)

□ To 1989 το MTEC μετεξελίχθηκε σε Motorola University ένα ίδρυμα 

που παραμένει ως σήμερα αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της 

κουλτούρας.

7.4 Υιοθέτηση της Ποιότητας Six Sigma

Στη διάρκεια της πορείας της, η Motorola σχεδίαζε καινοτόμα προϊόντα, 

προσπαθώντας να δημιουργήσει ανάγκες στους καταναλωτές και να αναπτύξει έτσι 

νέες αγορές για τα προϊόντα της. Με την εντατικοποίηση όμως του ανταγωνισμού, αντί 

να εστιάζει στα προϊόντα, άρχισε να εστιάζει στις ανάγκες των πελατών, στοχεύοντας 

την Ολική Ικανοποίηση των Πελατών .

Το 1987 ο Bill Smith, αρχιμηχανικός της Motorola, παρουσίασε το σκεπτικό 

του Six Sigma, με σκοπό την τυποποίηση του τρόπου καταγραφής των ελαττωματικών 

προϊόντων. Ο Robert Galvin, πρόεδρος της εταιρείας, εντυπωσιασμένος από το πάθος 

του Smith, υιοθέτησε τις προτάσεις του και έθεσε τον παρακάτω στόχο :

«Να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών κατά δέκα φορές 

ως το 1989, και τουλάχιστον κατά 100 φορές ως το 1991. Να επιτύχουμε επίπεδα Six 

Sigma ως το 1992. Με βαβιά αίσθηση του επείγοντος, διαδεδομένη την αφοσίωση στην 

ποιότητα, σε κάθε επίπεδο της εταιρείας, και ενστερνιζόμενοι τη φιλοσοφία της συνεχούς 

βελτίωσης, ώστε να εξασφαλίσουμε την ολική ικανοποίηση του πελάτη. Ενας είναι ο 

τελικός στόχος : κανένα ελάττωμα σε κάθε τι που κάνουμε 21».

Ο στατιστικός όρος Six Sigma πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Phillip Crosby 

για να περιγράφει την κατάσταση των μηδέν ελαττωματικών, ή με βάση τον ορισμό

3,4 ελαττωματικά ανά εκατομμύριο. Η ποιότητα σε επίπεδο Six Sigma θεωρείται 

απαραίτητη για την επιβίωση των εταιριών υψηλής τεχνολογίας και δεν περιορίζεται
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μόνο στα τελικά προϊόντα, αλλά έχει εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες ενός 

οργανισμού. Όλες οι δραστηριότητες μιας εταιρείας, από τα τιμολόγια, την εσωτερική ή 

εξωτερική επικοινωνία, τα πληροφοριακά συστήματα, τις πωλήσεις, ακόμη και η
ο

καθαριότητα μπορούν και θα πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα του Six Sigma .

Για την επίτευξη του στόχου που έθεσε ο Robert Galvin, χρειάστηκε η απόλυτη 

δέσμευση και υποστήριξη της διοίκησης και η συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού 

όλων των τμημάτων (προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως). Τα 

αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής της πολιτικής ήταν άμεσα. Οι πωλήσεις ήταν το 1988 

αυξημένες κατά 23% και τα κέρδη κατά 44,57% 8.

Ως το 1999 η Motorola είχε εξαλείψει κατά 99,7% τα σφάλματα στις 

διαδικασίες της. Το κόστος χαμηλής ποιότητας μειώθηκε κατά 84% ανά μονάδα 

προϊόντος και οι συνολικές εξοικονομήσεις στην παραγωγή ξεπέρασαν τα 18 δις 

δολάρια. Ταυτόχρονα η παραγωγικότητα των εργαζομένων αυξήθηκε δραματικά (έως 

12% ετησίως)60.

75 Περιεχόμενο τυυ Six Sigma

To Six Sigma είναι μια διαδικασία μέτρησης που 

ποιότητας που χρησιμοποιεί τα δεδομένα και αυστηρές 

στατιστικές αναλύσεις, για να προσδιορίσει τις «αστοχίες» 

σε μια διαδικασία ή ένα προϊόν. Σκοπός είναι να μειωθεί η 

μεταβλητότητά τους και να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση 

των αστοχιών με απώτερο στόχο το μηδέν.

Στην καρδιά του Six Sigma βρίσκεται μια συστηματική μέθοδος για την 

ανάλυση και βελτίωση των εταιρικών διαδικασιών που λέγεται DMAIC και 

περιλαμβάνει πέντε στάδια31:

□ Define opportunities. Καθορισμός των προς βελτίωση περιοχών.

□ Measure performance. Μέτρηση της απόδοσης και σύγκριση με το 

επιθυμητό.

□ Analyze opportunity. Ανάλυση των αιτίων που δημιουργούν την 

αδυναμία.
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□ Improve performance. Παράθεση ιδεών, επιλογή και εφαρμογή της 

βέλτιστης λύσης.

□ Control performance. Καθιερώνονται διαδικασίες για τον έλεγχο της 

εφαρμογής των τροποποιήσεων.

Στη Motorola καταγράφονται συστηματικά οι «αστοχίες», υπολογίζεται η 

τυπική απόκλιση για όλα τα προϊόντα και τις διαδικασίες και τίθενται φιλόδοξοι στόχοι 

βελτίωσης.

Ο πρωταρχικός στόχος ήταν να μειωθούν οι αστοχίες κατά 10 φορές στα πρώτα 

τρία χρόνια και κατά 100 φορές στα επόμενα τρία χρόνια. Τέτοια επίπεδα βελτίωσης 

δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας απλούς ποιοτικούς ελέγχους. 

Χρειαζόταν θεμελιώδεις αλλαγές στο σχεδίασμά των διαδικασιών, στην εκπαίδευση 

του προσωπικού, στο σχεδίασμά της ροής εργασίας, στις σχέσεις με τους συνεργάτες 

και τους προμηθευτές7

7.6 Αλ//χγή εταιρικής κουλτούρας

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980 εδραιώθηκε μια νέα εταιρική κουλτούρα 

βασισμένη στην ποιότητα Six Sigma, της οποίας τα βασικότερα χαρακτηριστικά 

παραμένουν αναλλοίωτα έως σήμερα. Χαρακτηριστικά αυτής της νέας εταιρικής 

φιλοσοφίας είναι τα παρακάτω 51:

□ Κάθε εργαζόμενος έχει σαν στόχο να επιτυγχάνει ποιότητα Six 

Sigma. Η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι διαρκής και τα βήματα του 

Six Sigma διδάσκονται σε όλους.

□ Τελικός στόχος είναι η ολική ικανοποίηση του πελάτη (Total 

Customer Satisfaction). Ο στόχος αυτός διαπερνά όλα τα επίπεδα της 

εταιρείας. Καθιερώθηκε ένας ετήσιος διαγωνισμός με θέμα την 

ικανοποίηση του πελάτη σαν εργαλείο αναγνώρισης της προσπάθειας 

κάθε ομάδας που επιτυγχάνει ποιότητα επιπέδου Six Sigma. Σήμερα 

συμμετέχουν περίπου 5.000 ομάδες καλύπτοντας όλο το εύρος 

ειδικοτήτων της εταιρείας.
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α Διοίκηση και βελτίωση βάσει δεδομένων. Χωρίς δεδομένα μπορεί 

κάποιος να βασιστεί μόνο στη διαίσθησή του για να αντιμετωπίσει μια 

κατάσταση. Τα δεδομένα παρ' όλο που δεν δίνουν αυτόματα τις 

απαντήσεις, είναι το κλειδί για την ενεργοποίηση ερωτημάτων και 

συζητήσεων που οδηγούν στην καλύτερη κατανόηση μια διαδικασίας.

□ Διεθνοποιημένη κουλτούρα.

□ Σεβασμός στην αξία της μονάδας. Κάθε καλή ιδέα ανεξαρτήτως 

προέλευσης είναι αποδεκτή.

□ Συνεχής βελτίωση. Αρχικά με το Six Sigma στοχεύθηκε ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας των προϊόντων. Έγινε όμως γρήγορα 

αντιληπτό ότι ο ρυθμός βελτίωσης είναι ουσιαστικότερος από την 

στόχευση σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας και ότι η υιοθέτησή 

του σα μέτρο σύγκρισης, οδηγεί σε μια ψυχολογική κατάσταση όπου η 

βελτίωση θεωρείται αυτοσκοπός. Η διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης 

οδηγεί τους οργανισμούς να πραγματοποιούν συνεχείς αλλαγές προς το 

καλύτερο, γνωρίζοντας πως και ακόμη και εάν δεν επιτυγχάνεται άμεσα 

το βέλτιστο, αυτό μπορεί να έρθει σαν αποτέλεσμα μέσα από 

τροποποιήσεις, μετά από την απόκτηση εμπειρίας

□ Εκπαίδευση. Η συνεχής εκπαίδευση και βελτίωση των δυνατοτήτων 

του προσωπικού είναι κρίσιμη σε ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης. 

Η εταιρεία εγγυάται την εκπαίδευση κάθε εργαζομένου, κατ' ελάχιστον 

κατά 40 ώρες ετησίως, και δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι που 

εκπαιδεύονται για περισσότερες από 100 ώρες ετησίως.

□ Αίσθηση του επείγοντος. Σε ένα περιβάλλον με τόσο έντονο 

ανταγωνισμό, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια επιθετική προσέγγιση 

στη βελτίωση των προϊόντων, των μεθόδων, των εργαλείων και των 

τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται.

Η αλλαγή στην φιλοσοφία της εταιρείας βασίστηκε σε τεχνικές που 

χαρακτηρίζονται από τις παρακάτω παραμέτρους 51:

□ Υποστήριξη και από τη διοίκηση και από τη βάση. Η πολιτική 

ποιότητας εκπορευόταν από την Διοίκηση, αλλά είχε και την αποδοχή
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της βάσης. Αυτή η αλληλοδέσμευση είναι κρίσιμη στην 

πραγματοποίηση ριζικών αλλαγών σε έναν οργανισμό.

□ Στατιστικές Μετρήσεις. Οι στατιστικές μετρήσεις ήταν πάντα μέρος 

του τρόπου λειτουργίας της Motorola. Αυτό που άλλαξε ήταν η 

βαρύτητα που δίνεται σε αυτές.

□ Διαδικασία Ανταγωνιστικής Σύγκρισης (Benchmarking).

Χρησιμοποιήθηκε η Διαδικασία Ανταγωνιστικής Σύγκρισης με διττό 

ρόλο. Σαν πηγή ιδεών για βελτίωση και ταυτόχρονα σαν παροχέας 

πληροφοριών απαραίτητων για να τεθούν νέοι στόχοι.

□ Κοινοποίηση επιτυχημένων πρακτικών. Η εταιρεία θεωρεί αυτή τη 

μέθοδο απαραίτητη για την απόκτηση του μέγιστου οφέλους από 

επιτυχημένες ιδέες.

□ Εκπαίδευση. Αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας συνεχούς 

βελτίωσης.

□ Επιβράβευση και αναγνώριση. Είναι σημαντικός παράγοντας για την 

ευαισθητοποίηση και διέγερση ατόμων και οργανισμών στην νοοτροπία 

της συνεχούς βελτίωσης.

7.7 The New Truths of Quality

To 1991 o Bob Galvin Πρόεδρος του Συμβουλίου εξέδωσε το «Quality 

Heresies” το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε σε «The New Truths of Quality». 

Σύμφωνα με αυτό η Motorola θέτοντας ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας δεν 

ακολούθησε κάποιο προσχεδιασμένο δρόμο. Απλά αναθεώρησε μια σειρά από «παλαιές 

αλήθειες» σχετικές με τον τρόπο που δραστηριοποιείται μια εταιρεία ,σε «νέες 

αλήθειες» που τη βοήθησαν να πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα. Αυτές οι 

αλήθειες όπως περιγράφονται είναι οι παρακάτω 30:

«Παλαιές Αλήθειες» «Νέες Αλήθειες»

Η ποιότητα είναι ευθύνη 

του τμήματος Ελέγχου

Η βελτίωση της ποιότητας είναι ευθύνη όλων.

Η ποιότητα είναι καθημερινή προτεραιότητα και
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Ποιότητας

Η εκπαίδευση είναι 

υψηλού κόστους γενικό 

έξοδο

Τα προγράμματα 

ποιότητας έχουν υψηλό 

κόστος

Η καλύτερη ποιότητα 

κοστίζει επιπλέον

προσωπική υποχρέωση για όλους στην εταιρεία.

Η επιδίωξη της ποιότητας είναι το πιο σπουδαίο στοιχείο 

της εταιρικής φιλοσοφίας.

Η εκπαίδευση δεν κοστίζει.

Στα τέλη της δεκαετίας του 70, έγινε αντιληπτό ότι η 

ανάπτυξη των ανθρώπων είναι κρίσιμος παράγοντας για τη 

μελλοντική επιτυχία της εταιρείας.

Κάθε εργαζόμενος έπρεπε να εκπαιδευτεί για να γίνει εξ 

ίσου αποδοτικός με τους εργαζόμενους των ανταγωνιστών. 

Γι αυτό άρχισαν οι εσωτερικές εκπαιδεύσεις και το 1988 

ιδρύθηκε το Motorola University.

Σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν κατ ελάχιστον 

σε μια εβδομάδα εκπαίδευσης ετησίως. Τα θέματα 

ποικίλουν από σεμινάρια τεχνολογίας ως εκμάθηση ξένων 

γλωσσών.

Σαν αποτέλεσμα της διαρκούς εκπαίδευσης, κάθε 

εργαζόμενος συμμετέχει ατομικά στην επίτευξη της 

ποιότητας.

Τα καλά προγράμματα ποιότητας δεν έχουν υψηλό 

κόστος.

Το μέσο κόστος της κακής ποιότητας αντιστοιχεί στις 

περισσότερες εταιρίες στο 20% των πωλήσεων.

Στη Motorola από το 1986 ως το 1991 η βελτίωση της 

ποιότητας είχαν σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 2,2 δις 

δολαρίων απλά κάνοντας τα πράγματα σωστά. Το ποσό 

αυτό αντιστοιχεί στο 6% των πωλήσεων. Και για την 

πραγματοποίηση της στροφής στην ποιότητα δεν 

απαιτήθηκαν μεγάλα ποσά στην αρχή.

Δεν αυξάνονται τα κόστη με τη βελτίωση της 

ποιότητας.

Υπάρχει η άποψη ότι η στροφή στην υψηλή ποιότητα 

αυξάνει τα κόστη.
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Η Motorola πιστεύει ότι κάνοντας κάτι σωστά από την 

αρχή δεν αυξάνεται το κόστος, αλλά εξοικονομεί χρόνο και 

χρήμα.

Η συνεχόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων, οι νέες 

διαδικασίες, και η έγκαιρη πληροφόρηση από τους πελάτες 

και τους προμηθευτές συνιστούν στο σχεδίασμά ποιοτικών 

προϊόντων από την αρχή.

Οι μετρήσεις πρέπει να Δεν μπορείς να έχεις όσα δεδομένα σου είναι

είναι οι ελάχιστες απαραίτητα

δυνατόν Για την υλοποίηση ενός προγράμματος ποιότητας 

χρειάζεται να γνωρίζεις όσο το δυνατόν περισσότερα για 

τις υπάρχουσες διαδικασίες και το επίπεδο ποιότητας που 

επιτυγχάνουν, καθώς και πως επιδρούν στην ποιότητα οι 

αλλαγές που γίνονται.

Στην Motorola καταγράφονται όλες οι διαδικασίες, 

αναλύονται και βγαίνουν συμπεράσματα. Γίνεται 

καταγραφή των δεδομένων τόσο στις επιτυχίες όσο και 

στις αποτυχίες.

Το λάθος είναι Η τελειότητα - Η Ολική Ικανοποίηση του Πελάτη -

ανθρώπινο είναι το ζητούμενο.

0 στόχος της Motorola είναι να παρέχει ολική ικανοποίηση 

στον πελάτη σε οτιδήποτε κάνει: τέλεια ποιότητα στο 

προϊόν, άψογη παράδοση, αξιοπιστία, άψογο service.

Η αποδοχή της δήλωσης «το λάθος είναι ανθρώπινο» είναι 

ένας τρόπος για να τεθούν χαμηλά οι προσδοκίες.

Εάν ο στόχος δεν είναι η επίτευξη της τελειότητας τότε το 

πιθανότερο είναι και ότι δεν θα είναι επιτεύξιμη.

Κάποιες αστοχίες είναι Καμία αστοχία δεν είναι παραδεκτή.

ελάσσονος σημασίας, Οι στόχοι του Six Sigma αναγάγουν τη μέτρηση των

κάποιες ήσσονος λαθών σε ποσοστό επί το εκατομμύριο. Αυτό είναι

σημασίας απαραίτητο με δεδομένο την αυξανόμενη πολυπλοκότητα 

των προϊόντων και τις αυξανόμενες απαιτήσεις των
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Η βελτιώσεις στην 

ποιότητα γίνονται με 

μικρά συνεχόμενα 

βήματα

πελατών.

Για τη βελτίωση της ποιότητας χρειάζονται τόσο τα 

μικρά βήματα όσο και οι μεγάλοι διασκελισμού

Η βελτίωση της 

ποιότητας δεσμεύει 

χρόνο

Η ποιότητα δεν δεσμεύει χρόνο. Εξοικονομεί χρόνο.

Κυριαρχεί η εσφαλμένη αντίληψη ότι για να γίνει κάτι 

σωστά χρειάζεται επιπλέον χρόνος. Οι βεβιασμένες 

ενέργειες προκαλούν σφάλματα και επιμήκυνση του 

χρόνου, ενώ η τροποποίηση των διαδικασιών με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μειώνει το cycle 

time.

Μετρώντας το συνολικό χρόνο για την πραγματοποίηση 

μιας διαδικασίας και καταγράφοντας τα επί μέρους της 

βήματα, αναδεικνύονται τρόποι για να γίνει η διαδικασία 

πιο αποτελεσματική, πιο παραγωγική, πιο εύχρηστη και με 

μικρότερο κόστος.

Η βιασύνη παράγει 

άχρηστα/

ελαττωματικά προϊόντα

Η προνοητικότητα βελτιώνει την ποιότητα.

Αναλύοντας μια διαδικασία εξυπηρέτησης πελάτη ή 

κατασκευής προϊόντος, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν 

διάφορες αναμονές, π.χ. μέχρι να πάρει μια απόφαση ο 

προϊστάμενος, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν γίνεται 

τίποτε δημιουργικό.

Αυτά τα κενά είναι μια ευκαιρία για βελτίωση της 

διαδικασίας.

Τα προγράμματα 

ποιότητας 

ανταποκρίνονται 

περισσότερο στην 

παραγωγή προϊόντων

Η ποιότητα είναι εξίσου σημαντική στη διοίκηση και 

στις υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της 

δραστηριότητας μια εταιρείας. Η ανάγκη για ποιότητα και 

σε αυτόν τον τομέα είναι εξίσου σημαντική όσο και στον 

τομέα της παραγωγής.
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Οι πελάτες δεν μπορούν Οι πελάτες μπορούν να διαπιστώσουν τη βελτίωση

να ανιχνεύσουν την μέσω της καλύτερης τιμολόγησης, της καλύτερης

επιπλέον βελτίωση της παράδοσης και απόδοσης.

ποιότητας πάνω από ένα Η Motorola παράγει προϊόντα που γίνονται συνεχώς και

επίπεδο πιο σύνθετα, αντιμετωπίζοντας πολύ ισχυρούς 

ανταγωνιστές και όλο και πιο απαιτητικούς πελάτες. Για 

να παραμείνει ανταγωνιστική πρέπει να βελτιώνει συνεχώς 

την ποιότητά της με αποτέλεσμα βελτιώσεις στις τιμές, την 

παράδοση, την απόδοση παράμετροι που είναι ορατοί από 

τους πελάτες.

Ου κλέψεις Να μην κλέψεις ξένες ιδέες απροκάλυπτα

Η Motorola κάνει συγκρίσεις με τις καλύτερες εταιρίες που 

μπορεί να είναι ανταγωνιστές ή εταιρίες από διαφορετικές 

αγορές. Είναι ανοικτή σε ερεθίσματα από τους πελάτες της 

και τους προμηθευτές της. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει 

από τις εμπειρίες των άλλων χωρίς να χρειάζεται να 

εφεύρει ξανά τον τροχό.

Η Motorola θεωρεί ότι το να αποδεχτείς και να 

ενσωματώσεις την εμπειρία των άλλων είναι συστατικό 

κομμάτι της διαδικασίας ποιότητας.

Η εταιρεία μας έρχεται Οι εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας πρέπει να είναι και

πρώτη. Οι προμηθευτές παγκόσμιας εμβέλειας πελάτες.

θα πρέπει να Η Motorola έκανε το λάθος να μην εμπλέξει τους

ανταγωνιστούν στην προμηθευτές της στο πρόγραμμα ποιότητας από την αρχή.

τιμή. παρόλο που το 50% του κόστους βασίζεται σε υλικά που 

προέρχονται από προμηθευτές.

7.8 Application Consulting Team

Η Motorola διαπίστωσε τόσο από την δική της εμπειρία όσο και από τους 

συνεργάτες, ότι μια αντικειμενική αξιολόγηση από εξωτερική πηγή είναι βασικό 

στοιχείο για την έναρξη μιας διαδικασίας αλλαγής. Έτσι αποφάσισε μεταξύ 1988 και
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1989 να ιδρύσει ένα εσωτερικό τμήμα συμβούλων με σκοπό να αναλύει τις ανάγκες 

που έχει ο οργανισμός για βελτίωση. Πρόκειται για το Application Consulting Team 

που είναι σήμερα μέρος του Consulting & Training Services 44.

Ο βασικός στόχος του είναι να είναι φορέας αλλαγής εστιασμένος στους 

κρίσιμους για την επιτυχία της εταιρείας παράγοντες, μεταξύ των οποίων 

συμπεριλαμβάνονται και οι σημαντικοί πελάτες και οι προμηθευτές.

Αποτελείται από ένα μικρό αριθμό από έμπειρους ειδικούς με ποικιλία 

προϋπηρεσίας και για τις υπηρεσίες του χρεώνει τόσο εσωτερικά τη Motorola, όσο και 

τους εξωτερικούς πελάτες.

To Application Consulting Team έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία για την 

αξιολόγηση των αναγκών των πελατών. Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει μια σειρά από 

συνεντεύξεις σε διάφορα τμήματα και επίπεδα του οργανισμού του πελάτη. Αυτές οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιούνται σε διάστημα από δύο έως δέκα ημέρες, ανάλογα με το 

μέγεθος του πελάτη και αποφέρουν μια ξεκάθαρη εικόνα των ισχυρών και αδύνατων 

σημείων του οργανισμού. Στη συνέχεια η ανάλυση προσδιορίζει την έκταση που ο 

οργανισμός είναι εστιασμένος στους κρίσιμους για την επιτυχία του παράγοντες. Η 

αξιολόγηση παρουσιάζεται στον πελάτη και γίνονται προτάσεις για βελτίωση, χωρίς να 

έχει την υποχρέωση για την επιπλέον συνεργασία με την Motorola.

7.9 Προμηθευτές: Μέρος της/ΑλυσίδαςΠοιότητας

Ένας βασικός παράγοντας στην αλυσίδα της ποιότητας είναι οι προμηθευτές. Η 

Motorola αρχικά κατεύθυνε τους προμηθευτές της σε κλασικά εργαλεία όπως η 

ανάλυση pareto, αξιολογήσεις, εκπαίδευση κ.α. Σύμφωνα με τον Thomas Slaninka, 

διευθυντή προμηθειών της Motorola, υπάρχουν περιπτώσεις που τα εργαλεία αυτά δεν 

μπορούν να αποδώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα3.

Σύμφωνα με τον Slaninka το κλειδί για επιτυχημένες προσπάθειες βελτίωσης, 

είναι η εύρεση των κατάλληλων ατόμων στον οργανισμό, η συγκέντρωσή τους σε μία 

ομάδα, η εκπαίδευσή τους στα πιο προχωρημένα στατιστικά εργαλεία και αμέσως 

μετά, η ανάθεση σε αυτούς της επίλυσης ενός εξαιρετικά δύσκολου και χρόνιου 

προβλήματος ποιότητας.
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Στη Motorola οργανώνονται τακτικά ομάδες εργασίας με τον τίτλο «Process 

Characterization Workshops», όπου οι προμηθευτές συμμετέχουν με δικούς τους 

αντιπροσώπους. Εκεί χρησιμοποιούνται στατιστικά εργαλεία για τον προσδιορισμό και 

χαρακτηρισμό των διαδικασιών των προμηθευτών. Αυτές οι ομάδες εργασίας 

εξετάζουν υπαρκτά προβλήματα ποιότητας, παρακολουθούν εκπαιδεύσεις και 

προτείνουν λύσεις που εφαρμόζονται άμεσα στην πράξη έως ότου εξαλειφθεί ο 

παράγοντας που δημιουργεί τα σφάλματα.

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα γίνεται κατανοητό μέσα από αυτήν τη 

διαδικασία ότι ο προμηθευτής και η Motorola έχουν διαφορετική προσέγγιση στα 

θέματα ποιότητας οπότε και λύνεται η συνεργασία.

7.10 Six Sigma - The New Generation

Ενώ στην αρχή το Six Sigma αντιστοιχούσε σε μια μεθοδολογία συνεχούς 

βελτίωσης τώρα ανταποκρίνεται σε ένα συνολικό σύστημα υψηλής απόδοσης που 

εκτελεί στρατηγική διοίκηση. Περιλαμβάνει τα παρακάτω τέσσερα βήματα 4:

α Ευθυγραμμίζει τα στελέχη στους κατάλληλους στόχους και σκοπούς. 

Τα υψηλόβαθμα στελέχη καταρτίζουν ένα balanced scorecard 

στρατηγικών στόχων, μετρήσεων και πρωτοβουλιών για να 

διερευνήσουν τα σημεία βελτίωσης που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση 

στον οργανισμό. Οι διαδικασίες που εξετάζονται δεν αφορούν μόνο το 

χώρο της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται και 

διαδικασίες βελτίωσης Ανθρώπινου Δυναμικού, βελτίωσης Μεριδίου 

Αγοράς, βελτίωσης της Ρευστότητας κ.α.

□ Κινητοποίηση των ομάδων βελτίωσης. Δημιουργούνται ομάδες για 

την υλοποίηση έργων με επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πελάτη και 

παρακινούνται να δραστηριοποιηθούν. Στην αρχική μορφή του Six 

Sigma οι μετρήσεις επικεντρωνόταν στον αριθμό των ελαττωματικών 

ανά εκατομμύριο. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις όπως στο marketing ή 

στα θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού δεν είναι επιθυμητό. Π.χ. ο ορισμός 

της «.αστοχίας» ως η απόδοση του προσωπικού που είναι κάτω από ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο είναι αμφιλεγόμενη και μπορεί να χειραγωγηθεί.
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Η έμφαση δίνεται στην ύπαρξη αδιάκοπης ροής δεδομένων αντί για 

στατικά δεδομένα. Π.χ. αντί να γίνεται εύρεση του ποσοστού των λάθος 

τιμολογήσεων, μπορεί να υπάρχει συνεχής έλεγχος του απαιτούμενου 

χρόνου παράδοσης τιμολογίων.

□ Επιτάχυνση αποτελεσμάτων. Η Motorola πιστεύει ότι η αλλαγές 

επιτυγχάνονται καλύτερα με πίεση χρόνου παρά με σταθερούς και 

βραδύς ρυθμούς. Έτσι υπάρχει πίεση χρόνου στις ομάδες που 

αναλαμβάνουν βελτίωση διαδικασιών ώστε να φέρουν σε πέρας το έργο 

τους εγκαίρως και αυτό να είναι και χρήσιμο. Παράλληλα με πολιτικές 

προβολής ενσωματώνονται οι προσπάθειες τη ομάδας συσσωρευτικά 

στον οργανισμό δρώντας στην ουσία επιταγχυνόμενα.

□ Διαχείριση της συνεχούς βελτίωσης. Οι ηγέτες υποστηρίζουν τα 

βασικά έργα βελτίωσης που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της 

στρατηγικής με ενεργή συμμετοχή και διαφάνεια . Κάνουν ανασκόπηση 

στα έργα αυτά με αυστηρά κριτήρια στο πλαίσιο των μετρήσεων των 

διαδικασιών και των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Είναι στην 

ευθύνη τους να διαχύσουν τη γνώση των βέλτιστων πρακτικών σε όλα 

τα τμήματα του οργανισμού.

7.11 Technology Roadmap

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει μια εταιρεία 

υψηλής τεχνολογίας είναι η κατάστρωση του οδικού χάρτη εξέλιξης της τεχνολογίας, 

δηλαδή ένα πλάνο που περιγράφει τι και πότε χρειάζεται ώστε να είναι ένα νέο προϊόν 

έτοιμο την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Οι εναλλακτικές λύσεις είναι η ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνολογίας 

εσωτερικά ή η αναζήτησή της αλλού. Είναι ευθύνη του τμήματος ανάπτυξης να 

αναζητήσει και να βρει την απαιτούμενη λύση κάπου στον κόσμο.

Ο οδικός χάρτης εξέλιξης της τεχνολογίας της Motorola δημοσιεύτηκε στο 

περιοδικό Research Technology Management Magazine το 1987 από τους Charles 

Willyard και Cheryl McClees 42
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Η Motorola έχει την πεποίθηση ότι μέσα στα πλαίσια της ηθικής και νομικής 

τάξης «είναι καλύτερα να λαμβάνεις παρά να δίνεις». Το κόστος ανάπτυξης μιας 

τεχνολογίας μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, γι αυτό και είναι προτιμότερο να 

αναζητήσεις πρώτα για υφιστάμενες λύσεις.

Ο οδικός χάρτης εξέλιξης της τεχνολογίας πρέπει να καταστρώνεται με τον 

ακόλουθο τρόπο33:

□ Μαζί με τις μελέτες marketing για τις απαιτήσεις των πελατών, πρέπει 

να γίνεται μελέτη των προϊόντων που προσφέρει ο ανταγωνισμός, της 

έρευνας και ανάπτυξης που διαθέτει, και του τρόπου με τον οποίο 

λανσάρει τα νέα προϊόντα. Έτσι είναι δυνατόν να γίνει πρόβλεψη των 

κινήσεων που θα ακολουθήσουν

□ Έχοντας ενσωματώσει όλες αυτές τις πληροφορίες σε ένα product plan, 

μπορείς να σχεδιάσεις σε ένα χαρτί την εξέλιξη των προϊόντων με βάση 

το χρόνο. Στον κάθετο άξονα καταγράφονται οι «απαιτούμενες 

τεχνολογίες» και στον οριζόντιο άξονα «ο προγραμματισμός για την 

απόκτησή τους»

Τα βήματα για να γίνεις ο καλύτερος στο χώρο σου είναι

□ Να θέτεις υψηλούς στόχους.

□ Να εξερευνείς τις εναλλακτικές λύσεις και να επιλέγεις τις καλύτερες 

στο είδος τους.

□ Να προσλαμβάνεις τους καλύτερους επαγγελματίες, ακόμη και από τον 

ανταγωνισμό.

□ Δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός η πατρότητα των ιδεών και η εξέλιξη 

των προϊόντων με ίδια τεχνολογία.

□ Κάθε πηγή προέλευσης τεχνολογίας είναι επιθυμητή.

Ένα προϊόν είναι επιτυχημένο, όταν η σχέση μεταξύ της έλξης της αγοράς και 

της ώθησης της τεχνολογίας, είναι ευθυγραμμισμένη 42. Η ιδέα ότι μια εταιρεία μπορεί 

να διαμορφώσει μια αγορά και να κυριαρχεί σε αυτή, είναι εξωπραγματική με τα 

σημερινά δεδομένα. Οι περισσότερες εταιρίες απλά προσαρμόζονται στις αγορές και 

προσπαθούν μέσα από ένα σύνολο ιδιαίτερων χαρακτηριστικών να διαφοροποιήσουν 

τα προϊόντα τους. Η Motorola το αντιλήφθηκε αυτό πριν από 15 χρόνια, μέσα από τον
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οδικό χάρτη εξέλιξης της τεχνολογίας και αποφάσισε οι αναδυόμενες τεχνολογίες που 

θα επενδύει, να έχουν άμεση σχέση με υφιστάμενες ανάγκες της αγοράς.

Τώρα πια χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για την υλοποίηση του οδικού 

της χάρτη. Ο Chris Galvin, υιός του Bob Galvin που εισήγαγε την ποιότητα Six Sigma, 

αναβαθμίζει τις τεχνικές υλοποίησης του οδικού χάρτη εξέλιξης της τεχνολογίας 

χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των βάσεων δεδομένων, φέρνοντας έτσι επανάσταση 

στον τρόπο που γίνονται οι επενδύσεις στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της 

εταιρείας42.
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8 CASE STUDY: XEROX

81 Ποια είναι η Xerox?

Η «XEROX, THE DOCUMENT COMPANY», είναι πρωτοπόρος στην 

παγκόσμια αγορά των εγγράφων, παρέχοντας λύσεις παραγωγής, διαχείρισης και 

υπηρεσιών (Document Solutions) που αυξάνουν την παραγωγικότητα των πελατών της.

Η Xerox είναι από τις λίγες εταιρίες που το όνομά της είναι ταυτισμένο με την 

εικόνα ενός προϊόντος. Είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, με παρουσία σε 117 

χώρες του κόσμου, με ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στον κόσμο και με 

προϋπολογισμό για έρευνα που ξεπερνάει το 1 δις δολάρια 68.

□ Το 1938 στην Astoria ο Chester Carlson 

κατάφερε να πραγματοποιήσει το πρώτο 

Ξη ρογραφικό φωτοαντίγραφο, 

αντιγράφοντας την φράση « 10-22-38 

ASTORIA»

□ Το 1947 εταιρεία Haloid αγοράζει τα 

δικαιώματα στην πατέντα του Chester 

Carlson από τη Battelle Development Corporation

□ To 1948 η Haloid και η Battelle ανακοινώνουν την ξηρογραφία 

(xerography) και η λέξη Xerox γίνεται εμπορικό σήμα.

□ Το 1956 ιδρύεται η Rank Xerox Limited σαν κοινοπραξία των Haloid 

Company και της Rank Organization pic

□ To 1958 η Haloid Company μετονομάζεται σε Haloid Xerox

□ To 1959 λανσάρεται το πρώτο ξηρογραφικό φωτοαντιγραφικό με τον 

κωδικό «914»

□ Το 1961 η Haloid Xerox Inc μετονομάζεται σε Xerox Corporation και η 

εταιρεία εισάγεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

□ Το 1962 ιδρύεται η Fuji Xerox Co. Ltd σαν κοινοπραξία των Rank 

Xerox Limited και Fuji Photo Film Co., Ltd

□ Στις 19 Σεπτεμβρίου 1968 πεθαίνει o Chester Carlson.

ftu 1 J αν' *
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□ Το 1970 ιδρύεται το PARC (Palo Alto Research Center) που μέχρι 

πρόσφατα ήταν το ερευνητικό κέντρο της Xerox από όπου 

αναπτύχθηκαν μερικές από τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες της 

τελευταίας τριαντακονταετίας όπως το Fax, οι Laser Printers, το 

Ethernet, τα Icons, το Mouse και τελευταία το e-paper (electronic paper)

□ To 1975 η Xerox έρχεται σε συμφωνία με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή 

Εμπορίου στις Η.Π. Α. συμφωνώντας να απελευθερώσει τις τελευταίες 

πατέντες σε σχέση με την ξηρογραφία.

□ Το 1983 ανακοινώνεται το πρόγραμμα «Leadership Through Quality»

82 Δομή της Xerox

Η Xerox Corporation έχει παρουσία σε όλο τον κόσμο μέσα από τρία σχήματα :

□ Xerox Corporation (USA). Είναι η μητρική έδρα με έδρα το Stamford.

□ Xerox Ltd (Europe - Africa - Asia) - πρώην Rank Xerox - με έδρα το 

Marlow U K.

□ Fuji Xerox (Asia)

H Xerox Ltd παράγει και διαθέτει προϊόντα αναπαραγωγής εγγράφων και 

υπηρεσίας στην Ευρώπη , Ασία και Αφρική με ετήσια έσοδα της τάξης των 3,5 

δισεκατομμυρίων Λιρών. Υπεύθυνη για τις πωλήσεις, το marketing και την διοικητική 

υποστήριξη της Xerox Ltd είναι η Xerox Βρετανίας, με έδρα το Uxbridge.

Από το 1993 έχει χωριστεί σε τέσσερα τμήματα το καθένα από τα οποία είναι 

υπεύθυνο για την ανάπτυξη των δικών του προϊόντων . Επίσης υπάρχει και 

γεωγραφικός διαχωρισμός σε επτά (7) περιοχές. Κάθε περιοχή έχει την ευθύνη για τις 

πωλήσεις και το service στην ζώνη ευθύνης της. Υπάρχει μια κεντρική οργάνωση 

υπεύθυνη για θέματα νομικά, χρηματοοικονομικά, προσωπικού, ποιότητας και 

εταιρικής επικοινωνίας.

Υπάρχουν Διευθυντές Ποιότητας στα διάφορα τμήματα της εταιρείας και 

επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου επικοινωνίας, που ονομάζεται δίκτυο 

ποιότητας {Quality Network), και υποστηρίζεται από την κεντρική διοίκηση.
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Το Δίκτυο Ποιότητας συνεδριάζει κάθε τρίμηνο στο γραφείο ποιότητας στα 

κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Η ιδέα πίσω από την χαλαρή δομή του Δικτύου 

Ποιότητας είναι ότι σκοπός του είναι η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μελών του, 

και η προώθηση και επεξεργασία θεμάτων που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον34

&3 Υιοθέτηση των αρχών της ποιότητας

Στην δεκαετία του 1970 το ROA (Return on Assets - Απόδοση Κεφαλαίων) της 

Xerox ήταν σταθερά στο επίπεδο του 20%. Μετά το 1980 μειωνόταν σταθερά κάθε
67χρόνο φθάνοντας στο ελάχιστο επίπεδο του 5% το 1984

Από το 1971 ως το 1981 το μερίδιο της Xerox στην παγκόσμια αγορά έπεσε στο 

μισό από 93% σε 40% εξαιτίας του ανταγωνισμού από τις Ιαπωνικές εταιρίες όπως η 

Canon, Minolta, Ricoh, Sharp 59 Αντιμετωπίζοντας άμεσα το πρόβλημα της επιβίωσης, 

και βλέποντας τη μεταμόρφωση των Ιαπωνικών εταιριών σε παγκόσμιου επιπέδου 

ανταγωνιστές, αποφασίστηκε η εξολοκλήρου μεταμόρφωση της εταιρείας.

Για να αντιμετωπίσει τον ισχυρό ανταγωνισμό η Xerox προχώρησε στην 

υιοθέτηση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας παρουσιάζοντας ένα 

πρόγραμμα ποιότητας με την ονομασία «Leadership Through Quality». Η υιοθέτηση 

των αρχών και πρακτικών ποιότητας επέτρεψαν στη Xerox να επιτύχει μια ταχύτερη, 

περισσότερο μετρήσιμη, πελατοκεντρική πολιτική.

Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκε ένας αμφίδρομος διάλογος μεταξύ της 

διοίκησης και του προσωπικού, καταργήθηκαν οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των 

τμημάτων, και διαμορφώθηκε πλαίσιο και εργαλεία για τη συνεργασία και την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων, θέτοντας την ομαδική εργασία και την 

προσήλωση στον πελάτη κεντρικά θέματα της ποιότητας 49.

Η Xerox ήταν μια από τις πρώτες εταιρίες της Δύσης που εφήρμοσε τη 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, και η επιτυχία της οφείλεται στην υιοθέτησή του σαν μια 

Στρατηγική Προσέγγιση Διοίκησης, καθώς χρησιμοποιήθηκε για τη μεταμόρφωση της 

εταιρείας από εταιρεία προσανατολισμένη σε προϊόντα τεχνολογίας, σε εταιρεία 

προσανατολισμένη στις υπηρεσίες και την επίλυση των προβλημάτων των πελατών.
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Μετά την υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας η Απόδοση Κεφαλαίων 

(.Return on Assets) ανέβηκε στο 10% (από 5% που είχε πέσει το 1984) και έφτασε ως το 

18% το 1997 54

Η Xerox ήταν μια από τις πρώτες εταιρίες που έθεσε την ικανοποίηση του 

πελάτη ως επιχειρηματικό στόχο διατυπώνοντας την κατηγορηματικά σαν Στρατηγική 

Προτεραιότητα. Οπως διατύπωσε ο Paul Allaire - CEO της Xerox Corporation - 

«πάνω από όλα η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μας έδωσε να καταλάβουμε τη 

σπουδαιότητα της εστίασης στον πελάτη 26».

Σύντομα μάλιστα η ικανοποίηση του πελάτη θεωρήθηκε εξίσου σημαντική με 

την απόδοση κεφαλαίων και το μερίδιο αγοράς. Στα πρώτα στάδια της εφαρμογής της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, για να αποτελέσει η ικανοποίηση των πελατών 

προτεραιότητα για τους διευθυντές, συνδέθηκε ο μισθός τους με έρευνες ικανοποίησης 

πελατών 26. Αργότερα καθιερώθηκε η σύνδεση ενός bonus με την ικανοποίηση των 

πελατών.

8.4 Leadership through Quality

Πυρήνας στην προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας από τη Xerox είναι 

ο πελάτης, ο οποίος θεωρείται ως το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. 

Τα θεμέλια του συστήματος ποιότητας της εταιρείας έχουν τις ρίζες τους στις αρχές 

της δεκαετίας του 1960, όταν εδραιώθηκε μια φιλοσοφία βασισμένη σε έξι αρχές, 

διατυπωμένη από τον ιδρυτή της εταιρείας Joseph Wilson 56:

□ Επιτυγχάνουμε μέσω ικανοποιημένων πελατών.

□ Δίνουμε αξία στους εργαζόμενους.

□ Θέλουμε να δίνουμε ποιότητα και τελειότητα σε ότι κάνουμε.

□ Θέλουμε ένα premium στην Απόδοση Κεφαλαίων.

□ Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να επιτύχουμε πρωτοπορία στην 

αγορά.

□ Συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα σαν εταιρικός πολίτης.
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Όμως λόγω της ισχύος που είχε η εταιρεία εκείνη την εποχή, σύντομα έχασε 

την εστίαση στον πελάτη, με αποτέλεσμα να χάσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς σε 

βαθμό να απειλείται η βιωσιμότητά της.

Στις αρχές του 1983 ο CEO της Xerox David Kearns μαζί με 25 άλλα 

υψηλόβαθμα στελέχη, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης της εταιρείας στο 

Leesburg και αποφασίστηκε να ξεκινήσει ένα «Ταξίδι Ποιότητας». Τότε συντάχθηκε η 

Πολιτική Ποιότητας της Xerox (Xerox Quality Policy) που παραμένει αναλλοίωτη ως 

σήμερα 56.

Η Πολιτική Ποιότητας της Xerox παρουσιάστηκε με την ονομασία «Leadership 

through Quality» . Η βασική πρόθεση ήταν να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί ένα 

στρατηγικό πλεονέκτημα μέσω της ποιότητας, στόχος που παραμένει αναλλοίωτος έως 

σήμερα. Οι αρχές της Πολιτικής Ποιότητας της Xerox είναι70:

□ Η Xerox είναι μια εταιρεία ποιότητας.

□ Η ποιότητα αποτελεί τη βασική αρχή της Xerox

□ Ποιότητα σημαίνει να παρέχουμε πρωτοποριακά προϊόντα, λύσεις και 

υπηρεσίες στους πελάτες μας ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τους.

□ Η βελτίωση της ποιότητας είναι έργο κάθε εργαζομένου της Xerox

Υπήρξε ένα μεταβατικό στάδιο για την προσαρμογή από τον προηγούμενο στον 

νέο τρόπο σκέψης. Στάδιο κατά το οποίο η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μετεξελίχθηκε 

σε Ποιότητα της Διοίκησης της Xerox. «Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ξεκίνησε με την 

εκπαίδευση όλου του προσωπικού. Αυτό αποδείχθηκε τελικά σπατάλη χρόνου : ο 

προϊστάμενος έλεγε, “έκανες την εκπαίδευσή σου, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα 

Υπήρξε πτώση του ηθικού και απογοήτευση μεταξύ αυτών που συνειδητοποίησαν ότι 

υπήρχαν τα εργαλεία για την επίτευξη της αλλαγής, αλλά όχι και η αποδοχή της διοίκησης. 

Άρχισε να αποδίδει πραγματικός όταν υπήρξε στροφή και αντί να σκεφτόμαστε για τη 

διοίκηση της ποιότητας αρχίσαμε να σκεφτόμαστε για την ποιότητα του τρόπου που η 

Xerox διοικεί66»

Για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο διοίκησης χρειάστηκε μια ομάδα υποστήριξης 

της αλλαγής και πέντε μηχανισμοί - εργαλεία.56:

ΐ. Πρότυπα, εργαλεία μέτρησης και διαδικασίες όπως

Ύ Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (έξι βήματα)
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Ύ Διαδικασία βελτίωσης ποιότητας (εννέα βήματα)

S Διαδικασία Ανταγωνιστικής Σύγκρισης 

S Έμφαση στην αποφυγή λαθών και επιλογή του σωστού τρόπου 

την πρώτη φορά.

S Τεχνικές για τον υπολογισμό το κόστος της ποιότητας

Η. Αναγνώριση και ανταμοιβή για την εφαρμογή των αρχών του Leadership 

Through Quality

iii. Επικοινωνία που διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι 

για τους στόχους και τις προτεραιότητες της εταιρείας, και του τρόπου που 

θα συμβάλουν στην επίτευξη τους.

ϊν. Εκπαίδευση κάθε εργαζόμενου, για να κατανοήσει την έννοια του

Leadership Through Quality και να αντιληφθεί τα εργαλεία και τις τεχνικές 

της βελτίωσης της ποιότητας.

ν. Η προσήλωση της διοίκησης στην εφαρμογή του Leadership Through 

Quality στην καθημερινότητα.

Για να εξασφαλισθεί η επιτυχία του εγχειρήματος τέθηκαν στόχοι σχετικοί με 

την ικανοποίηση των πελατών:

i. Οι πελάτες πρέπει να είναι ικανοποιη μένοι έχοντας καλύψει ή και

υπερκαλύψει τις προσδοκίες τους.

ϋ. Να γίνει η Xerox μέτρο σύγκρισης σχετικά με την ικανοποίηση 

πελατών.

iii. Να επιτευχθεί η από χρόνο σε χρόνο βελτίωση του ποσοστού των

πελατών που δηλώνουν «πολύ ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες και τα 

προϊόντα της Xerox» με στόχο το 100%. Οι πολύ ικανοποιημένοι πελάτες 

παρέχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά, δημιουργώντας το brand 

loyalty.

85 Πελατοκεντρική προσέγγιση

Η πελατοκεντρική προσέγγιση είναι παράδοση στην Xerox. Το 1964 ο ιδρυτής 

της Joseph Wilson δήλωσε «Μακροπρόθεσμα οι πελάτες μας θα αποφασίσουν εάν θα
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έχουμε δουλειά ή όχι. Η στάση τους απέναντι μας είναι ο παράγοντας που θα καθορίσει 

την επιτυχία μας 56».

Επιδίωξη της Xerox είναι να δηλώνουν οι πελάτες της «πολύ ικανοποιημένοι 

από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Xerox» σε ποσοστό 100% . Οι πολύ 

ικανοποιημένοι πελάτες παραμένουν πιστοί, επιτρέποντας την διατήρηση της 

πελατειακής βάσης, αγοράζοντας ξανά προϊόντα και υπηρεσίες από την εταιρεία.

Μια εταιρεία αποκτά τη δύναμη της αναφοράς (reference) από τους πολύ 

ικανοποιημένους πελάτες. Έχει αποδειχθεί ότι οι πελάτες που δηλώνουν πολύ 

ικανοποιημένοι είναι κατά έξι φορές πιθανότερο να ξαναγοράσουν από την ίδια 

εταιρεία και να τη συστήσουν σε φίλους και γνωστούς παρά αυτοί που δηλώνουν απλά 

ικανοποιημένοι.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Xerox ανακοίνωσε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1990 56 το Total 

Satisfaction Guarantee, σύμφωνα με το οποίο:

S Εάν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από τον 

εξοπλισμό που προμηθεύτηκε, η Xerox θα τον 

αντικαταστήσει χωρίς καμία επιβάρυνση με ίδιο ή 

παρόμοιο εξοπλισμό εάν ζητηθεί

•S Η διάρκεια της Εγγύησης Πλήρους Ικανοποίησης είναι τρία χρόνια.

8.6 HoshinKanri

Hoshin Kanri είναι μια μεθοδολογία 

Στρατηγικής Διοίκησης βασισμένη στη Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας, που συνδέει την Στρατηγικό 

Σχεδιασμό με την εφαρμογή στο 

καθημερινό management. Την εφαρμόζουν γνωστές 

εταιρίες της Δύσης όπως η Hewlett Packard με την 

ονομασία «Hoshin Planning», η Texas Instruments με 

την ονομασία « Management by Policy» και η AT&T 

και Xerox με την ονομασία «Policy Deployment».67

Η ετυμολογία της ορολογίας είναι «διαχείριση 

και έλεγχος της κατεύθυνσης του οργανισμού» και
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προέρχεται από τις Ιαπωνικές λέξεις ho - shin - kan - ri. Η μεθοδολογία αυτή στοχεύει 

στο σωστό σχεδίασμά και προγραμματισμό των ενεργειών ενός οργανισμού μέσω της 

εφαρμογής βασικών αρχών και εννοιών management, τον οποίο υποστηρίζει με 

εργαλεία (έντυπα) και κάποιους κανόνες. Με βάση αυτά τα εργαλεία και μέσω 

περιοδικών αναθεωρήσεων επιδιώκεται η αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση 

του επιχειρησιακού σχεδίου 34.

Η μεθοδολογία έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 1960 όταν οι Ιάπωνες 

μεταμόρφωναν το Στατιστικό Ποιοτικό Έλεγχο και τη Διοίκηση Βάσει Στόχων 

(Management by Objectives) σε μια συνολική μορφή Οργανωσιακής Διοίκησης που την 

ονόμασαν «Total Quality Control» και που στη συνέχεια ήρθε στη Δύση σαν «Total 

Quality Management».

To 1965 η Ιαπωνική εταιρεία παραγωγής ελαστικών δημοσίευσε μια μελέτη 

σχετικά με τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν οι εταιρείες που κέρδισαν το Βραβείο 

Ποιότητας Deming. Αυτές οι τεχνικές πήραν το 

όνομα Hoshin Kami 62.

To Hoshin Kami μπορεί να θεωρηθεί ως 

εφαρμογή του κύκλου ποιότητας του Deming (Plan 

-Do - Check - Act) στην καθημερινή διαδικασία 

διοίκησης 52 Υπάρχει αντιστοίχηση μεταξύ των 

βημάτων του Hoshin Kami και των βημάτων του 

κύκλου ποιότητας. Τα βήματα του Hoshin Kami
67είναι

□ Focus (Εστίαση). Αντιστοιχεί στο 

βήμα Act του κύκλου ποιότητας.

□ Alignment (Ευθυγράμμιση). Αντιστοιχεί στο βήμα Plan του κύκλου 

ποιότητας.

□ Integration (Ενσωμάτωση). Αντιστοιχεί στο βήμα Do του κύκλου 

ποιότητας.

□ Review (Ανασκόπηση). Αντιστοιχεί στο βήμα Check του κύκλου 

ποιότητας.
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Η Xerox είναι ένα υπόδειγμα εφαρμογής τέτοιων πρακτικών. Αφορμή υπήρξε 

μια ανασκόπηση της εταιρικής στρατηγικής την περίοδο 1990/91 στην οποία 

συμμετείχε και η Ιαπωνική Fuji Xerox. Η Fuji Xerox χρησιμοποιούσε τη μεθοδολογία 

Hoshin Kanri και είχε μάλιστα κερδίσει το Ιαπωνικό βραβείο ποιότητας Deming. Ο 

όρος που χρησιμοποιήθηκε κατά την υλοποίησή της στην Ευρώπη ήταν «Policy 

Deployment» ενώ στις Η.Π.Α. επικράτησε ο όρος «Managing for Results».

Με την μεθοδολογία αυτή 67:

α Εστιάζεται το ενδιαφέρον ενός οργανισμού στις Στρατηγικές 

Κατευθύνσεις του, θέτοντας κάθε χρόνο, λίγες σε αριθμό ζωτικής 

σημασίας Στρατηγικές Προτεραιότητες . Η Xerox Corporation θέτει 

τα οράματα και τους επιχειρησιακούς στόχους. Το όραμα είναι μια 

δήλωση που εκφράζει μια επιθυμητή κατάσταση. «Η Document 

Company Xerox θα είναι ο ηγέτης στην παγκόσμια αγορά εγγράφου, 

παρέχοντας λύσεις που αυξάνουν την επιχειρηματική παραγωγικότητα 

69». Για να επιτύχει το όραμά της η Xerox έχει θέσει μια σειρά από 

μετρήσιμους εταιρικούς στόχους, για να μπορεί να αξιολογεί την πορεία 

της. Οι στόχοι αυτοί έχουν παραμείνει αναλλοίωτοι από το 1990 έως 

σήμερα και είναι:

S Ικανοποίηση πελατών.

S Ικανοποίηση και παρακίνηση εργαζομένων.

S Μερίδιο αγοράς.

S Απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου.

□ Αντιστοιχίζονται αυτές οι προτεραιότητες σε επί μέρους

σχεδιασμούς και προγράμματα. Η μεταφορά των εταιρικών στόχων 

στην καθημερινότητα γίνεται στην αρχή κάθε έτους, με τη διανομή 

στους Διευθυντές Ποιότητας κάθε τμήματος του εντύπου που είναι 

γνωστό ως Blue Book . Αυτό αφορά περισσότερο τους διευθυντές που 

έχουν και την ευθύνη της διάχυσης των εταιρικών στόχων στις ομάδες 

τους. Ο κάθε διευθυντής πρέπει να προσαρμόσει τους στόχους της 

εταιρείας στο δικό του περιβάλλον και να το μοιράσει στην ομάδα του. 

To Blue Book μεταφέρεται σε κάθε εργαζόμενο σαν «the Employee 

Guide to Policy Deployment». Αυτό είναι ένας φάκελος που περιγράφει
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τις πολιτικές της εταιρίας και ο κάθε εργαζόμενος συμπληρώνει πως θα 

συνεισφέρει στην επίτευξή τους.

□ Ενσωματώνονται στην καθημερινή διοίκηση. Η ουσία της

μεθοδολογίας Hoshin Kanri βρίσκεται στο να δίνουν οι εργαζόμενοι 

βάρος στις δραστηριότητες που είναι κρίσιμες για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Σε αυτήν την κατεύθυνση 

χρησιμοποιήθηκε το Xerox Management Model, 

α Γίνονται συγκροτημένες ανασκοπήσεις της προόδου που έχει

επιτευχθεί. Υφίστανται τρία επίπεδα ανασκόπησης. Τα δύο πρώτα είναι 

απλά meetings στα οποία εξετάζονται διάφορα θέματα:

Ύ Business unit level meetings. Η διοίκηση κάθε business unit 

πραγματοποιεί σε μηνιαία βάση meetings όπου εξετάζονται οι 

βραχυχρόνιες δράσεις.

Ύ Company level meetings. Η κεντρική διοίκηση εξετάζει σε μηνιαία 

βάση την πορεία των business unit.

S Το τρίτο επίπεδο είναι το operational review που γίνεται κάθε 

τρίμηνο και έχει αποκλειστικό στόχο τον έλεγχο της πορείας της 

εταιρείας σε σχέση με τους Στρατηγικούς της Στόχους.

8.7 Xerox Management Model

To 1994 κατά τη διάρκεια αναθεώρησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

παρουσιάστηκε το Xerox Management Model (ΧΜΜ). To Xerox Management Model 

είναι ένα διοικητικό μοντέλο, μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται η ανάπτυξη του 

οράματος, των σκοπών και των στόχων της εταιρείας και ο έλεγχος των εργασιών. Ο 

σκοπός της παρουσίασής του ήταν να γίνει η ποιότητα γενική προσέγγιση στη διοίκηση 

της Xerox και αποτέλεσε τη στροφή της Xerox από το «εφαρμόζω τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας» στο «η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι ο τρόπος που εργαζόμαστε» 70.

Παρόλο που δεν εισάγει μια βήμα προς βήμα προσέγγιση για τη βελτίωση των 

διαδικασιών ή την επίλυση προβλημάτων, βοηθάει τους εργαζόμενους σε κάθε επίπεδο 

να κατανοήσουν τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την επιτυχία.. Καθιερώνει
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μια κοινή γλώσσα συζήτησης και επεξεργασίας των προς βελτίωση περιοχών, και 

λειτουργεί σαν μια βάση για εκτίμηση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων και 

ορισμού των επακόλουθων ενεργειών .

To Xerox Management Model συνίσταται σε έξι (6) επίπεδα διοικητικής 

δραστηριότητας καθένα από τα οποία εμπεριέχει πολλά διαφορετικά στοιχεία

Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το 1994 περιελάμβανε 42 συνολικά στοιχεία, τα
70οποία στην αναθεώρηση του 1996 μειώθηκαν σε 31

Τα έξι επίπεδα διοικητικής δραστηριότητας όπως ορίζονται από το μοντέλο

είναι:

□ Ηγεσία (Management Leadership)

□ Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων (Human Resource Management)

□ Διαδικασίες (Business Process Management)

□ Εστίαση στον πελάτη (Customer and Market Focus)

□ Εργαλεία Ποιότητας (Information Utilization mid Quality Tools)

□ Αποτελέσματα (Results)

Ο πελάτης είναι το κέντρο σε αυτό το μοντέλο και όλες οι διοικητικές 

δραστηριότητες περιστρέφονται γύρω από αυτόν. Τα αποτελέσματα είναι το φυσικό 

επακόλουθο της αποτελεσματικής διαχείρισης των πέντε πρώτων διοικητικών 

επιπέδων.

«Για να πετύχεις τα αποτελέσματα που επιθυμείς πρέπει να έχεις τον κατάλληλο 

τύπο ηγεσίας, πρέπει να διοικείς τους ανθρώπους σου, να έχεις ενεργοποιήσει τις 

κατάλληλες διαδικασίες, τις σωστές πληροφορίες και τη χρήση των κατάλληλων 

εργαλείων και όλα αυτά πρέπει να είναι εστιασμένα σε αυτό που ο πελάτης προσδοκά και 

θέλει. Εάν έχεις τα πέντε παραπάνω στοιχεία σωστά, αυτό θα οδηγήσει και στα 

αποτελέσματα.10»

8.8 Αυτοαξιολόγηση

Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του 

Xerox Management Model είναι η διαδικασία αυτοαξιολόγησης κάθε θυγατρικής
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εταιρείας. Κάθε επίπεδο διοικητικής δραστηριότητας αναλύεται σε επιμέρους 

στοιχεία για τα οποία η εταιρεία θέτει κάθε χρόνο συγκεκριμένους στόχους τους 

οποίους ονομάζει «desired states».

Με βάση αυτούς τους στόχους κάθε εταιρεία σχεδιάζει τις δράσεις για κάθε 

επίπεδο διοίκησης. Στο τέλος της χρονιάς προχωράει σε αυτοαξιολόγηση ελέγχοντας 

τις ενέργειες που έγιναν σε κάθε περιοχή και το βαθμό εκπλήρωσης του desired state.

Καταγράφονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία, οι περιοχές που χρειάζονται 

βελτίωση και καταστρώνεται το σχέδιο δράσης για την βελτίωση των αδυναμιών. Για 

κάθε στοιχείο η εταιρεία αυτοβαθμολογείται με κλίμακα από το 1 ως το 7 και στο 

τέλος υπολογίζεται ο γενικός βαθμός.

Την πιστοποίηση της βαθμολογίας την αναλαμβάνει ένας εξωτερικός 

αξιολογητής που είναι ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ποιότητας μιας Xerox 

άλλης Ευρωπαϊκής χώρας. Αυτός εξετάζει βήμα προς βήμα την πραγματοποίηση 

όσων έχουν καταγραφεί.

Η Xerox Ελλάδος είναι μεταξύ των Ευρωπαϊκών εταιριών με την υψηλότερη 

βαθμολογία τα τελευταία χρόνια, έχοντας επιτύχει βαθμό 6 - που είναι και ο 

υψηλότερος που έχει δοθεί ως σήμερα- για το 1999 και το 2000.

8.9 Βραβεία ποιότητας

Σαν αποτέλεσμα της επιμονής της εταιρείας στην υιοθέτηση των αρχών της 

ποιότητας η Xerox κέρδισε πολλά βραβεία ποιότητας σε διάφορες χώρες, μεταξύ των 

οποίων δύο φορές το Baldrige Award στις Η. Π. Α., το βραβείο Deming στην Ιαπωνία, 

και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας 68:

□ Βραβείο Ποιότητας Deming στην Ιαπωνία 1980 (Fuji Xerox)

□ Βραβείο CIMEI για το εργοστάσιο παραγωγής στο Venray της Ολλανδίας 

το 1983.

□ Βρετανικό Βραβείο Ποιότητας το 1984 & 1986 (Rank Xerox)

□ Γαλλικό Βραβείο Ποιότητας 1987 (Rank Xerox France)

□ Baldrige Quality Award στις Η.Π.Α. το 1989 και το 1997 (Xerox 

Corporation)

□ Βραβείο Ποιότητας Καναδά 1989 (Xerox Canada)
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□ Το εργοστάσιο παραγωγής στο Venray της Ολλανδίας κερδίζει το British 

Assurance Certification for commitment to quality για το 1990 και είναι ο 

πρώτο εργοστάσιο εκτός Βρετανίας που δέχεται αυτή τη διάκριση.

□ Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Μεξικού (Premio Nacional de Calidad) το 

1990 (Xerox Mexicana S.A de C.V).

□ To Outstanding Service Quality Improvement Award of Australia το 1990 

(Rank Xerox Australia)

□ To 1° Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας το 1992 (Rank Xerox).

□ Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Βραζιλίας το 1994 (Xerox do Brasil Ltda)

□ To 1° Βραβείο Ποιότητας Νορβηγίας το 1994 (Xerox Norway)

□ To 1° Βραβείο Ποιότητας Αργεντινής το 1994 (Xerox Argentina)
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Ε
Η Xerox Hellas ιδρύθηκε το 1972 από την Xerox Europe με σκοπό την εμπορία

Σήμερα στην εταιρεία εργάζονται 160 υπάλληλοι και η παρουσία της στην 

Ελληνική αγορά υλοποιείται μέσα από

□ 3 θυγατρικές εταιρίες πωλήσεων (Sales Joint Venture) στην Αθήνα

□ 2 θυγατρικές εταιρίες πωλήσεων (Sales Joint Venture)o^ Θεσσαλονίκη

□ 2 θυγατρικές εταιρίες service (Service Joint Venture) στην Αθήνα

□ 1 θυγατρική εταιρεία service (Service Joint Venture^O] Θεσσαλονίκη

□ Αντιπροσώπους σε όλους σχεδόν τους νομούς στην Ελλάδα

□ Πωλήσεις προϊόντων μέσα από διάφορα κανάλια διανομέων και 

συνεργατών (π.χ. infoQuest)

Στη διάρκεια της πορείας των 31 ετών από την ίδρυσή της, διατήρησε την 

πρωτοπορία στην Ελληνική αγορά, λόγω :

□ Των καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων της

□ Του πολύ καλά οργανωμένου τμήματος πωλήσεων

α Του υψηλού επιπέδου after sales service που προσέφερε στους

Στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της Xerox Hellas είναι η 

ικανοποίηση του πελάτη που είναι η απόλυτη και πρώτη προτεραιότητά

ποιότητας που εφαρμόστηκαν με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας.

Η Xerox Hellas σαν υποκατάστημα της μητρικής εταιρείας εφαρμόζει τις 

πολιτικές που αποφασίζονται από την κεντρική διοίκηση (Xerox Ευρώπης). Έτσι μαζί 

με τις υπόλοιπες χώρες υιοθέτησε τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μαζί με τα διάφορα 

εργαλεία διοίκησης όπως το Xerox Management Model.

των προϊόντων της μητρικής εταιρείας 46.

της. Πίσω από τα προϊόντα και τους ανθρώπους βρίσκονται διαδικασίες
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9.1 Customer Satisfaction

Η ικανοποίηση του πελάτη είναι προτεραιότητα για την Xerox Hellas. Για να 

επιτύχει τη μεγιστοποίηση της, υλοποιεί μια διαδικασία επικοινωνίας μετά την 

πώληση που διακρίνεται από τρία στάδια 15:

□ Welcome Visit (Φυσική επικοινωνία εντός της εβδομάδας μετά την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού -Αφορά τις πιο σύνθετες εγκαταστάσεις). 

Μέσα σε μια εβδομάδα μετά την εγκατάσταση μιας σύνθετης λύσης ο 

προϊστάμενος πωλήσεων του αντίστοιχου τμήματος, επισκέπτεται τον 

πελάτη με σκοπό την προσωπική γνωριμία και την καθιέρωση μιας 

άμεσης γραμμής επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και εταιρείας. Αν ο πελάτης 

είναι δυσάρεστη μένος, τότε ο προϊστάμενος πωλήσεων ενεργοποιεί τη 

διαδικασία των ερωτημάτων (queries).

□ Welcome Call (Τηλεφωνική επικοινωνία εντός της εβδομάδας μετά την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού -Αφορά τα απλά προϊόντα). Μέσα σε μια 

εβδομάδα μετά την παράδοση ενός προϊόντος ο πελάτης δέχεται 

τηλεφώνημα καλωσορίσματος. Αν ο πελάτης είναι δυσάρεστη μένος , τότε 

ενεργοποιείται η διαδικασία των ερωτημάτων.

□ Επιστολή 60 ημερών. Δύο μήνες μετά την εγκατάσταση αποστέλλεται 

από τον Γενικό Διευθυντή προσωπική επιστολή στον πελάτη με την οποία 

τον ευχαριστεί για την επιλογή της Xerox σαν συνεργάτη. Η επιστολή 

συνοδεύεται από ερωτηματολόγιο που καλείται να συμπληρώσει ο 

πελάτης. Αν στο ερωτηματολόγιο απαντήσει αρνητικά ο πελάτης 

ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία των ερωτημάτων.

□ Τηλεφωνική έρευνα. Επιλέγεται ένα δείγμα πελατών και στη συνέχεια 

γίνεται τηλεφωνική έρευνα ικανοποίησης πελατών από τα κεντρικά 

γραφείο στο εξωτερικό. Αν ο πελάτης απαντήσει ότι είναι 

δυσάρεστη μένος ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία των 

ερωτημάτων.
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92 Queries

Η διαδικασία των ερωτημάτων (queries) έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται 

τα προβλήματα και τα παράπονα των πελατών. Την διαδικασία την παρακολουθεί ένας 

υπάλληλος που λέγεται Customer Relations Manager μέσω ενός πληροφοριακού 

συστήματος.

Όταν ένας πελάτης επικοινωνήσει με την εταιρεία και δηλώσει δυσαρέσκεια ή 

πρόβλημα ο υπεύθυνος για την καταχώρηση των ερωτημάτων το καταχωρεί σε ένα 

πληροφοριακό σύστημα και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στον αρμόδιο για την 

επίλυση.

Π.χ. εάν είναι θέμα τεχνικής εξυπηρέτησης το ερώτημα προωθείται στον 

τεχνικό διευθυντή, εάν είναι θέμα λογιστηρίου στον προϊστάμενο λογιστηρίου κλπ.

> Ο παραλήπτης έχει την υποχρέωση εντός των δύο ημερών από την 

καταχώρηση του ερωτήματος να δώσει λύση στο πρόβλημα του πελάτη.

> Εάν δεν δώσει λύση μέσα σε πέντε ημέρες, τότε απευθύνεται στο 

Διευθυντή του Τμήματός του, που έχει την υποχρέωση να δώσει λύση 

μέσα σε δύο ημέρες.

> Εάν και ο Διευθυντής του Τμήματος δεν δώσει εμπρόθεσμη λύση, τότε ο 

χειριστής του συστήματος των Queries έχει την υποχρέωση με δική του 

πρωτοβουλία να ζητήσει τη βοήθεια του Γενικού Διευθυντή.

λ- Όταν το ερώτημα αντιμετωπιστεί, ενημερώνεται το πληροφοριακό 

σύστημα και κλείνει η εκκρεμότητα.

Κάθε ημέρα το σύστημα εκτυπώνει τον κατάλογο με τα ερωτήματα που δεν 

έχουν επιλυθεί, και την παλαιότητά τους ώστε να μπορεί η διοίκηση να ελέγχει την 

πορεία επίλυσής τους.

Ο στόχος της εταιρείας είναι να μην υπάρχουν αποκλίσεις στο χρόνο 

εξυπηρέτησης από τους στόχους γι αυτό και παρακολουθείται η πορεία επίλυσής τους 

μηνιαία βάση.
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9.3 Πιστυττοίηση κατά ISO

Η Xerox Hellas αναπτύσσει πρωτοβουλίες σε τοπικό πλαίσιο που 

υπαγορεύονται από τις ιδιαιτερότητες της χώρας, όπως αυτές εκφράζονται από το 

θεσμικό πλαίσιο, τις οικονομικές συνθήκες και τον ανταγωνισμό. Έτσι:

□ Στις 17 Ιουνίου 2000 προχωράει σε πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 9001. Η υποδομή της εταιρείας σε θέματα διαδικασιών και 

ποιότητας είχαν ως αποτέλεσμα να μην υπάρξει ούτε ένα εύρημα μη 

συμμόρφωσης ή κάποια παρατήρηση! Επιπλέον έγινε ιδιαίτερη μνεία στις 

έρευνες ικανοποίησης πελατών, τις διορθωτικές ενέργειες που 

ακολουθούν αυτές τις έρευνες, στη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, 

στις εσωτερικές επιθεωρήσεις και τη συνείδηση του προσωπικού για την 

εφαρμογή της ποιότητας.

□ Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης επιτήρησης το 2002 διαπιστώνεται η 

συμμόρφωση του συστήματος ποιότητας της Xerox Hellas με τις 

απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000.

□ Στις 3 Ιουλίου του 2003 προχωράει στην πιστοποίηση με βάση το νέο 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000.

9.4 Ανάπτυξη σιχπήματυς ποωτητας

Η ανάπτυξη συστήματος ποιότητας από τη Xerox Hellas ήταν στρατηγική 

απόφαση. Για την υλοποίηση του επιλέχθηκε σύμβουλος διαφορετικός από το φορέα 

ανάπτυξης. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν τα παρακάτω:

□ Καταγραφή και επιλογή των διαδικασιών που θα περιλάμβανε το νέο 

σύστημα ποιότητας

□ Καθιέρωση διαδικασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στα πρότυπα του 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000 (διαδικασίες εκτός ISO) .

□ Δημιουργία νέων διαδικασιών που να καλύπτουν όλες τις διεργασίες και 

προσαρμογή τους στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000 από το 

σύμβουλο πιστοποίησης.
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□ Συμφωνία με τους υπεύθυνους για την παρακολούθηση των διαδικασιών 

και θέση των νέων διαδικασιών σε πιλοτική εφαρμογή.

□ Αλλαγές και προσαρμογές όπου θεωρήθηκε απαραίτητο.

Η υλοποίηση των παραπάνω είχε σαν προϋπόθεση τη δέσμευση και σταθερή 

υποστήριξη της Διοίκησης για την πραγματική καταγραφή του τρόπου εργασίας. 

Παρόλο που έγινε σοβαρή και συστηματική δουλειά το αποτέλεσμα που προέκυψε 

περιέγραφε μια ιδεατή κατάσταση και όχι την πραγματικότητα, διαφοροποίηση που 

αποκαλύφθηκε από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις.

Επειδή το κόστος εφαρμογής του επιθυμητού μοντέλου θεωρήθηκε πολύ 

μεγάλο, τελικά επιλέχθηκε να γίνουν διορθώσεις μέσα από τις διαδικασίες που 

περιγράφει το ίδιο το σύστημα.

9.5 Auy/youruHcnv/Hiaj onmnυξη

Το νέο πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000 έχει διεργασιοκεντρική 

προσέγγιση. Έτσι οι διάφορες διαδικασίες ομαδοποιήθηκαν σε διεργασίες ώστε να 

υπάρχει συγκεντρωτικός και όχι αποσπασματικός έλεγχος τους, να εξετάζονται οι 

αλληλεπιδράσεις τους και να ενισχυθεί η πελατοκεντρική αντίληψη. Παράδειγμα 

διεργασίας είναι η «Φροντίδα Πελάτη», δηλαδή η διαδικασία

□ Παράδοση προϊόντος

□ Εγκατάσταση - εκπαίδευση πελάτη

□ Welcome Visit.

□ Επιστολή 60 ημερών.

□ Τηλεφωνική έρευνα.
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Φροντίδα Πελάτη

Διεργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Xerox Hellas 15
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9.6 Λ ιάρΟμαχτη Σιχττήματος Πυκ'πητσς

Το σύστημα ποιότητας σχεδιάστηκε να περιλαμβάνει 8 ομάδες διαδικασιών 

□ Κατηγορία Dlxx. Περιλαμβάνει διαδικασίες διαχείρισης συστήματος

Ποιότητας 15: 

* D.110 Σύνταξη, Έγκριση, Αναθεώρηση και Έλεγχος εγγράφων

* Έλεγχος Αρχείων .

* D.120 Περιγραφή Καθηκόντων.

* D.130 Εσωτερικές επιθεωρήσεις.

* D.140 Συλλογικά Όργανα Ποιότητας.

* D.150 Ανασκόπηση Συστήματος Ποιότητας.

* D.160 Μετρήσεις Διεργασιών.

□ Κατηγορία D2xx . Περιλαμβάνει διαδικασίες τμήματος προσωπικού:

* D.210 Recruitment Process.

* D.220 Εκπαίδευση Προσωπικού .

* D.230 Job Induction Process.

* D.250 Εκπαίδευση Τεχνικών.

□ Κατηγορίες D3xx-4xx Περιλαμβάνει διαδικασίες για τις σχέσεις με τους

πελάτες:

* D.305 Προσφορές

* D.310 Order to Install Process (Order Taking)

* D.320 Order to Install Process (Order Processing).

* D.325 Order to Install Process (Order Processing from Joint 

Ventures)

* D.330 Order to Install Process (Leasing).

* D.340 Order to Install Process (Distribution).

* D.350 Order to Install Process (Installation).

* D.355 Order to Install Process (Complex Installations).

* D.358 Full Service Maintenance Agreement signing.

* D.360 Special Contract Renewal Process.
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* D.370

* D.390

* D.400

* D.402

* D.404

* D.405

* D.410

* D.420

* D.421

* D.425

* D.430

* D.440

* D.445

* D.450

* D.460

* D.465

Customer Care Process.

Παράπονα Πελατών - Queries 

Call Management - Call Reception.

Help Line Call Management.

Customer Software Call Management.

Analyst Call Dispatching.

Επίσκεψη Τεχνικού - Call dispatching / repair.

Long Term Rental.

Purchase Upon LTR termination 

Dis-installation order processing.

Dis-installation Distribution.

Short Term Rental.

Ανίχνευση Αναγκών - Σύνταξη προσφορών για Facilities 

Management.

Διαδικασία Facilities Management.

DSE - Order to Deliver 

DSE - Παράδοση παραγγελιών.

□ Κατηγορία D5xx. Περιλαμβάνει διαδικασίες για τους προμηθευτές

* D.510 Αξιολόγηση Προμηθευτών.

* D.520 Αξιολόγηση Μεταφορέων.

& D.540 Products and Services Purchasing.

& D.550 Μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες.

□ Κατηγορία D6xx. Περιλαμβάνει διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης 

νέων προϊόντων / υπηρεσιών:

*D .630 Product Launches.

*D .640 Αρχική εκπαίδευση πελατών.

□ Κατηγορία D7xx. Περιλαμβάνει διαδικασίες για τις σχέσεις της Xerox με 

τους αντιπροσώπους της:

*D .710 Επιλογή Αντιπροσώπων.
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□ Κατηγορία D8xx . Περιλαμβάνει διαδικασίες φόρτωσης, διακίνησης, 

αποθήκευσης:

#D .810 Αποθήκευση - Φόρτωση - Διακίνηση.

^ Unserviced parts.

9.7 Έλεγχος εφαρμογής

Για τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής των διαδικασιών και την 

αναπροσαρμογής τους στις τρέχουσες απαιτήσεις έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες :

□ Καθιερώνονται εσωτερικές επιθεωρήσεις (Διαδικασίες διαχείρισης του 

συστήματος Ποιότητας D. 130)

□ Ένα συλλογικό όργανο, το Quality Network, έχει συσταθεί και 

εκπαιδευτεί κατάλληλα για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων 

επιθεωρήσεων.

□ Υπάρχει ετήσιος προγραμματισμός εσωτερικών επιθεωρήσεων.

□ To Quality Network επιστρέφει τις παρατηρήσεις του στους process 

owners και συμφωνείται χρονοδιάγραμμα για να γίνουν αλλαγές ή 

επανέκδοση της διαδικασίας.

□ Η διοίκηση της εταιρείας συμμετέχει ενεργά στο σχεδίασμά διεργασιών 

που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

□ Ολοι οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται για την πιθανή διόρθωση και 

επανέκδοση των διαδικασιών

□ Καθιερώθηκαν μετρήσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερες διαδικασίες 

εξασφαλίζοντας:

a) Αποδοτικότερο έλεγχο των διαδικασιών.

b) Συστηματικοποίηση του ελέγχου τους.

c) Συγκρίσιμα αποτελέσματα και ορθή διεξαγωγή συμπερασμάτων.

d) Καθιέρωση μετρήσεων και για διεργασίες (καλύπτοντας 

αλληλοεπιδρώμενες διαδικασίες)
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Με την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, των ελέγχων και των μετρήσεων 

η ποιότητα γίνεται καθημερινή πρακτική, ο καθένας γνωρίζει το κομμάτι που 

εμπλέκεται, και υπάρχει πλήρης εικόνα της εταιρείας από όλους.

Results
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10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η υιοθέτηση πολιτικών ποιότητας είναι βασικό στοιχείο μιας επιτυχημένης 

στρατηγικής σε ένα περιβάλλον με έντονο ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός και οι 

αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών οδήγησε όλες τις μεγάλες εταιρείες να εφαρμόσουν 

πολιτικές ποιότητας.

Πέρα από την βελτίωση της αποτελεσματικότητας πολλές φορές η υιοθέτηση 

πολιτικών ποιότητας επιβάλλεται από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση (Νομοθεσία για κρατικές προμήθειες, πολιτική πελατών). Π.χ. οι περισσότερες 

αυτοκινητοβιομηχανίες στις Η.Π. Α. είναι χορηγοί βραβείων ποιότητας, αξιολογώντας με 

αυτόν τον τρόπο τους προμηθευτές τους 29

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η εφαρμογή πολιτικών ποιότητας 

συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Όπως γίνεται φανερό 

από τα case studies που παρατέθηκαν, οι πολιτικές ποιότητας βοήθησαν τις εξεταζόμενες 

εταιρείες στην μείωση του κόστους, την ικανοποίηση των πελατών, την αύξηση του 

μεριδίου αγοράς και την κυριαρχία στις αγορές που δραστηριοποιούνται

□ Η Motorola υιοθετώντας την προσέγγιση του Six Sigma κατόρθωσε μέσα σε 

δέκα χρόνια να εξαλείψει κατά 99,7% τα σφάλματα στις διαδικασίες της

και να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων με ρυθμούς 12%
. 60ετησιως

□ Η Xerox μετά την υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αύξησε την 

απόδοση κεφαλαίων από 5% το 1984 στο 18% το 1997 54

Αντίθετα τα σφάλματα ποιότητας μπορούν να κοστίσουν πολύ ακριβά και να 

μειώσουν την ανταγωνιστική δυνατότητα της εταιρείας.

Έχουν δημοσιευτεί διάφορες μελέτες για την επίδραση της εφαρμογής της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Στην 

εργασία των Kevin B.Hendricks και Vinod R. Sihghal γίνεται σύγκριση με βάση τα 

δημοσιευμένα αποτελέσματα των εταιρειών 29 Οι George S. Easton - Sherry L. Jarrell
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κάνουν αντίστοιχη προσέγγιση εξετάζοντας και τη διακύμανση γύρω από το μέσο όρο 19 

Οι Fitzerald C. και Erdmann Τ. 64 που χρησιμοποίησαν απαντήσεις εταιρειών που 

εφάρμοσαν Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Όλοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 

θετική επίδραση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στα οικονομικά αποτελέσματα. Σε 

καμία εργασία δεν γίνεται αναφορά αποκλειστικά στον κλάδο των εταιρειών Υψηλής 

Τεχνολογίας.

Ομως στην μελέτη των Kevin Β. Hendricks και Vinod R. Sihghal, γίνεται σύγκριση 

σε σχέση με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Στη μελέτη γίνεται σύγκριση μεταξύ:

'λ Δείγματος εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης και έχουν επιβραβευθεί με βραβεία ποιότητας (περίπου 600 

εταιρείες)

Υ Το μίγμα μετοχών του δείκτη S&P 500

Υ Μίγματος μετοχών με βάση τον κλάδο που ανήκει κάθε εταιρεία.
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Υ Μίγματος μετοχών με βάση το μέγεθος κάθε εταιρείας

Σαν περίοδος σύγκρισης θεωρείται η περίοδος ένα χρόνο πριν από την βράβευση 

της εταιρείας έως τέσσερα χρόνια μετά τη βράβευση. Αυτό που προκύπτει είναι ότι για τις 

βραβευμένες εταιρείες αυξήθηκε η τιμή της μετοχής κατά μέσο όρο 114% έναντι αύξησης 

88% των εταιρειών του κλάδου που δράστηριοποιείται κάθε εταιρεία. Παρ όλο που η 

έρευνα δεν εξειδικεύεται στο χώρο των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, αν λάβουμε υπόψη 

ότι και όλες οι άλλες μελέτες δείχνουν θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε συνδυασμό με τις εταιρείες που εξετάσαμε, μπορούμε 

λοιπόν να θεωρήσουμε με μικρή επιφύλαξη ότι η υιοθέτηση και σωστή εφαρμογή 

πολιτικών ποιότητας έχει θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα μιας εταιρείας 

υψηλής τεχνολογίας.

Το βέβαιο είναι ότι η έννοια της ποιότητας έχει ενσωματωθεί στη φιλοσοφία 

διοίκησης των εταιρειών και προβάλλεται με κάθε επικοινωνιακή τους δραστηριότητα.
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