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Περίληψη
Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων αποτελούν μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση για τον έλεγχο της λειτουργίας και των επιμέρους διαδικασιών σε μια
επιχείρηση με τον έλεγχο της ροής της πληροφορίας μέσα σε αυτήν. Κατανοώντας την
αναγκαιότητα και τη σημασία ενός τέτοιου συστήματος και ως παράγοντα
προστιθέμενης αξίας, η εταιρεία που επιθυμεί την εγκατάστασή του θα πρέπει να
εκτελέσει μια σειρά από προσεκτικά βήματα πριν ακόμα το επιλέξει, προκειμένου να
αποφύγει κινδύνους που μπορεί να έχουν εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες, τόσο από
άποψη κόστους όσο και από άποψη λειτουργίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή έκβαση όλης της διαδικασίας επιλογής, και στη
συνέχεια της υλοποίησης, είναι η αποσαφήνιση των διαδικασιών που η εταιρεία θεωρεί
σημαντικές για τη λειτουργία της και συνεπώς επιθυμεί να εντάξει στο νέο σύστημα.
Αυτό σε μια μεγάλη εταιρεία μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επίπονο και χρονοβόρο και
δύσκολα μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί. Ωστόσο, τα συμπεράσματα που
εξάγονται από αυτή τη διαδικασία είναι πολύτιμα και καθοριστικά, τόσο για τη γνώση
που προσφέρουν στη διοίκηση της εταιρείας για την ίδια την εταιρεία και το προσωπικό
της, όσο και για τη διαμόρφωση των κριτηρίων και των απαιτήσεων της εταιρείας
απέναντι στα συστήματα και τους μελλοντικούς προμηθευτές. Λόγω, μάλιστα, της
διαφορετικής δομής και λειτουργίας της κάθε εταιρείας τα κριτήρια και απαιτήσεις της
είναι μοναδικά σε σχέση με άλλες εταιρείες του ίδιου ακόμα κλάδου. Συνοπτικά, κατά
την εκπόνηση της εργασίας αυτής, προτείνεται ότι σε γενικές γραμμές η στρατηγική που
θα πρέπει να υιοθετείται σε περιπτώσεις που αφορούν εταιρείες του κατασκευαστικού
κλάδου, περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
Αποσαφήνιση Διαδικασιών.
Ανάλυση Λειτουργικών Απαιτήσεων.
Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.
Επίλυση θεμάτων κωδικοποίησης και διαχείρισης.
Μελέτες Δικτύων λόγω των ειδικών απαιτήσεων του κλάδου στην κατανομή της
πληροφορίας.
Σχεδιασμός του Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης.

Οριστικοποίηση απαιτήσεων.
Ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής.
Εξέταση και Αξιολόγηση Προμηθευτών και των Προτάσεων τους.
Επιλογή Συστήματος.
Βέβαια, η επιλογή της ακολουθούμενης στρατηγικής, καθώς και τα εξαγόμενα
αποτελέσματα από τα επί μέρους στάδιά της, εξαρτώνται απόλυτα από την ευρύτερη
στρατηγική που έχει επιλεχθεί από την εταιρεία, τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης
της και φυσικά τον ανθρώπινο παράγοντα που την στελεχώνει και απεικονίζει τον
«χαρακτήρα» της.

Πρόλογος
Το έντονα ανταγωνιστικό κλίμα και οι συνθήκες της σύγχρονης αγοράς οδηγούν τις
επιχειρήσεις στην αναζήτηση λύσεων που θα τις βοηθήσουν να βελτιώσουν τις πρακτικές
τους και τα προϊόντα τους, προκειμένου όχι μόνο να υπερισχύσουν των ανταγωνιστών
τους, αλλά και να επιβιώσουν.
Η βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων απαιτεί νέες
πρακτικές και τρόπους οργάνωσης που μόνο η υιοθέτηση των σύγχρονων τεχνολογιών
μπορεί να εγγυηθεί. Στα πλαίσια αυτά, ο τομέας της μηχανοργάνωσης και της
διοικητικής πληροφόρησης καθίσταται ένας από τους πλέον ευαίσθητους τομείς, ειδικά
σε εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, για τις οποίες τα συστήματα διαχείρισης
επιχειρησιακών πόρων (ERP – Enterprise Resource Planning) αποτελούν αναγκαιότητα
για την εξασφάλιση ολοκληρωμένης εικόνας της λειτουργίας τους και τον έλεγχο της
ροής πληροφορίας μέσα σε αυτές.
Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι οι ενέργειες και οι απαιτήσεις μιας
κατασκευαστικής εταιρείας για την επιλογή και υλοποίηση ενός συστήματος ERP. Η
εταιρεία που εξετάστηκε είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο συγκεκριμένο χώρο.
Η εργασία είναι δομημένη σε 6 ενότητες. Στην 1η ενότητα γίνεται αναφορά γενικά στα
συστήματα ERP και παρουσιάζονται κάποια ιστορικά δεδομένα σχετικά με τις ανάγκες
που οδήγησαν στην ανάπτυξή τους. Στην 2η ενότητα παρουσιάζονται, με πολύ συνοπτικό
τρόπο, οι 5 μεγαλύτεροι, σε παγκόσμιο επίπεδο, κατασκευαστές ERP, κάποια από τα
συστήματα ERP που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, και γίνεται αναφορά σε
τρόπους αξιολόγησης των συστημάτων αυτών. Επιπλέον γίνεται αναφορά στη σημασία
της συμμετοχής συμβούλων σε έργα υλοποίησης, ενώ αναπτύσσονται οι στόχοι των
επιχειρήσεων και οι συνέπειες των υλοποιήσεων καθώς και οι παράγοντες επιτυχίας.
Στην 3η ενότητα παρουσιάζεται η εταιρεία και όλες οι διευθύνσεις και τμήματα που
αποτελούν μέρος της οργανωτικής της δομής. Τα δεδομένα της ενότητας αυτής
προέρχονται από συνεντεύξεις των αρμοδίων της εταιρείας. Στην κάθε διεύθυνση και
τμήμα γίνεται αναφορά ξεχωριστά και περιγράφονται οι βασικότερες διαδικασίες τους,
καθώς και οι ανάγκες τους που προέκυψαν ως συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις. Στην
4η ενότητα αναπτύσσεται η σκοπιμότητα για την ανάπτυξη ενός συστήματος ERP,

γίνεται ανάλυση των στόχων και παρουσιάζονται οι επιμέρους απαιτήσεις διαφόρων
τμημάτων και διαδικασιών της εταιρείας. Στην 5η ενότητα παρουσιάζεται η στρατηγική
της επιλογής του συστήματος και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει η εταιρεία
για την επίτευξή της. Τέλος στην 6η ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα
συμπεράσματα για την επιλογή της παραπάνω Στρατηγικής, ενώ παράλληλα
αναφέρονται και κάποιες επιφυλάξεις.
Θεωρώ υποχρέωσή μου να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στο αρμόδιο προσωπικό
της εταιρείας ΑΕΓΕΚ, για τις πολύτιμες πληροφορίες και το χρόνο που μου παραχώρησε
κατά την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων, και στην επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Μ.
Βλαχοπούλου για την βοήθεια που μου προσέφερε και τις υποδείξεις της κατά τη
διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας αυτής. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΕΓΕΚ κ. Ι. Τριανταφύλλου για την πολύτιμη βοήθεια και
υποστήριξη που μου παρείχε.

1η ενότητα
Εισαγωγή

1.1.

Γενικά για το ERP

Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP – Enterprise Resource
Planning) είναι πακέτα λογισμικού που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις σε μια
επιχείρηση, αντιμετωπίζοντας θέματα που αφορούν τις λειτουργίες και τις διαδικασίες
της, καθώς και την αποθήκευση και ροή της πληροφορίας μέσα από αυτές. Αν και είναι
δύσκολο να δοθεί σαφής ορισμός για τα συστήματα αυτά, ωστόσο θα μπορούσε κανείς
να τα θεωρήσει ως πακέτα, τα οποία, βασισμένα σε μία κεντρική βάση δεδομένων
αυτοματοποιούν τις κύριες επιχειρηματικές διαδικασίες μιας εταιρείας, διανέμουν την
πληροφορία στα αρμόδια κέντρα και επιτρέπουν την παραγωγή και προσπέλαση της
πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο.
Κεντρική ιδέα στη λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι η αποθήκευση της
πληροφορίας σε μία κεντρική βάση δεδομένων μία και μόνο φορά, κατά την γέννησή
της. Η μετέπειτα χρήση της πληροφορίας γίνεται με βάση τις διαδικασίες που
εξυπηρετούν τα διάφορα τμήματα και λειτουργίες της εταιρείας, γεγονός που
συνεπάγεται ότι η εισαγωγή της στη βάση ενεργοποιεί μια σειρά ενεργειών που
σχετίζονται με αυτήν. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μίας κατασκευαστικής εταιρείας
η καταχώρηση μιας δαπάνης που αφορά την προμήθεια υλικών σημαίνει αυτομάτως
ενημέρωση της αποθήκης, ενημέρωση του αντίστοιχου λογιστικού λογαριασμού, καθώς
επίσης και. ενημέρωση των διαδικασιών πρόβλεψης και κοστολόγησης του έργου, ενώ
ενδεχομένως να συμβάλλει και στον προγραμματισμό της βέλτιστης διανομής των
υλικών.

Η

υιοθέτηση,

συνεπώς,

ενός

τέτοιου

συστήματος

συμβάλλει

στην

αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας και στην εναρμόνιση των επιμέρους
διαδικασιών δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αξιόπιστες πρακτικές για την
απάλειψη σφαλμάτων από πολλαπλές καταχωρήσεις.

1.2.

Ιστορικά δεδομένα

Η σωστή μηχανοργάνωση μιας εταιρείας αποτελεί τον στυλοβάτη της λειτουργίας της
και εξυπηρετεί τόσο στην σωστή πληροφόρηση των προϊστάμενων κλιμακίων, όσο και
στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων. Η ανάγκη για συστήματα που προσφέρουν
ολοκληρωμένες λύσεις οδήγησε στα μέσα της δεκαετίας του ’70 στην ανάπτυξη των
MRP’s (Material Requirements Planning), που αφορούσαν τον βιομηχανικό κλάδο. Οι
πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης μικρής κλίμακας ολοκληρωμένων πακέτων είχε γίνει από
τους

ISV

(Independent

Software

Vendors)

και

αφορούσαν

εφαρμογές

που

λειτουργούσαν σε μίνι υπολογιστές, όπως ο IBM 3X, (Merrill, 1998). Επρόκειτο για
συστήματα που παρείχαν τη δυνατότητα σε βιομηχανικούς οργανισμούς να
παρακολουθούν τις βασικές διαδικασίες παραγωγής προμηθειών και συντήρησης,
δίνοντας, ταυτόχρονα, οικονομικές αναφορές και επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση του
σχεδιασμού των εργασιών. Τα συστήματα αυτά, δηλαδή, επέτρεπαν στις εταιρείες του
συγκεκριμένου κλάδου τη στοιχειώδη διαχείριση των πόρων τους.
Επέκταση των παραπάνω συστημάτων και στους τομείς του λογιστηρίου, της διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού, της διανομής προϊόντων, κλπ, οδήγησε, στα μέσα της δεκαετίας
του ’80, στην ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς των MRP’s, γνωστά ως MRP II
(Manufacturing Resource Planning). Την ίδια εποχή, το περιβάλλον λειτουργίας των
εφαρμογών αυτών μεταφέρεται στα μεγάλα Mainframe (Laudon K., Laudon J., 1998).
Οι εφαρμογές αυτές, ως έτοιμα πακέτα, ήταν στον αντίποδα των συστημάτων που
αναπτύσσονταν μέσα στις επιχειρήσεις (in house developed applications). Το κόστος
όμως

της

μισθοδοσίας

μόνιμου

εξειδικευμένου

προσωπικού,

όπως

είναι

οι

προγραμματιστές και οι αναλυτές για την δημιουργία και συντήρηση διαφόρων
προγραμμάτων, καθώς και η δυσκολία στην εξεύρεση του προσωπικού αυτού, ήταν οι
λόγοι που οδήγησαν στην επικράτηση, και συνεπώς την εξέλιξη, των εμπορικών
εφαρμογών στην διεθνή αγορά. Η βασική ιδέα που αφορά τις έτοιμες εμπορικές
εφαρμογές είναι ότι το ίδιο λογισμικό χρησιμοποιείται από πολλούς πελάτες, οπότε
έμμεσα τα κόστη ανάπτυξης, υποστήριξης και συντήρησης μοιράζονται. Επιπρόσθετα, δε
σπαταλούνται εργατοώρες από τον κάθε ενδιαφερόμενο για να “ανακαλύψει τον τροχό”,
(Dahlen, Elfsson, 1999).

Επέκταση των συστημάτων της προηγούμενης δεκαετίας είναι τα συστήματα ERP, τα
οποία έχοντας ως επίκεντρο το Λογιστήριο διαφέρουν από αυτά ως προς τα εργαλεία και
τα περιβάλλοντα ανάπτυξής τους. Η χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων, σύγχρονων
αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού, τα παράγωγα λογισμικού για
ανάπτυξη εφαρμογών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (CASE tools) καθώς και οι
αρχιτεκτονικές Client / Server καθιστούν τα συστήματα ERP μία ξεχωριστή γενιά
πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης πόρων μιας επιχείρησης.
Με την προοπτική της υιοθέτησης από πολλές επιχειρήσεις πρακτικών που
εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του Διαδικτύου (Internet), η νέα γενιά των συστημάτων
ERP υποστηρίζει λειτουργίες Web και e-commerce επιτρέποντας τη διασύνδεση μιας
εταιρείας με άλλα κέντρα, όπως απομακρυσμένα γραφεία ή θυγατρικές καθώς και
εταιρείες προμηθευτών ή πελατών. Παράλληλα, η ενσωμάτωση εξελιγμένων λειτουργιών
πρόβλεψης αποτελεί το επόμενο βήμα της νέας γενιάς ERP προκειμένου αυτά να
συνεισφέρουν στη λήψη αποφάσεων συμβουλεύοντας τα διευθυντικά στελέχη και όχι
απλά ενημερώνοντας τα (Laudon K., Laudon J., 1998).

1.3.

Γενικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος ERP

Ένα σύστημα ERP αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση όλων των
λειτουργιών ενός οργανισμού. Στο παρελθόν ήταν κανόνας η χρήση πολλών
διαφορετικών συστημάτων για την διαχείριση λειτουργιών όπως λογιστηρίου,
προμηθειών, αποθηκών, κλπ. Μάλιστα, σε πάρα πολλές εταιρείες η εικόνα αυτή
χαρακτηρίζει και το παρόν. Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών εφαρμογών δημιουργεί
προβλήματα συμβατότητας που είναι ιδιαίτερα αισθητά κατά την επεξεργασία
πληροφορίας που αφορά το ίδιο αντικείμενο. Έτσι, δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο
κάποιο τιμολόγιο να καταχωρείται πολλαπλά, τόσο για την ενημέρωση των λογιστικών
εγγραφών, όσο και για την ενημέρωση αρχείων αποθήκης, προμηθειών, κλπ.
Τα πολλά και διάσπαρτα συστήματα, των οποίων η πληροφορία δεν μπορεί να
συντονιστεί και να αξιοποιηθεί, αποτελούν κέντρα υψηλού κόστους λόγω της
ταυτόχρονης λειτουργίας και συντήρησής τους. Βασικό πλεονέκτημα της εισαγωγής και
υιοθέτησης συστήματος ERP από έναν οργανισμό είναι η ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα
που επιτρέπει και εγγυάται την ομογενοποίηση της πληροφορίας. Έτσι, όσον αφορά την
διοικητική
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και

που

είναι

πολλών

αποτέλεσμα
διαφορετικών,

ενδεχομένως απαρχαιωμένων συστημάτων, τα ERP αποτελούν το μέσο για την μετάβαση
στο περιβάλλον της υψηλής ποιότητας, έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης, ικανής να
βοηθήσει στη λήψη καίριων αποφάσεων.
Εκμεταλλευόμενο τα πλεονεκτήματα μιας σύγχρονης σχεσιακής βάσης δεδομένων που
αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος, το ERP ενός οργανισμού εξασφαλίζει την
απαραίτητη εγκυρότητα στην αποθήκευση και επεξεργασία της πληροφορίας. Ωστόσο,
αυτό που καθιστά ένα τέτοιο σύστημα χρήσιμο εργαλείο στην επιχείρηση, που το
υιοθετεί, είναι η στενή και απόλυτη συσχέτισή του με τις διαδικασίες της. Η εφαρμογή
και ολοκλήρωση διαδικασιών πάνω σε μία τεχνολογικά ενιαία πλατφόρμα αναπόφευκτα
οδηγεί στην αύξηση της αποδοτικότητας και της ολικής ποιότητας του οργανισμού. Η
εστίαση στις διαδικασίες, όπως θα αναλυθεί και στην επόμενη παράγραφο, αποτελεί
δικλείδα ασφαλείας για την ομαλή λειτουργία καθώς και την αξιοπιστία και ομοιομορφία
των υπηρεσιών προς τους πελάτες, πράγμα απαραίτητο για την διατήρηση της

ανταγωνιστικότητας σε υψηλά επίπεδα. Η λειτουργικότητα ενός τέτοιου συστήματος
εξαρτάται από την έκταση των λειτουργιών και τομέων δραστηριότητας του οργανισμού
που αυτό καλύπτει, (Davenport, 1998).
Ένα σύστημα ERP ενσωματώνει μία σειρά από νέες ισχυρές και εξειδικευμένες
εφαρμογές οι οποίες αυξάνουν και βελτιώνουν τις ικανότητες μιας επιχείρησης. Έτσι,
πέρα από τα οφέλη που είναι αποτέλεσμα της κεντρικής ιδέας της υποστήριξης των
διαδικασιών, υπάρχουν και αυτά που προέρχονται από την εκμετάλλευση των
καινοτομικών εφαρμογών της σύγχρονης βιομηχανίας λογισμικού.
Η δομή ενός συστήματος ERP συνίσταται σε διαφορετικές ενότητες (modules), οι οποίες
αντιστοιχούν σε ξεχωριστές λειτουργίες όπως Λογιστήριο, Μισθοδοσία, Αποθήκη, κτλ.
Η δομή αυτή επιτρέπει ευελιξία και καθιστά ευκολότερη την αναβάθμιση του
συστήματος εκεί που απαιτείται, ενώ ο πελάτης – οργανισμός μπορεί να προμηθευτεί
είτε όλες τις ενότητες στην πλήρη έκτασή τους, είτε κάποιες από αυτές ανάλογα με τις
ανάγκες του. Η γενική μορφή που έχει η δομή ενός τέτοιου συστήματος φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα.
Διοίκηση & Διευθυντές

Εργαλεία
Αναφορών
Εφαρμογές
Παρακολούθησης
Πωλήσεων &
Διανομής
Προϊόντων
Πελάτες

Τμήματα
Πωλήσεων &
Εξυπηρέτησης

Κεντρική Βάση
Δεδομένων

Εφαρμογές
Υπηρεσιών προς
Πελάτες
Εφαρμογές
Διαχείρισης
Ανθρωπίνων
Πόρων

Οικονομικές
Εφαρμογές

Εφαρμογές
Παρακολούθησης
Παραγωγής

Εφαρμογές
Διαχείρισης
Εξοπλισμού &
Προμηθειών

Εργαζόμενοι

Δομή Συστήματος ERP, (Davenport, 1998)

Διαχείριση,
Παραγωγή,
Αποθέματα

Προμηθευτές

Προκειμένου ένα σύστημα να θεωρείται ολοκληρωμένο, ώστε να ανήκει στην ευρύτερη
κατηγορία των συστημάτων ERP, πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τρεις από τις εξής
λειτουργίες: διαχείριση παραγωγής, διαχείριση πωλήσεων & διανομής προϊόντων,
οικονομική διαχείριση & λογιστήριο και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
Πυρήνας του συστήματος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι η κεντρική βάση
δεδομένων, η οποία αντλεί και ταυτόχρονα τροφοδοτεί με δεδομένα τις διάφορες
επιμέρους εφαρμογές που υποστηρίζουν τις λειτουργίες του οργανισμού.
Σύμφωνα με τους κυριότερους κατασκευαστές συστημάτων ERP, ένα βασικό
χαρακτηριστικό τους είναι οι ανοιχτές διεπαφές (Interfaces), οι οποίες παρέχουν τη
δυνατότητα

ενσωμάτωσης

άλλων

εξωτερικών

εφαρμογών,

επιτρέποντας

την

εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που αυτές προσφέρουν. Έτσι, ένα σύστημα ERP δεν
εγκλωβίζει τον οργανισμό που το υιοθετεί και δεν του στερεί λύσεις που μπορούν να του
προσφέρουν άλλα εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού. Φυσικά αυτό δεν αποτελεί βασικό
χαρακτηριστικό όλων των συστημάτων, και παρά τις υποσχέσεις κατασκευαστών και
προμηθευτών πολλές φορές αμφισβητείται. Η σπουδαιότητα των διεπαφών με άλλα
προγράμματα φαίνεται από τις συνεχείς ανακοινώσεις Τύπου, στις οποίες προβαίνουν
μεγάλες εταιρείες κατασκευής συστημάτων ERP για συνεργασία με διάφορους φορείς.
Σε επίπεδο υποστήριξης λειτουργίας ενός οργανισμού, ένα πολύ σημαντικό
χαρακτηριστικό των σύγχρονων συστημάτων ERP, είναι η ενσωμάτωση λογισμικών
πακέτων διαχείρισης αλυσίδας τροφοδοσίας (Supply Chain Management – SCM). Το
λογισμικό SCM, στηριζόμενο στην εκμετάλλευση του Internet, επιτρέπει την
βελτιστοποίηση της ροής υλικών και της διανομής προϊόντων, διαχείριση πελατών και
συνεργατών βάσει της αλυσίδας τροφοδοσίας, καθώς και διάδοση της πληροφορίας και
των οικονομικών δεδομένων στα αρμόδια κέντρα, (Kumar, Hillegersberg, 2000).
Παρομοίως, επέκταση των συστημάτων ERP στον τομέα της διαχείρισης σχέσεων με τον
πελάτη (Customer Relationship Management - CRM) κερδίζει συνεχώς έδαφος
επιτρέποντας στις επιχειρήσεις την συγκέντρωση και ενοποίηση όλης της διαθέσιμης
πληροφορίας για τον κάθε πελάτη. Έτσι, οι παρεχόμενες προς τον πελάτη υπηρεσίες
βελτιώνονται και αυτοματοποιούνται προς όφελος της επιχείρησης και της πολιτικής
Marketing που αυτή ακολουθεί, (Checkland, Howell, 1998).

1.4.

Επίδραση του συστήματος ERP στον Oργανισμό

Ο συνηθέστερος τρόπος οργάνωσης των επιχειρήσεων βασίζεται στις λειτουργίες τους,
π.χ. προμήθειες, λογιστήριο, προσωπικό, πωλήσεις, κλπ. Αυτός ο κάθετος τρόπος
οργάνωσης έχει το πλεονέκτημα του εύκολου καταμερισμού αρμοδιοτήτων και ευθυνών
και διευκολύνει στην εξειδίκευση της εργασίας και την παρακολούθηση συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων. Τα αρνητικά αυτού του τρόπου οργάνωσης όμως, είναι η δημιουργία
στεγανών μεταξύ των τμημάτων που εξυπηρετούν τις λειτουργίες της επιχείρησης,
δημιουργώντας εμπόδια στο να συνειδητοποιήσουν πολλοί από τους εργαζόμενους τη
συνεισφορά τους ως προς τον τελικό σκοπό, (Dawson, McLoughlin, 1986).
Μία διαφορετική οργανωτική πρόταση αφορά τις διαδικασίες της επιχείρησης. Ως
διαδικασία ορίζεται το σύνολο από δραστηριότητες, το τελικό προϊόν των οποίων έχει
συγκεκριμένο αποδέκτη. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες διατρέχουν οριζόντια μία ή
περισσότερες λειτουργίες ενός οργανισμού και μπορεί να είναι τμήματα άλλων
μεγαλύτερων διαδικασιών ή ακόμα να αποτελούνται από άλλες μικρότερες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΕΡΒΙΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Οι μέχρι τώρα πρακτικές που αφορούσαν την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σε
οργανισμούς επέτρεπαν στις εταιρείες πρώτα να αποφασίζουν το πως θα δουλεύουν και
μετά να επιλέγουν τα “εργαλεία” που θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες τους. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα, πολλές φορές, την δημιουργία νέου κώδικα προγραμμάτων
προκειμένου να αναπτυχθούν εφαρμογές που θα ταιριάζουν και θα καλύπτουν
συγκεκριμένες ανάγκες. Με τα ERP όμως η κατάσταση αντιστρέφεται – η επιχείρηση
καλείται να αναδιοργανωθεί προκειμένου να ταιριάξει στο σύστημα, (Dahlen, Elfsson,
1999). Λόγω του ότι τα συστήματα ERP είναι παραμετροποιήσιμα, σύμφωνα με τους
περισσότερους κατασκευαστές, είναι δυνατή η προσαρμογή τους στις ανάγκες του
πελάτη. Επίσης, το γεγονός ότι η δομή των συστημάτων αυτών στηρίζεται σε επιμέρους
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που

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του. Παρόλα αυτά, η πολυπλοκότητα των συστημάτων
αυτών, καθιστά δύσκολες και σε πολλές περιπτώσεις πρακτικά αδύνατες τις αλλαγές.
Για να υπάρχει, λοιπόν, εγγύηση για το αποτέλεσμα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
επίδοση
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Προκειμένου
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αποτελεσματικό πληροφοριακό σύστημα, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει πρώτα από όλα
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μακροπρόθεσμες

και
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πληροφοριακές

απαιτήσεις της. Αυτό προϋποθέτει εξέταση όλων των επιχειρησιακών τμημάτων,
λειτουργιών, διαδικασιών, δεδομένων και πληροφοριών, (Laudon K., Laudon J., 1998) .
Λόγω του ότι τα συστήματα ERP είναι στενά συνδεδεμένα με τις διαδικασίες της
επιχείρησης, θα πρέπει ο οργανισμός που επιθυμεί να υλοποιήσει ένα τέτοιο σύστημα να
είναι προσανατολισμένος στις διαδικασίες του και να υπάρχει μία δομή στην εκτέλεσή
τους από τις επιμέρους οντότητές του, (Taylor, 1999; Van Der Zee, De Jong, 1999).
Αυτό

δημιουργεί

την

αναγκαιότητα

της

πραγματοποίησης

ανασχεδιασμού

επιχειρηματικών διαδικασιών (BPR – Business Process Reengineering), (Bancroft et al.,
1998), μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα, εκπαίδευση ομάδων εργαζομένων από
διάφορα τμήματα, επανακαθορισμό καθηκόντων, απόρριψη παλαιών διαδικασιών και
δημιουργία νέων, (Deutsch, 1998), και μετατροπή των βασικών λειτουργικών πυρήνων,
(Caldwell, Stein, 1998). Έτσι λοιπόν, η υιοθέτηση ενός συστήματος ERP από έναν
οργανισμό σημαίνει και ευθυγράμμιση των διαδικασιών του (Business Processes) με τις

αυτές που ενσωματώνονται μέσα στο σύστημα ως βέλτιστες πρακτικές από τους
κατασκευαστές του, (Glass, 1998).
Φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω η στενή σχέση των συστημάτων ERP με την
αναδιοργάνωση μιας επιχείρησης και τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών της. Αυτές οι
αλλαγές αδιαμφισβήτητα είναι συνέπεια της υιοθέτησης ενός ERP. Ωστόσο, αν η
επιχείρηση επιθυμεί να βελτιώσει τις διαδικασίες της κατά τρόπο ελεγχόμενο από την
ίδια, θα πρέπει να προβεί στον ανασχεδιασμό τους και στη συνέχεια να προχωρήσει στην
υλοποίησή τους από το ERP. Η διαφορά είναι ότι στην περίπτωση αυτή ο ανασχεδιασμός
αποτελεί συνέπεια της απόφασης για την εγκατάσταση του ERP, και όχι του ίδιου του
ERP, το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί στην εταιρεία και να υλοποιηθεί με βάση τον
ανασχεδιασμό των διαδικασιών της. Αυτό όμως προϋποθέτει βαθιά γνώση όχι μόνο της
επιχείρησης αλλά και του ίδιου του Συστήματος που έχει επιλεχθεί.
Η επιλογή της μιας ή της άλλης μεθοδολογίας εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης, το
μέγεθός της, τις οικονομικές της δυνατότητες, την πολιτική της και το κυριότερο από τις
δυνατότητες του Συστήματος και εκείνων που αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Φυσικά
μπορεί να υπάρχουν και κάποιες ενδιάμεσες λύσεις, όπως ο εκ των προτέρων
ανασχεδιασμός ορισμένων από τις διαδικασίες της και η υιοθέτηση των υπολοίπων όπως
της επιβάλλει το σύστημα ERP.
Η υιοθέτηση ενός συστήματος ERP σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αποτελεί αιτία
συμβιβασμών και υιοθέτηση νέων τρόπων λειτουργίας. Είναι γεγονός ότι οι
κατασκευαστές των συστημάτων ατών προσπαθούν να τα δομήσουν με τέτοιο τρόπο,
ώστε να παρέχουν τις βέλτιστες πρακτικές για τη λειτουργία μιας επιχείρησης, ωστόσο
αυτοί είναι που καθορίζουν το περιεχόμενο του όρου “βέλτιστες” και όχι η ίδια η
επιχείρηση. Έτσι, δεν υπάρχει εγγύηση για την επιτυχία παρά τις διαβεβαιώσεις των
κατασκευαστών και προμηθευτών τέτοιων συστημάτων.
Τα συστήματα ERP δεν είναι πανάκεια για όλες τις εταιρείες. Για παράδειγμα, μία
γρήγορα αναπτυσσόμενη επιχείρηση, της οποίας η δομή συνεχώς αλλάζει, είναι δύσκολο
να επωφεληθεί από όποια πλεονεκτήματα θα της προσφέρει ένα τέτοιο σύστημα, αφού η
κατάστασή της, όντας δυναμική, θα διαφέρει σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του. Πιο
συγκεκριμένα, αν υποτεθεί ότι τμήματα της εταιρείας πωλούνται και στη θέση τους

εξαγοράζονται νέα, θα απαιτούνται συνεχώς τροποποιήσεις του ERP συστήματος,
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις, (Dahlen, Elfsson, 1999).
Η εισαγωγή ενός συστήματος ERP έχει σαν συνέπεια και την αλλαγή της εταιρικής
φιλοσοφίας. Παρά την υψηλή ποιότητα πληροφόρησης και την ευκολότερη διαχείριση
της πληροφορίας υπάρχει το ενδεχόμενο της αλλοίωσης του συνολικού χαρακτήρα στη
συμπεριφορά
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ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίος ο εκ των
πρότερων προσδιορισμός των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, που προέρχονται από
τις ιδιαιτερότητες του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης, και η μελέτη της δυνατότητας
διατήρησης των ήδη υπαρκτών ιδιομορφιών εκτός του νέου συστήματος ή της ένταξής
τους σ’ αυτό.
Η αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR), είτε ως προϋπόθεση για την
εγκατάσταση του συστήματος, είτε ως συνέπεια αυτής, επιβάλλει την ανάγκη για
συμβιβασμό από την πλευρά της εταιρείας στην νέα πραγματικότητα. Μία συνήθης
συνέπεια είναι η αποδυνάμωση των μέσων στελεχών λόγω της ευκολίας στο χειρισμό και
την πρόσβαση στην πληροφορία από τα ανώτερα στελέχη, και της σημασίας του ρόλου
που καλούνται να παίξουν τα χαμηλότερα στελέχη, ως τελικοί χρήστες του συστήματος,
για την καταχώρηση της πληροφορίας αυτής. Η απώλεια ή η αξιοποίηση σε νέες θέσεις
προσωπικού, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν σημαντικό, είναι κάτι που δεν γίνεται
πάντα εύκολα αποδεκτό, ενώ η εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού και η πρόσληψη
νέου καταρτισμένου σε συγκεκριμένα τμήματα της εταιρείας είναι επιβεβλημένη.

1.5.

Λόγοι για την υιοθέτηση συστήματος ERP από τους σύγχρονους Οργανισμούς

Ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί προμηθεύονται συστήματα ERP, για να στηρίξουν
τη λειτουργία τους και να ικανοποιήσουν τις διοικητικές τους και διαχειριστικές τους
ανάγκες. Κάποιοι από τους βασικούς λόγους που μία επιχείρηση καταφεύγει στη λύση
της υιοθέτησης ERP είναι:
•

Η δυνατότητα για σωστή και έγκυρη πληροφόρηση, που προσφέρει το
σύστημα

στη
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της
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την

παρακολούθηση όλων των τμημάτων και δραστηριοτήτων σαν μία
ενιαία ενότητα, χάρη στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του.
•

Η δυνατότητα της ορθολογιστικής οργάνωσης και του ελέγχου της
ροής της πληροφορίας μέσα από της διαδικασίες της επιχείρησης.

•

Τα

παλιά

συστήματα

πληροφορικής,

είτε

δεν

μπορούν

να

αναπτυχθούν τεχνολογικά, είτε η περαιτέρω ανάπτυξή τους, ώστε
αυτά να υποστηρίζουν τις διαδικασίες της επιχείρησης, είναι ιδιαίτερα
ακριβή.
•

Η μείωση

του κόστους συντήρησης ολόκληρου του συστήματος

πληροφοριακών εφαρμογών της επιχείρησης αντικαθιστώντας τα
πολλά και διάσπαρτα συστήματα με ένα ενιαίο και μοναδικό.
Πλεονέκτημα αυτού είναι και η εξάρτηση από μικρότερο αριθμό
εξειδικευμένων χρηστών.
Επιπρόσθετα, τα συστήματα ERP όντας έτοιμα και ολοκληρωμένα πακέτα υλοποιούνται
σε πολύ μικρό χρόνο ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη το χρόνο που θα χρειαστεί μια
επιχείρηση για να αναπτύξει με δικά της μέσα μία παρόμοια εφαρμογή. Δεδομένου του
γεγονότος ότι οι κατασκευαστές τέτοιων συστημάτων επενδύουν μεγάλα ποσοστά από τα
κέρδη τους στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, έχουν στη διάθεσή τους μεθοδολογίες

και εργαλεία που οι υπόλοιπες επιχειρήσεις αγνοούν. Ένα επιπλέον όφελος, ωστόσο από
πολλούς αμφισβητούμενο, είναι ότι τα συστήματα αυτά έχουν υλοποιηθεί και δοκιμαστεί
και σε άλλες εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση που αγοράζει ένα σύστημα ERP,
μαζί με αυτό αγοράζει και την τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκτήσει ο
κατασκευαστής του συστήματος.
Υπάρχουν δύο κύριοι άξονες πάνω στους οποίους κινείται ένας οργανισμός, προκειμένου
να επενδύσει σε ένα πληροφοριακό σύστημα ERP. Ο ένας αφορά την αντιμετώπιση του
ERP σαν μία στρατηγική λύση για τον οργανισμό και ο άλλος ως τεχνολογική λύση,
(Dahlen, Elfsson, 1999).

1.5.1.

Στρατηγική λύση

Είναι πολύ δύσκολο, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, να έχουν οι υπεύθυνοι των ανώτερων
διοικητικών κλιμακίων μια σφαιρική και πλήρη εικόνα του συνόλου του οργανισμού.
Αυτό όμως, με τη χρήση ενός ομοιογενούς συστήματος, στο οποίο ο καθένας δουλεύει
με τις ίδιες ρουτίνες και διαδικασίες μπορεί να απλοποιηθεί. Ένα ολοκληρωμένο
σύστημα ERP επιτρέπει την οργάνωση και ανάπτυξη του οργανισμού με τον έλεγχο των
διαδικασιών, (Glass, 1998). Επίσης, είναι ένα εργαλείο, το οποίο επιτρέπει την αναγκαία
πληροφόρηση κατά τον καθορισμό των μελλοντικών εταιρικών στρατηγικών. Ενδεικτικό
της μεγάλης σημασίας των συστημάτων αυτών, είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις,
η απόφαση της προμήθειας και της επιλογής του συστήματος ERP σε μια επιχείρηση
παίρνεται από την ανώτατη διοίκηση, (Cadwell, Stein, 1998).

1.5.2.

Τεχνολογική λύση

Ο οργανισμός που βλέπει το ERP ως τεχνολογική λύση υποβάλλεται σε αυτό από την
ανάγκη να αντικαταστήσει το παρόν και πεπαλαιωμένο πληροφοριακό του σύστημα.
Πολλά από τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις ακόμη
και σήμερα, έχουν αναπτυχθεί στη δεκαετία του ’70, και αφορούν εφαρμογές που έχουν

αναπτυχθεί μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις (in- house applications) και ταιριάζουν
απόλυτα σε αυτές. Ωστόσο, οι δυνατότητες αυτών των συστημάτων, με τα σημερινά
δεδομένα, είναι εξαιρετικά περιορισμένες και η αναβάθμισή τους πολλές φορές αδύνατη
λόγω του ότι η τεχνολογία τους δεν υποστηρίζεται από την αγορά. Η ανάγκη για
αντικατάσταση των συστημάτων παλιάς τεχνολογίας προκύπτει με τη συνειδητοποίηση
γεγονότων, που σηματοδοτούν συγκεκριμένες περιόδους. Τέτοια παραδείγματα ήταν το
πρόβλημα του έτους 2000, καθώς και η εισαγωγή του νέου ευρωπαϊκού νομίσματος
ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις οι επιχειρήσεις έπρεπε να λάβουν μέτρα, προκειμένου οι
εφαρμογές να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις οικονομικές και διαχειριστικές τους
κυρίως λειτουργίες.

2η ενότητα
Συστήματα ERP και λύσεις

2.1.

Διεθνείς κατασκευαστές και προμηθευτές συστημάτων ERP

Η Αγορά των συστημάτων ERP αναπτύσσεται ραγδαία τόσο στην Ελλάδα, όσο και
διεθνώς. Ο ρυθμός ανάπτυξης των εσόδων των δέκα μεγαλύτερων παγκοσμίως
κατασκευαστών ERP πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με την GartnerGroup ξεπερνούσε
το 60%. Λόγος για αυτήν την ανάπτυξη είναι η επιθυμία των διαφόρων επιχειρήσεων να
εκσυγχρονιστούν τόσο τεχνολογικά, όσο και διοικητικά. Επιπρόσθετα, η επέκταση σε
νέες δραστηριότητες δημιουργεί νέες ανάγκες, οι οποίες οδηγούν στην επιλογή των
συστημάτων αυτών.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, που αντιμετωπίζει η Αγορά των ERP,είναι η
έλλειψη ικανών στελεχών. Είναι δύσκολο για τις περισσότερες εταιρείες να προσλάβουν
προσωπικό με αρκετή εμπειρία στα συστήματα αυτά, και μάλιστα, από αυτό πλήττονται
περισσότερο οι επιχειρήσεις – πελάτες.
Εξετάζοντας σε διεθνές επίπεδο τις εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα ERP,
εύκολα διαπιστώνεται η κυριαρχία της SAP. Η γερμανική αυτή εταιρεία καλύπτει
περίπου το 30% της παγκόσμιας αγοράς. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα έσοδα
από τις πωλήσεις των προϊόντων ERP των 8 μεγαλύτερων κατασκευαστών για το 1998:

Εταιρεία
SAP
Oracle
Peoplesoft
JD Edwards
Baan
SSA
JBA
Intentia

Προϊόν (ERP)
R/3
Oracle Applications
Peoplesoft
OneWorld
Baan IV
BPCS
Business 400
Movex

Πωλήσεις σε δισ δρχ.
1.547,3
643,4
402,15
287,25
229,8
130,2
107,24
95,7

Έσοδα από πωλήσεις των 8 μεγαλύτερων κατασκευαστών ERP σε παγκόσμιο
επίπεδο για το 1998, (Market-Visio, 1998).
Αν και δεν είναι άμεσο αντικείμενο της εργασίας αυτής, η λεπτομερής ανάλυση της
αγοράς ERP, παρακάτω ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των 5 μεγαλύτερων
κατασκευαστών αυτών των συστημάτων σε διεθνές επίπεδο. Δεδομένου ότι ένα σύστημα

ERP δεν αποτελεί απλά ένα πακέτο λογισμικού, που ο πελάτης αγοράζει χωρίς άλλη
εμπλοκή με τον κατασκευαστή, αλλά ένα πολύπλοκο πληροφοριακό σύστημα, η αγορά
του οποίου “δένει” τον πελάτη με τον κατασκευαστή, θα πρέπει να εξετάσει κανείς και
τη θέση που καταλαμβάνουνε στην Αγορά οι κατασκευαστές των συστημάτων αυτών.
Η διαβάθμιση των εταιριών μέσα στο περιβάλλον του μεταξύ τους ανταγωνισμού ξεκινά
από την ανώτερη και κυρίαρχη θέση μέχρι την κατώτερη που αφορά μια εταιρεία που
αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης (Kotler,1997):
•

Κυρίαρχη. Η επιχείρηση ελέγχει την Αγορά και επηρεάζει την
συμπεριφορά των ανταγωνιστών της, έχοντας πολλές στρατηγικές
επιλογές.

•

Δυνατή. Η επιχείρηση μπορεί να αναλάβει ανεξάρτητες ενέργειες
χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την θέση της μέσε στην αγορά, ανεξάρτητα
από τις ενέργειες των ανταγωνιστών της.

•

Ευνοϊκή. Η επιχείρηση διαθέτει εκμεταλλεύσιμη δύναμη και την
δυνατότητα να βελτιώσει τη θέση της πολύ πάνω από το μέσο όρο.

•

Βιώσιμη. Η επιχείρηση λειτουργεί σε ικανοποιητικό επίπεδο, όσον
αφορά την επιβίωσή της, αλλά χωρίς πολλές δυνατότητες για
περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση.

•

Αδύναμη. Η επιχείρηση δεν έχει ικανοποιητικές επιδόσεις και θα
πρέπει να υποστεί αλλαγές για την βελτίωση της κατάστασής της.

•

Μη βιώσιμη. Η επιχείρηση δεν έχει ικανοποιητικές επιδόσεις, αλλά
δεν υπάρχει καμία δυνατότητα βελτίωσης.

Στην παγκόσμια αγορά ERP την κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει η γερμανική εταιρεία
SAP, με διαφορά μεγάλη από τις υπόλοιπες, οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους,
προκειμένου να καταλάβουν κάποια θέση μέσα στην δεύτερη ομάδα των δυνατών
επιχειρήσεων της παγκόσμιας Αγοράς.

2.1.1.

SAP

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πρόκειται για την εταιρεία που καταλαμβάνει για την
εταιρεία την κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια Αγορά. Η SAP AG ιδρύθηκε το 1972 στο
Walldorf της Γερμανίας, όπου και διατηρεί ακόμη την έδρα της. Πρώτη διεθνώς σε
πωλήσεις ολοκληρωμένων εφαρμογών, με το επιχειρηματικό λογισμικό R/3 έχει
αποσπάσει το 36% της παγκόσμιας Αγοράς. Το σύστημα ERP R/3 αποτελεί εξέλιξη του
παλαιότερου R/2 που είχε πρωτοεμφανιστεί το 1992. Κατά κύριο λόγο, οι πελάτες της
SAP είναι μεγάλες εταιρείες με σημαντικά κέρδη. Σήμερα διαθέτει ένα ευρύ
πελατολόγιο, συνολικά πάνω από 21.500 πελάτες, στο οποίο περιλαμβάνεται το 70% των
επιχειρήσεων που ανήκουν στη λίστα Fortune 500, καθώς και το 80% των μεγαλύτερων
εταιρειών της Ευρώπης.
Ίσως ένας πολύ σημαντικός λόγος για την επιτυχία της εταιρείας αυτής, ήταν η είσοδος
της στην αγορά ERP πριν από όλες τις υπόλοιπες εταιρείες. Οι πρώτες πωλήσεις του
συστήματος R/2 και R/3 απέδωσαν μεγάλα κέρδη και καθιέρωσαν την SAP.
Ένα πρόβλημα, που φαίνεται στον ορίζοντα για την μεγάλη αυτή εταιρεία, είναι ο
συνεχώς μειούμενος αριθμός των μεγάλων επιχειρήσεων, που είναι οι βασικοί της
πελάτες, οι οποίοι θέλουν να προμηθευτούν συστήματα ERP. Σύμφωνα με τους ειδικούς
το πακέτο SAP R/3 είναι πολύ μεγάλο και πολύπλοκο για τους μικρούς πελάτες. Έτσι η
SAP, κατά πάσα πιθανότητα, θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο της ανάπτυξης ενός
μικρότερου και πιο ευέλικτου συστήματος. Ωστόσο, υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν
ότι οι νέοι πελάτες των μεγάλων συστημάτων της εταιρείας θα είναι μεν μικρές ή μεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες όμως αποτελούν μέλη ομίλων άλλων μεγαλύτερων που ήδη είναι
πελάτες της SAP.
Ενδεικτικά, και για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της εταιρείας αυτής, αναφέρεται ότι το
1997 επένδυσε το 14% των κερδών της, δηλαδή 500 εκατομμύρια δολάρια, σε έρευνα
και ανάπτυξη.
Η μεγαλύτερη κριτική που δέχεται η εταιρεία από τους ανταγωνιστές της αλλά και τους
αναλυτές της Αγοράς είναι ο μεγάλος χρόνος υλοποίησης αλλά και η πολυπλοκότητα
των συστημάτων της .

2.1.2.

Oracle

Με το προϊόν της Oracle Applications, η εταιρεία αυτή είναι ο πλησιέστερος
ανταγωνιστής της SAP, τουλάχιστον από άποψη κερδών αλλά με μεγάλη διαφορά.
Αρχικά η Oracle καθιερώθηκε στην αγορά των βάσεων δεδομένων πριν επεκταθεί στον
τομέα των ERP το 1989. τα προϊόντα της ήταν από τα πρώτα που χρησιμοποίησαν τις
αυξημένες δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.
Όντας η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής λογισμικού μετά την Microsoft, το
όνομα της αποτελεί έναν βασικό παράγοντα επιτυχίας. Ο συνδυασμός των συστημάτων
της με τα γνωστά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων τα καθιστούν ιδανικά για
εταιρείες μεγάλου μεγέθους και πολλών χρηστών.

2.1.3.

Peoplesoft

H Peoplesoft κατέχει την 3η θέση μεταξύ των κατασκευαστών ERP, όντας όμως η
νεότερη μεταξύ των 5 μεγαλύτερων εταιρειών του συγκεκριμένου τομέα. Ιδρύθηκε το
1987 και σε περίπου μία δεκαετία τα κέρδη της έφτασαν στο ποσό του ενός
δισεκατομμυρίου δολαρίων. Κύρια δύναμη της εταιρείας είναι οι εφαρμογές που
αφορούν τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Οι επικριτές της εταιρείας υποστηρίζουν ότι
το προϊόν της αφορά κυρίως την αμερικανική αγορά, κάτι που φαίνεται από το γεγονός
ότι μόνο το 20% των πωλήσεών της, προέρχονται από το εξωτερικό.
Ενώ το σύστημα R/3 της SAP προέρχεται από εφαρμογές που επικεντρώνονταν στη
διαχείριση της παραγωγής, το προϊόν της Peoplesoft επικεντρώνεται στο ανθρώπινο
δυναμικό, χρησιμοποιώντας απλούστερη τεχνολογία από αυτήν που χρησιμοποιεί η
Oracle. Έτσι, στόχος της εταιρείας η επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους προσφέροντάς τους
ένα προϊόν με πιο απλοποιημένη διαδικασία υλοποίησης.

2.1.4.

JD Edwards

Η αμερικανική εταιρεία JD Edwards ιδρύθηκε το 1977 και ξεκίνησε παρέχοντας
εξειδικευμένες λύσεις σε επιχειρήσεις. Σήμερα, με τα προϊόντα της στρέφεται κυρίως
προς τους οργανισμούς μεσαίου μεγέθους. Το προϊόν της OneWorld λειτουργεί τόσο σε
Unix και ΝΤ, όσο και σε ΑS/400. σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για την εταιρεία
είναι τα θετικά σχόλια των πελατών της, σε ποσοστό περίπου 90%. Δεδομένου ότι τις
περισσότερες φορές μια επιχείρηση δεν εγκαθιστά το πλήρες πακέτο ERP, αλλά
συγκεκριμένες ενότητες (modules), η ικανοποίηση των πελατών αν μη τι άλλο, εγγυάται
την πώληση επιπλέον αδειών για την πλήρη επέκταση των συστημάτων τους, (Merrill,
1998). Ο αριθμός των εγκαταστάσεων της ανέρχεται στις 5.000, 65% των οποίων
βρίσκονται στις ΗΠΑ. Η παρουσία της εταιρείας στον κατασκευαστικό τομέα είναι πολύ
σημαντική με 600 εγκαταστάσεις παγκοσμίως, 200 εκ των οποίων στην Ευρώπη.

2.1.5.

Baan

Η ολλανδική εταιρεία Baan ιδρύθηκε το 1978 ως παροχέας οικονομικών και διοικητικών
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το πρώτο της πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε το
1982 και παρέμεινε ευρωπαϊκή εταιρεία μεσαίου μεγέθους μέχρι το 1995, όταν ανέλαβε
την εγκατάσταση συστήματος ERP στην Boeing. Το έργο αυτό εκτόξευσε την Baan στα
ύψη, καταλαμβάνοντας την 5η διεθνώς θέση. Η στρατηγική του συστήματος της Baan
επικεντρώνεται στην διαχείριση της παραγωγής και της εφοδιαστικής υποστήριξης.
Προκειμένου να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική, η εταιρεία προχώρησε στην
εξαγορά άλλων μικρότερων εταιρειών λογισμικού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Συνέπεια του εγχειρήματος αυτού, ήταν η ανάγκη για ανάπτυξη διεπαφών των ξένων
συστημάτων με το σύστημα ERP Baan IV. Ωστόσο, οι κινήσεις αυτές αποδείχτηκαν
ιδιαίτερα δαπανηρές για την εταιρεία, με αποτέλεσμα αυτή να αντιμετωπίζει σοβαρά
οικονομικά προβλήματα.

2.1.6.

Αξιολόγηση κατασκευαστών ERP και των συστημάτων τους

Ένας καλός τρόπος για να περιγράψει και να ερμηνεύσει κανείς την θέση των
κατασκευαστών ERP, και των συστημάτων τους, στην διεθνή αγορά είναι εξετάζοντας
τους κύκλους ζωής των προϊόντων τους. Αυτό είναι απαραίτητο για έναν οργανισμό, ο
οποίος επιθυμεί να υιοθετήσει την λύση ERP και πρέπει να επιλέξει κάποιο σύστημα. Το
παρακάτω σχήμα περιγράφει τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.

Star

Baby

Cash

Doggie

Cow

Ο κύκλος ζωής (Janstal, 1998)
Ένα νέο προϊόν ξεκινά πάντα από το στάδιο της βρεφικής ηλικίας, που στον παραπάνω
κύκλο ορίζεται από το τεταρτημόριο Baby. Στο στάδιο αυτό, το προϊόν είναι σχεδόν
άγνωστο στην αγορά. Ξεπερνώντας τις δυσκολίες που υπάρχουν, το προϊόν εξελίσσεται
δυναμικά και ο αριθμός των πελατών του μεγαλώνει, περνώντας στο επόμενο στάδιο
όπου το προϊόν μετατρέπεται σε αστέρα (Star). Όταν το προϊόν ωριμάσει ακόμα
περισσότερο, περνάει στο επόμενο στάδιο (Cash cow), όπου η λειτουργικότητα του
βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της αγοράς, και η εταιρεία έχει
σημαντικά κέρδη από τις πωλήσεις του. Σύνηθες πρόβλημα στο στάδιο αυτό είναι η
πολυπλοκότητα του συστήματος και η υψηλή τιμή του.
Το τελευταίο και χειρότερο στάδιο αφορά προϊόντα τεχνολογικά γερασμένα, τα οποία
απορρίπτονται από τους πελάτες και η εταιρεία που τα προωθεί έχει χαμηλά, έως και

ανύπαρκτα κέρδη. Ανάλογα με το τεχνολογικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται ένα προϊόν,
είναι περισσότερο ή λιγότερο επιδεκτικό σε αλλαγές και τροποποιήσεις, προκειμένου να
αντιμετωπίσει προβλήματα και ανάγκες των πελατών. Για παράδειγμα, όπως
διαπιστώθηκε πρόσφατα με το πρόβλημα του έτους 2000, ήταν ευκολότερο να
μετατραπούν τα καινούργια συστήματα, ώστε να αποκτήσουν συμβατότητα με την
αλλαγή του έτους, παρά τα παλιά και παρωχημένα τεχνολογικά προγράμματα.
Το ιδανικό για έναν οργανισμό που αναζητά το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα,
είναι η επιλογή ενός “ώριμου αστέρα”. Στο στάδιο αυτό η τεχνολογία του προϊόντος
είναι εξελιγμένη και δοκιμασμένη και επιπλέον του απομένει αρκετός χρόνος ζωής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η τοποθέτηση διάφορων ERP προϊόντων, ως προς τη θέση
τους στον κύκλο ζωής τους, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, στο οποίο αυτό που έχει
σημασία είναι η απόσταση ενός προϊόντος από τους άξονες και όχι από το κέντρο του
κύκλου.
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Η θέση των προϊόντων στον Κύκλο Ζωής (Janstal, 1998)

2.2.

ERP και σύμβουλοι

Οι εταιρείες που προμηθεύουν συστήματα ERP, δεν αναλαμβάνουν πάντα και την
υλοποίησή τους. Αντίθετα, αυτό το αφήνουν σε εταιρείες συμβούλων, οι οποίες
εμπλέκονται άμεσα στην διαδικασία υλοποίησης. Έτσι, αναπτύσσεται μία τριαδική
σχέση πελάτη – συμβούλου – προμηθευτή. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες
συμβούλων: αυτοί που δραστηριοποιούνται παρέχοντας υπηρεσίες στην ελληνική αγορά
και οι διεθνείς, όπως IBM, PriceWaterhouseCoopers, Andersen Consulting, κλπ.
Τα πλεονεκτήματα των τοπικών εταιρειών συμβούλων είναι ότι γνωρίζουν την “ελληνική
νοοτροπία” των επιχειρήσεων και συνήθως είναι πιο ευέλικτοι και εύκολοι στη
συνεργασία. Ενώ, τα πλεονεκτήματα των διεθνών εταιρειών συμβούλων είναι η μεγάλη
εμπειρία στο αντικείμενο, η ύπαρξη δεξαμενής γνώσης και μεθοδολογιών καθώς και η
ευκολία στο να παρέχουν βοήθεια εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη από το εξωτερικό.
Η επιλογή του συμβούλου που θα εμπλακεί στην υλοποίηση ενός συστήματος γίνεται
είτε από τον πελάτη, είτε από τον παροχέα του συστήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
πάντα υπάρχει σύμβουλος.
Η υλοποίηση ενός συστήματος ERP δε γίνεται κατά ανάγκη προς αντικατάσταση ενός
παλιότερου συστήματος, αφήνοντας τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού ανέπαφο.
Μία από τις βασικές συνέπειες του συστήματος είναι

η αναδιοργάνωση και ο

επανακαθορισμός των λειτουργιών. Αυτό ακριβώς είναι το ευαίσθητο σημείο που απαιτεί
την εμπειρία ενός συμβούλου, ο οποίος έχει στο παρελθόν εκτελέσει παρόμοια έργα και
έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τέτοιες καταστάσεις. Φυσικά μειονεκτήματα όπως υψηλό
κόστος έργου, προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των τριών μερών και μικρότερη
ευελιξία σε θέματα κοστολόγησης, κλπ πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά και να
λαμβάνονται υπόψη από τον πελάτη και τον προμηθευτή.
Γενικά τα καθήκοντα ενός συμβούλου στην υλοποίηση συστήματος ERP είναι τα
παρακάτω, (Laderman, 1999):
•

Διαχείριση έργου

•

Ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών

•

Καθορισμός διαγραμμάτων ροής

•

Ανάλυση παλαιών συστημάτων

•

Ανάλυση απαιτήσεων

•

Σχεδιασμός νέου συστήματος

•

Καθορισμός λειτουργικών ενοτήτων του συστήματος

•

Μετατροπή παλαιών δεδομένων

•

Ανάπτυξη διεπαφών

•

Καθορισμός και ανάπτυξη επεκτάσεων και τροποποιήσεων του
συστήματος

•

Σχεδίαση αναφορών

•

Δοκιμές

•

Ολοκλήρωση του συστήματος

•

Ανάπτυξη συστήματος και εκπαίδευση προσωπικού

•

Μέτρηση απόδοσης

•

Εγκατάσταση λογισμικού

•

Τεχνικές ρυθμίσεις

•

Τεχνική και διοικητική υποστήριξη

Τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρείες συμβούλων παρουσιάζουν εξειδίκευση στην
υλοποίηση συστημάτων συγκεκριμένων προμηθευτών. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να
εξετάζεται κατά την επιλογή συμβούλων, είναι η εμπειρία τους στο συγκεκριμένο
σύστημα, η εμπειρία σε έργα υλοποίησης σε παρόμοιους οργανισμούς και η δυνατότητα
να διατίθενται οι απαιτούμενοι πόροι σε όλη τη διάρκεια του έργου.

2.3.

Στρατηγικοί στόχοι για την υλοποίηση ERP

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, οι επιχειρήσεις προσανατολίζονται προς
την υιοθέτηση συστημάτων ERP για την δυνατότητα που αυτά προσφέρουν στη διοίκηση
να βλέπει συνολικά την εταιρεία ως μία οντότητα, για την ευκολία ελέγχου των
επιχειρηματικών διαδικασιών και της ροής της πληροφορίας, καθώς και την απαλλαγή
από τις παλιές τεχνολογίες με τις πολλές και διάσπαρτες εφαρμογές.
Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων D.H. Andrews Group, οι στρατηγικοί στόχοι των
επιχειρήσεων, που συνηγορούν στην υιοθέτηση των λύσεων ERP, είναι οι παρακάτω,
(Kroon et al, 1999):
•

Αύξηση εσόδων. Ενοποιώντας όλα τα τμήματα του οργανισμού,
πολλά από τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα και χωρίς σωστή
ενημέρωση, τα συστήματα ERP συνεισφέρουν στη μείωση του
χρόνου από την αίτηση παραγγελίας έως την παραλαβή,
βελτιώνουν την ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων και σαν
συνέπεια όλων αυτών αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών,
οδηγώντας στην ανάληψη περισσότερων παραγγελιών και έργων
και αύξηση των εσόδων.
Επιπρόσθετα, οι σύγχρονες τεχνολογίες ERP επιτρέπουν την
επέκταση των οργανισμών σε νέους τομείς δραστηριότητας, χάρη
στην υποστήριξη εφαρμογών e-business.

•

Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων του
οργανισμού, των πελατών και των προμηθευτών. Τα
συστήματα ERP επιτρέπουν στα τμήματα του οργανισμού να
μοιράζονται την πληροφορία όπως πρέπει και τη στιγμή που
πρέπει, (Taylor, 1999). Αυτό δίνει την δυνατότητα στον
οργανισμό να τηρεί αποθήκες με το ελάχιστο δυνατό απόθεμα
υλικών, μικρότερους χρόνους αδράνειας τμημάτων μεταξύ
παραγγελιών και μείωση του κόστους στην παροχή υπηρεσιών

προς πελάτες, καθώς και των εξόδων προς τους προμηθευτές και
τις

εταιρείες

διανομής.

Ειδικότερα,

ο

συνδυασμός

και

ολοκλήρωση των συστημάτων ERP με εφαρμογές SCM
προσδίδουν

επιπλέον

δυνατότητες,

βελτιώνοντας

ακόμα

περισσότερο τη διαχείριση θεμάτων τροφοδοσίας και διανομής,
με αποτέλεσμα περισσότερη οικονομία, έλεγχο των εξόδων και
ικανοποίηση των πελατών.
•

Βελτίωση κερδών. Τα συστήματα ERP επιτρέπουν τον
ταυτόχρονο σχεδιασμό και προγραμματισμό της παραγωγής για
την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών. Ενσωματωμένα
εργαλεία πρόβλεψης, έλεγχος των εξόδων προμηθειών και
ελεγχόμενες διαδικασίες σε συνδυασμό με την βέλτιστη
εφαρμογή τους, (Cadwell, Stein, 1998), έχουν σαν αποτέλεσμα
τον έλεγχο των εξόδων και τα μειωμένα κόστη, αυξάνοντας έτσι
τα κέρδη του οργανισμού.

•

Γενική βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού. Οι ενότητες
των συστημάτων ERP ενσωματώνουν την τεχνογνωσία και την
εμπειρία

των κατασκευαστών

τους

και

των συμβούλων

υλοποίησης. Έτσι, πέρα από την διατιθέμενη τεχνολογία, και τις
λύσεις που αυτή προσφέρει, η διατιθέμενη τεχνογνωσία σε
θέματα λειτουργίας εισάγει νέες καλύτερες πρακτικές, οι οποίες
αν

αφομοιωθούν

ομαλά

από

τον

οργανισμό

και

τους

εργαζομένους του, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ευεργετικά,
(Glass, 1998).

2.4.

Υλοποίηση συστήματος ERP

Η υλοποίηση ενός συστήματος ERP σε έναν οργανισμό αφορά όλα εκείνα τα στάδια που
ξεκινούν από την επιλογή του κατάλληλου συστήματος και καταλήγουν στην έναρξη της
λειτουργίας του. Αν και θα γίνει αναφορά σε θέματα κοστολόγησης σε επόμενη
παράγραφο, ωστόσο ενδεικτικά αναφέρεται, σύμφωνα με έρευνα αγοράς, ότι το κόστος
υλοποίησης ενός τέτοιου συστήματος αφορά κατά το 20% την προμήθεια Hardware,
κατά 20% την προμήθεια Software και κατά το υπόλοιπο 60% τις υπόλοιπες εργασίες
υλοποίησης και τα έξοδα των συμβούλων.
Η διαδικασία της υλοποίησης είναι πολύ σημαντική και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Τυχόν λάθη και παραλήψεις στη διαδικασία αυτή, στην
καλύτερη περίπτωση θα έχουν σαν αποτέλεσμα υψηλό χρηματικό κόστος και στην
χειρότερη ένα αποτυχημένο ERP σύστημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε
χρεοκοπία του οργανισμού που το υιοθετεί (Laudon K, Laudon J, 1998).
Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει σε διεθνές επίπεδο, μόνο
το 10% των υλοποιήσεων συστημάτων ERP έγιναν σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις
αρχικές προβλέψεις χρόνου και κόστους. Το 55% των περιπτώσεων είχε απόκλιση
χρόνου ή κόστους, ενώ το 35% ακυρώθηκε, (Buckhout, Frey, Nemec, 1999).
Ενέργειες και επιμέρους υπηρεσίες που είναι έμμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση
ενός συστήματος ERP και που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την επιλογή του
είναι, (Davenport, 1998):
•

Διαχείριση έργου υλοποίησης. Πολλές φορές οι πελάτες δεν
διαθέτουν

τους

πόρους

για

την

παρακολούθηση

των

απαιτούμενων ενεργειών κατά την υλοποίηση του συστήματος
και έτσι αναγκάζονται στην αναζήτηση συνεργατών. Ωστόσο,
από έρευνα αγοράς, έχει προκύψει ότι οι πιο επιτυχημένες
υλοποιήσεις ήταν εκείνες στις οποίες ο άμεσα ενδιαφερόμενος,
δηλαδή ο πελάτης, είχε στο μέγιστο βαθμό εμπλοκή στη
διαχείριση του έργου.

•

Διαδικασία

υλοποίησης.

Στη

διαδικασία

αυτή

περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι ενέργειες που αφορούν την
φυσική εγκατάσταση του λογισμικού και όλες τις μετατροπές
και ρυθμίσεις που απαιτούνται.
•

Εκπαίδευση. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία
εξειδικευμένων

χρηστών

στην

εταιρεία

–

πελάτη.

Η

εκπαίδευση πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά την υλοποίηση του
συστήματος, κατά την πρόσληψη νέου προσωπικού, κατά την
αγορά νέων εκδόσεων του προγράμματος και την προσθήκη
νέων ενοτήτων.
•

Υποστήριξη. Αφορά την βοήθεια που πρέπει να παρέχεται
κατά την εμφάνιση λαθών ή όταν απαιτούνται βελτιώσεις, ή
άλλων βλαβών που προέρχονται από κακό χειρισμό ή αστοχία
του συστήματος. Σε πολλές περιπτώσεις, τα συστήματα ERP
παρέχουν εργαλεία και υπηρεσίες On-line για την παροχή
υποστήριξης στους πελάτες.

•

Υπηρεσίες και ενημερώσεις. Οι προμηθευτές συστημάτων
παρέχουν συμβόλαια με τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους
πελάτες,

με

προκαθορισμένους

ευνοϊκούς

όρους,

να

ενημερώνουν τα συστήματά τους με νέες βελτιωμένες εκδόσεις
και τροποποιήσεις.
Τόσο η μεθοδολογία της υλοποίησης, όσο και ο αντίκτυπος αυτής στο χρόνο και στο
κόστος, διαφέρει από προμηθευτή σε προμηθευτή. Επιπρόσθετα, το κόστος και ο χρόνος
εξαρτώνται και από τον ίδιο τον πελάτη και τα προβλήματα που αυτός αντιμετωπίζει.
Κακός σχεδιασμός και λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την ανάλυση των απαιτήσεων,
μπορεί να οδηγήσει σε οδυνηρά αποτελέσματα. Ένα πρόσφατο παράδειγμα, είναι η
μήνυση που κατέθεσε η εταιρεία W.L.Gore & Associates κατά των εταιρειών Peoplesoft,

Deloitte & Touche και Deloitte Consulting για τις “φτωχές” υπηρεσίες που της παρείχαν
(http://www.techweb.com/wire/story/).
Σύμφωνα με τους συμβούλους της D.H.Andrews Group η σωστή μεθοδολογία και
υλοποίησης συστήματος ERP περιλαμβάνει δύο κατηγορίες θεμάτων, που πρέπει να
εξεταστούν, τα επιχειρηματικά – διοικητικά και τα τεχνολογικά.
Στην πρώτη κατηγορία, τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα

εξής,

(Aufderheide, Kroon, Nesdore, 1999):
•

Επιλογή των απαραίτητων επιχειρηματικών διαδικασιών που
θα αναδιοργανωθούν για να ενταχθούν στο νέο σύστημα.

•

Εξέταση όλων των βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών που
θα εκτελούνται από το σύστημα.

•

Ιεράρχηση της σειράς με την οποία θα ενταχθούν στο σύστημα
οι επιλεγμένες επιχειρηματικές διαδικασίες.

•

Καθορισμός

της

έκτασης

της

εκπαίδευσης

και

του

εμπλεκομένου σ’ αυτή προσωπικού.
•

Παρακολούθηση

και

προσδιορισμός

της

αναμενόμενης

ανάπτυξης.
Στην κατηγορία των τεχνολογικών θεμάτων τα προτεινόμενα βήματα είναι τα παρακάτω,
(Aufderheide, Kroon, Nesdore, 1999):
•

Απόφαση της έκτασης της αρχικής παραμετροποίησης του
λογισμικού του συστήματος.

•

Απόφαση για τις επιλογές που πρέπει να γίνουν σχετικά με
την κάθε μία ενότητα του συστήματος ξεχωριστά.

•

Υπολογισμός των απαιτήσεων του συστήματος σε επεξεργασία
δεδομένων, καθώς και των απαιτήσεων των αλληλεπιδράσεων
με τους χρήστες.

•

Εκτίμηση του τελικού αριθμού των χρηστών και του προφίλ
της χρήσης του συστήματος από αυτούς στη διάρκεια του
χρόνου.

•

Πρόβλεψη απαιτήσεων σχετικά με την κυκλοφορία δεδομένων
λόγω χρήσης Internet.

•

Εκτίμηση του όγκου των λειτουργικών δεδομένων και του
ρυθμού αύξησης τους με την πάροδο του χρόνου.

•

Ενοποίηση σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα όλων των
εφαρμογών του ERP με τις υπάρχουσες εφαρμογές και
δεδομένα που αυτές χρησιμοποιούν.

•

Βελτίωση των υπαρχόντων λειτουργιών και επεξεργασίας
δεδομένων.

Υπάρχουν περισσότερες από χίλιες κατονομασμένες μεθοδολογίες πληροφοριακών
συστημάτων , (Jayaratna, 1994), αλλά πολύ λίγες για πακέτα λογισμικού εφαρμογών,
(Davis, 1988). Ωστόσο, οι προμηθευτές συστημάτων ERP και οι εταιρείες συμβούλων
υποστηρίζουν

την

υλοποίηση

τέτοιων

συστημάτων

παρέχοντας

μεθοδολογίες

σχεδιασμένες ειδικά για αυτά. τέτοιου είδους μεθοδολογία είναι η AcceleratedSAP
(ASAP) που χρησιμοποιεί η εταιρεία SAP AG για την εγκατάσταση του δικού της
συστήματος σε επιχειρήσεις. Η μεθοδολογία αυτή παρουσιάζεται σαν παράδειγμα για
την υλοποίηση τέτοιου λογισμικού. Ως βάση χρησιμοποιεί την γνώση και τις πρακτικές
από παλαιότερα έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και περιλαμβάνει 5
φάσεις:
•

1η φάση - “Project preparations”, καθορισμός των στόχων και
της αποστολής του έργου.

•

2η φάση – “Business blueprint”, πλήρης και λεπτομερής
ανάλυση απαιτήσεων και επιχειρηματικών διαδικασιών.

•

3η φάση – “Realization”, εγκατάσταση και δοκιμή του
συστήματος.

•

4η φάση – “Final preparation”, μεταφορά των δεδομένων από
τα παλιά συστήματα και εκπαίδευση χρηστών.

•

5η φάση – “Go live & support”, ολοκλήρωση εγκατάστασης
και λειτουργία από τους χρήστες.

Κάθε μία από τις παραπάνω φάσεις μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά από εργαλεία που
απλοποιούν την διαδικασία υλοποίησης, όπως το Concept Check Tool για την διαχείριση
μεγάλων όγκων ασύμβατων δεδομένων και οδηγούς υλοποίησης για την υποστήριξη του
τρόπου εγκατάστασης, (Buck – Emden, 2000).
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο κάθε ένας από τους προμηθευτές συστημάτων ERP
εφαρμόζει τη δική του μεθοδολογία. Ο στόχος όλων των μεθοδολογιών είναι η
αποτελεσματική εγκατάσταση των συστημάτων στο μικρότερο χρόνο και με το
μικρότερο κόστος, (Miller, 1998). H μεθοδολογία ASAP κατά βάση ακολουθεί τα στάδια
του κύκλου ζωής ανάπτυξης συστημάτων (Systems Development Life Cycle – SDLC),
(Hoffer et al., 1999). Με τη διαφορά ότι στη 2η φάση (Business Blueprint)
συμπεριλαμβάνονται οι φάσεις της ανάλυσης απαιτήσεων και του καθορισμού και
σχεδιασμού του συστήματος του κύκλου ζωής ανάπτυξης συστημάτων, αλλά με την
αντίθετη σειρά.
Η διαφορά στην υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και
παραδοσιακών εφαρμογών λογισμικού είναι στον αριθμό των χρηστών και στο γεγονός
ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα δεν κατασκευάζονται κατά παραγγελία των πελατών.
Έτσι, ο σκοπός ορισμένων βημάτων των μεθοδολογιών υλοποίησης παραδοσιακών
συστημάτων λογισμικού τροποποιείται ή ακόμα και παραλείπεται. Η συμμετοχή του
χρήστη του χρήστη στην υλοποίηση και το σχεδιασμό του συστήματος παύει να είναι η
παραδοσιακή, αφού στην πραγματικότητα δε λαμβάνει χώρα σχεδιασμός του
συστήματος. Για τα συστήματα ERP, ή τμήματα αυτών υπάρχουν τρεις βασικές επιλογές,
που η κάθε μία έχει διαφορετικές επιπτώσεις στον οργανισμό: αποδοχή, αποδοχή με
αλλαγές και απόρριψη.
Στην περίπτωση που το σύστημα ERP ή το τμήμα του γίνει αποδεκτό από τον οργανισμό,
τότε αυτός θα πρέπει να ευθυγραμμίσει τις επιχειρηματικές του διαδικασίες με αυτές που
εμπεριέχονται στο ERP, (Glass, 1998)

Η επιλογή της αποδοχής του συστήματος με αλλαγές οδηγεί και τον οργανισμό σε
αλλαγές των επιχειρηματικών του διαδικασιών, αλλά ταυτόχρονα αναγκάζει και το
σύστημα να τροποποιηθεί.
Η επιλογή της απόρριψης του συστήματος από τον οργανισμό, είναι ευνόητο ότι οδηγεί
σε επανεκτίμηση του συστήματος ή άλλου ανταγωνιστικού.
Η μεθοδολογία ASAP είναι περισσότερο προσανατολισμένη στο τεχνικό σκέλος της
διαδικασίας εγκατάστασης του συστήματος σε ένα οργανισμό. Το ίδιο ισχύει και για τις
υπόλοιπες μεθοδολογίες κατασκευαστών και προμηθευτών ERP. Έτσι, ο κύριος σκοπός
των μεθοδολογιών υλοποίησης δεν είναι η παροχή λύσεων και προτάσεων για τη χρήση
της πληροφορικής τεχνολογίας ως μέσο υποστήριξης, παρά μόνο στο βαθμό που αυτό
βοηθά την εγκατάσταση του εκάστοτε συστήματος. Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί
διάφορες τεχνικές υλοποίησης και μεθοδολογίες που στηρίζονται και εστιάζονται
πρωτίστως στον τρόπο οργάνωσης του πελάτη – οργανισμού παρά στο προτεινόμενο
λογισμικό, (Borell, Hedman, 2000).

2.4.1.

Παράγοντες επιτυχούς υλοποίησης

Η εταιρεία Benchmarking Partners Inc. έχοντας εξετάσει 150 υλοποιήσεις συστημάτων
ERP, έχει εντοπίσει πέντε βασικούς παράγοντες επιτυχίας:
•

Το 88% των ερωτηθέντων πελατών τόνισαν την ανάγκη της ύπαρξης
κατάλληλων

πόρων

πλήρως

αφοσιωμένων

στο

έργο

χωρίς

περιορισμούς χρόνου.
•

Σύμφωνα με το 43% η εκπαίδευση του προσωπικού από πλευράς
περιεχομένου και χρόνου είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για
το επιτυχές αποτέλεσμα της επιχείρησης.

•

Το 42% τόνισε την ανάγκη για άμεση εμπλοκή στο έργο της
υλοποίησης από πλευράς διαχείρισης και παρακολούθησης της
ανώτερης διοίκησης του οργανισμού του πελάτη.

•

Το 31% των εξεταζομένων υπέδειξε ως βασικό παράγοντα επιτυχίας
τη σωστή αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών διαδικασιών (BPR).

•

Η ύπαρξη καθαρών κριτηρίων επιλογής, καλά καθορισμένοι ρόλοι και
στρατηγικές για την επιτυχή μετάδοση γνώσης, ήταν ο 5ος βασικός
παράγοντας επιτυχίας για το 30% των εξεταζομένων περιπτώσεων.

Ένας ακόμη βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι η αφοσίωση του πελάτη στο έργο και η
κατανόηση του συστήματος ERP που έχει επιλέξει.
Λόγω του ότι επιλογή του κατάλληλου συστήματος καταναλώνει αρκετό χρόνο και
ενέργεια, οι πελάτες συχνά ξεχνούν να λάβουν απόφαση για ην τεχνολογική πλατφόρμα
πάνω στην οποία θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει το λογισμικό. Γενικά υπάρχουν 4
διαφορετικές κατηγορίες Server: Unix, AS/400, S/390 και Intel σε περιβάλλον NT,
(Aufderheide, Kroon, Nesdore, 1999). Συνοπτικά, τα κριτήρια με βάση τα οποία θα
πρέπει να γίνει αυτή η επιλογή είναι η επεκτασιμότητα, η λειτουργική διαθεσιμότητα, η
αξιοπιστία, οι επιδόσεις σε θέματα επεξεργασίας και διαχείρισης δικτύου, η συμβατότητα
με το σύστημα,, ευκολία χειρισμού και συντήρησης, κλπ. Μαζί με αυτά, είναι πολύ
σημαντική η ύπαρξη ή η εύκολη ανεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού για την
λειτουργία των συστημάτων αυτών, καθώς και θέματα που έχουν σχέση με το κόστος.
Πέρα από τα κεντρικά μηχανήματα του δικτύου (Servers), και το Hardware των
χρηστών, πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι και διάφορες πλατφόρμες
λογισμικού, όπως το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (RDBMS). Φυσικά, εύκολα
διαπιστώνει κανείς εξετάζοντας τις προτάσεις των διαφόρων προμηθευτών συστημάτων
ERP, ότι τα περισσότερα από τα σύγχρονα και μεγάλα συστήματα είναι συμβατά με
περισσότερα από ένα RDBMS ή Server. Ωστόσο, στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ
κατασκευαστών συστημάτων ευνοούν ορισμένες επιλογές.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η επιλογή της τεχνολογικής πλατφόρμας Hardware και
Software είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός για την υλοποίηση ενός ERP, αφού
λάθος επιλογή θα έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση και απόκλιση από τα
αναμενόμενα αποτελέσματα.

2.5.

Ανάλυση κόστους

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες παραγράφους, δεν υπάρχει μία ενιαία τιμολογιακή
πολιτική από την πλευρά των κατασκευαστών. Για το λόγο αυτό, είναι δύσκολο να γίνει
σύγκριση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων ΕRP από πλευράς κόστους, η οποία θα
στηρίζεται σε γενικές παραδοχές. Προκειμένου να είναι εφικτή η ανάλυση κόστους ενός
συστήματος θα πρέπει εκ των προτέρων, να είναι γνωστές οι επιλογές που έχουν γίνει για
την υλοποίησή του.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι το κόστος ορισμένων υποσυστημάτων ενός ERP διαφέρει
ανάλογα με τις επιμέρους τεχνολογικές πλατφόρμες που επιλέγονται, (Rosemann, Wiese,
1999).
Γενικά το κόστος ενός πακέτου ERP οφείλεται στα παρακάτω:
•

Πάγια χρέωση αγοράς λογισμικού. Πολλές εταιρείες που
κατασκευάζουν τέτοια συστήματα χρεώνουν τους πελάτες με
το πάγιο κόστος των επιμέρους ενοτήτων του συστήματος ή
ακόμα και ολόκληρου του συστήματος.

•

Χρέωση αδειών χρήσης λογισμικού. Είναι σαφές ότι το
κόστος ενός συστήματος είναι ανάλογο του αριθμού των
χρηστών που θα ενταχθούν σε αυτό. Βέβαια, είναι σύνηθες η
τιμή ανά μονάδα χρήστη να μην είναι σταθερή, αλλά να
μειώνεται όσο αυξάνει ο αριθμός των χρηστών.

•

Χρέωση αδειών χρήσης RDBMS. Η κεντρική βάση
δεδομένων και το σύστημα διαχείρισης της αποτελούν τον
πυρήνα του ΕRP. Λόγω όμως ότι τεχνικά το RDBMS είναι ένα
ανεξάρτητο προϊόν από το ERP, δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο
στις προτάσεις των προμηθευτών ERP να μη διευκρινίζεται το
επιπλέον κόστος τόσο του συστήματος της βάσης δεδομένων,
όσο και του ίδιου του ERP ως προς αυτήν. Για παράδειγμα, το
σύστημα SAP R/3 κοστίζει ακριβότερα αν συνδυαστεί με το
RDBMS της Oracle αντί του MS SQL Server. Αυτό οφείλεται

τόσο στο ότι το ένα RDBMS είναι ακριβότερο από το άλλο,
όσο και στο γεγονός ότι το ίδιο το ERP κοστίζει ακριβότερα
λόγω διαφορετικών ρυθμίσεων και διεπαφών.
•

Χρέωση υπηρεσιών υλοποίησης. Οι υπηρεσίες αυτές
αφορούν κυρίως τις εργατοώρες των τεχνικών για την
εγκατάσταση

του

λογισμικού

και

την

εκτέλεση

των

απαραίτητων ρυθμίσεων. Στις υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να
συμπεριληφθεί και το άμεσο κόστος της εκπαίδευσης των
χρηστών από τους προμηθευτές. Τέλος, στην ίδια κατηγορία
εντάσσονται και οι υπηρεσίες των συμβούλων.
•

Ετήσιο κόστος συντήρησης. Από τη στιγμή που θα
εγκατασταθεί ένα σύστημα ERP, η επιχείρηση που το
προμηθεύεται

είναι

εκ

των

πραγμάτων

αναγκασμένη,

προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση σε περίπτωση
αναβάθμισης ή επέκτασης του συστήματος και για την κάλυψη
τυχόν βλαβών, να υπογράφει συμβόλαιο συντήρησης με τους
προμηθευτές.
Στα παραπάνω άμεσα κόστη θα πρέπει να προστεθεί μια σειρά από επιπλέον έμμεσα
κόστη, τα οποία αυξάνουν το συνολικό κόστος υλοποίησης και λειτουργίας ενός
συστήματος ERP:
•

Κόστος Hardware. Αν και δεν είναι επιλογή απόλυτα
εξαρτημένη από το ERP, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος του
Hardware

μπορεί

να

προϋπάρχει,

οι

αγορές

και

οι

τροποποιήσεις υλικού επιβαρύνουν έμμεσα το συνολικό
κόστος.
•

Εκπαίδευση προσωπικού. Πέρα από το άμεσο κόστος της
εκπαίδευσης, υπάρχει το έμμεσο κόστος που προέρχεται από
την απώλεια εργατοωρών του προσωπικού από την εργασία
τους.

•

Εξειδικευμένο προσωπικό. Η πρόσληψη τεχνικών και
έμπειρων προγραμματιστών επιβαρύνει έμμεσα το κόστος ενός
συστήματος. Ο ακριβής υπολογισμός αυτής της επιβάρυνσης
δεν είναι πάντα εύκολος, λόγω της απασχόλησης προσωπικού
και σε άλλους τομείς.

•

Λειτουργικά έξοδα. Ανάλογα με τις επιλογές που έχουν γίνει
και αφορούν την αρχιτεκτονική και τον τρόπο λειτουργίας του
συστήματος, προκύπτουν επιπλέον κόστη τα οποία πολλές
φορές δεν συνυπολογίζονται στην εξέταση των προτάσεων των
προμηθευτών. Αγορές μισθωμένων γραμμών για την μεταφορά
δεδομένων και πάγιες ετήσιες συνδρομές είναι έμμεσα κόστη
που ανήκουν στην κατηγορία αυτή.

2.6.

Κριτήρια επιλογής

Λόγω ότι η κατασκευαστές συστημάτων και οι σύμβουλοι υλοποίησης υιοθετούν
διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης για την κατασκευή και υλοποίηση πληροφοριακών
συστημάτων ERP, οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί – πελάτες θα πρέπει να επιλέξουν πολύ
προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες τους, όσο και τις δυνατότητες που
τους προσφέρουν τα συστήματα και οι υπηρεσίες των προμηθευτών τους. Κάποια γενικά
ερωτήματα, που θα πρέπει πρώτα από όλα να απαντηθούν, είναι τα παρακάτω,
(Ferguson, 1999):
•

Ποιοι

τομείς

και

δραστηριότητες

της

επιχείρησης

υποστηρίζονται από το σύστημα;
•

Πόσο εύκολη είναι η παραμετροποίηση;

•

Σε τι βαθμό μπορεί να υποστηρίξει τις υπάρχουσες λειτουργίες
και δομή της εταιρείας;

•

Προσφέρει το προϊόν έτοιμες λύσεις για την αντιμετώπιση
υπαρχόντων προβλημάτων;

•

Ποιος είναι ο βαθμός ολοκλήρωσης του συστήματος με άλλες
εφαρμογές;

•

Ποιες είναι οι απαιτήσεις του συστήματος όσον αφορά την
αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων;

•

Είναι εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη;

•

Παρέχει εύκολα και ευέλικτα εργαλεία αναφορών;

Φυσικά, στα παραπάνω ερωτήματα προστίθενται και εκατοντάδες άλλα που έχουν σχέση
με τεχνικά χαρακτηριστικά και την αξιοπιστία του συστήματος, τις απαιτήσεις του
συστήματος σε υλικό, την αξιοπιστία και τις υπηρεσίες των κατασκευαστών και
προμηθευτών και βέβαια θέματα που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του
οργανισμού και αποτελούν περαιτέρω και εις βάθος ανάλυση των παραπάνω
ερωτημάτων.

Τυπικά, τα συστήματα ERP περιλαμβάνουν ενότητες που υποστηρίζουν τις προμήθειες,
την παραγωγή, την οικονομική διαχείριση, το λογιστήριο, τη διαχείριση υλικών και
αποθεμάτων, τη διανομή, κλπ. Ολοκληρώνοντας όλες αυτές τις λειτουργίες με τις
διαδικασίες που τις συνδέουν, το σύστημα ERP αποτελεί για τον οργανισμό ένα εργαλείο
που διευκολύνει την λειτουργία του και τον έλεγχό του. Παρόλα αυτά, και ανάλογα με
τον προσανατολισμό και τις δυνατότητες του κατασκευαστή ένα σύστημα ERP δεν έχει
τις ίδιες επιδόσεις σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος του οργανισμού. Αυτό σημαίνει
ότι η επιλογή ενός συστήματος μπορεί να καλύπτει και να ικανοποιεί τις ανάγκες π.χ. της
διαχείρισης παραγωγής, αλλά όχι της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.
Για το λόγο αυτό, ο οργανισμός που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ένα τέτοιο σύστημα,
πρέπει να θεσπίσει κριτήρια, στα οποία ανατίθενται διαφορετικοί συντελεστές
βαρύτητας, ανάλογα με την σημασίας τους, προκειμένου να επιλεχθεί η βέλτιστη δυνατή
λύση, (O’ Leary, 2000).
Η πολιτική που ακολουθείται στην θέσπιση κριτηρίων και στην ανάθεση συντελεστών
βαρύτητας διαφέρει κατά περίπτωση, ενώ έχουν γίνει αρκετές μελέτες από εταιρείες
συμβούλων για την σύνταξη κριτηρίων και αλγορίθμων επιλογής. Παράδειγμα αποτελεί
το ερωτηματολόγιο της Exelco Corporation, το οποίο περιέχει 1850 ερωτήσεις οι οποίες
βαθμολογούνται από το 1 έως το 9 ανάλογα με την επίδοση του συστήματος, (Exelco
Corporation, 2000). Πέρα από την ανάλυση απαιτήσεων και των κριτηρίων που
αναφέρονται σε αυτήν, λαμβάνει χώρα πρόσθετη αξιολόγηση των συστημάτων, μα βάση
τους συντελεστές βαρύτητας και επιλέγεται το σύστημα με το μεγαλύτερο “βάρος”.
Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Anderson Consulting, οι συντελεστές βαρύτητας
που ανατίθενται σε κριτήρια και λειτουργίες, καθώς και οι μέθοδοι βαθμολόγησης
ερωτηματολογίων, πρέπει να είναι απόλυτα αποδεκτή από τους αξιολογητές που
εμπλέκονται στη διαδικασία επιλογής του συστήματος, (Flaatten et al., 1992).
Παρά την ύπαρξη διαφορετικών κριτηρίων, τρόπων βαθμολόγησης (π.χ. 1 έως 9, 0 έως 3,
κλπ) και συντελεστών βαρύτητας που ανατίθενται διαφορετικά σε κάθε περίπτωση, η
κεντρική ιδέα παραμένει ίδια: εξετάζεται και βαθμολογείται πρώτα η αντικειμενική
επίδοση του συστήματος ως προς τις απαιτήσεις του οργανισμού, και στη συνέχεια, η
βαθμολογημένη πλέον επίδοση μορφοποιείται σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι ανάθεσης
συντελεστών βαρύτητας, τόσο ως προς το βάρος τους, όσο και ως προς τον τομέα
ανάθεσής τους, (O’ Leary, 2000). Απαρίθμηση και ανάλυση όλων αυτών των
μεθοδολογιών δεν έχει νόημα να γίνει, αφού δεν είναι το κύριο αντικείμενο της
παρούσης εργασίας.

Ωστόσο, ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας με τα

αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας, ως παράδειγμα, χωρίς να
σημαίνει ότι αντικειμενικά είναι εφαρμόσιμος σε κάθε περίπτωση επιλογής και
αξιολόγησης συστήματος ERP, (Romanov, 1998).
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2.7.

Παρουσίαση συστημάτων ERP

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται ορισμένα συστήματα ERP που κυκλοφορούν
στην ελληνική αγορά. Η παρουσίαση τους είναι ενδεικτική, πράγμα που σημαίνει ότι δεν
αποτελεί πλήρη ανάλυση της κατάστασης, αφού δεν είναι το κύριο αντικείμενο της
εργασίας αυτής. Για τον ίδιο λόγο η παρουσίασή τους είναι συνοπτική και εστιάζεται
στην απαρίθμηση των βασικών ενοτήτων των συστημάτων και τις κύριες τεχνικές
απαιτήσεις υποδομής.
Για λόγους ευνόητους δεν επιχειρείται περαιτέρω ανάλυση και σύγκριση μεταξύ τους.
Λόγω του ότι τηρείται διαφορετική τιμολογιακή πολιτική από τον κάθε κατασκευαστή ή
προμηθευτή δεν γίνεται αναφορά στο κόστος προμήθειάς των συστημάτων, αφού κάτι
τέτοιο απαιτεί σύγκριση με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις από την πλευρά κάποιου
πελάτη, που αφορούν αριθμό χρηστών, τεχνολογική πλατφόρμα, εκπαίδευση
προσωπικού, κτλ, ενώ ακόμα για την πλήρη αξιολόγηση του κόστους είναι απαραίτητη
και η ανάλυση κρυφού κόστους που σχετίζεται με άλλους παράγοντες, όπως για
παράδειγμα ο απαιτούμενος εξοπλισμός (servers / client PC’s), που δεν παρέχεται από
τους προμηθευτές.

ΑTLANTIS ERP
Κατασκευαστής /
UNISOFT A.E.

Αντιπρόσωπος
1.

Χρηματοοικονομική Διαχείριση
(Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Εισπράξεις, Πληρωμές, Τραπεζικοί
Λογαριασμοί, Συναλλαγές Προμηθευτών & Πελατών, Προϋπολογισμοί)

Βασικές Ενότητες

2.

Εμπορική Διαχείριση
(Πωλήσεις, Αγορές, Αποθήκη)

Συστήματος
3.

Παραγωγή
(Διαχείριση Πόρων, Κοστολόγηση, Προγραμματισμός Παραγωγής)

4.

Πάγια
(Αγορές και Πωλήσεις Παγίων, Διαχείριση Παγίων , Χρησιδάνεια)

Απαιτούμενη Τεχνική
Υποδομή

Υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα Windows 95, 98 και
NT και συνεργάζεται με Oracle, MS SQL Server και Universal DB2

Το ATLANTIS είναι ένα σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής Client /
Server. Η επικοινωνία μεταξύ των Clients και του Server
επιτυγχάνεται με πρωτόκολλα επικοινωνίας DCOM / CORBA και
Παρατηρήσεις

μεταξύ του συστήματος και της βάσης δεδομένων μέσω του Borland
Database Engine και του αντίστοιχου Database Client. Σύμφωνα με
την κατασκευάστρια εταιρεία εάν ζητηθεί από τον πελάτη, είναι
εφικτό να υποστηριχθούν από το σύστημα εφαρμογές e – business.

ΑTLAS
Κατασκευαστής /
ERGON IRIS

Αντιπρόσωπος

Βασικές Ενότητες
Συστήματος

Απαιτούμενη Τεχνική
Υποδομή

1.

Χρηματοοικονομική Διαχείριση & Λογιστήριο

2.

Κοστολόγηση Έργων

3.

Διαχείριση Αποθηκών

4.

Διαχείριση Μηχανολογικού Εξοπλισμού

5.

Διαχείριση Προσωπικού

6.

Μισθοδοσία

Υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα Windows 95, 98 και
NT και συνεργάζεται με Oracle, MS SQL Server και Universal DB2

Το ATLAS

είναι ένα σύστημα διαχείρισης τεχνικών έργων που

στηρίζεται στην εμπειρία της κατασκευάστριας εταιρείας από τον
τομέα των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών. Το πρόγραμμα
αρχικά στηρίχθηκε στο περιβάλλον DOS, αλλά επανασχεδιάστηκε
Παρατηρήσεις

αξιοποιώντας τις δυνατότητες του περιβάλλοντος των Windows. Ο
πηγαίος κώδικάς του είναι γραμμένος σε γλώσσα C. Τα πακέτα της
προηγούμενης γενιάς έχουν πωληθεί σε εκατοντάδες τεχνικές
εταιρείες και κοινοπραξίες στην Ελλάδα.

BAAN IV
Κατασκευαστής /
BAAN / Singular International

Αντιπρόσωπος

Βασικές Ενότητες
Συστήματος

1.

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

2.

Παρακολούθηση Παραγωγής

3.

Εμπορική Διαχείριση & Μεταφορές

4.

Παρακολούθηση Έργων

5.

Συντήρηση Εξοπλισμού

6.

Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού

7.

Διαχείριση Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα Windows 98, 2000 και NT,
Απαιτούμενη Τεχνική

Unix και OS 400, είναι ανεξάρτητο της βάσης δεδομένων και

Υποδομή
συνεργάζεται με όλες τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

Το ΒΑΑΝ είναι ένα σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής Client / Server
και παρέχει εργαλεία, τα οποία δίνουν την δυνατότητα στον πελάτη
Παρατηρήσεις

να προσαρμόζει το σύστημα στις δικές του ιδιαίτερες ανάγκες και
απαιτήσεις. Υποστηρίζει εφαρμογές e – business και οι ενότητές του
καλύπτουν τις γενικότερες ανάγκες μιας κατασκευαστικής εταιρείας.

COMPUTER LOGIC ERP SYSTEM
Κατασκευαστής /
COMPUTER LOGIC Α.Ε.

Αντιπρόσωπος
1.

Οικονομική Διαχείριση
(Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Κοστολόγηση, Εισπράξεις,
Πληρωμές, Προϋπολογισμοί, Πιστωτικός Έλεγχος, Διαχείριση Παγίων)

2.

Διαχείριση Αποθεμάτων
(Αποθήκες, Ζήτηση, Ροή Αποθεμάτων, Διαχείριση Υλικών)

3.

(Τμήμα πωλήσεων & Μarketing, Συμβόλαια, Παραγγελίες, Τιμολόγηση)

Βασικές Ενότητες
Συστήματος

Διαχείριση Πωλήσεων & Διανομών

4.

Διαχείριση Αγορών &Προμηθειών
(Προμήθειες, Συμβόλαια, Προμηθευτές, Αξιολόγηση Προμηθευτών,
Τιμολόγηση)

5.

Βιομηχανική Παραγωγή
(Σχεδιασμός Παραγωγής, Σχεδιασμός Απαιτήσεων Πόρων, Φασεολόγια,
Συντήρηση Εγκαταστάσεων & Μηχανημάτων, Κοστολόγηση, Διασφάλιση
Ποιότητας)

6.

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
(Προσωπικό, Μισθοδοσία, Παρουσίες)

Υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα Windows 95, 98, NT,
Απαιτούμενη Τεχνική
Υποδομή

2000, Unix, IBM Mainframe S390 και συνεργάζεται με Oracle 7.x,
MS SQL Server και Universal DB2

Το σύστημα αυτό βασίζεται στο τεχνολογικό πλαίσιο Ωmega, το
Παρατηρήσεις

οποίο υποστηρίζει ανοιχτή αρχιτεκτονική και ανεξαρτησία από βάση
δεδομένων και λειτουργικά συστήματα.

MAX for Windows
Κατασκευαστής /
KEWILL ERP / MANCOM Α.Ε.

Αντιπρόσωπος

Βασικές Ενότητες
Συστήματος

1.

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

2.

Έλεγχος Αποθεμάτων

3.

Προγραμματισμός Παραγωγής

4.

Απαιτήσεις Υλικών

5.

Έλεγχος Παραγωγής

6.

Προμήθειες

7.

Πωλήσεις

8.

Κοστολόγηση

9.

Μεταφορά Εμπορευμάτων

10. Διαχείριση Σχεδιαστικών Αλλαγών
11. Διαμόρφωση Προϊόντος

Απαιτούμενη Τεχνική
Υποδομή

Είναι σχεδιασμένο για λειτουργία σε περιβάλλον Windows NT, και
συνεργάζεται με η βάση δεδομένων Pervasive SQL.

Το σύστημα είναι γραμμένο σε γλώσσα Visual C++ και επιτρέπει την
διαχείριση πολλαπλών νομισμάτων. Η κατασκευάστρια εταιρεία δίνει
Παρατηρήσεις
ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του Internet και γι’ αυτό το λόγο
έχει ενσωματώσει στο σύστημα εφαρμογές EDI.

ONEWORLD
Κατασκευαστής /
J.D. Edwards / Softecon

Αντιπρόσωπος
1.

Οικονομική Διαχείριση
(Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Εισπράξεις, Πληρωμές,
Προϋπολογισμοί, Διαχείριση Παγίων)

2.

Εμπορική Διαχείριση
(Έλεγχος Αποθεμάτων, Παρακολούθηση πωλήσεων, Αγορές – Τιμολόγηση,
Σχεδιασμός Πρώτων Υλών, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μεταφορές, Συμβάσεις)

3.

Έλεγχος Παραγωγής
(Διαχείριση Προϊόντων, Προγραμματισμός Υλικών, Προγραμματισμός
Παραγωγής, Προβλέψεις, Διαχείριση Ποιότητας, Συντήρηση Εξοπλισμού)

Βασικές Ενότητες

4.

Συστήματος

Διαχείριση Υπηρεσιών Πελάτη
(Διαχείριση Συμβολαίων, Τιμολόγηση Υπηρεσιών Συντήρησης / Υποστήριξης,
Διαχείριση Τηλεφωνικών Κλίσεων, Πελατολόγιο)

5.

Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων
(Διαχείριση Συμβολαίων, Παρακολούθηση Έργων, Κοστολόγηση, Διαχείριση
Υπεργολάβων)

6.

Διαχείριση Χημικών Πετρελαιοειδών
(Διαχείριση Παραγγελιών, Προϊόντα, Μεταφορές)

7.

Βασικό Σύστημα
(Εργαλεία Ανάπτυξης, Εργαλεία Σχεδίασης Εφαρμογών Αναφορών,
Χειρισμός Διαγραμμάτων Ροής Εργασιών)

Απαιτούμενη Τεχνική

Υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα Windows AS/400, RS 6000,

Υποδομή

HP 9000και συνεργάζεται με τις βάσεις δεδομένων Oracle, MS SQL
Server και DB2.
Το σύστημα αυτό παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για τον κλάδο
Πετρελαιοειδών

Παρατηρήσεις

και

Χημικών,

καθώς

και

τον

κλάδο

των

Κατασκευαστικών εταιρειών. Η παραμετροποίησή του επιτρέπει
αλλαγές διαδικασιών και κατά τη διάρκεια της παραγωγικής
λειτουργίας του.

PLATINUM SQL / ERA
Κατασκευαστής /
Epicor Software Corporation / ΔΕΛΤΑ Πληροφορική

Αντιπρόσωπος
1.

Οικονομική Διαχείριση
(Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Προμηθευτές, Πελάτες, Διαχείριση
Παγίων, Αξιόγραφα, Διαχείριση Πολλαπλών Νομισμάτων)

2.

Διαχείριση Διανομών
(Παραγγελίες Αγορών, Πωλήσεις, Διαχείριση Αποθεμάτων, Μεταφορές, Έλεγχος
ποιότητας)

Βασικές Ενότητες

3.

Διαχείριση Παραγωγής
(Σχεδιασμός & Προγραμματισμός Παραγωγής, Κοστολόγηση, Έλεγχος
Παραγωγής)

Συστήματος
4.

Διαχείριση Πελατών
(Οργάνωση Πωλήσεων, Marketing, Αυτοματισμός Πωλήσεων, Διαχείριση
Κλίσεων, Διαχείριση Υπηρεσιών)

5.

Προϋπολογισμός
(Ανάλυση Προϋπολογισμών, Διαχείριση Αποτελεσμάτων, Χρηματοοικονομικός
Προγραμματισμός)

Απαιτούμενη Τεχνική
Υποδομή

Υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Windows NT και συνεργάζεται με
τις βάσεις δεδομένων MS SQL Server.

Πρόκειται για ένα σύστημα ευέλικτο που σύμφωνα με τους
κατασκευαστές
Παρατηρήσεις

του

δεν

απαιτεί

από

τους

χρήστες

του

προγραμματιστικές γνώσεις. Λειτουργεί αποδοτικά σε δίκτυα ευρείας
ζώνης και ενσωματώνει εφαρμογές που υποστηρίζουν ηλεκτρονικό
εμπόριο μέσω Internet.

SAP R/3
Κατασκευαστής /
SAP A.G. / SAP HELLAS A.E.

Αντιπρόσωπος
1.

Οικονομική Διαχείριση

2.

Κοστολόγηση

3.

Διαχείριση Παγίων

4.

Πωλήσεις

5.

Διανομή

6.

Αγορές

Βασικές Ενότητες

7.

Διαχείριση Αποθηκών

Συστήματος

8.

Παραγωγή

9.

Διαχείριση Ποιότητας

10. Συντήρηση Εξοπλισμού
11. Διαχείριση Έργων
12. Διαχείριση Προσωπικού
13. Χειρισμός Ροής Εργασιών
14. Διοικητική Πληροφόρηση

Απαιτούμενη Τεχνική
Υποδομή

Η λειτουργία είναι ανεξάρτητη πλατφόρμας λειτουργικού και βάσης
δεδομένων.
Χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η χρήση της γλώσσα ABAP
για την δημιουργία εκτυπώσεων και άλλων εφαρμογών. Βασικό

Παρατηρήσεις

πλεονέκτημα του συστήματος θεωρείται η δημιουργία εφαρμογών
BAPI, που επιτρέπουν την ενσωμάτωση λειτουργιών από άλλα
πακέτα ERP, σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

SEN – Singular Enterprise
Κατασκευαστής /
Singular A.E.

Αντιπρόσωπος
1.

Οικονομική Διαχείριση
(Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Προμηθευτές, Πελάτες, Παραστατικά,
Αξιόγραφα, Εισπράξεις)

2.

Διαχείριση Προμηθειών
(Παραγγελίες, Αγορές, Παραστατικά, Εισαγωγές, Κοστολόγηση, Προμηθευτές)

3.

(Τεχνικές Προδιαγραφές, Έλεγχος Παραγωγής, Προγραμματισμός & Έλεγχος
Πόρων, Κοστολόγηση)

Βασικές Ενότητες
Συστήματος

Διαχείριση Παραγωγής

4.

Διαχείριση Πωλήσεων & Διανομών
(Παραγγελίες – Πωλήσεις, Παραστατικά, Διαχείριση Πωλητών & Αντιπροσώπων,
Τιμολόγηση, Διαχείριση Διανομών)

5.

Διαχείριση Αποθηκών
(Λογιστική Παρακολούθηση Ειδών & Αποθηκών, Διαχείριση Παραστατικών,
Προγραμματισμός &Έλεγχος Αποθεμάτων, Διαχείριση Ροής Αποθεμάτων)

6.

Διαχείριση Παγίων
(Λογιστική & Χωροταξική Διαχείριση, Παρακολούθηση Παγίων, Προληπτική
Συντήρηση & Βλάβες Εξοπλισμού)

Απαιτούμενη Τεχνική
Υποδομή

Συνεργάζεται άριστα με την σχεσιακή βάση της Oracle και όλα σχεδόν
τα λειτουργικά συστήματα (Unix, Windows, κλπ)

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα συνεργασίας και ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδομένων με άλλα ετερογενή μηχανογραφικά συστήματα.
Παρατηρήσεις
Επίσης, η εταιρεία υπόσχεται την παροχή ολοκληρωμένης λύσης σε
θέματα διαχείρισης σχέσεων πελατών.

3η ενότητα
Παρουσίαση κατασκευαστικής εταιρείας ΑΕΓΕΚ

3.1

Γενικές πληροφορίες

Η κατασκευαστική εταιρεία ΑΕΓΕΚ ιδρύθηκε το 1949 και έχει έδρα τον δήμο Χολαργού
του νομού Αττικής, είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου Η΄ τάξης και στη διάρκεια της
50χρονης συνεχούς δραστηριότητάς της έχει εκτελέσει πλήθος τεχνικών έργων πάσης
φύσεως, ειδικευόμενη ωστόσο κυρίως στην κατασκευή μεγάλων δημόσιων τεχνικών
έργων (υδραυλικών, οικοδομικών, χωματουργικών, οδικών, σηράγγων, φραγμάτων,
ενεργειακών, υπογείων, κλπ).
Η οργάνωση, η τεχνογνωσία, το έμπειρο προσωπικό και τα μεγάλα οικονομικά μεγέθη
επέτρεψαν στην ΑΕΓΕΚ να αναλαμβάνει και να εκτελεί με επιτυχία μεγάλα και σύνθετα
έργα για λογαριασμό πελατών όπως η Δ.Ε.Η., το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ο Ο.Σ.Ε., η ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., κλπ. Μεταξύ των έργων που κατασκεύασε η
εταιρεία στην 1η δεκαετία της λειτουργίας της, περιλαμβάνονται η σήραγγα της Κάρλας
(μήκους 10 χλμ), αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία, μεγάλα
νοσοκομειακά και οικοδομικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετά το 1979 η
ΑΕΓΕΚ επέκτεινε τις δραστηριότητές της στα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα μεταξύ των
οποίων:
Î το φράγμα της Μεσοχώρας, ύψους 150 μ., κόσμο, λιθόρριπτου τύπου με
ανάντη πλάκα σκυροδέματος.
Î Το φράγμα της Πλατανόβρυσης, ύψους 95μ., το οποίο είναι υψηλότερο
φράγμα στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, που
κατασκευάστηκε με την πρωτοποριακή μέθοδο του κυλινδρούμενου
σκυροδέματος (RCC). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
στην Ελλάδα.
Î Το υπόγειο συγκρότημα παραγωγής ενέργειας στο υδροηλεκτρικό έργο
του Θησαυρού Νέστου.
Î Πλήθος μικρότερων φραγμάτων καθώς και υδραυλικών σηράγγων.
Στον τομέα των μεγάλων θερμοηλεκτρικών έργων η εταιρεία έχει να επιδείξει εξίσου
σημαντική εμπειρία, με την ολοκλήρωση των έργων πολιτικού μηχανικού της 5ης

μονάδας του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και την ανάληψη των
έργων πολιτικού μηχανικού της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου στον Ατμοηλετρικό
Σταθμό Κομοτηνής.
Πέραν αυτών η ΑΕΓΕΚ έχει συμμετάσχει σε έργα όπως το Μετρό της Αθήνας, το έργο
του Ευήνου (σήραγγα και φράγμα), μεγάλα οδικά έργα (τμήμα της Εγνατίας οδού, του
οδικού άξονα ΠΑΘΕ, σήραγγες του Ο.Σ.Ε. στα Τέμπη, κ.α.), οικοδομικά έργα
(κατασκευή κτιρίου ΙΙΒΕΑΑ), η μεταλλική κατασκευή του υπόστεγου αεροσκαφών στις
νέες εγκαταστάσεις της Ο.Α. στο νέο διεθνές αεροδρόμιο των Αθηνών και πλήθος
άλλων.
Τα καθ’ ολοκληρίαν από την εταιρεία εκτελούμενα έργα μέσα στο έτος 2000 ήταν 7, των
οποίων το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται στα 24 δισεκατομμύρια δραχμές περίπου. Τα
έργα εκτελούμενα υπό κοινοπρακτική μορφή στα οποία εμπλέκεται η εταιρεία ήταν 9 με
ανεκτέλεστο υπόλοιπο βάση ποσοστού συμμετοχής της εταιρείας περίπου 30
δισεκατομμύρια δραχμές. Τέλος η εταιρεία εμπλέκεται στην κατασκευή 3 έργων στο
εξωτερικό (2 φράγματα στην Ιορδανία και ένα κτιριακό συγκρότημα στο Βουκουρέστι
με ανεκτέλεστο υπόλοιπο 63 δισεκατομμύρια δραχμές).
Η αναπόσβεστη αξία της ακίνητης περιουσίας (γήπεδα – οικόπεδα – κτίρια) την
31/12/1999 ανέρχονταν σε 4,8 δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ η αναπόσβεστη αξία του
συνόλου των μηχανημάτων που διέθετε η εταιρεία κατά την ίδια ημερομηνία
(μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις – μεταφορικά μέσα και λοιπός μηχανολογικός
εξοπλισμός) ανερχόταν σε 11,2 δισεκατομμύρια δραχμές.
Το προσωπικό της εταιρείας που απασχολείται στα κεντρικά γραφεία

και τα καθ΄

ολοκληρίαν εκτελούμενα από αυτήν έργα ανέρχεται στα 1.400 περίπου άτομα. Η
εταιρεία ηγείται ενός ομίλου 12 θυγατρικών εταιρειών 4 εκ των οποίων ανήκουν κατά
100% σε αυτήν (βλ. οργανόγραμμα εταιρείας).
Η Διοικητική δομή της εταιρείας στηρίζεται στις Διευθύνσεις, οι οποίες υποδιαιρούνται
σε Τμήματα. Στη βασική Διοικητική δομή της εταιρείας υπάγονται 3 Διευθύνσεις
(Διεύθυνση Προσωπικού, Οικονομική Διεύθυνση και Τεχνική Διεύθυνση) και 5 βασικά
ανεξάρτητα Τμήματα (Νομικό, Προσφορών, Πληροφορικής, Κοστολόγησης και
Συμβάσεων), όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα της εταιρείας που παρουσιάζεται
παρακάτω.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΤΕΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΙΡΚΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΩΝ

AEGEK – ROM Constructs s.r.l.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΕΤ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Μ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΑ

ΝΟΜΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ Νο1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟ Νο2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
(ΤΑΜΕΙΟ)

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΟ Νο3

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

Η/Μ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟ Νο4

ΕΡΓΟ Νο5

ΕΡΓΟ Νο6

ΕΡΓΟ Νο7

ΕΡΓΟ Νο8

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΡΓΟ Νο...
Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΙΕΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΥΛΙΚΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΚΑΥΣΙΜΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΣΙΔ. ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ
Α’ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΣ

ΣΥΓΚΡΟΤ. ΑΔΡΑΝΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΑΔΡΑΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΝΤΙΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Η λειτουργία των παραπάνω Διευθύνσεων και Τμημάτων θα περιγραφεί σε επόμενες
παραγράφους.
Τα εργοτάξια της εταιρείας υπάγονται κατ’ αρχήν στην Τεχνική Διεύθυνση, ωστόσο
παρακολουθούνται και ελέγχονται και από τις λοιπές Διευθύνσεις και Τμήματα της
εταιρείας. Η γενική Διοικητική δομή του κάθε εργοταξίου παρουσιάζεται στο
οργανόγραμμα των εργοταξίων.
Στις επόμενες παραγράφους θα περιγραφούν οι λειτουργίες των Διευθύνσεων και
Τμημάτων της εταιρείας και των αντίστοιχων τμημάτων των εργοταξίων που αφορούν το
αντικείμενο της παρούσης εργασίας. Για λόγους οικονομίας χώρου και χρόνου, η
ανάλυση αυτή, παράλληλα με την εξέταση των επιμέρους πληροφοριακών αναγκών, θα
περιοριστεί μόνο στα τμήματα που τα αφορά και δεν θα επεκταθεί στα υπόλοιπα,
(Ενημερωτικό Δελτίο ΑΕΓΕΚ, 2000).

3.2.

Οικονομική Διεύθυνση

Στην Οικονομική Διεύθυνση υπάγονται τα τμήματα: Λογιστηρίου, Διαχείρισης
Χρηματικού, Τραπεζών και Μετόχων. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης είναι ο
Οικονομικός Διευθυντής , ο οποίος είναι αρμόδιος για:
•

Σύνταξη οικονομικών μελετών και αξιολόγηση νέων προς εξαγορά
εταιρειών.

•

Σχεδιασμό της αύξησης κεφαλαίου της εταιρείας.

•

Οικονομικό έλεγχο και οργάνωση των θυγατρικών εταιρειών.

•

Εποπτεία και συντονισμό των εργασιών των προϊσταμένων των τμημάτων

•

Της Οικονομικής Διεύθυνσης και επίλυση προβλημάτων.

•

Έγκριση και τελικό έλεγχο οικονομικών αναφορών προς τη Διοίκηση
(MIS reports).

Οι λειτουργίες που εκτελούν τα τμήματα της Διεύθυνσης παρουσιάζονται παρακάτω ανά
τμήμα:

Λογιστήριο
Σκοπός του τμήματος είναι η συλλογή και επεξεργασία των οικονομικών
στοιχείων (τιμολογίων ) και η γενικότερη παρακολούθηση των συναλλαγών της
εταιρείας. Ο μεγαλύτερος όγκος της εργασίας του τμήματος εντοπίζεται στην
καταχώρηση των τιμολογίων, λόγο όγκου και καθυστέρησης πολλές φορές της
αποστολής των τιμολογίων από τα άλλα τμήματα ή εργοτάξια και στον έλεγχο
των καταχωρήσεων. Παρακολουθούνται 27 έργα και κοινοπραξίες και ο μέσος
όρος των παραστατικών ανά ημέρα είναι 50. Οι εφαρμογές γενικής και
αναλυτικής λογιστικής είναι ανεπτυγμένες σε γλώσσα προγραμματισμού
παλαιότερης γενιάς από το τμήμα πληροφορικής και στα κεντρικά γραφεία

λειτουργούν σε περιβάλλον Unix που υποστηρίζει 10 τερματικά. Στα εργοτάξια
υπάρχουν μεμονωμένοι (Stand alone) σταθμοί εργασίας.

Î Καταχώρηση τιμολογίων.
Αναγράφεται ο κωδικός του έργου και το είδος της δαπάνης και
καταχωρείται στη γενική λογιστική. Οι κωδικοί των ειδών δίνονται από
τα αρμόδια τμήματα π.χ. για τα υλικά δίνονται από το τμήμα προμηθειών,
ενώ για τα μηχανήματα από το τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού. Η
κωδικοποίηση αφορά και το έργο από το οποίο γίνεται η δαπάνη. Σε κάθε
περίπτωση γίνεται συσχέτιση του τιμολογίου με την παραγγελία αγοράς,
σε συνεργασία με το τμήμα προμηθειών, προκειμένου να ακολουθήσει
έγκριση και αποδοχή της αγοράς. Δημιουργείται πάντα αντίγραφο του
τιμολογίου και ακολουθεί αρχειοθέτηση. Εάν η αγορά αφορά πάγιο της
εταιρείας ενημερώνεται το μητρώο παγίων.

Î Παραγγελίες Εργοταξίων.
Για την συσχέτιση τους με τα τιμολόγια υπάρχει συνεργασία του
τμήματος με το τμήμα προμηθειών και το αντίστοιχο εργοτάξιο. Τα
εργοτάξια μπορούν να προβούν σε παραγγελίες που αφορούν συνήθως
μικρά ποσά και ανέρχονται περίπου στο 30% του συνόλου των
παραγγελιών του εργοταξίου. Δημιουργείται πάντα αντίγραφο του
τιμολογίου και αρχειοθέτησή του τοπικά στο έργο, ενώ επίσης
ενημερώνεται η αποθήκη με τις αξίες των ειδών. Η καταχώρηση του
τιμολογίου γίνεται τοπικά στο εργοτάξιο και σε τακτά χρονικά
διαστήματα όλες οι κινήσεις αποστέλλονται στο κεντρικό λογιστήριο
συνοδευόμενες από τα πρωτότυπα τιμολόγια.

Î Καταχώρηση της μισθοδοσίας, των πληρωμών και των εισπράξεων στη
Γενική Λογιστική.
Το τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού προωθεί τις αποδείξεις πληρωμής και
τις αποδείξεις εισπράξεων με τα σχετικά παραστατικά στο Λογιστήριο, το
οποίο ενημερώνει τη Γενική Λογιστική.

Î Παρακολούθηση Ομίλου.
Το τμήμα παρακολουθεί συνοπτικά τη λογιστική κατάσταση του ομίλου
σε τακτά χρονικά διαστήματα και προβαίνει στον ετήσιο ισολογισμό.

Î Παρακολούθηση στοιχείων / αναλυτική λογιστική.
Η κοστολόγηση ανά κέντρο κόστους γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα
κοστολόγησης. Οι αναλώσεις των εργοταξίων παρακολουθούνται από τα
ίδια και μετά την απογραφή των αποθηκών τους γίνεται καταχώριση σε
απολογιστικούς λογαριασμούς.

Διαχείριση Χρηματικού
Σκοπός του τμήματος είναι η διεκπεραίωση όλων των ταμειακών κινήσεων
(εισπράξεων – πληρωμών) που αφορούν την εταιρεία και τις κοινοπραξίες στις
οποίες είναι διαχειριστής (Leader). Οι εφαρμογές – προγράμματα που
χρησιμοποιούνται είναι ανεπτυγμένες από το τμήμα πληροφορικής σε γλώσσα
προηγούμενης γενιάς και λειτουργούν σε μεμονωμένους σταθμούς εργασίας. Οι
λειτουργίες του τμήματος είναι οι παρακάτω:

Î Πληρωμές προσωπικού.
Οι πληρωμές προσωπικού των εργοταξίων γίνονται από τους διαχειριστές
των εργοταξίων βάσει των μισθολογικών καταστάσεων που ελέγχονται

από τα κεντρικά, ενώ οι πληρωμές προσωπικού των κεντρικών γίνονται
από το τμήμα διαχείρισης χρηματικού.

Î Πληρωμές προς τρίτους.
Συνήθως

δεν

γίνονται

βάσει

κάποιου

πλάνου,

αλλά

κατόπιν

συνεννοήσεως με τον προμηθευτή. Όταν η πληρωμή αφορά τιμολόγιο
αγοράς επί πιστώσει το λογιστήριο μετά από συνεννόηση με τον
προμηθευτή δίνει εντολή πληρωμής με τη μορφή εσωτερικού
υπηρεσιακού σημειώματος προς το τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού. Σε
κάθε περίπτωση οι αποδείξεις πληρωμής προωθούνται στο λογιστήριο.

Το κάθε εργοτάξιο τηρεί το δικό του ταμείο και το τμήμα διαχείρισης χρηματικού
ελέγχει το κλείσιμό του.

Τμήμα Τραπεζών
Σκοπός του τμήματος είναι ο υπολογισμός και ανάλυση των εκροών και
εισροών. Το πληροφοριακό καθεστώς είναι παρόμοιο με το προηγούμενο τμήμα.

Î Cash flow.
Γίνεται παρακολούθηση των χρηματικών ροών και υπάρχει συνεργασία
με άλλα τμήματα για πρόβλεψη δαπανών.

Î Εγγυητικές και Δάνεια..
Γίνεται παρακολούθηση εγγυητικών και των δανείων με προγράμματα
τύπου Excel. Βασικό πρόβλημα αποτελούν οι πολλαπλές καταχωρήσεις.
Για τη λήψη μιας εγγυητικής ή ενός δανείου απαιτείται πάντα έγκριση
από τον Οικονομικό Διευθυντή και τη Διοίκηση της εταιρείας

Τμήμα Μετόχων
Σκοπός του τμήματος είναι η διαχείριση και η παρακολούθηση του μετοχολογίου
καθώς και η διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν τις κινήσεις των μετοχών και
την υποστήριξη των μετόχων.
Î Παρακολούθηση του μετοχολογίου.
Γίνεται με χρήση ειδικού προγράμματος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και
δεν υπάρχει σύνδεση με άλλα τμήματα της εταιρείας. Κάθε εβδομάδα το
κεντρικό αποθετήριο ενημερώνει το τμήμα μετόχων για τις κινήσεις των
μετοχών. Για τους μετόχους και τα χαρτοφυλάκιά τους που δεν έχουν
πραγματοποιήσει την αποϋλοποίηση των μετοχών, τηρείται ξεχωριστό
αρχείο.
Î Έκτακτες εργασίες.
Εργασίες που πρέπει να γίνουν στα πλαίσια της αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας, όπως επικοινωνία με μετόχους, αιτήσεις
συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις, αποστολή στοιχείων μετόχων σε
τράπεζες, κλπ.
Στα καθήκοντα του τμήματος συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες που
γίνονται στα πλαίσια της απόδοσης μερίσματος.

3.2.1.

Συμπεράσματα και ανάγκες

Ένα βασικό πρόβλημα που έχει διαπιστωθεί αφορά την επεξεργασία των τιμολογίων από
πολλά ενδιάμεσα κλιμάκια, μέχρι να λάβει χώρα η καταχώρησή τους από το λογιστήριο.
Ειδικά για τα τιμολόγια που συνοδεύονται από δελτία αποστολής, τα οποία
παραλαμβάνονται από τα εργοτάξια, η καθυστέρηση είναι ακόμη μεγαλύτερη, λόγω της
καθυστέρησης της αποστολής τους από τα εργοτάξια στο τμήμα προμηθειών και τον
έλεγχο με αντιπαραβολή των στοιχείων από το τμήμα προμηθειών. Αυτό σημαίνει
πολλαπλές καταχωρήσεις, καθώς και τήρηση πολλαπλών αρχείων τιμολογίων από
διαφορετικά τμήματα.
Πολλές φορές, όταν απαιτείται συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων από άλλα τμήματα,
εργοτάξια, θυγατρικές ή

κοινοπραξίες σε επίπεδο πραγματικού χρόνου απαιτείται

τηλεφωνική ή άμεση επαφή με τον υπεύθυνο. Αυτό εμπεριέχει τον κίνδυνο της μη
έγκυρης ενημέρωσης.
Οι εφαρμογές και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται δεν είναι ευέλικτες και δεν
επιτρέπουν την αυτόματη δημιουργία αναφορών ελέγχου κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να
υπάρχει έγκαιρη πληροφόρηση, απαραίτητη στην λήψη αποφάσεων.
Είναι άμεση η ανάγκη της υιοθέτησης σύγχρονων και περισσότερο ευέλικτων
προγραμμάτων οικονομικής διαχείρισης, ενώ η ύπαρξη μιας κοινής βάσης δεδομένων
που θα ενημερώνεται άμεσα από όλα τα τμήματα και τα εργοτάξια, σε συνδυασμό με
τους απαραίτητους αυτοματισμούς, θα απαλείψει τις πολλαπλές καταχωρήσεις και θα
επιτρέψει την ευκολότερη επεξεργασία της πληροφορίας.

3.3.

Τεχνική Διεύθυνση

Η Τεχνική Διεύθυνση συνοψίζει την κεντρική δραστηριότητα της εταιρείας που αφορά
την παρακολούθηση των έργων. Βασικά τμήματα της Διεύθυνσης είναι το τμήμα
μελετών και σχεδιασμού, το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών, το τμήμα προμηθειών και το
τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού. Προϊστάμενος είναι ο Γενικός Τεχνικός Διευθυντής,
στον οποίο αναφέρονται όλοι οι Διευθυντές έργων και ελέγχεται απευθείας από την
Διοίκηση. Τα επιμέρους τμήματα με τις αντίστοιχες λειτουργίες τους περιγράφονται
παρακάτω:
Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού
Σκοπός του τμήματος είναι η δημιουργία σχεδίων και προσχεδίων των
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, επιλογή μεθόδων κατασκευής, η σύνταξη
χρονικού προγραμματισμού, καθώς και η προετοιμασία της παρουσίασης των
τελικών προσφορών. Για την επίτευξη των παραπάνω, πολλές φορές είναι
αναγκαία η συνεργασία με εξωτερικά μελετητικά γραφεία.
Î Προετοιμασία προσφοράς.
Προκειμένου να συνταχθεί προσφορά για κάποιο νέο έργο που
ενδιαφέρει την εταιρεία, ακολουθούνται τα εξής βήματα:


Μελέτη των απαιτήσεων του Κύριου του έργου.



Επισκέψεις στο χώρο του εργοταξίου, για τον προσδιορισμό



των τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων.



Εκτίμηση των ποσοτήτων.



Συγκέντρωση των τιμών μονάδας για υλικά, μηχανήματα και
ανθρώπινους πόρους.



Έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών από υπεργολάβους.



Εκτίμηση των γενικών εξόδων και του κόστους εγκατάστασης.



Υπολογισμός του συνολικού κόστους.



Υπολογισμός του κέρδους και του ρίσκου.



Οριστικοποίηση της τελικής προσφοράς.

Î Τήρηση στοιχείων έργου.
Το τμήμα είναι σε άμεση επικοινωνία με τα εργοτάξια για την
παρακολούθηση της πορείας των έργων και τη συλλογή στοιχείων για
μελλοντική χρήση. Στα πλαίσια της λειτουργίας αυτής προβαίνει στην
λεπτομερή ανάλυση χρονικού προγραμματισμού για την παραγωγή
τεχνικών και άλλων αναφορών, για το λόγο αυτό συνεργάζεται με το
τμήμα κοστολόγησης.

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών
Λειτουργεί όπως το προηγούμενο, με την διαφορά ότι είναι εξειδικευμένο στον
τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους στο
περιβάλλον μιας κατασκευαστικής εταιρείας έργων Πολιτικού Μηχανικού.
Υπάγεται στην Τεχνική Διεύθυνση και για την σύνταξη προσφορών
συνεργάζεται με το τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού.

Τμήμα Προμηθειών
Σκοπός του τμήματος είναι η διαχείριση και η εκτέλεση των παραγγελιών που
αφορούν την κάλυψη των αναγκών, σε υλικά και μηχανήματα, των έργων της
εταιρείας. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις παραγγελίας στις οποίες εμπλέκεται άμεσα
το τμήμα όπως φαίνεται από τη λειτουργία του:

Î Παραγγελία Υλικού από τα Κεντρικά.
Η αίτηση για αγορά υλικού γίνεται από τον Μηχανικό έργου και η
πρώτη έγκριση δίνεται τοπικά από τον Εργοταξιάρχη. Προκείμενου να
εκτελεστεί η παραγγελία από το τμήμα προμηθειών, συμπληρώνεται
και αποστέλλεται το δελτίο παραγγελίας από το εργοτάξιο προς τα
κεντρικά, στη συνέχεια το τμήμα προμηθειών προβαίνει σε έρευνα
αγοράς και επιλέγει προμηθευτή με βάση κριτήρια οικονομικά και
τεχνικά. Σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση γίνεται
διακανονισμός της τιμής και του τρόπου πληρωμής, και εφόσον η αξία
της παραγγελίας είναι μεγάλη, συντάσσεται ειδικό συμφωνητικό σε
συνεργασία με το Νομικό Τμήμα. Ακολουθεί αρχειοθέτηση της
παραγγελίας και των προσφορών και αναμένεται η παράδοση του
υλικού.
Î Παραγγελία Υλικού από το Εργοτάξιο.
Γίνεται στις περιπτώσεις που η παραγγελία είναι υπερεπείγουσα ή
είναι επείγουσα και αφορά μικροποσότητες ή η τιμή της τοπικής
αγοράς συμφέρει περισσότερο την εταιρεία από την τιμή που
προσφέρει η αγορά της Αθήνας. Σε αυτήν την περίπτωση ο
Μηχανικός έργου απευθύνει το αίτημα για αγορά υλικού στον
Εργοταξιάρχη, ο οποίος εγκρίνει και στη συνέχεια ο αποθηκάριος του
έργου προβαίνει σε έρευνα τοπικής αγοράς και επιλογή προμηθευτή.
Ακολουθεί η αποστολή της αίτησης παραγγελίας στο τμήμα
προμηθειών στα Κεντρικά.
Î Παραλαβή Υλικού.
Στη διαδικασία αυτή γίνεται έλεγχος του παραληφθέντος υλικού
τοπικά από το εργοτάξιο και επιβεβαίωση του τιμολογίου και του
δελτίου αποστολής. Ακολουθεί εισαγωγή του υλικού στην αποθήκη
και ενημέρωση του αρχείου της και αποστολή του τιμολογίου, εφόσον
αυτό έχει παραληφθεί από το εργοτάξιο, καθώς και του δελτίου

αποστολής στο τμήμα προμηθειών. Αν η παραλαβή υλικού γίνει στα
κεντρικά, ο αποδέκτης τιμολογίου και δελτίου αποστολής είναι εξ’
αρχής το τμήμα προμηθειών, οπότε αυτό εκδίδει νέο δελτίο
αποστολής και αποστέλλει το υλικό στο εργοτάξιο.
Το τιμολόγιο από το τμήμα προμηθειών προωθείται στο τμήμα
λογιστηρίου, προκειμένου να καταχωρηθεί.

Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η διαχείριση του μηχανολογικού εξοπλισμού
και των μεταφορικών μέσων της εταιρείας. Στις αρμοδιότητες του τμήματος
περιλαμβάνονται η ασφάλιση των μέσων, οι έλεγχοι ΚΤΕΟ, η παρακολούθηση
των τελών κυκλοφορίας, η έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας, η
διαχείριση της αγοράς και παραλαβής νέου εξοπλισμού και γενικότερα η
διαχείριση και παρακολούθηση του μηχανολογικού εξοπλισμού που αποτελεί και
την κυριότερη λειτουργία του τμήματος. Η διαδικασίες που αφορούν την
λειτουργία αυτή περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

Î Καταγραφή Κοστολογικών Στοιχείων
Ο Μηχανολόγος του κάθε έργου καταγράφει και αποστέλλει στα
Κεντρικά τις ώρες απασχόλησης προσωπικού, τις ώρες λειτουργίας
μηχανήματος, τις ώρες αδράνειας λόγω βλάβης, τις ώρες αδράνειας
λόγω αχρηστίας, το κόστος καυσίμων και λιπαντικών και το κόστος
συντήρησης και επισκευών. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάζονται τοπικά
στο εργοτάξιο και αποστέλλονται σε τακτά διαστήματα στο τμήμα
μηχανολογικού

εξοπλισμού

ενημέρωση των αρχείων του.

για

περαιτέρω

επεξεργασία

και

Î Συντήρηση Μηχανημάτων.
Τηρείται αρχείο τοπικά στο κάθε εργοτάξιο και ενημερώνεται σε
τακτά

διαστήματα

το

αρχείο

του

τμήματος

μηχανολογικού

εξοπλισμού. Όλο το ιστορικό της συντήρησης και των επισκευών του
κάθε

μηχανήματος

είναι

καταγεγραμμένο

χειρόγραφα

και

ενσωματωμένο στο φάκελο του μηχανήματος. Ο φάκελος αυτός
συνοδεύει το μηχάνημα σε κάθε μετακίνηση και υπάρχει αντίγραφο
του φακέλου στα κεντρικά γραφεία. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται
εφαρμογές για την ηλεκτρονική διαχείριση των πληροφοριών αυτών.

Î Παρακολούθηση Χρονικής Διαθεσιμότητας.
Γίνεται συλλογή των στοιχείων διαθεσιμότητας και λειτουργίας του
κάθε μηχανήματος από τον Μηχανολόγο του έργο, ο οποίος
ενημερώνει το τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού, προκειμένου αυτό
με τη χρήση κατάλληλων αλγορίθμων να προβεί σε προβλέψεις
διαθεσιμότητας.

Î Μετακινήσεις.
Το δελτίο αποστολής που συνοδεύει το εκάστοτε μηχάνημα
περιλαμβάνει τον κωδικό μηχανήματος, το εργοτάξιο αποστολής, το
εργοτάξιο

παραλαβής

και

την

ημερομηνία

μετακίνησης.

Η

παρακολούθηση της θέσης των μηχανημάτων γίνεται με βάση το
αντίγραφο του δελτίου αποστολής που αποστέλλεται από το εργοτάξιο
αποστολής στο τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού.

Λόγω του μεγάλου όγκου και της υψηλής αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της
εταιρείας το τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού είναι σε άμεση επικοινωνία και
συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρείας:



Οικονομική Διεύθυνση.
Η Διεύθυνση θα πρέπει να είναι ενήμερη για τις δαπάνες και
τα κόστη των μηχανημάτων προκειμένου να μπορεί να
προγραμματίσει τις αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού.



Νομικό Τμήμα.
Παρέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την σύνταξη
συμφωνητικών αγοράς.



Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού.
Είναι απαραίτητη η ενημέρωσή του, προκειμένου να εκπονεί
το χρονικό προγραμματισμό των έργων.

3.3.1.

Συμπεράσματα και ανάγκες

Η Τεχνική Διεύθυνση χαρακτηρίζεται από μία πολύ σύνθετη οργάνωση και λειτουργία
αφού βασικό της μέλημα είναι ο συντονισμός τμημάτων που σχετίζονται με το
σχεδιασμό και τη μελέτη έργων, τις προμήθειες και τη διαχείριση του τεράστιου
μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
προέρχονται κυρίως από το γεγονός της έλλειψης μιας κεντρικής βάσης δεδομένων στην
οποία θα καταλήγουν και από την οποία θα αντλούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες
για την ομαλή εκτέλεση των διαδικασιών και λειτουργιών που εξετάστηκαν παραπάνω.
Η διαδικασία της σύνταξης προσφοράς νέου έργου είναι δύσκολο να τυποποιηθεί και να
αυτοματοποιηθεί λόγω της μοναδικότητας του εκάστοτε έργου ως προς τις
κατασκευαστικές του απαιτήσεις. Εξάλλου, οι τιμές των υλικών πρέπει να είναι οι
τρέχουσες της αγοράς και να συλλέγονται από τις προσφορές των προμηθευτών. Η
ύπαρξη μιας κοινής βάσης δεδομένων θα δώσει στο τμήμα μελετών και σχεδιασμού
άμεση πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν αμοιβές προσωπικού, ωριαία κόστη
μηχανημάτων και τιμές υλικών.
Ο έλεγχος των αποθηκών των εργοταξίων από το τμήμα προμηθειών συνήθως δεν είναι
έγκαιρος λόγω της έλλειψης σύνδεσης μέσω δικτύου των ηλεκτρονικών υπολογιστών
των αποθηκών με το τμήμα προμηθειών και της έλλειψης αυτόματης ενημέρωσης μιας
κεντρικής βάσης δεδομένων στην οποία θα καταχωρούνται τα υλικά που υπάρχουν σε
όλα τα εργοτάξια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη αποθέματος υλικών και
ανταλλακτικών, στις αποθήκες των εργοταξίων, που από την εταιρεία θεωρείται υψηλό.
Ορισμένες από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση του
μηχανολογικού εξοπλισμού χρίζουν μεγαλύτερης ευελιξίας.
Τέλος η σύνδεση εργοταξίων με τα κεντρικά μέσω δικτύου θα επιτρέψει, σε συνδυασμό
με τη χρήση μιας κεντρικής βάσης δεδομένων, την παρακολούθηση των μηχανημάτων
και των κινήσεων των αποθηκών σε πραγματικό χρόνο.

3.4.

Διεύθυνση Προσωπικού

Ο σκοπός της Διεύθυνσης Προσωπικού είναι η διαχείριση διοικητικών θεμάτων και
θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της επιχείρησης. Σ’ αυτήν υπάγονται το Τμήμα
Διοικητικού και το Τμήμα Ασφάλισης και Κοινωνικής Μέριμνας με τους ανάλογους
ρόλους. Μία από τις υποχρεώσεις του Διευθυντή Προσωπικού είναι η τήρηση αρχείου
εργαζομένων με τα βιογραφικά τους, καθώς και άλλα στοιχεία που ενδιαφέρουν την
επιχείρηση. Η Διεύθυνση Προσωπικού είναι πάντα ενήμερη για τις μετακινήσεις των
εργαζομένων από και προς τα εργοτάξια. Οι βασικές εργασίες της Διεύθυνσης είναι οι
παρακάτω:
Î Προσλήψεις και Καθορισμός Αμοιβών και Αυξήσεων
Τα γενικά βήματα για την πρόσληψη υπαλλήλου έχουν ως εξής:


αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου από τα ενδιαφερόμενα
τμήματα.



Έλεγχος αρχείου με τα βιογραφικά.



Συγκέντρωση νέων βιογραφικών.



Συνεντεύξεις υποψηφίων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του
ενδιαφερόμενου τμήματος.



Πρόταση επιλογής νέου εργαζομένου από τον υπεύθυνο του
τμήματος.



Τελική έγκριση από τη Διοίκηση.



Παρακολούθηση της διαδικασίας
απαραίτητων δικαιολογητικών.



Ενημέρωση του τμήματος Διαχείρισης Χρηματικού με όλα τα
απαραίτητα στοιχεία για τη μισθοδοσία.

προσκόμισης

των

Η διαδικασία πρόσληψης είναι παρόμοια και στα εργοτάξια, με εξαίρεση την
συγκέντρωση περισσότερων δικαιολογητικών ειδικά στην περίπτωση εργατοτεχνικού
προσωπικού. Η επικοινωνία για την διεκπεραίωση της διαδικασίας γίνεται με τον

Προσωπάρχη του εργοταξίου, ο οποίος συμπληρώνει και το δελτίο πρόσληψης του
εργαζομένου.
Î Διασφάλιση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης και
καθορισμό αμοιβών στα εργοτάξια.
Αυτό γίνεται με τακτικές επισκέψεις στα εργοτάξια, καθώς και με την
αποστολή σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε απαιτείται των
εντύπων συμβάσεων, εγκυκλίων με νομοθετικά και ασφαλιστικά
πλαίσια και καταστάσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι φάκελοι των εργαζομένων των εργοταξίων αρχειοθετούνται στο
εργοτάξιο και συνοδεύουν τους εργαζόμενους σε περίπτωση
μετακίνησής τους σε άλλο. Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται στη
Διεύθυνση Προσωπικού ένα δελτίο μετακίνησης παρόμοιο με το
δελτίο πρόσληψης με τα νέα στοιχεία του εργαζομένου.
Î Μεταθέσεις Προσωπικού.
Η μετάθεση εργαζομένου ξεκινά με την παραλαβή του δελτίου
μετακίνησης από την Διεύθυνση Προσωπικού και την ενημέρωση του
τμήματος προσωπικού του νέου εργοταξίου.
Î Χορήγηση Πιστοποιητικών στους Εργαζομένους.
Ο Διευθυντής Προσωπικού της εταιρείας καθώς και οι Προσωπάρχες
των εργοταξίων, οι οποίοι είναι σε στενή συνεργασία με αυτόν, είναι
υποχρεωμένοι να

χορηγούν στον εκάστοτε εργαζόμενο κατόπιν

αίτησης του όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Î Θέματα που αφορούν Μισθοδοσία και Κοινωνική Ασφάλιση.
Η Διεύθυνση Προσωπικού καταγράφει τις ώρες εργασίας του κάθε
εργαζομένου και ενημερώνει το τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού,
προκειμένου αυτό να υπολογίσει και να καταβάλλει τη μισθοδοσία.

Η καταγραφή των ωρών εργασίας στα εργοτάξια γίνεται από τους
Σημειωτές, οι οποίοι υπάγονται στα τμήματα Προσωπικού των
εργοταξίων. Ο υπολογισμός και η καταβολή της μισθοδοσίας γίνεται
τοπικά στα εργοτάξια.
Î Απολύσεις Προσωπικού.
Η Διεύθυνση Προσωπικού ενημερώνεται πάντα από τα υπόλοιπα
τμήματα της εταιρείας για την πρόθεση απόλυσης κάποιου
υπαλλήλου.
Î Διεκπεραίωση των Υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τις δημόσιες
υπηρεσίες.
Η Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να ενημερώνεται και να
ενημερώνει τα υπόλοιπα τμήματα και κυρίως το τμήμα Διαχείρισης
Χρηματικού για θέματα που αφορούν το ΙΚΑ και τα λοιπά
ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης μεταξύ των αρμοδιοτήτων της εν λόγω
Διεύθυνσης είναι και η υποβολή καταστάσεων προς την Επιθεώρηση
Εργασίας και η συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.
Î Άδειες Προσωπικού.
Οι άδειες των εργαζομένων χορηγούνται κατόπιν έγκρισης των
προϊσταμένων των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας και σύμφωνα με
τον προγραμματισμό αδειών για την σύνταξη του οποίου τις ενέργειες
συντονίζει ι Διευθυντής Προσωπικού.
Î Εκπαίδευση Προσωπικού.
Στρατηγική της εταιρείας είναι η ενημέρωση των εργαζομένων της και
η παρακολούθηση των εξελίξεων, προκειμένου να κρατά την
αποδοτικότητά τους, και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα της
ιδίας, σε υψηλά επίπεδα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού,
εργαζόμενοι της εταιρείας παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια,

εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της, για την τέλεση των οποίων ο
συντονισμός των ενεργειών γίνεται από την Διεύθυνση Προσωπικού
και ο καθορισμός των απαιτήσεων από τα ενδιαφερόμενα τμήματα.
Πέρα από τις παραπάνω εργασίες η Διεύθυνση Προσωπικού εμπλέκεται και σε θέματα
που αφορούν συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες, γενική μέριμνα κεντρικών
γραφείων και φυσικά διοικητική υποστήριξη των εργοταξίων.
Προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλα όσα περιγράφηκαν παραπάνω η Διεύθυνση
Προσωπικού είναι σε στενή συνεργασία με τα εργοτάξια και τα υπόλοιπα τμήματα της
εταιρείας:


Με το Νομικό τμήμα για θέματα συμβάσεων εργασίας και
νομοθετικών ρυθμίσεων.



Με τα τμήμα Προσφορών, το τμήμα Κοστολογίου και το
τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού της Τεχνικής Διεύθυνσης για
θέματα που αφορούν την ενημέρωσή τους για το ωριαίο
κόστος εργασίας ανά ειδικότητα εργαζομένων.



Με το τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού, προκειμένου αυτό να
υπολογίσει και να καταβάλλει την μισθοδοσία.

3.4.1.

Συμπεράσματα και ανάγκες

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση έχουν σχέση με τον όγκο και την
επεξεργασία των πληροφοριών που αφορούν το προσωπικό της εταιρείας. Πιο
συγκεκριμένα η ανάγκη για άμεση ενημέρωση από τα εργοτάξια σε καθημερινή βάση
είναι επιτακτική, ωστόσο λόγω της εκτέλεσης διαφόρων εργασιών χωρίς τη χρήση
ευέλικτων πληροφοριακών εφαρμογών – και πολλές φορές χειρονακτικά – δεν υπάρχει
ευκολία πρόσβασης και αξιοποίησης ιστορικών στοιχείων. Απαιτείται τήρηση και
ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα του αρχείου των βιογραφικών σε ηλεκτρονική
μορφή κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και σε υπευθύνους άλλων
ενδιαφερόμενων τμημάτων και εργοταξίων. Για τις ίδιες εφαρμογές καλό είναι να
υπάρχει ευελιξία και δυνατότητα για εύκολη δημιουργία εκτυπώσεων αναφορών. Μία
από τις απαιτήσεις της Διεύθυνσης είναι η εγκατάσταση εφαρμογών και προγραμμάτων
που θα διευκολύνουν τις διαδικασίες αξιολόγησης της αποδοτικότητας των εργαζομένων
και θα επιτρέπουν την πρόσβαση στην πληροφορία σε συγκεκριμένες ομάδες υπευθύνων.

3.5.

Τμήμα Προσφορών

Στη γενική δομή, όπως αυτή φαίνεται στο οργανόγραμμα της εταιρείας, οι Διευθύνσεις
αποτελούνται από τμήματα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα τμήματα τα οποία λόγω της
φύσης και της σπουδαιότητας των εργασιών τους δεν ανήκουν σε κάποια Διεύθυνση και
λειτουργούν ως ανεξάρτητα τμήματα υπαγόμενα διοικητικά απευθείας στην Γενική
Διεύθυνση. Ένα από αυτά τα τμήματα είναι το τμήμα προσφορών σκοπός του οποίου
είναι η παρακολούθηση των δημοπρασιών και των διαγωνισμών, η συλλογή των
απαιτούμενων βεβαιώσεων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συμμετοχή της
εταιρείας σε αυτούς, ο συντονισμός και η ευθύνη των εργασιών που απαιτούνται για την
προετοιμασία των προσφορών και η υποβολή των προσφορών στους Κύριους των έργων.
Οι βασικές εργασίες του τμήματος είναι οι παρακάτω:

Î Αξιολόγηση του Έργου.
Το τμήμα Προσφορών έχει σαν κύριο καθήκον του την έρευνα και
άντληση πληροφοριών για προκηρύξεις νέων έργων από διάφορες
πηγές όπως Υπουργεία, δημοσιεύσεις στον Τύπο, Internet, κλπ. Μόλις
διαπιστωθεί η ύπαρξη προκήρυξης νέου έργου, ακολουθεί η μελέτη
των κριτηρίων της διακήρυξης (π.χ. απαιτούμενη εμπειρία σε έργα)
ενημέρωση της Διοίκησης και εκτίμηση του ενδεχομένου συνεργασίας
με άλλες εταιρείες. Η έκθεση της αξιολόγησης του έργου και των
δυνατοτήτων της εταιρείας υποβάλλεται στην Διοίκηση από τον
υπεύθυνο του τμήματος. Εφόσον υπάρχει έγκριση της Διοίκησης για
συμμετοχή

στο

διαγωνισμό,

ακολουθεί

η

διαδικασία

της

προετοιμασίας της προσφοράς.

Î Προετοιμασία Προσφοράς.
Η διαδικασία αυτή γίνεται υπό την εποπτεία και ενεργό συμμετοχή
του

τμήματος

Προσφορών,

ο

υπεύθυνος

του

οποίου

είναι

επιφορτισμένος με την ευθύνη του συντονισμού των ενεργειών και

των υπολοίπων τμημάτων και Διευθύνσεων που εμπλέκονται σε
αυτήν. Τα βήματα της διαδικασίας αυτής είναι τα εξής:



Συγκέντρωση

των

απαιτούμενων

δικαιολογητικών

και

βεβαιώσεων.
Τα δικαιολογητικά και οι βεβαιώσεις που πρέπει να
συμπεριληφθούν στο φάκελο συμμετοχής της εταιρείας σε
κάποιο διαγωνισμό εξαρτώνται από τη φύση του έργου και τις
ειδικές απαιτήσεις του Κυρίου του. Για τη συγκέντρωση τους
το τμήμα προσφορών απευθύνεται σε άλλα αρμόδια τμήματα
της εταιρείας καθώς και Υπηρεσίες. Για τη συλλογή
πιστοποιητικών από Τράπεζες και Δημόσιες Υπηρεσίες
απαιτείται συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικού. Η
συλλογή δικαιολογητικών όπως πρακτικά, καταστατικά,
ποινικά μητρώα, κλπ απαιτούν συνεργασία με το Νομικό
τμήμα. Τέλος, όταν απαιτείται υπάρχει συνεργασία με τη
Διεύθυνση Προσωπικού, το τμήμα Μετόχων, το τμήμα
Μηχανολογικού Εξοπλισμού για τη συγκέντρωση των
ανάλογων δικαιολογητικών.



Μελέτη του έργου.
Προκειμένου να γίνει προμέτρηση και κοστολόγηση του νέου
έργου, ώστε να συνταχθεί η προσφορά της εταιρείας, θα πρέπει
να υπάρχει μελέτη βάσει της οποίας θα γίνουν τα παραπάνω. Η
μελέτη κατασκευής του έργου ανάλογα με την περίσταση
συντάσσεται είτε αποκλειστικά από το τμήμα Μελετών και
Σχεδιασμού της Τεχνικής Διεύθυνσης, είτε σε συνεργασία με
κάποιο εξωτερικό μελετητικό γραφείο.



Προμέτρηση και κοστολόγηση του έργου.
Σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής το τμήμα Κοστολόγησης
σε συνεργασία με το τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού και
ενίοτε

το

τμήμα

Ηλεκτρομηχανολογικών

Εφαρμογών

προβαίνουν στον καθορισμό των απαιτούμενων υλικών και
πόρων, την προμέτρηση των υλικών και στη συνέχεια στη
συνολική κοστολόγηση, βάσει της οποίας καθορίζεται η τελική
προσφορά της εταιρείας.


Κλείσιμο και υποβολή του φακέλου συμμετοχής.
Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας σύνταξης προσφοράς
γίνεται έλεγχος και ενσωμάτωση στο φάκελο όλων των
απαραίτητων εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
προκήρυξης, και δημιουργούνται αντίτυπα του φακέλου. Το
τμήμα

Προσφορών

τηρεί

αρχείο

με

τους

φακέλους

προσφορών. Αφού επιδοθεί ο φάκελος στον Κύριο του έργου ο
υπεύθυνος του τμήματος αναλαμβάνει και την εκπροσώπηση
της εταιρείας στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών.

3.5.1.

Συμπεράσματα και ανάγκες

Η συνεργασία με άλλα τμήματα και Διευθύνσεις επιβάλλει την δυνατότητα πρόσβασης
σε μία κοινή βάση δεδομένων προκειμένου να γίνεται εκμετάλλευση της απαραίτητης
πληροφορίας

απευθείας

από

το

τμήμα

Προσφορών

χωρίς

γραφειοκρατικές

καθυστερήσεις. Στην υπάρχουσα κατάσταση δεν υπάρχει ισχυρή πληροφοριακή
υποστήριξη με αποτέλεσμα κάθε φορά που επίκειται συμμετοχή

της εταιρείας σε

διαγωνισμό

την

να

δεσμεύονται

πόροι

από

άλλα

τμήματα

για

αναζήτηση

δικαιολογητικών, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που απαιτείται ισολογισμός
είναι αναγκαία η συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικού. Απευθείας πρόσβαση στα
απαραίτητα δεδομένα θα εξοικονομούσε επιπλέον χρόνο, απαραίτητο σε πολλές
περιπτώσεις που τα περιθώρια για την υποβολή μιας προσφοράς είναι στενά.

3.6.

Νομικό Τμήμα

Η Νομική υποστήριξη της εταιρείας αποτελεί καθήκον ενός ανεξάρτητου τμήματος, το
οποίο λόγο της φύσεως του αντικειμένου του και της λειτουργίας του, δεν υπόκειται σε
συγκεκριμένες διαδικασίες, αλλά εμπλέκεται και υποστηρίζει τα υπόλοιπα τμήματα,
Διευθύνσεις και τη Διοίκηση στις διαδικασίες που τους αφορούν. Για το λόγο αυτό δε θα
γίνει αναφορά στη συμμετοχή του τμήματος στις διαδικασίες αυτές, αλλά θα
περιγραφούν κάποια προβλήματα και αιτήματα που αφορούν τη γενικότερη λειτουργία
του.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πρακτικές έχει διαπιστωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις κατά
την συγκέντρωση στοιχείων για την τεκμηρίωση και νομική απόδειξη κάποιου αιτήματος
στο Δικαστήριο, αφιερώνεται πολύς χρόνος στην έρευνα και πρόσβαση, στα ιστορικά
στοιχεία και παραστατικά. Επίσης, ορισμένες φορές δεν υπάρχει έγκυρη ενημέρωση για
την κατάσταση διαφόρων αιτήσεων που έχουν υποβάλλει στο Δικαστήριο τα εργοτάξια,
για το λόγο αυτό πέρα από την θέσπιση και τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας, θα
πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να καταχωρούν σε ηλεκτρονική μορφή την κατάσταση των
αιτήσεων και να ενεργοποιείται αυτόματα η αποστολή τους με την μορφή e-mail στο
Νομικό τμήμα.
Αν και υπάρχει τυποποίηση στη σύνταξη συμφωνητικών και εντύπων, η έλλειψη
πρόσβασης σε μία κοινή βάση δεδομένων, την οποία μοιράζονται και τα υπόλοιπα
εμπλεκόμενα τμήματα όπως για παράδειγμα το τμήμα Προμηθειών, καθιστά την
δημιουργία ιδιωτικών συμφωνητικών μία σχετικά χρονοβόρα διαδικασία, για τις πιο
απλές λεπτομέρειες της οποίας απαιτείται προσωπική επαφή των αρμοδίων.

3.7.

Τμήμα Κοστολόγησης

Σκοπός αυτού του ανεξάρτητου τμήματος είναι η παρακολούθηση των έργων ως προς το
χρόνο και το κόστος και ο υπολογισμός των αποκλίσεων από το χρονικό και
κοστολογικό προγραμματισμό της προσφοράς. Έχει χαρακτήρα κυρίως ελεγκτικό και
συνεργάζεται στενά με την Τεχνική Διεύθυνση. Τα αποτελέσματα της λειτουργίας του
τμήματος χρησιμοποιούνται τόσο για την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης, όσο και
για την σύνταξη προσφορών της εταιρείας για νέα έργα και την ενημέρωση των λοιπών
τμημάτων και Διευθύνσεων σε θέματα που τους αφορούν. Οι βασικές διαδικασίες του
τμήματος περιγράφονται παρακάτω:

Î Διαδικασία αρχικού καθορισμού παραμέτρων κόστους και χρόνου
νέου έργου.
Κατά την διαδικασία αυτή τίθενται οι στόχοι, κοστολογικοί και
χρονικοί, που πρέπει να τηρηθούν από το εργοτάξιο και βάσει των
οποίων γίνεται η παρακολούθηση και η εκτίμηση των αποκλίσεων
κατά την υλοποίηση του έργου. Τα βήματα που τηρούνται είναι τα
εξής:



Μελέτη και επαναξιολόγηση της αρχικής προσφοράς.



Συνεργασία με τον Εργοταξιάρχη και του Μηχανικούς
κατασκευής με σκοπό τον προσδιορισμό του κατασκευαστικού
προγράμματος.
Στο βήμα αυτό γίνεται ανάλυση του έργου δε δραστηριότητες
και προσδιορισμός των κέντρων κόστους. Σε συνεργασία και
με την Τεχνική Διεύθυνση γίνεται πρόβλεψη της χρονικής
διάρκειας της κάθε δραστηριότητας και πρόβλεψη των
απαιτούμενων πόρων (εξοπλισμός, άνθρωποι, υλικά).



Αναπροσαρμογή των παραμέτρων του έργου βάσει πιθανών
αλλαγών στη μελέτη κατασκευής και οριστικοποίηση του
κατασκευαστικού προγράμματος.

Î Διαδικασία παρακολούθησης έργου υπό υλοποίηση.
Η παρακολούθηση των έργων γίνεται με τη συλλογή στοιχείων από τα
εργοτάξια και άλλα τμήματα, την καταχώρησή τους και την
επεξεργασία και ανάλυσή τους, πιο συγκεκριμένα:



Συλλογή στοιχείων.
Από τα εργοτάξια αποστέλλονται κοστολογικά στοιχεία που
αφορούν τις ώρες εργασίας ανά ειδικότητα και κέντρο
κόστους, τις αναλώσεις των υλικών ανά κατηγορία και κέντρο
κόστους, την απασχόληση των μηχανημάτων, τις εργασίες
υπεργολάβων, κλπ. Αυτά όλα προϋποθέτουν ροή πληροφορίας
από τους Εργοδηγούς, τους Σημειωτές, τους Μηχανολόγους,
τους Μηχανικούς Κατασκευής και τους Προσωπάρχες των
έργων προς το τμήμα Κοστολόγησης. Ροή πληροφορίας
ωστόσο υπάρχει και από τα άλλα τμήματα της εταιρείας, όπως
για [παράδειγμα το τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού
σχετικά με το ωριαίο κόστος μηχανημάτων και το τμήμα
Προμηθειών σχετικά με τις τιμές των υλικών.



Καταχώρηση

των

στοιχείων

στα

προγράμματα

παρακολούθησης χρόνου και κόστους.
Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται έχουν αναπτυχθεί από το
τμήμα

Πληροφορικής,

εξωτερικούς προμηθευτές.

ενώ

άλλες

προέρχονται

από



Επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων.
Στο στάδιο αυτό γίνεται εντοπισμός και παρακολούθηση των
καθυστερήσεων, ενώ σε συνεργασία με άλλα τμήματα γίνεται
εντοπισμός των αιτιών καθυστέρησης και σύνταξη προτάσεων
σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.



Παραγωγή εκτυπώσεων αναφορών για τη Γενική Διεύθυνση
και τα εργοτάξια.

3.7.1.

Συμπεράσματα και ανάγκες

Για την παρακολούθηση των έργων ως προς το κόστος χρησιμοποιούνται κυρίως
προγράμματα αναπτυγμένα σε γλώσσες προηγούμενης γενιάς. Ωστόσο, πρόσφατα έχουν
υιοθετηθεί λύσεις εξωτερικών προμηθευτών για την παρακολούθηση των έργων ως προς
το χρόνο και βαθμιαία ως προς το κόστος. Τέλος, για τις εκτυπώσεις αναφορών προς τη
Γενική Διεύθυνση χρησιμοποιούνται και εφαρμογές τύπου MS Office. Λόγω του ότι σε
πολλές περιπτώσεις τα κέντρα κόστους κωδικοποιούνται σύμφωνα με τον τρόπο που
ορίζονται στα άρθρα τιμολόγησης, που επιβάλλει ο Κύριος του έργου, ενώ για το
χρονικό προγραμματισμό τηρείται πάντα η κωδικοποίηση της εταιρείας, υπάρχει
αδυναμία ενοποίησης και σύγκρισης των αποτελεσμάτων κοστολόγησης και χρονικής
παρακολούθησης σε επίπεδο κέντρων κόστους.
Η συλλογή στοιχείων από τα εργοτάξια και από τα άλλα τμήματα των κεντρικών
γραφείων είναι πολλές φορές χρονοβόρα και επίπονη. Η ύπαρξη κοινής βάσης
δεδομένων με όλα τα πρωτογενή στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η συλλογή της
πληροφορίας και η άμεση και αυτόματη ενημέρωση των εφαρμογών κοστολογίου, θα
επιτρέψει την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των εργοταξιαρχών και της Γενικής
Διεύθυνσης. Τέλος, σε συνδυασμό με τις εφαρμογές της Τεχνικής Διεύθυνσης είναι
επιθυμητή η ύπαρξη ενός εργαλείου, το οποίο θα παρακολουθεί τις αποκλίσεις που
παρουσιάζονται στους συντελεστές ρίσκου μεταξύ της πρόβλεψης και της υλοποίησης
του έργου.

3.8.

Τμήμα Πληροφορικής

Σκοπός του τμήματος Πληροφορικής είναι η υποστήριξη της εταιρείας σε θέματα
μηχανογραφικών εφαρμογών. Κατά την παρούσα φάση πέραν όλων των συμβατικών
υποχρεώσεών του, το συγκεκριμένο τμήμα, έχει αναλάβει τις ενέργειες που αφορούν την
προετοιμασία

της

εταιρείας

για

την

εγκατάσταση

Συστήματος

Διαχείρισης

Επιχειρησιακών Πόρων ERP. Οι άξονες στους οποίους κινείται το τμήμα είναι δύο. Ο
ένας αφορά την τεχνική προετοιμασία της εταιρείας, με την βελτίωση και επαύξηση των
δυνατοτήτων του υπάρχοντος δικτύου των κεντρικών γραφείων, καθώς και την σύνδεση
τους με τα εργοτάξια. Ο άλλος άξονας ενεργειών του τμήματος Πληροφορικής αφορά
την διοικητική προετοιμασία της εταιρείας έχοντας σαν στόχο την αποτύπωση του
τρόπου λειτουργίας της κατά μήκος των διαδικασιών οι οποίες θα ενταχθούν στο
μελλοντικό σύστημα ERP.
Η ύπαρξη πολλών εφαρμογών, ασύμβατων μεταξύ τους, δημιουργεί προβλήματα στην
διαχείριση της πληροφορίας τα οποία το τμήμα πληροφορικής καλείται να λύσει.
Ο ρόλος του τμήματος είναι επικουρικός και δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί η
εμπλοκή του στις επιμέρους διαδικασίες της εταιρείας μιας και αυτό έχει φανεί στην
περιγραφή τους σε προηγούμενες παραγράφους.
Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι η στενή σχέση του τμήματος με τη Γενική
Διεύθυνση σε θέματα αναφορών και με το τμήμα Προμηθειών σε θέματα που αφορούν
προμήθειες υλικών. Αυτό που έχει διαπιστωθεί από την πρόσφατη λειτουργία του είναι η
ανάγκη πρόσληψης επιπλέον βοηθητικού προσωπικού.

3.9.

Εργοτάξια

Τόσο η οργανωτική δομή, όσο και οι απαιτήσεις του εκάστοτε εργοταξίου διαφέρουν
από τα υπόλοιπα λόγω της διαφορετικής φύσης των εργασιών και των ιδιαίτερων
συνθηκών που εξαρτώνται από τη γεωγραφία της θέσης στην οποία βρίσκεται το
εργοτάξιο. Η γενική δομή της διοικητικής οργάνωσης ενός εργοταξίου, περιγράφεται στο
οργανόγραμμα των εργοταξίων της εταιρείας. Για λόγους οικονομίας χρόνου και χώρου
στην παράγραφο αυτή γίνεται παρουσίαση μιας συνοπτικής ανάλυσης των απαιτήσεων
και του τρόπου λειτουργίας που αφορά όλα τα εργοτάξια και όχι το καθένα ξεχωριστά.
Σε όλα τα εργοτάξια υπάρχει μια στοιχειώδης μηχανογραφική υποδομή, η οποία
βασίζεται σε έναν αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών που ποικίλει από εργοτάξιο σε
εργοτάξιο (κατά μέσο όρο 10 – 15 ηλεκτρονικοί υπολογιστές), γραμμή ISDN και
πρόσβαση στο Internet με διεύθυνση για e-mail σε ορισμένα από αυτά, ενώ σε κανένα
μέχρι τώρα δεν έχει γίνει εγκατάσταση τοπικού δικτύου LAN.
Τα προβλήματα και οι αδυναμίες που παρουσιάζονται στον τομέα της διαχείρισης του
έργου αφορούν συνήθως την ανταλλαγή πληροφοριών και την καθυστέρηση στην λήψη
αποφάσεων από τα κεντρικά.
Χρονοβόρα παρουσιάζεται πολλές φορές η διαδικασία της μισθοδοσίας, λόγω των
ελέγχων από τα κεντρικά, ενώ δυσκολίες από την ύπαρξη δύσκαμπτων προγραμμάτων
παλαιότερης γενιάς εμφανίζονται στις αποθήκες. Οι κωδικοί και οι ποσότητες των
υλικών που εξάγονται από την αποθήκη είναι στοιχεία που καταχωρούνται στο
πρόγραμμα την στιγμή που γίνεται η εξαγωγή βάσει του δελτίου αίτησης υλικών από
αποθήκη. Όμως για κάποια υλικά κυρίως ενσωματούμενα και δομικά π.χ. τσιμέντο είναι
δύσκολος ο εκ των προτέρων εντοπισμός της πραγματικής ανάλωσης και του κέντρου
κόστους που θα την απορροφήσει. Είναι σαφές ότι για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο
να υπάρχει πλήρη εικόνα όλων των αποθηκών στα κεντρικά, καθώς και ένα σύστημα που
να επιτρέπει στην κάθε αποθήκη να εκδίδει ετικέτες που θα χαρακτηρίζουν τα τεμάχια
και τα είδη των υλικών. Με άλλα λόγια είναι αναγκαία η εγκατάσταση Συστήματος
Διαχείρισης Αποθήκης (Warehouse Management) σε κάθε εργοτάξιο.
Κατά την επεξεργασία των τιμολογίων γίνεται καταχώρηση στο αρχείο της αποθήκης,
στο αρχείο του λογιστηρίου του εργοταξίου και στη συνέχεια αποστολή στα κεντρικά για

ενημέρωση του κεντρικού λογιστηρίου και του τμήματος Προμηθειών. Αυτό σημαίνει
πολλαπλές καταχωρήσεις που επιφέρουν τον κίνδυνο του λάθους και καθυστέρηση στην
ενημέρωση. Η ύπαρξη μιας κεντρικής βάσης δεδομένων με την οποία θα υπάρχει
ασφαλής επικοινωνία με τα εργοτάξια θα λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν και
επιπλέον θα επιτρέψει την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων.
Τέλος, θέματα που αφορούν την χρονική και κοστολογική παρακολούθηση του έργου,
την προμήθεια υλικών καθώς και τεχνικά θέματα σε επίπεδο μελέτης κατασκευής έχουν
αναλυθεί σε προηγούμενες παραγράφους, κατά την αναφορά στα αρμόδια τμήματα και
Διευθύνσεις.

4η ενότητα
Σκοπιμότητα για την ανάπτυξη ενός συστήματος ERP

4.1.

Στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας

Έχοντας αναλύσει στην προηγούμενη ενότητα τις λειτουργίες των διαφόρων τμημάτων
και διευθύνσεων της υπό εξέταση εταιρείας και σε συνδυασμό με την παράγραφο 2.3 που
περιγράφει τους γενικούς στρατηγικούς στόχους των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση
συστήματος ERP, στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι στρατηγικοί
στόχοι της εν λόγω εταιρείας.
Με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της, μέσω της βελτίωσης της
ποιότητας των υπηρεσιών και των εργασιών της, την αύξηση των κερδών, μέσω της
οικονομίας κλίμακας, και την εδραίωσή της, όχι μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και στο
εξωτερικό με την ανάληψη έργων εκεί, η υιοθέτηση ενός συστήματος ERP θα επιτρέψει
τα παρακάτω:
•

Έλεγχο εξόδων και κοστολογικών στοιχείων των έργων,
που είναι η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας. Είναι γεγονός,
ότι η ύπαρξη πολλών εργοταξίων των οποίων ο αριθμός
συνεχώς μεγαλώνει, έχει σαν αποτέλεσμα την διαφορετική
αντιμετώπιση εργασιών της ίδιας κατηγορίας. Με τον έλεγχο
εξόδων και κοστολόγησης εργασιών, ο στόχος είναι η
τυποποίηση των εργασιών αυτών και η επίτευξη οικονομίας
κλίμακας.

•

Καλύτερη σύνδεση των διαδικασιών κοστολόγησης και
προσφορών, για την δημιουργία ενημερωμένων προτάσεων
προσφορών για νέα έργα και συνεπώς αύξηση εσόδων. Είναι
απαραίτητο στην κοστολόγηση προσφορών νέων έργων να
λαμβάνονται υπόψη όλα τα διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν
κόστη εργασιών και προμηθειών, όχι απλά ενημερωμένων με
βάση τα τελευταία στοιχεία αλλά και ως προς την τοποθεσία
του νέου έργου και τα δεδομένα της εκεί Αγοράς.

•

Έλεγχο

των

προμηθειών

και

των

εργοταξίων,

προκειμένου

να

απαραίτητο

επίπεδο

αποθέματά

τα

αποθηκών

μειωθούν

στο
τους

των

ελάχιστο
και

μην

πραγματοποιούνται περιττές παραγγελίες, που αυξάνουν τα
έξοδα χωρίς λόγο. Στην παρούσα κατάσταση, λόγω της
έλλειψης άμεσης πληροφόρησης και ισχυρής κεντρικής
διαχείρισης, σαν αυτή που μπορεί να προσφέρει ένα σύστημα
ERP, δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικός ο έλεγχος των
αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο, με συνέπεια την ύπαρξη
πλεονάζοντος αχρησιμοποίητου υλικού. Επιπρόσθετα, η
τήρηση κεντρικού αρχείου θα επιτρέψει την αναζήτηση των
οικονομικότερων προσφορών, που σε συνδυασμό με τον
έλεγχο της τροφοδοσίας των εργοταξίων θα επιτρέψει την
επίτευξη οικονομίας κλίμακας.
•

Συντονισμό

εργασιών

και

μέσω

της

καλύτερης

παρακολούθησης των έργων, του ανθρώπινου δυναμικού και
του εξοπλισμού, ελαχιστοποίηση της ανάθεσης εργασιών σε
υπεργολάβους. Με το σύστημα ERP η εταιρεία αναμένει να
πετύχει καλύτερο προγραμματισμό των εργασιών της και να
ελαχιστοποιήσει έτσι την αναζήτηση υποστήριξης από
εξωτερικούς παράγοντες.
•

Βέλτιστη διαχείριση του μηχανικού εξοπλισμού της
εταιρείας, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό ο χρόνος
αδράνειας των μηχανημάτων, καθώς και ο αριθμός τους. Η
διάθεση

εξοπλισμού

στα

έργα

πρέπει

να

γίνεται

ορθολογιστικά. Το σύστημα ERP επιτρέποντας την εύκολη
διαχείριση και λήψη αποφάσεων σε σχέση με τις συνολικές
ανάγκες,

θα

επιτρέψει

την μείωση

του

στόλου

των

μηχανημάτων της εταιρείας και συνεπώς των εξόδων

συντήρησης και λειτουργίας τους. Παράλληλα, η ύπαρξη
κεντρικής τράπεζας δεδομένων με όλα τα στοιχεία που
αφορούν το μηχανολογικό εξοπλισμό, τον προγραμματισμό
εργασιών και τους προμηθευτές θα συντελέσει στην σωστή
λήψη αποφάσεων σχετικά με την αγορά ή ενοικίαση του
απαραίτητου εξοπλισμού.
Σε λειτουργικό επίπεδο, οι στόχοι της εταιρείας σχετίζονται με την καλύτερη ενημέρωση
των αρμοδίων, την ορθολογιστική διαχείριση των πόρων, τη βελτίωση της επικοινωνίας
μεταξύ των διαφόρων τμημάτων και εργοταξίων και τη βελτίωση και έλεγχο των
διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα, οι άμεσοι στόχοι είναι:
•

Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με κριτήριο την
βέλτιστη απασχόλησή του και πλήρη γνώση θεμάτων που
σχετίζονται με τις ικανότητες και την απόδοση των
εργαζομένων.

•

Συγκεντρωτική διαχείριση των αιτημάτων των πελατών,
προκειμένου να είναι δυνατή η ικανοποιητικότερη εξεύρεση
λύσης σε συνολικό επίπεδο.

•

Μείωση

του

χρόνου

δημιουργίας

λεπτομερών

συγκεντρωτικών αναφορών, που συνδυάζουν δεδομένα
διαφορετικών τμημάτων και διευθύνσεων.
•

Βελτίωση της επικοινωνίας και της ταχύτητας ανταλλαγής
πληροφοριών

μεταξύ

των

τμημάτων,

μέσω

της

αυτοματοποίησης των διαδικασιών.
•

Μείωση χρόνου αναζήτησης της πληροφορίας και βελτίωση
της απόδοσης της εργασίας.

•

Απαλλαγή από τις εφαρμογές παλαιότερης τεχνολογίας.
Έχοντας διαπιστώσει την ύπαρξη πολλών και ασύμβατων
μεταξύ τους προγραμμάτων για την υποστήριξη των διαφόρων
τμημάτων, η εταιρεία θεωρεί επιτακτική την ανάγκη
μετάβασης σε νέα τεχνολογία περισσότερο εύχρηστη και
επεκτάσιμη. Με αυτό τον τρόπο, θα επιτευχθεί εξάρτηση από
εξειδικευμένο προσωπικό μικρότερου αριθμού, αφού η
τεχνολογική πλατφόρμα θα είναι ενιαία. Επιπρόσθετα, οι
δυνατότητες των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής είναι
ασύγκριτα

ανώτερες

από

αυτές

που

προσφέρουν

οι

παλαιότερες τεχνολογίες.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το σύστημα που θα επιλεχθεί θα πρέπει να
πληρεί μια σειρά από κριτήρια, τα οποία υπαγορεύονται από τις λειτουργικές ανάγκες
των επιμέρους τμημάτων της εταιρείας. Στις επόμενες παραγράφους της ενότητας αυτής
περιγράφονται οι απαιτήσεις ανά τομέα εργασιών, που ταυτόχρονα αποτελούν και τα
κριτήρια για την επιλογή του συστήματος ERP.
Στην προηγούμενη ενότητα έγινε περιγραφή της εταιρείας με βάση τα τμήματα και της
Διευθύνσεις της. Επειδή για την τέλεση μιας εργασίας / διαδικασίας υπάρχει εμπλοκή
πολλών τμημάτων της εταιρείας, στην ενότητα αυτή οι απαιτήσεις εστιάζονται στους
τομείς των εργασιών προκειμένου να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια κριτήρια από τμήμα
σε τμήμα. Έτσι παρακάτω περιγράφονται οι απαιτήσεις οικονομικού, διαχείρισης
ανθρωπίνων πόρων, κοστολόγησης εργασιών, διαχείρισης εξοπλισμού, διαχείρισης
προμηθειών, σχεδιασμού και μελετών, προσφορών, διαχείρισης εργοταξίων και
αναφορών Διοίκησης.

4.2.

Απαιτήσεις Οικονομικού

Χρηματικές ροές
Το νέο σύστημα πρέπει να παρέχει διεπαφές (Interfaces) για την υποστήριξη
εφαρμογών όπως για παράδειγμα προγράμματα κοστολογίου.
Γενική λογιστική
Είναι απαραίτητη η ύπαρξη εφαρμογής που θα κάνει βέλτιστη χρήση όλων των
πληροφοριών που αφορούν τη βάση δεδομένων των αποθεμάτων.
Δάνεια και εγγυητικές
Θα πρέπει η εφαρμογή της γενικής λογιστικής να αναλύει όλα τα δεδομένα που
αφορούν συμβάσεις με τράπεζες ανά έργο και ταυτόχρονα να παρέχει
προειδοποιητικά μηνύματα για προθεσμίες πληρωμής.
Μετατροπή σε ξένα νομίσματα
Το σύστημα θα πρέπει να έχει να έχει δυνατότητα χειρισμού λογαριασμών
πολλαπλών νομισμάτων συμπεριλαμβανομένου και του EURO.
Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα της μετατροπής νομισμάτων με την ισχύουσα
ισοτιμία ή με βάση ιστορικά δεδομένα παλαιότερων ισοτιμιών.
Απαραίτητη η δυνατότητα ολοκληρωμένων αναφορών με βάση την ισχύουσα
ελληνική λογιστική καθώς και την αντίστοιχη άλλων κρατών.
Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει το χειρισμό πληρωμών σε ξένα νομίσματα, σε
προμηθευτές και υπεργολάβους και να υπολογίζει αυτόματα τα αντίστοιχα κέρδη
και απώλειες.
Διαχείριση παγίων
Το σύστημα θα πρέπει να καταγράφει κόστη και έσοδα από την αγορά, πώληση ή
ενοικίαση παγίων .
Να υπολογίζει αυτόματα την αξία των παγίων βάσει της απόσβεσης , πρέπει να
παρέχονται αναφορές σχετικά με την διαχείριση, διαθεσιμότητα, κατάσταση και
χρήση των παγίων.

4.3.

Απαιτήσεις διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και μισθοδοσίας

Μισθοδοσία
Οι κατασκευαστικές εταιρείες λόγω της φύσεως των εργασιών τους και των
πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων εργαζομένων παρουσιάζουν ιδιομορφίες στον
υπολογισμό μισθοδοσίας προσωπικού και απαιτούν συστήματα που να μπορούν
με απλό τρόπο για τον χρήστη να υποστηρίζουν πολύπλοκες διαδικασίες
υπολογισμού.
Είναι απαραίτητη η δυνατότητα αναφορών για τους εργαζομένους σε πολλές
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές συμπεριλαμβανομένων και των εργοταξίων
του εξωτερικού. Επίσης, το σύστημα πρέπει αυτόματα και γρήγορα να συσχετίζει
το κόστος του κάθε εργαζομένου ως προς την εργασία και τα υπόλοιπα κέντρα
κόστους ενός έργου.

Πλήρη βάση δεδομένων προσωπικών στοιχείων
Το σύστημα πρέπει να αποθηκεύει πληροφορίες για τους εργαζομένους της
εταιρείας σχετικά με την παρουσία τους και το ιστορικό της καριέρας τους μέσα
στην εταιρεία, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες από τους
αρμόδιους για ενημέρωση και να είναι εύκολη η ανανέωση των στοιχείων τους
από τα τμήματα Προσωπικού των έργων και των κεντρικών. Επίσης, το σύστημα
θα πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη και τις επιδόσεις των εργαζομένων στα
διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Ανάλυση δεδομένων και συγκρίσεις
Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει με λειτουργικό τρόπο μεγάλο και
ευμετάβλητο αριθμό καταγραφών που αντιστοιχούν, η κάθε μία, στους
υπαλλήλους της εταιρείας και να διαχειρίζεται θέματα μισθοδοσίας, υπερωριών,
απόδοσης, ικανοτήτων , κλπ παρέχοντας συγκριτικές αναφορές στους αρμόδιους
και τη Διοίκηση.

Αρχείο βιογραφικών
Είναι επιθυμητή από την εταιρεία η υποστήριξη με εύχρηστες οθόνες του αρχείου
βιογραφικών των εργαζομένων, καθώς και όσων έχουν αποχωρήσει από την
εταιρεία ή έχουν περάσει πρόσφατα από συνέντευξη και δεν έχουν προσληφθεί.
Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την αναζήτηση με κριτήρια του κατάλληλου
προσωπικού μέσα στην κεντρική βάση δεδομένων και απεικόνιση με βάση το
βαθμό καταλληλότητας.

4.4.

Απαιτήσεις παρακολούθησης και κοστολόγησης εργασιών

Ενοποίηση εργασιών
Το σύστημα πρέπει να παρέχει ενοποιημένες πληροφορίες που αφορούν τη
μισθοδοσία, το κόστος υλικών και κόστη λειτουργίας μηχανημάτων για την
υποστήριξη διαδικασιών κοστολόγησης.
Κωδικοποίηση κόστους
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες παραγράφους, τα δεδομένα κόστους
συλλέγονται από τα εργοτάξια και αποστέλλονται στα κεντρικά για την τελική
επεξεργασία και καταχώρηση. Εξαιτίας ειδικών απαιτήσεων κάποιων έργων για
τις ίδιες οντότητες τηρείται διαφορετική κωδικοποίηση μεταξύ των εργοταξίων
και των κεντρικών ή ακόμα και μεταξύ των τμημάτων μέσα στα κεντρικά. Για το
λόγο αυτό, και δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφορετική
κωδικοποίηση είναι επιβεβλημένη και συνεπώς πρέπει να τηρηθεί, θα πρέπει το
νέο σύστημα να συσχετίζει τους κωδικούς μεταξύ τους ώστε οι τελικοί χρήστες
να μπορούν να χειρίζονται τις πολλαπλά κωδικοποιημένες οντότητες με ενιαίο
τρόπο.
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίξει μία ενιαία κωδικοποίηση για όλες τις
οντότητες της εταιρείας και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως να επιτρέπει σε
δεδομένες καταστάσεις τη χρήση επιπλέον “εικονικών κωδικών”. Η δομή της
κωδικοποίησης θα πρέπει να είναι γενική και επεκτάσιμη τόσο σε βαθμό, όσο και
σε είδη νέων οντοτήτων.
Πολλαπλές συμβάσεις
Τα σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει μια ιεραρχική σειρά από συμβάσεις μέσα
σε κοινές κατηγορίες συμβάσεων και να επιτρέπει αναφορές στηριζόμενες σε
οριζόντιες και κατακόρυφες αναζητήσεις.

Απόκλιση από την προσφορά
Οι πιστοποιήσεις των έργων θα πρέπει να πυροδοτούν τη διαδικασία αυτόματης
σύγκρισης του κόστους του έργου ως προς την προσφορά και να ειδοποιεί τους
αρμόδιους κάθε φορά που υπάρχει υπέρβαση στον προϋπολογισμό.
Οι αναφορές αυτές θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από τους αρμόδιους
επιμετρητές και κοστολόγους της εταιρείας.
Αναζήτηση στοιχείων
Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την αναζήτηση στοιχείων βάσει συμβάσεων,
έργων, κέντρων κόστους, κλπ. Θα πρέπει να προσφέρεται στους χρήστες η
δυνατότητα φιλτραρίσματος και ταξινόμησης καθώς και δημιουργίας αναφορών
με βάση χρονολογικά και κοστολογικά κριτήρια σε όλα τα επίπεδα.
Έλεγχος αποθεμάτων και υλικών εργοταξίων
Βασισμένο στην ενοποίηση των προμηθειών, της λογιστικής και της διαχείρισης
υλικών το σύστημα θα πρέπει να παράγει αναφορές για την “θεωρητική ύπαρξη
υλικών στην αποθήκη του εργοταξίου”. Έτσι, θα είναι δυνατή η εκτίμηση της
αποδοτικότητας και του επιπέδου της διαχείρισης των υλικών από τους
αρμόδιους των εργοταξίων.
Διεπαφές
Λόγω της ύπαρξης προγραμμάτων των οποίων η χρήση είναι επιβεβλημένη για
πολλούς λόγους είναι απαραίτητη η υποστήριξη διεπαφών με αυτά.

4.5.

Απαιτήσεις διαχείρισης αποθεμάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού

Βάση δεδομένων υλικών
Η βάση δεδομένων υλικών θα πρέπει να συνδέεται με το τμήμα προμηθειών
προκειμένου αυτό να γνωρίζει το επίπεδο της πληρότητας των αποθηκών των
εργοταξίων σε υλικά. Όλα τα εξαρτήματα που απαιτείται θα πρέπει να έχουν
κωδικοποίηση και επιπλέον στην βάση δεδομένων να καταχωρείται η
διαθεσιμότητά τους ανά αποθήκη και ανά εργοτάξιο. Το σύστημα θα πρέπει να
υποστηρίζει δοσοληψίες που αφορούν προμήθεια, εισαγωγή και εξαγωγή υλικών
από την εκάστοτε αποθήκη και να υπάρχει ενημέρωση σε επίπεδο πραγματικού
χρόνου.
Ολοκλήρωση με άλλες διαδικασίες
Η ενότητα του συστήματος που διαχειρίζεται το απόθεμα υλικών θα πρέπει να
συνδέεται με την ενότητα που χειρίζεται τους πληρωτέους λογαριασμούς για τον
εντοπισμό εξαρτημάτων, προμηθευτών και των αντίστοιχων τιμολογίων. Ο
εντοπισμός εργαλείων και εξαρτημάτων θα πρέπει να μπορεί να γίνεται σε
συσχέτιση με τον μηχανολογικό εξοπλισμό του κάθε εργοταξίου.
Θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση με την ενότητα της γενικής λογιστής, προκειμένου
η Οικονομική Διεύθυνση να μπορεί να αντλεί πληροφορίες φορολογικού
περιεχομένου σχετικά με τον μηχανολογικό εξοπλισμό της εταιρείας που
εισάγεται ή εξάγεται σε χώρες του εξωτερικού.
Η ενότητα που διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό θα πρέπει να συνδέεται
με την ενότητα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, προκειμένου οι αρμόδιοι να
εξάγουν πληροφορίες σχετικά με το κόστος εργασιών των μηχανημάτων και σαν
συνάρτηση της εργασίας των χειριστών τους. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να
υπάρχει συσχέτιση της παρακολούθησης της συντήρησης των μηχανημάτων ως
προς τις εργατοώρες των συνεργείων.
Είναι απαραίτητη η σύνδεση με την ενότητα του συστήματος παρακολούθησης
και κοστολόγησης των έργων, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση της ανά

κέντρο κόστους επιβάρυνσης που επιβάλλει η παραγγελία υλικών και
ανταλλακτικών του μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε αυτά.
Παραγγελίες – εξαγωγές υλικών από τις αποθήκες
Αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης των υλικών της αποθήκης είναι πολλές φορές
η ύπαρξη μεγάλου αποθέματος, το οποίο με το κλείσιμο κάθε έργου παραμένει
αχρησιμοποίητο. Στόχος του συστήματος θα πρέπει να είναι η παρακολούθηση
του ρυθμού ροής των υλικών από και προς την αποθήκη κατά τρόπο τέτοιο ώστε
αφενός μεν η διαδικασία παραγγελίας νέων υλικών να εκτελείται αυτόματα με
την εξαγωγή τους από την αποθήκη, αφετέρου δε να υπόκειται σε κανόνες
υπολογισμού

ασφαλούς

αποθέματος,

ελαχίστου

και

μεγίστου

επιπέδου

αποθέματος, οικονομίας, κλπ.
Ταυτόχρονη διαχείριση υλικών πολλαπλών εργοταξίων
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση των παραγγελιών και τη ροή
των υλικών εξετάζοντας τις συνολικές απαιτήσεις των έργων και τις δυνατότητες
αποθήκευσης και απορρόφησης υλικού των εργοταξίων. Ανά πάσα στιγμή θα
πρέπει να είναι γνωστή η έλλειψη ή το απόθεμα των υλικών των διαφόρων
αποθηκών και να υπολογίζεται το κόστος παραγγελίας ή μεταφοράς, προκειμένου
να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας.
Είναι αναγκαίο το σύστημα να υποστηρίζει την αναζήτηση των υλικών και των
εξαρτημάτων του μηχανολογικού εξοπλισμού με βάση το αντικείμενο, κωδικό,
ηλικία ή ημερομηνία λήξης, εργοτάξιο, κλπ.
Χρονικός προγραμματισμός
Η τακτική συντήρηση των μηχανημάτων της εταιρείας γίνεται με βάση τις
οδηγίες των κατασκευαστών όταν συμπληρώνονται ο χρόνος εργασίας ή τα
χιλιόμετρα κίνησης που αυτοί ορίζουν. Ωστόσο το σύστημα θα πρέπει να
υποστηρίζει τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων και
αντίστοιχων αλγορίθμων πρόβλεψης, προκειμένου όπου είναι δυνατόν, να
προλαμβάνονται οι έκτακτες συντηρήσεις και να μειωθούν οι αρνητικές

συνέπειες από τον μεγάλο χρόνο αδράνειας λόγω επισκευής συγκεκριμένων
μηχανημάτων. Από την επεξεργασία όλων αυτών των στοιχείων το τμήμα
Μηχανολογικού Εξοπλισμού της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες
δυνατότητες του συστήματος, θα μπορεί να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το
ποια είναι η

βέλτιστη λύση όσον αφορά την κατοχή και συντήρηση ενός

μηχανήματος ή ενοικίασή του από τρίτους.
Η γνώση των απαιτήσεων σε μηχανήματα όλων των εργοταξίων, κατά τρόπο
παρόμοιο με τα υλικά των αποθηκών τους, θα επιτρέπει στους υπεύθυνους του
μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας να προγραμματίζουν συγκεντρωτικά
της διάθεση των μηχανημάτων σε όλα τα έργα δεσμεύοντας όλον τον απαραίτητο
εξοπλισμό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, και στον τομέα του μηχανολογικού
εξοπλισμού σταδιακά θα είναι εφικτή η οικονομία κλίμακας με την αποδέσμευση
μηχανολογικού εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιείται και πώλησή του ή ενοικίαση
του σε τρίτους. Αυτό ταυτόχρονα θα ελαττώσει και τις παραγγελίες σε
ανταλλακτικά, καθώς και τα έξοδα της τακτικής συντήρησης των μηχανημάτων.

4.6.

Απαιτήσεις διαχείρισης προμηθειών

Αλυσίδα εφοδιασμού
Το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας θα πρέπει να υποστηρίζει την αλυσίδα
εφοδιασμού και παραγγελιών υλικού σε όλη την έκταση. Όλη η ροή εργασιών
της διαδικασίας θα πρέπει να υποστηρίζεται με την μορφή αυτοματοποιημένων
προειδοποιήσεων (automated alerts), καταστάσεων εργασιών που πρέπει να
γίνουν, μηνυμάτων αίτησης και έγκρισης, εξουσιοδοτήσεων ,κλπ.
Αναζήτηση προμηθευτών
Σε πολλές κατηγορίες υλικών συμφέρει την εταιρεία η προμήθεια από την τοπική
αγορά συνήθως λόγω του κόστους των μεταφορικών. Ωστόσο, το καθαρό κόστος
αγοράς και μεταφοράς ενός υλικού δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για την
επιλογή κάποιου προμηθευτή. Παράγοντες όπως ο διακανονισμός του
προμηθευτή και η αξιοπιστία του σε ποιότητα και χρόνους παράδοσης
θεωρούνται εξίσου σημαντική. Το σύστημα συνεπώς θα πρέπει να καταγράφει
όλα αυτά τα δεδομένα ανά προμηθευτή και υλικό, διευκολύνοντας την διαδικασία
της επιλογής.
Παραγγελίες
Στο σύστημα θα πρέπει να υπάρχει μία βιβλιοθήκη από προκαθορισμένους όρους
και συμφωνητικά που θα συμπεριλαμβάνονται στις φόρμες παραγγελίας προς
τους προμηθευτές. Επιπρόσθετα το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει
κατηγοριοποίηση ειδικών παραγγελιών και να συσχετίζει αυτόματα παραγγελίες
και εμβάσματα.
Είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία αίτησης υλικού – ελέγχου
αποθεμάτων – έγκρισης παραγγελίας – παραγγελίας, αλλά θα πρέπει παράλληλα
να υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης ταχέων παραγγελιών με τη διαδικασία του κατ’
επείγοντος στις οποίες ενδεχομένως να παρακάμπτεται η προκαθορισμένη
διαδικασία, προκειμένου να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εκτέλεση
κάποιου έργου. Για το λόγο αυτό το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να κάνει σαφή

διαχωρισμό των καταστάσεων, ώστε ούτε το σύστημα διασφάλισης ποιότητας να
καταστρατηγείται, αλλά ούτε και η έλλειψη κάποιας έγκρισης ή στοιχείου, που
θεωρείται απαραίτητο κατά τη λήψη προσφορών από προμηθευτές, να προκαλεί
δυσκαμψία στο χειρισμό κρίσιμων θεμάτων.
Πληρωμές
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την ενεργοποίηση πληρωμών μέσω
επιταγών ή να τυπώνει αυτόματα τιμολόγια και όλα τα απαραίτητα παραστατικά
ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής.
Βάση δεδομένων προμηθευτών
Το σύστημα θα πρέπει να ενσωματώνει μία εκτεταμένη και λεπτομερή βάση
δεδομένων, στην οποία θα καταχωρούνται όλοι οι προμηθευτές και γενικότερα οι
πηγές των υλικών, των ανταλλακτικών και των μηχανημάτων της εταιρείας. Η
εφαρμογή αυτή θα πρέπει, σύμφωνα με την πλήρη δομή και γεωγραφικές
τοποθεσίες εργοταξίων και γραφείων της εταιρείας, να εξυπηρετεί στον
εντοπισμό εναλλακτικών προμηθευτών για το κάθε είδος υλικού ή ανταλλακτικό.
Επίσης, θα πρέπει να καταγράφεται η τελευταία τιμή κάποιου υλικού που έχει
παραγγελθεί και να γίνεται ενημέρωση της βάσης κάθε φορά που λαμβάνει χώρα
μία παραγγελία. Στην ίδια βάση δεδομένων θα πρέπει να καταγράφονται
λεπτομερή δεδομένα των προμηθευτών και να επιτρέπεται πρόσβαση στους
αρμόδιους της Οικονομικής Διεύθυνσης για την παρακολούθηση θεμάτων που
αφορούν τους λογαριασμούς των προμηθευτών. Τέλος, θα πρέπει να
καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν την απόδοση των προμηθευτώ ν στα
αιτήματα της εταιρείας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη μιας τέτοιας βάσης δεδομένων θεωρείται από
την εταιρεία ως θέμα στρατηγικής σημασίας, αφού η δυνατότητα της εύρεσης
προμηθευτή με το μικρότερο για την εταιρεία κόστος θα συμβάλλει σημαντικά
στην οικονομία κλίμακας που η Διοίκηση της εταιρείας θέλει να πετύχει.

Σύστημα ελέγχου μηχανημάτων και υλικών που καλύπτονται από εγγύηση
Λόγω της γεωγραφικής εξάπλωσης της εταιρείας και κακής πληροφόρησης
μεταξύ των τμημάτων και εργοταξίων, πολλές φορές λαμβάνουν χώρα
παραγγελίες για ανταλλακτικά μηχανημάτων που καλύπτονται από την εγγύηση
του κατασκευαστή τους. Το σύστημα συνεπώς θα πρέπει να εμποδίζει τις
αιτήσεις παραγγελίας τέτοιων υλικών και να ενεργοποιεί την διεκδίκηση των
δικαιωμάτων της εγγύησης.

Σύνδεση παραγγελίας με πληρωμή
Η εκτέλεση μιας παραγγελίας θα πρέπει να κρατά το σύστημα σε αναμονή για
την παραλαβή των υλικών, η οποία μόλις επιβεβαιωθεί από τον αρμόδιο (π.χ.
αποθηκάριο) θα πρέπει να ακολουθείται από την διαδικασία πληρωμής και
έκδοσης παραστατικών.
Υποστήριξη ξένων νομισμάτων
Όπως και στην περίπτωση των οικονομικών απαιτήσεων, η εταιρεία επιθυμεί το
νέο σύστημα να υποστηρίζει την έκδοση αναφορών και τον χειρισμό
παραγγελιών

σε

ξένα

νομίσματα,

προκειμένου

να

εξυπηρετηθούν

οι

εγκαταστάσεις της στο εξωτερικό.

E-Business
Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και των προμηθευτών
της, κατά την παρούσα φάση, η υποστήριξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου
δεν αποτελεί βασική απαίτηση που πρέπει να εκπληρωθεί. Παρόλα αυτά, η
δυνατότητα του συστήματος να υποστηρίξει τη διαδικασία των προμηθειών με
την χρήση εξελιγμένων υπηρεσιών μέσω του Internet και κάποιου μελλοντικού
δικτύου της εταιρείας τύπου Extranet θα αποτελέσει ένα δευτερεύον κριτήριο
επιλογής.

Εγκυρότητα δεδομένων
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες του
συστήματος θα αναθέτουν κωδικό σε κάποιο υλικό ή είδος υλικού υπό
παραγγελία. Για το λόγο αυτό ο τρόπος με τον οποίο θα υποστηρίζει την
κωδικοποίηση το σύστημα, πρέπει να επιτρέπει στον χρήστη πρώτα την επιλογή
μιας ομάδας (π.χ. επεξεργασία ύδατος) και στη συνέχεια ένα συγκεκριμένο είδος
(π.χ. αντλία) κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι αναγκαία η χρήση λίστας
κωδικοποίησης, που πολλές φορές αποτελεί αιτία σφαλμάτων λόγω κακής
εκτίμησης και μετάφρασης τεχνικών όρων από τους χρήστες.

Έλεγχος αποθεμάτων
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο το σύστημα θα πρέπει να
αποτρέπει την εκτέλεση παραγγελίας όταν υπάρχει ικανοποιητικό απόθεμα και να
την επιτρέπει σύμφωνα με κάποιους κανόνες χειρισμού των αποθεμάτων υλικού.

Αναφορές
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την έκδοση αναφορών ανάλογα με τις
απαιτήσεις των υπευθύνων και της Διοίκησης και να επιτρέπει την εξαγωγή τους
δε άλλες εμπορικές εfαρμογές τύπου MS Office για επιπλέον ανάλυση και
επεξεργασία.

4.7.

Απαιτήσεις διαδικασιών σχεδιασμού των έργων

Υποστήριξη χρονικού προγραμματισμού
To λογισμικό σχεδιασμού θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία χρονικού
προγραμματισμού

χρησιμοποιώντας

ιεραρχική

ανάλυση

εργασιών

στο

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, κωδικοποιώντας τις επιμέρους εργασίες και
υποστηρίζοντας πολλαπλά ημερολόγια εργασιών ανά έργο, τύπο εργασίας,
κατηγορία μηχανημάτων, κλπ.
Διαχείριση πόρων
Πρέπει να είναι εφικτή η διαχείριση της ανάθεσης καθηκόντων στους πόρους της
εταιρείας, όπως υλικά, εργατικό δυναμικό, διοικητικό και επιστημονικό
προσωπικό, μηχανήματα και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό. Στα πλαίσια της
διαχείρισης των πόρων της εταιρείας, το σύστημα θα πρέπει να διαχειρίζεται και
τους υπεργολάβους. Είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας βάσης δεδομένων, στην οποία
θα είναι καταχωρημένοι όλοι οι πόροι της εταιρείας και κωδικοποιημένοι
σύμφωνα με το είδος τους. Η αναζήτηση των εγγραφών θα πρέπει να γίνεται
μέσω ιεραρχικών κατηγοριών (π.χ. σωλήνας Î πλαστικός Î 100mm Î κλπ).
Ο κάθε πόρος θα πρέπει να σχετίζεται με κάποιο κόστος, έτσι ώστε το συνολικό
κόστος

της

κάθε

δραστηριότητας

που

περιλαμβάνεται

στο

χρονικό

προγραμματισμό να καταγράφεται.
Για υλικά και εξαρτήματα, όπου είναι δυνατό και απαραίτητο, θα πρέπει να
υπάρχει συσχέτιση με άλλα εναλλακτικά υλικά ή εξαρτήματα, προκειμένου οι
υπεύθυνοι

σχεδιασμού

των

έργων

να

προβαίνουν

απρόσκοπτα

στον

προγραμματισμό, χωρίς να απαιτείται η επικουρική συνδρομή για παροχή
συμβουλών των υπευθύνων διαχείρισης μηχανολογικού εξοπλισμού ή των
μηχανικών κατασκευής.

Κρίσιμες διαδικασίες
Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει και να επισημαίνει τις κρίσιμες
διαδικασίες για την εκτέλεση κάποιου έργου, η καθυστέρηση των οποίων

προκαλεί επιμήκυνση του συνολικού χρόνου. Επιπρόσθετα, σε κάθε αλλαγή του
χρονικού προγραμματισμού κάποιου έργου, θα πρέπει ο εντοπισμός των
κρίσιμων διαδικασιών να γίνεται αυτόματα. Σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση
της χρονικής προθεσμίας που επιβάλλει η σύμβαση του έργου, θα πρέπει
αυτομάτως να ενεργοποιούνται προειδοποιητικά μηνύματα.

Παρακολούθηση προόδου εργασιών
Η παρακολούθηση των εργασιών και η σύγκριση της προόδου των έργων ως προς
τον αρχικό χρονικό και κοστολογικό προγραμματισμό είναι υψίστης σημασίας
για την εταιρεία. Είναι απαραίτητο το σύστημα να υποστηρίζει συγκρίσεις μεταξύ
των ολοκληρωμένων εργασιών και των αρχικών εκτιμήσεων με τη μορφή
καθαρών μεγεθών και ποσοστών και να προβαίνει σε νέες προβλέψεις. Στο
στάδιο αυτό είναι πλέον επιθυμητή η υποστήριξη σεναρίων What – if.

Σύνδεση με υπεργολάβους
Δεδομένου ότι παρόμοιες καταστάσεις αντιμετωπίζονται και από τους
υπεργολάβους της εταιρείας θα πρέπει το σύστημα να έχει τη δυνατότητα
ενσωμάτωσης των δικών τους προγραμματισμών στον ενιαίο συνολικό
προγραμματισμό του έργου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της
προόδου των εργασιών τους από το τμήμα Σχεδιασμού και το τμήμα
Κοστολογίου.
Ολοκλήρωση με άλλα προγράμματα
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες παραγράφους, λόγω της ύπαρξης
εφαρμογών , των οποίων η διατήρηση είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, θα
πρέπει το σύστημα να παρέχει διεπαφές για παράλληλη και ταυτόχρονη
λειτουργία.
Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να συνδέει έγγραφα, σχέδια (αρχεία CAD) και
σαρωμένες εικόνες, ώστε με το πέρας των εργασιών ενός έργου πέρα από το
ιστορικό αρχείο της εταιρείας να υπάρχει πλήρες και λεπτομερές αρχείο σχεδίων

και αναφορών “ως κατασκευάσθη” (as built), που συνήθως είναι συμβατική
υποχρέωση της εταιρείας απέναντι στον Κύριο του έργου.
Για την δημιουργία αναφορών και κυρίως για την περαιτέρω επεξεργασία της
πληροφορίας θα πρέπει να υποστηρίζεται η εξαγωγή δεδομένων σε εφαρμογές
τύπου MS Office.
Δημιουργία αναφορών
Το σύστημα θα πρέπει να παράγει αναφορές προόδου εργασιών για όλα τα έργα,
να προβαίνει σε ανάλυση πολλαπλών επιπέδων (ανά λειτουργία ή είδος
εργασιών) υψηλής ποιότητας προκειμένου να χρησιμοποιούνται από την εταιρεία
όχι μόνο για εσωτερική ενημέρωση, αλλά και για ενημέρωση προς τα έξω.
Ολοκλήρωση με άλλες λειτουργίες και τμήματα
Η εκτέλεση ενός έργου αποτελεί την κοινή συνιστάμενη πολλών διαφορετικών
επιμέρους εργασιών. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός και ο επανασχεδιασμός σε
κάποιο ενδιάμεσο στάδιο του έργου απαιτούν απόλυτη συνεργασία με τις
λειτουργίες άλλων τμημάτων. Τα δεδομένα των επιμετρητών και κοστολόγων
πρέπει να είναι πάντα στη διάθεση του τμήματος Σχεδιασμού, προκειμένου να
χρησιμοποιούνται ως αφετηρία για την σύνταξη προγραμματισμού και την
δημιουργία προβλέψεων. Αλλαγές στον προγραμματισμό των εργασιών ενός
έργου συνεπάγονται αλλαγές στο πρόγραμμα ροής παραγγελιών, πράγμα που
σημαίνει ότι η λειτουργία του σχεδιασμού ενός έργου επηρεάζει τη λειτουργία
προμηθειών της εταιρείας. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης των έργων (εργοταξιάρχες,
μηχανικοί κατασκευής) πρέπει να είναι ενήμεροι για κάθε αλλαγή στο σχεδιασμό
και συνεπώς τυχόν αλλαγές θα πρέπει να ενεργοποιούν αντίστοιχα μηνύματα
ενημέρωσης.
Ανάλυση ρίσκου
Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να επιτρέπει είτε αυτόματα είτε χειρονακτικά
τον προσδιορισμό του ρίσκου μιας δραστηριότητας.

4.8.

Απαιτήσεις διαδικασιών προσφορών

Βάση δεδομένων πελατών και συμβολαίων
Είναι αναγκαία η ύπαρξη βάσης δεδομένων του πελατολογίου της εταιρείας και
των αντίστοιχων συμβάσεων και συμβολαίων που έχουν υπογραφεί στο
παρελθόν. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει της εισαγωγή στοιχείων
προσώπων διαφόρων οργανισμών και την καταγραφή των επαφών των
υπευθύνων της εταιρείας με αυτά.
Για λόγους ασφαλείας που αφορούν την τήρηση εγγράφων το σύστημα θα πρέπει
να υποστηρίζει την ύπαρξη ενός αρχείου όλων των εγγράφων και συμβάσεων σε
ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε αφενός μεν να είναι εύκολη η διαχείρισή τους,
αφετέρου δε να είναι ασφαλέστερη η διατήρησή τους, αφού δεν θα απαιτείται η
συνεχής πρόσβαση στο φυσικό αρχείο.
Βάση δεδομένων έργων
Για την εταιρεία είναι αναγκαία η παρακολούθηση έργω ν που την ενδιαφέρουν
από το στάδιο της αρχικής προκήρυξης, μέχρι και το στάδιο της υπογραφής της
τελικής συμφωνίας. Είναι αναγκαία η σύνταξη αναφορών σχετικά με το είδος του
προκυρησσόμενου έργου, τον τόπο κατασκευής του, τον Κύριο του έργου, τους
ενδιαφερόμενους ανταγωνιστές, κλπ. Θα πρέπει να είναι δυνατή η παρουσίαση
των αναφορών σε συσχέτιση με έγγραφα, φωτογραφίες, σχέδια κλπ.
Ολοκλήρωση με άλλα τμήματα και λειτουργίες
Το τμήμα προσφορών συνεργάζεται στενά, για την προετοιμασία μιας
προσφοράς, με το τμήμα Κοστολογίου, το τμήμα Σχεδιασμού της Τεχνικής
Διεύθυνσης και το Νομικό τμήμα. Λόγω των απαιτήσεων της εταιρείας για
ασφάλεια στην πρόσβαση δεδομένων που αφορούν προσφορές της για νέα έργα
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στα δικαιώματα πρόσβασης
των αρμοδίων στην πληροφορία.

4.9.

Διαχείριση εργοταξίων

Η παρακολούθηση των εργοταξίων γίνεται και σε τοπικό επίπεδο και από τα
αρμόδια τμήματα των κεντρικών. Έτσι οι απαιτήσεις των εργοταξίων όσον αφορά
το νέο σύστημα, αποτελούν σύνοψη όσων έχουν περιγραφεί στις προηγούμενες
παραγράφους. Προκειμένου να αποφευχθούν οι πολλαπλές καταχωρίσεις, η λύση
που επιθυμεί η εταιρεία είναι η δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων,
στην οποία θα έχουν πρόσβαση είτε για άντληση πληροφορίας, είτε για
πρωτογενή καταχώρηση τα εργοτάξια. Σε καθημερινή βάση θα πρέπει να
ενημερώνονται οι αρμόδιοι των κεντρικών για θέματα όπως οι παρουσίες του
προσωπικού, οι ώρες χρήσης μηχανημάτων, οι ώρες αδράνειας μηχανημάτων
λόγω επισκευής ή άλλων αιτιών, ο όγκος και το κόστος της κατανάλωσης
λιπαντικών και καυσίμων, κλπ. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το διοικητικό
κενό που πολλές φορές παρουσιάζεται μεταξύ των κεντρικών και των εργοταξίων
και θα επιτραπεί στην Διοίκηση της εταιρείας η ενημέρωση, σε πραγματικό
χρόνο, σε θέματα οικονομικής φύσης και προόδου εργασιών των έργων ανά
εργοτάξιο.
Λόγω του ότι τα εργοτάξια θεωρούνται πολλές φορές ως ξεχωριστές αυτόνομες
διοικητικά μονάδες της εταιρείας, θα πρέπει οι κατά τόπους εργοταξιάρχες να
έχουν την δική τους ενημέρωση για θέματα που τους αφορούν. Οι ελάχιστες
απαιτήσεις των διοικήσεων των εργοταξίων από ένα τέτοιο σύστημα αφορούν:


Αναλύσεις κόστους



Αναφορές αποθεμάτων υλικών αποθήκης



Θέματα μισθοδοσίας



Λίστες προσωπικού και λεπτομερή στοιχεία εργαζομένων



Λειτουργία μηχανημάτων και συντηρήσεις – επισκευές



Πορεία του έργου και τήρηση χρονικού και κοστολογικού
προγραμματισμού



Παρακολούθηση παραγγελιών που αφορούν το συγκεκριμένο
έργο



Προβλέψεις



Αναφορές σχετικά με τις χρηματικές ροές προς τις τοπικές
υπηρεσίες (ΙΚΑ, Εφορία, κλπ)



Αναφορές τοπικών προμηθευτών και υπεργολάβων



Πρόσβαση στα αρχεία συμβάσεων



Δημιουργία σεναρίων What – if



Δυνατότητα εύκολης αναζήτησης και ταξινόμησης στοιχείων
που τους αφορούν από τη βάση δεδομένων

4.10.

Γενικές διοικητικές απαιτήσεις της εταιρείας

Δημιουργία αναφορών
Είναι απαίτηση της εταιρείας από το σύστημα η δημιουργία διαφανών και εύκολα
προσαρμόσιμων από τους χρήστες αναφορών, τόσο σε τακτά χρονικά
διαστήματα, όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις.
Οι αναφορές που επιθυμεί η Διοίκηση είναι:


Ισολογισμοί



Αναφορές χρηματικών ροών



Μισθοδοσία



Λίστες προσωπικού



Βιογραφικά



Αναφορές ατυχημάτων και ασφαλείας εργοταξίων



Προβλέψεις δαπανών



Αναφορές προσφορών



Στατιστικά έργων



Αναφορές απόδοσης εργοταξίων, κλπ.

Χειρισμός δεδομένων
Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη αναζήτηση δεδομένων τόσο σε
οριζόντια όσο και σε κατακόρυφη διάσταση. Είναι βασική απαίτηση της
Διοίκησης η ευχρηστία του προγράμματος, έτσι ώστε να μην απαιτείται διαρκώς
η συνδρομή των υπευθύνων πληροφορικής. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να είναι
εύκολη η ταξινόμηση, το φιλτράρισμα δεδομένων, καθώς και η προβολή
αναφορών πριν την εκτύπωση. Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα
αποστολής των αναφορών με e-mail, καθώς και σύνταξης αυτών ανά πάσα
στιγμή.

Ανθρώπινοι πόροι
Επιθυμία της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ύπαρξη ενημέρωσης σε θέματα που
αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού,

το κόστος της μισθοδοσίας του

προσωπικού ως προς τον συνολικό προϋπολογισμό, καθώς επίσης και ενημέρωση
σχετικά με τις προσλήψεις και αποχωρήσεις προσωπικού.
Διαχείριση αλληλογραφίας
Τόσο για θέματα εσωτερικής όσο και για θέματα εξωτερικής αλληλογραφίας το
σύστημα πρέπει να παρέχει πλήρη υποστήριξη στην δημιουργία εντύπων,
πρωτοκόλληση, τήρηση αρχείων και καταγραφή κινήσεων (αποστολές –
κοινοποιήσεις).
Χειρισμός διαδικασιών
Ένα βασικό πλεονέκτημα των συστημάτων ERP είναι η αυτοματοποίηση των
διαδικασιών του οργανισμού. Με την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος η
εταιρεία θέλει να πετύχει τον καλύτερο έλεγχο και την τήρηση των διαδικασιών
της κατά τον τρόπο που η Διοίκηση επιθυμεί. Ωστόσο, το σύστημα θα πρέπει να
χαρακτηρίζεται από ευελιξία, προκειμένου να υποστηρίζει πιθανές μελλοντικές
αλλαγές στη δομή του οργανογράμματος και του τρόπου εφαρμογής των
διαδικασιών της. Έτσι, το σύστημα θα αποτελεί εργαλείο του συνολικού
συστήματος διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας, χωρίς να την δεσμεύει σε
προεπιλεγμένες πρακτικές, δίνοντας την ευχέρεια επιλογής νέων πρακτικών που
θα επιτρέψουν την εξέλιξή της και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

5η ενότητα
Επιλογή συστήματος ERP

5.1.

Αδυναμίες που πρέπει να καλυφθούν

Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκε το προφίλ της εταιρείας, η υφιστάμενη
κατάσταση του τρόπου λειτουργία της και έγινε ανάλυση των στόχων της από την
εγκατάσταση ενός συστήματος ERP. Στην ενότητα αυτή θα γίνει παρουσίαση της
μεθοδολογίας και της στρατηγικής που επέλεξε η εταιρεία, προκειμένου να επιλέξει το
κατάλληλο σύστημα. Συνοπτικά αυτό που επιθυμεί η εταιρεία είναι ένα ευέλικτο
πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα αποτελέσει μία ενιαία πλατφόρμα μηχανογραφικής
οργάνωσης όλων των τμημάτων της, θα παρέχει λεπτομερή διοικητική πληροφόρηση και
θα επιτρέψει να αποσυρθούν απαρχαιωμένες εφαρμογές. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες
αδυναμίες, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, προκειμένου να μην
αποτελέσουν τροχοπέδη στην υλοποίηση του συστήματος ERP. Τα συμπεράσματα από
τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και οι προς αντιμετώπιση αδυναμίες περιγράφονται
παρακάτω:


Διαδικαστικά και οργανωτικά προβλήματα
Υπάρχει έλλειψη τυποποίησης των διαδικασιών σε κρίσιμους τομείς της
εταιρείας, όπως προμήθειες, διαχείριση αποθεμάτων, κλπ. Επιπρόσθετα,
υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση του προσωπικού για το ποιος και που έχει
τα στοιχεία που αναζητούνται με αποτέλεσμα αφενός να αναλώνεται
πολύτιμος

χρόνος

για

την

ανεύρεσή

τους

και

αφετέρου

να

επαναλαμβάνονται οι ίδιες εργασίες.


Μηχανογραφικές / πληροφοριακές αδυναμίες
Στην

εταιρεία

υπάρχουν

διάσπαρτες

μηχανογραφικές

εφαρμογές,

ασύμβατες πολλές φορές μεταξύ τους, που είναι αποτέλεσμα κακής έως
και ανύπαρκτης πληροφοριακής στρατηγικής. Έτσι, πολλά τμήματα έχουν
τελείως ανεξάρτητη μηχανογραφική οργάνωση από τα άλλα, με συνέπεια
τις πολλαπλές καταχωρήσεις των πρωτογενών στοιχείων, ενώ άλλα δεν
διαθέτουν καθόλου μηχανογραφική υποδομή. Επίσης, πολλές από τις
εφαρμογές που υποστηρίζουν τη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων της

εταιρείας είναι απαρχαιωμένες και με αρκετά λειτουργικά προβλήματα.
Τα κυριότερα από τα προβλήματα αυτά είναι η αδυναμία αυτόματης
εξαγωγής και εισαγωγής στοιχείων σε άλλες εφαρμογές, το γεγονός ότι
στηρίζονται στην διαχείριση αρχείων και όχι στη χρήση σχεσιακών
βάσεων δεδομένων και επιπλέον λειτουργούν σε μεμονωμένους
σταθμούς εργασίας (stand alone). Επίσης, το γεγονός ότι έχουν
αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας σαν εργαλεία γλώσσες προηγούμενης γενιάς
καθιστά χρονοβόρα την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζουν.
Τέλος, μία βασική συνέπεια της μηχανογραφικής οργάνωσης της
εταιρείας είναι η ελλιπής

διοικητική πληροφόρηση και η αδυναμία

παρακολούθησης ενοποιημένων στοιχείων σε συνολικό επίπεδο εταιρείας.


Ελλιπής δικτυακή και συστημική υποδομή
Το κυριότερο συμπέρασμα που προκύπτει εξετάζοντας την εταιρεία είναι
η έλλειψη σύνδεσης με τα εργοτάξια. Αυτό είναι ένα γενικότερο
πρόβλημα του κλάδου των κατασκευαστικών εταιρειών και οφείλεται
στους παρακάτω λόγους:
⇒ Ο αριθμός των εργοταξίων δεν είναι σταθερός.
⇒ Ο χρόνος λειτουργίας των εργοταξίων είναι περιορισμένος.
⇒ Η θέση των εργοταξίων είναι τις περισσότερες φορές μακριά
από ψηφιακά κέντρα και γραμμές.
⇒ Υπάρχει έλλειψη προσωπικού για τη υποστήριξη των
πληροφοριακών αναγκών των εργοταξίων σε τοπικό επίπεδο.

5.2.

Προετοιμασία για την διαδικασία επιλογής συστήματος ERP
Για την εγκατάσταση συστήματος ERP είναι αναγκαίο να γίνουν κάποιες
ενέργειες, ώστε να μπορέσει η εταιρεία να αφομοιώσει το νέο σύστημα και να
εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματά του. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη
παράγραφο, υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, οι οποίες πρέπει να εξαλειφθούν για
την ομαλή ροή της διαδικασίας υλοποίησης του συστήματος. Ωστόσο, δεδομένου
ότι τα συστήματα ERP διαφέρουν από προμηθευτή σε προμηθευτή, θα πρέπει η
διαδικασία της προετοιμασίας της εταιρείας να γίνει παράλληλα ή ακόμη και πριν
από την διαδικασία επιλογής συγκεκριμένου συστήματος, η οποία θα γίνει
σύμφωνα με τα κριτήρια των απαιτήσεων που περιγράφηκαν στην 4η ενότητα. Το
ζητούμενο είναι με την έναρξη της εγκατάστασης του συστήματος η εταιρεία να
πλήρως προετοιμασμένη, για να το αφομοιώσει και να το λειτουργήσει,
(Davenport, 1998). Τα στάδια προετοιμασίας της εταιρείας είναι τα παρακάτω:


Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών (BPR)
Το ERP εκτός από εργαλείο της Διοίκησης δρα και σαν
εργαλείο των εργαζομένων και του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας της εταιρείας. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών
είναι το βασικό πλεονέκτημα τέτοιων συστημάτων. Για την
επιτυχή

λειτουργία

συστήματος

και

εταιρείας

είναι

επιβεβλημένη η υιοθέτηση διαδικασιών που χρησιμοποιούν τις
δυνατότητες

των

νέων

τεχνολογιών.

Διαδικασίες

που

στηρίζονται

σε

παλιές

πρακτικές

αναπόφευκτα

θα

αντικατασταθούν από νέες. Έτσι, πολύ πριν την έναρξη της
υλοποίησης και εγκατάστασης του λογισμικού θα πρέπει η
εταιρεία να προσανατολιστεί στις διαδικασίες, (Taylor, 1999),
και προχωρώντας ακόμη περισσότερο να καταλήξει στην
μετατροπή των βασικών λειτουργικών πυρήνων της, (Cadwell,
Stein,1998).

Το

κάθε

σύστημα

ERP

ενσωματώνει

πρακτικές

που

προέρχονται από την εμπειρία των κατασκευαστών του,
ωστόσο για μία εταιρεία με σαφώς επιτυχημένη πορεία μέχρι
τώρα, η υιοθέτηση “ξένων” διαδικασιών, χωρίς αυτό να είναι
απόλυτο, μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Συνεπώς,
είναι αναγκαίο η εταιρεία να προβεί σε πλήρη αποτύπωση των
διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας της και στη συνέχεια
να προβεί σε αναδιοργάνωση αυτών υιοθετώντας σύγχρονες
πρακτικές. Το σκεπτικό που πρέπει να διακατέχει την
αναδιοργάνωση των διαδικασιών είναι η “γνωριμία” με την
εταιρεία και το προσωπικό που εκτελεί τις διαδικασίες της με
σκοπό την αποσαφήνιση του ποιος, που, πότε και πως
χειρίζεται την πληροφορία καθώς και την συνολική βελτίωση
της ροής της, (Hammer, Michael and Steven Standon, 1995;
Huff, Chuck, Martin, 1995). Το αποτέλεσμα αυτής της φάσης
είναι ο επανακαθορισμός των καθηκόντων και η πιθανή
μετατροπή των βασικών λειτουργικών πυρήνων της εταιρείας,
(Cadwell, Stein, 1998). Απαραίτητη προϋπόθεση για την
επιτυχία του εγχειρήματος αυτού είναι η συμμετοχή έμπειρων
στελεχών με βαθιά γνώση του τρόπου λειτουργίας της
επιχείρησης, καθώς και της “ψυχολογίας” των εργαζομένων
της. Καθοριστικό παράγοντα για την επιβολή των αλλαγών
στις διαδικασίες αποτελεί η υποστήριξη της διοίκησης στην
ομάδα υλοποίησης του BPR. Φυσικά, προκειμένου να είναι
εγγυημένη η ορθολογιστική επιλογή των αλλαγών, πέραν όλων
των παραπάνω απαιτείται ακριβής, σαφής και πλήρης
αποτύπωση των υπαρχόντων διαδικασιών.



Ομογενοποίηση των διαδικασιών μεταξύ μονάδων και
τμημάτων της εταιρείας που δρουν παράλληλα
Όπως έχει επισημανθεί σε προηγούμενη ενότητα υπάρχει
ανομοιογένεια στον τρόπο λειτουργίας μεταξύ μονάδων της
εταιρείας που εκτελούν παρόμοιες εργασίες. Αυτό αφορά
κυρίως τα εργοτάξια που για διάφορους λόγους το καθένα από
αυτά παρουσιάζει το δικό του “προσωπικό χαρακτήρα”. Αφού
ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση των διαδικασιών, θα πρέπει η
εταιρεία να εξετάσει την επιβολή τους σε όλες τις επιμέρους
μονάδες της, ώστε να δημιουργηθεί μία κοινή πλατφόρμα
λειτουργίας

πάνω

στην

οποία

θα

προστεθεί

και

θα

λειτουργήσει το νέο σύστημα, (Hammer, Michael and Steven
Standon,

1995).

Σαν

βήμα,

αποτελεί

συνέχεια

της

αναδιοργάνωσης των διαδικασιών της επιχείρησης, και για την
επιτυχή ολοκλήρωσή του απαιτεί πέρα από τη γνώση των
επιμέρους δυσκολιών, που καθορίζουν και ενισχύουν τις
ιδιαιτερότητες των επιμέρους ενοτήτων της εταιρείας, την
αξιολόγηση και εύρεση των κατάλληλων στελεχών που θα
στηρίξουν και θα εφαρμόσουν την απόφαση της διοίκησης για
ενιαίο τρόπο λειτουργίας.


Μελέτη δικτύων σε κεντρικά γραφεία και εργοτάξια
Κεντρικός πυρήνας του συστήματος ERP είναι η κεντρική
βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα
εμπλεκόμενα κλιμάκια της εταιρείας, τόσο για καταχώρηση
πρωτογενούς πληροφορίας, όσο και για άντληση σύνθετης
πληροφορίας. Για να μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο,
απαιτείται φυσική ή νοητή πρόσβαση στη κεντρική βάση
δεδομένων. Έτσι, είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί στα
κεντρικά γραφεία της εταιρείας τοπικό δίκτυο LAN και να
μελετηθεί η δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου Intranet, στο

οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και τα εργοτάξια της εταιρείας.
Δεδομένου ότι στο στάδιο αυτό δεν θα έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία επιλογής συστήματος ERP, θα πρέπει η μελέτη
δικτύου να περιλαμβάνει διάφορα πιθανά σενάρια, ώστε να
καλυφθεί η οποιαδήποτε τεχνική απαίτηση του συστήματος
που θα επιλεχθεί. Για να πετύχει το στόχο αυτό η ομάδα των
ειδικών θα πρέπει να γνωρίζει τις πληροφοριακές απαιτήσεις
των διαδικασιών και των εμπλεκομένων σε αυτές τμημάτων.
Θέματα που αφορούν όγκο πληροφορίας, χρόνους και
διάρκειες συναλλαγής, καθώς και ρόλους των χρηστών, πρέπει
να είναι γνωστά για τον σωστό σχεδιασμό και θέσπιση
τεχνικών προδιαγραφών, (Lee, Sunro, Leifer, 1992).


Επιμέρους μελέτες για θέματα λειτουργίας
Πέρα από την αποτύπωση των διαδικασιών και της ροής της
πληροφορίας μέσα στην εταιρεία, είναι απαραίτητο να
καθοριστούν οι τρόποι υπολογισμού και χειρισμού της
πληροφορίας στο χαμηλότερο επίπεδο λειτουργίας. Πιο
συγκεκριμένα πρέπει να παρθούν αποφάσεις σχετικά με τη
μεθοδολογία,

για

παράδειγμα,

της

κοστολόγησης

και

διαχείρισης συγκεκριμένων εργασιών που μέχρι τώρα γίνεται
με

διαφορετικούς

υιοθετηθούν

θα

τρόπους.
πρέπει

σε

Οι

μεθοδολογίες

αλγοριθμικό

που

θα

επίπεδο

να

ενσωματωθούν στο νέο Σύστημα, (K. Laudon, J Laudon, 1998;
Glass, 1998). Ουσιαστικά, το στάδιο αυτό θέτει τις βάσεις για
τη σωστή παραμετροποίηση του μελλοντικού συστήματος. Οι
μέθοδοι επεξεργασίας των δεδομένων στις οποίες θα
καταλήξει η εταιρεία, θα είναι αυτές που θα χρησιμοποιηθούν
από το νέο σύστημα σε συνδυασμό με τις διαδικασίες και τις
πρακτικές που αυτό θα εισάγει. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την υιοθέτηση των σωστών μεθοδολογιών λειτουργίας είναι η

ύπαρξη στελεχών με μεγάλη εμπειρία εργασίας και γνώση των
δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και τρόπων διοίκησης.


Μελέτη ενιαίας κωδικοποίησης
‘Όπως έχει ήδη επισημανθεί, ένα από τα προβλήματα της
εταιρείας

είναι

η

ύπαρξη

πολλαπλών

συστημάτων

κωδικοποίησης. Εξαιτίας της ανομοιογένειας των εφαρμογών
που χρησιμοποιούνται για τη μηχανογραφική υποστήριξη των
διαφόρων τμημάτων και εργοταξίων και λόγω της ανεξάρτητης
λειτουργίας τους δεν είναι ασυνήθιστη η περιγραφή των ίδιων
οντοτήτων

με

διαφορετικούς

κωδικούς.

Ωστόσο

η

συγκέντρωση όλων των εγγραφών σε μία κοινή βάση
δεδομένων απαιτεί κοινό τρόπο χειρισμού που επιβάλλει ενιαία
κωδικοποίηση σε όλα τα τμήματα και εργοτάξια. Πέρα από
αυτό το μοίρασμα της πληροφορίας σε πολλά διαφορετικά
τμήματα απαιτεί ενιαίο τρόπο χειρισμού της. Απαιτείται
λοιπόν σφαιρική αντίληψη των αναγκών διαχείρισης όλων των
οντοτήτων που αφορούν την εταιρεία, (π.χ. ανταλλακτικά,
ενσωματούμενα υλικά, εργασίες, κλπ), καθώς και γνώση των
δυνατοτήτων των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και
των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.


Εφαρμογή καλύτερων πρακτικών σε θέματα οργάνωσης
Ουσιαστικά το στάδιο αυτό αποτελεί το κομβικό σημείο
ελέγχου της αναδιοργάνωσης των διαδικασιών, σύμφωνα με
όλα τα προηγούμενα βήματα. Η εξέταση και εφαρμογή των
διαδικασιών θα πρέπει να στηριχτεί στην εμπειρία των
στελεχών και συμβούλων για την βελτιστοποίηση του τρόπου
λειτουργίας της εταιρείας, (Cadwell, Stein, 1998). Για να γίνει
αυτό θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί διαδικασίες και
μεθοδολογίες λειτουργίας και επεξεργασίας της πληροφορίας,

οι οποίες σαν αποτέλεσμα των προηγουμένων βημάτων,
περνώντας από το στάδιο της εφαρμογής, θα περάσουν στο
στάδιο της αξιολόγησης και επιλογής πριν από την οριστική
εφαρμογή τους. Δεδομένου, ότι η φάση αυτή απαιτεί
εφαρμογές νέων κανόνων είναι απαραίτητη η υποστήριξη της
διοίκησης στην ομάδα υλοποίησης της.


Σχεδιασμός συστήματος διοικητικής πληροφόρησης
Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα θα αποτελέσει εργαλείο της
Διοίκησης στον έλεγχο της εταιρείας. Προκειμένου λοιπόν να
γίνει η επιλογή του θα πρέπει να καθοριστούν πλήρως οι
απαιτήσεις της Διοίκησης όσον αφορά το είδος της
πληροφορίας και το επίπεδο πρόσβασης των αρμοδίων σε κάθε
διαδικασία. Σε προηγούμενη ενότητα περιγράφηκαν κάποιες
από τις απαιτήσεις της Διοίκησης ως προς τις αναφορές που
επιθυμεί. Το σύστημα διοικητικής πληροφόρησης είναι στενά
δεμένο με το ρόλο που θα κληθεί να παίξει το τμήμα
πληροφορικής, αλλά αφορά και όλα τα υπόλοιπα τμήματα που
θα ενταχθούν σε αυτό. Έτσι ο σχεδιασμός του συστήματος
διοικητικής πληροφόρησης σημαίνει καθορισμό θέσεων
εργασίας και επιλογή του κατάλληλου προσωπικού πίσω από
αυτές, καθώς και καθορισμού της απαιτούμενης πληροφορίας
και του βαθμού πρόσβασης σε αυτήν από τον κάθε χρήστη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για το σωστό σχεδιασμό είναι η
γνώση του νέου τρόπου λειτουργίας, καθώς και των
πληροφοριακών αναγκών της διοίκησης και των λοιπών
κλιμακίων, (Γιαννάτος, Αγγελετόπουλος, 1995).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
•
•
•
•

Γνώση της Επιχείρησης
Αποτύπωση Διαδικασιών
Υποστήριξη Διοίκησης
Εμπειρία Στελεχών / Συμβούλων

•

Κατανόηση Διαδικασιών &
Επιμέρους Δυσκολιών
Ύπαρξη Ικανών Στελεχών
Απόφαση Διοίκησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναδιοργάνωση
Επιχειρηματικών Διαδικασιών
(BPR)

•
•
•

Προσανατολισμός στις διαδικασίες.
Μετατροπή λειτουργικών πυρήνων.

Ομογενοποίηση Διαδικασιών
στις Μονάδες της Εταιρείας

•
•

Επιβολή κοινού τρόπου λειτουργίας.
Εξάλειψη “προσωπικού χαρακτήρα”
ενοτήτων.

Γνώση Πληροφοριακών
Αναγκών
Γνώση Αναγκών
Απομακρυσμένων Τμημάτων

Μελέτη Δικτύων

•
•

Σχεδιασμός LAN, WAN, Intranet.
Θέσπιση προδιαγραφών Hardware,
Software και Τοπολογίας, που καλύπτουν
πιθανά σενάρια επιλεγμένων ERP.

•
•
•
•

Εμπειρία Εργασίας
Γνώση Αδυναμιών
Καθορισμός Τακτικών Στόχων
Γνώση Νέων Τεχνολογιών

•
Μελέτες για Θέματα
Λειτουργίας

Μεθοδολογίες Υπολογισμού,
Κοστολόγησης, Πρόβλεψης,
Διαχείρισης, κλπ

•

Κανόνες Παραμετροποίησης

•

Σφαιρική Αντίληψη Διαχείρισης
Οντοτήτων της Εταιρείας
Γνώση Δυνατοτήτων Πληρ/κων
Συστ/των & Βάσεων Δεδομένων

•

Αντιμετώπιση με μοναδικό τρόπο
διαφόρων οντοτήτων, με σκοπό τον
ενιαίο τρόπο χειρισμού τους από τις
εφαρμογές του ολοκληρωμένου
συστήματος.

•
•

Εφαρμογή και έλεγχος διαδικασιών.
Βελτιστοποίηση λειτουργίας της
εταιρείας.

•
•

Καθορισμός απαιτούμενης πληροφορίας
Καθορισμός πρόσβασης στην
πληροφορία.
Καθορισμός θέσεων εργασίας και
επιλογή προσωπικού.

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Μεθοδολογίες Λειτουργίας
Ύπαρξη Διαδικασιών
Υποστήριξη Διοίκησης
Εμπειρία Στελεχών

•

Γνώση Τρόπου Λειτουργίας
Εταιρείας
Γνώση Πληροφοριακών
Αναγκών Διοίκησης &
Τμημάτων

•

Μελέτη Ενιαίας Κωδικοποίησης

Εφαρμογή Καλύτερων
Πρακτικών

Σχεδιασμός Συστήματος
Διοικητικής Πληροφόρησης

•

Επανακαθορισμός καθηκόντων.

Ενέργειες για την προετοιμασία της εταιρείας για την διαδικασία επιλογής συστήματος ERP

5.3.

Διαδικασία επιλογής
Με την ολοκλήρωση όλων των προηγούμενων βημάτων, η εταιρεία θα είναι
πλέον έτοιμη να προχωρήσει στο τελικό στάδιο της επιλογή συστήματος ERP. Σε
αυτό το στάδιο περιλαμβάνονται τα εξής βήματα:


Οριστικοποίηση απαιτήσεων
Με βάση τα όσα έχουν περιγραφεί στις προηγούμενες
παραγράφους η εταιρεία θα πρέπει να καταλήξει στις
απαιτήσεις της από το νέο σύστημα έχοντας αποδεχτεί σαν
στόχο ένα συγκεκριμένο τρόπο επιθυμητής λειτουργίας. Στο
στάδιο αυτό, η εταιρεία θα πρέπει να ορίσει τα τμήματα και τις
διαδικασίες που θα ενταχθούν στο νέο σύστημα, καθώς και τις
θέσεις εργασίας. Έχοντας ολοκληρώσει την αποτύπωση των
διαδικασιών μέσα από το BPR και τις απαραίτητες
συνεντεύξεις οι αρμόδιοι της εταιρείας, με ενδεχόμενη βοήθεια
συμβούλων, λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις σχετικά με
το τι απαιτήσεις υπάρχουν από τα επιμέρους τμήματα σε
λειτουργικό επίπεδο. Έτσι, αποσαφηνίζονται οι προσδοκίες
των επιμέρους ενοτήτων της εταιρείας, οι οποίες θα πρέπει να
ικανοποιηθούν από το νέο σύστημα.



Σύνταξη κριτηρίων επιλογής
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας, οι οποίες έχουν
καταγραφεί στο προηγούμενο βήμα, συντάσσονται τα κριτήρια
επιλογής του νέου συστήματος. Οι προμηθευτές θα πρέπει να
αποδείξουν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της
εταιρείας και να βελτιώσουν την λειτουργία της. Στο στάδιο
αυτό, αναπτύσσονται τα ερωτηματολόγια βάσει των οποίων τα
επιμέρους τμήματα θα αξιολογήσουν τα υποψήφια συστήματα.
Το βήμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα πρέπει να

συμπεριληφθούν όλα τα κριτήρια, τα οποία θα αποτελέσουν τη
βάση

της

διαδικασίας

αξιολόγησης.

Πέρα

από

τα

ερωτηματολόγια, στο στάδιο αυτό καθορίζεται η ανάλυση
απαιτήσεων και συντάσσεται η πρόσκληση ενδιαφέροντος
για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων προμηθευτών
συστημάτων ERP στο διαγωνισμό επιλογής συστήματος απότ
ην εταιρεία.


Ανάθεση συντελεστών βαρύτητας
Για την αξιολόγηση των προτάσεων των προμηθευτών, η
εταιρεία

θα

πρέπει

να

διαβαθμίσει

ανάλογα

με

τη

σπουδαιότητά τους τις απαιτήσεις της και τα κριτήρια
επιλογής, έτσι ώστε η επιλογή να γίνει με βάση θέματα που
θεωρούνται κρίσιμα. Σε προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε η
απόδοση διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας σε διάφορους
τομείς και κριτήρια επιλογής.
Ομαδοποιώντας τις απαιτήσεις που έχουν προκύψει από το
προηγούμενο βήμα και κατατάσσοντάς αυτές σε κατηγορίες
λειτουργικές από την πλευρά της εταιρείας, π.χ. απαιτήσεις
λογιστηρίου,

και

λειτουργικές

από

την

πλευρά

του

συστήματος, π.χ. είδος τεχνολογίας, υπηρεσίες υποστήριξης,
κλπ, ανατίθενται οι συντελεστές βαρύτητας. Αυτό απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή και γνώση των προβλημάτων της εταιρείας,
καθώς

και

των

πιθανών

εναλλακτικών

λύσεων.

Για

παράδειγμα, η χρήσης από κάποιο τμήμα σύγχρονων
εφαρμογών που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του ενδεχομένως
να

μην

καθιστά

απαραίτητη

την

αντικατάσταση

του

συγκεκριμένου λογισμικού από το νέο. Σε αυτήν την
περίπτωση, ενδεχομένως να είναι προτιμότερο η απόδοση
συντελεστών χαμηλότερης βαρύτητας στο συγκεκριμένο
τμήμα και η απαίτηση από το νέο σύστημα της ύπαρξης

διεπαφών, που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωσή του με τις
υπάρχουσες εφαρμογές.
Το παράγωγο του βήματος αυτού είναι η δημιουργία της
πλατφόρμας αξιολόγησης των υποψηφίων συστημάτων.


Συλλογή προτάσεων προμηθευτών και αξιολόγηση
Στο στάδιο αυτό συλλέγονται οι προτάσεις των προμηθευτών
συστημάτων ERP και αξιολογούνται από την αρμόδια
επιτροπή της εταιρείας. Από την αξιολόγηση των προτάσεων
γίνεται

επιλογή

των

προμηθευτών

που

θεωρούνται

επικρατέστεροι και καλούνται να παρουσιάσουν τα συστήματά
τους. Στόχος του βήματος αυτού είναι η δημιουργία sort list
προμηθευτών, των οποίων οι προτάσεις θα επανεξεταστούν
βάσει και των παρουσιάσεών των συστημάτων τους στην
επιτροπή αξιολόγησης της εταιρείας.


Παρουσιάσεις προμηθευτών
Έχοντας περάσει το πρώτο στάδιο επιλογής, οι προμηθευτές
των οποίων τα συστήματα, βάσει των προτάσεών τους
κρίθηκαν ως καταλληλότερα, κάνουν παρουσίαση των
εφαρμογών τους. Οι παρουσιάσεις αυτές γίνονται σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της εταιρείας, καλύπτοντας υποθετικά σενάρια.
Στο στάδιο αυτό πρέπει να συμμετέχουν από την πλευρά της
εταιρείας στελέχη και εργαζόμενοι από όλα τα τμήματα, τα
οποία πρόκειται να ενταχθούν στο νέο σύστημα.
Σκοπός του βήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι
μελλοντικοί χρήστες και οι αξιολογητές προσωπική γνώμη για
την λειτουργικότητα των υποψηφίων συστημάτων και την
φιλικότητα προς το χρήστη, καθώς και να λύσουν τυχόν
απορίες τους ζητώντας διευκρινήσεις από τις ομάδες
παρουσίασης των προμηθευτών.



Συνολική αξιολόγηση προμηθευτών
Η επιτροπή έργου, με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων,
προβαίνει

στη

προμηθευτών,

συνολική

αξιολόγηση

λαμβάνοντας

υπόψη

συστημάτων
όλα

τα

και

κριτήρια

αξιολόγησης και τους συντελεστές βαρύτητας. Στη φάση αυτή
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και στις εταιρείες των
προμηθευτών και τις δυνατότητες που έχουν στο να παρέχουν
ομάδα υλοποίησης με ικανά στελέχη για την υλοποίηση καθώς
και για την υποστήριξη του συστήματος και μετά την
εγκατάστασή του.
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα ερωτηματολόγια και τους
συντελεστές βαρύτητας που έχουν καθοριστεί σε προηγούμενα
τμήματα

της

διαδικασίας.

Ουσιαστικά,

γίνεται

διπλή

αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αρχικές προτάσεις
των προμηθευτών, όσο και την επίδοσή τους κατά την
διάρκεια των παρουσιάσεων. Στόχος του βήματος αυτού είναι
η ανάδειξη του συστήματος που θα συγκεντρώσει την
υψηλότερη βαθμολογία.


Επιλογή συστήματος ERP
Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας επιλογής, έχοντας ήδη
αναδειχτεί η επικρατέστερη πρόταση από το στάδιο της
συνολικής αξιολόγησης συνεκτιμούνται τα δεδομένα της
ανάλυσης κόστους και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και επιλέγεται
το σύστημα που θα εγκατασταθεί στην εταιρεία.
Η επιλογή του συστήματος πυροδοτεί την έναρξη της
διαδικασίας της υλοποίησης του, η οποία δεν είναι συνάρτηση
μόνο του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας, αλλά κυρίως του
ίδιου του συστήματος ERP και της μεθοδολογίας του
κατασκευαστή του και του προμηθευτή του.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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6.1.

Συμπεράσματα

Αντικείμενο της εργασίας αυτής ήταν η στρατηγική της επιλογής του συστήματος
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων σε μία συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρεία.
Εξετάστηκαν οι βασικές λειτουργίες και διαδικασίες της εταιρείας και αναλύθηκαν οι
στόχοι της από την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος. Τέλος παρουσιάστηκε η
επιλεχθείσα στρατηγική και τα βήματα για την επιλογή συστήματος. Όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, η ολοκλήρωση της φάσης ανάλυσης της επιχείρησης θα ακολουθηθεί
από την ανάπτυξη και παρουσίαση των κριτηρίων αξιολόγησης, την πρόσκληση
ενδιαφέροντος των προμηθευτών, και μετά από προσεκτική εξέταση των προτάσεων των
προμηθευτών και επίδειξη των δυνατοτήτων των συστημάτων τους, θα λάβει χώρα η
τελική επιλογή. Αυτό θα σημάνει την έναρξη της φάσης υλοποίησης του επιλεχθέντος
συστήματος και την ολοκλήρωση της φάσης επιλογής και προετοιμασίας της εταιρείας
για το εγχείρημα αυτό, που ήταν και το αντικείμενο της εργασίας αυτής.
Συνοπτικά αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι η δυσκολία για την συγκέντρωση όλων
των στοιχείων, που περιγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες, τόσο γιατί απαιτούσε την
πλήρη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων όσο και γιατί δεν
υπήρχε η “πολυτέλεια” της διακοπής των λοιπών εργασιών των εμπλεκομένων και
ενδιαφερόμενων τμημάτων για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση του
απαιτούμενου υλικού.
Η εγκατάσταση ενός συστήματος ERP από μόνη της δημιουργεί προβλήματα, πέρα από
αυτά που ήδη υπάρχουν και που η επίλυσή τους αναμένεται με την εισαγωγή του νέου
συστήματος. Τέτοια είναι η διατήρηση ιστορικών δεδομένων που έχουν αναπτυχθεί σε
παλιότερες εφαρμογές, η μετάβαση από παλαιότερα πληροφοριακά συστήματα στο νέο,
η ανεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού, η εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού,
καθώς και το πώς θα γίνει αποδεκτή από τα στελέχη διαφόρων βαθμίδων της εταιρείας η
υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας και του νέου τρόπου εργασίας, (Huff, Chuck and C. D.
Martin (1995).
Η αντιμετώπιση των παραπάνω είναι θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν τη
διοίκηση και τους αρμοδίους της επιχείρησης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η
εισαγωγή του νέου τρόπου σκέψης και λειτουργίας της χωρίς να σημειωθούν κρούσματα

αντιδράσεων ή ακόμα και αποχωρήσεων παλαιών στελεχών, που δεν είναι σε θέση να
αφομοιώσουν τις νέες τεχνολογίες, και που όμως η εμπειρία τους θεωρείται πολύ
σημαντική.
Τα προβλήματα ωστόσο, που καθιστούν αναγκαία την εγκατάσταση ενός ERP, είναι
κυρίως στρατηγικής φύσης, και σχετίζονται άμεσα με την επιθυμία της εταιρείας να
διατηρήσει ή ακόμα και να επαυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, και γι’ αυτό το λόγο
κρίνονται σημαντικότερα, (βλ. §1.5., §2.3.).
Έτσι, αναπόφευκτα η μετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση στην μετά-ERP
κατάσταση επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς. Στα πλαίσια αυτά και όπως
αναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότητες, είναι αναγκαίο να αλλάξει ο τρόπος
λειτουργίας της εταιρείας, (βλ. §1.4., §2.4.).
Στην υπό εξέταση εταιρεία διαπιστώθηκε ότι στο τομέα της οικονομικής διαχείρισης
είναι απαραίτητη η εισαγωγή ευέλικτων προγραμμάτων που θα ενημερώνουν και θα
ενημερώνονται άμεσα από μία κοινή, με άλλα τμήματα, βάση δεδομένων. Αυτό
επιβάλλεται από την ανάγκη για επικοινωνία με τα τμήματα αυτά, καθώς και με
εργοτάξια της εταιρείας. Επιτακτική είναι επίσης, η ανάγκη αυτόματης ενημέρωσης των
αρμόδιων υπηρεσιών των Κεντρικών Γραφείων, πιο συγκεκριμένα των τμημάτων
προμηθειών καθώς και μηχανολογικού εξοπλισμού, για στοιχεία που αφορούν την
κατάσταση αποθέματος υλικού των αποθηκών, κατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού
και των ανταλλακτικών στα εργοτάξια. Παρομοίως, τα τμήματα μελετών και σχεδιασμού
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τόσο τον μηχανολογικό
εξοπλισμό, όσο και το προσωπικό των εργοταξίων, ενώ το τμήμα προσωπικού χρειάζεται
άμεση πρόσβαση στα δεδομένα του από τα εργοτάξια και τα απομακρυσμένα γραφεία.
Ο τομέας της κοστολόγησης και παρακολούθησης έργων απαιτείται να έχει πρόσβαση σε
όλα όσα τον αφορούν, τόσο στα έργα, όσο και στα Κεντρικά, όπου σε συνδυασμό με την
τεχνική διεύθυνση θα είναι δυνατή η άμεση και ευκολότερη παρακολούθηση των
αποκλίσεων στη ροή εργασιών ως προς τις αρχικές εκτιμήσεις. Παράλληλα, η γνώση και
εμπειρία των προηγούμενων έργων θα αφομοιώνεται χωρίς κόπο στο σχεδιασμό των
νέων. Τέλος, αυτοματοποίηση σε τομείς όπως αυτός του τμήματος προσφορών, θα
επιτρέψει τον εύκολο χειρισμό εργασιών από προσωπικό, που σήμερα απαιτεί τη

συνδρομή πόρων από άλλα τμήματα, ενώ ταυτόχρονα η εξοικονόμηση χρόνου θα είναι
μεγάλη.
Πολύ συνοπτικά, όλα τα παραπάνω είναι θέματα που θα επιλυθούν με την εγκατάσταση
ενός συστήματος ERP, το οποίο ενσωματώνοντας τις αυτοματοποιημένες τεχνικές
λειτουργίας και τις βέλτιστες πρακτικές της εταιρείας, θα επιτρέψει την ενοποίηση των
διαδικασιών και των εργασιών τομέων που σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα.
Τα όσα έχουν περιγραφεί αφορούν στην περίπτωση μιας συγκεκριμένης επιχείρησης,
αλλά δύσκολα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοντέλο για την εφαρμογή και θέσπιση
κριτηρίων ακόμη και για εταιρείες του ιδίου κλάδου, δεδομένων των διαφορών που
υπάρχουν μεταξύ τους. Ο διαφορετικός τρόπος λειτουργίας και οργάνωσης, καθώς και ο
ανθρώπινος παράγοντας είναι στοιχεία που διαφοροποιούν την κάθε μια εταιρεία από τις
άλλες έχοντας άμεσο αντίκτυπο στις απαιτήσεις της και τις αδυναμίες που θέλει να
καλύψει με την εγκατάσταση συστήματος ERP. Ο κοινός παρονομαστής στην κάθε
περίπτωση είναι η αποσαφήνιση των στόχων και των επιχειρηματικών λειτουργιών και
διαδικασιών. Όπως αναφέρθηκε στην 2η ενότητα της εργασίας αυτής, (βλ. §2.4.), οι
μέχρι τώρα πρακτικές οδηγούν στη διαπίστωση ότι η υλοποίηση ενός συστήματος ERP
διαφέρει από την υλοποίηση άλλων έργων Πληροφορικής, κυρίως λόγω προβλημάτων
επιχειρησιακής φύσης και λιγότερο τεχνικής. Στη φάση που αποτέλεσε το αντικείμενο
της παρούσης εργασίας, η προσέγγιση του προβλήματος δεν πρέπει να δίνει έμφαση στα
τεχνικά θέματα ανάπτυξης λογισμικού και εγκατάστασης συστημάτων, αλλά σε θέματα
που σχετίζονται με την στρατηγική και τη δομή της εταιρείας. Το τεχνικό σκέλος του
προβληματισμού αυτού έπεται της φάσης επιλογής και επιλύεται λαμβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες και απαιτήσεις του επιλεγμένου συστήματος σε συνδυασμό με τις δυνατότητες
της εταιρείας.

6.2.

Επιφυλάξεις

Η αγορά συστημάτων ERP συνεχώς επεκτείνεται με ολοένα και περισσότερες εταιρείες
να υιοθετούν τέτοια συστήματα βλέποντάς τα ως εργαλεία για την επίτευξη των
στρατηγικών τους στόχων. Παρόλα αυτά, στον κατασκευαστικό κλάδο της ελληνικής
αγοράς, μέχρι τώρα μόνο δύο μεγάλες εταιρείες έχουν προχωρήσει στην εγκατάσταση
τέτοιων συστημάτων. Η Ελληνική Τεχνοδομική έχει προμηθευτεί το ERP SAP R/3, το
οποίο λειτουργεί σε περιβάλλον Unix και χρησιμοποιεί το σύστημα διαχείρισης βάσης
δεδομένων της Oracle για 90 χρήστες. Η ΓΕΚ έχει προμηθευτεί το ίδιο σύστημα, το
οποίο, όμως, λειτουργεί σε περιβάλλον ΝΤ χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης
βάσης δεδομένων της Oracle για 30 χρήστες.
Παρά τις συνεχιζόμενες πωλήσεις συστημάτων ΕRP σε τοπικό, αλλά και παγκόσμιο
επίπεδο τα σχόλια δεν είναι τόσο θετικά όσο θα περίμενε κανείς. Μία γενική διαπίστωση
είναι ότι οι υλοποιήσεις συστημάτων ERP, στην πλειοψηφία τους, είτε διαρκούν
παραπάνω από το αναμενόμενο, είτε κοστίζουν περισσότερο, είτε απλά αποτυγχάνουν να
ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των πελατών. Το γεγονός, ότι τα συστήματα αυτά είναι
προκατασκευασμένα

πακέτα

αυτοματοποιημένων

διαδικασιών,

καθιστά

την

τροποποίησή τους και προσαρμογή στους οργανισμούς των πελατών δύσκολη και
δαπανηρή. Όπως αναφέρθηκε στη 2η ενότητα, ο οργανισμός που θα επιλέξει ένα
σύστημα ERP, από τη στιγμή που δε θα το απορρίψει, είναι αναγκασμένος είτε να το
αποδεχτεί πλήρως, είτε με μερικές αλλαγές. Και στις δύο περιπτώσεις, η προσαρμογή
του οργανισμού στο σύστημα ή μέρη αυτού, είναι επιβεβλημένη. Οι λόγοι για τους
οποίους ένα ERP σύστημα δεν μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως σε έναν οργανισμό είναι
το υψηλό κόστος της κατά παραγγελία κατασκευής ολοκληρωμένων πακέτων
λογισμικού, η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας του και το γεγονός ότι και για τον ίδιο τον
οργανισμό θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και δαπανηρές οι μελλοντικές βελτιώσεις και
αναβαθμίσεις του συστήματος.
Σύμφωνα με τους προμηθευτές τέτοιων συστημάτων το πλεονέκτημα της προσαρμογής
ενός οργανισμού και των διαδικασιών του στο σύστημα ERP είναι η τεχνογνωσία και η
εμπειρία των βέλτιστων πρακτικών, που αυτό παρέχει. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές
αυτής της άποψης, είναι λάθος να πιστεύει κανείς, ότι μπορεί να αναπτύξει καλύτερες

πρακτικές από ότι μερικές εκατοντάδες συνεργαζόμενων συμβούλων και σχεδιαστών
συστημάτων στα κέντρα έρευνας και τα εργαστήρια των κατασκευαστών ERP. Ωστόσο,
υπάρχει ο αντίλογος, σύμφωνα με τον οποίο, αυτοί που έχουν αναπτύξει και σχεδιάσει το
σύστημα δεν έχουν την παραμικρή γνώση που αφορά συγκεκριμένες διαδικασίες της
εταιρείας του πελάτη, και με βάση τη θεώρηση αυτή, τα αποτελέσματα που μπορεί
κανείς να περιμένει κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι τα προσδοκώμενα.
Κάτι που συχνά δεν φαίνεται εξετάζοντας τα πελατολόγια των προμηθευτών
συστημάτων ERP, είναι το μέγεθος των υλοποιήσεων. Όπως αναφέρθηκε στη 1η
ενότητα, για να ανήκει ένα σύστημα στην κατηγορία των ERP θα πρέπει να καλύπτει
ορισμένες διαφορετικές ενότητες. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο το φαινόμενο
της υιοθέτησης μιας μόνο ενότητας αυτών των συστημάτων, π.χ. οικονομική διαχείριση
και λογιστήριο, εκφράζοντας έτσι τη διστακτικότητα των πελατών. Στις περιπτώσεις
όμως αυτές, παρά το αντίθετο των δηλώσεων των προμηθευτών αυτών των συστημάτων,
στην ουσία δεν γίνεται προμήθεια συστημάτων ERP, αλλά μεμονωμένων εξειδικευμένων
εφαρμογών, οι οποίες μπορούν να επεκταθούν σε συστήματα ERP με την υιοθέτηση των
επιπλέον ενοτήτων, που υποστηρίζονται από τα συστήματα.
Η εγκατάσταση ενός συστήματος ERP σε μία επιχείρηση, πέρα από την επιβολή νέων
διαδικασιών και την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της, τη δεσμεύει με μόνιμη
συνεργασία με τον προμηθευτή του συστήματος, αναγκάζοντας την να ακολουθεί και τις
δικές του μελλοντικές επιλογές. Επιπρόσθετα, εγκαθίσταται στην επιχείρηση ένα
τεχνολογικό υπόβαθρο, το οποίο αποτελώντας τον πληροφοριακό σκελετό της,
περιορίζει και υπαγορεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό, τις επιλογές σε Hardware και
Software.
Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, οι προμηθευτές ERP υπόσχονται την ανάπτυξη νέων
βελτιωμένων και περισσότερο ευέλικτων εκδόσεων, οι οποίες πέρα από τις νέες
καινοτομικές εφαρμογές σε τομείς όπως CRM, SCM, E –Commerce, DSS (υποστήριξη
διοικητικών αποφάσεων), κλπ, θα επιτρέπουν την ενσωμάτωση και άλλων τεχνολογιών
διευκολύνοντας και απλοποιώντας τη μετάβαση από τα παλαιότερα συστήματα των
διάσπαρτων εφαρμογών.
Στην παρούσα πάντως κατάσταση, και παρά τους πολλούς κίνδυνους που εγκυμονούν, ο
διαρκώς εντεινόμενος ανταγωνισμός και η πολιτική των συγχωνεύσεων και μεγέθυνσης

των οργανισμών καθιστούν την προμήθεια τέτοιων συστημάτων, από ένα σημείο και
πέρα, μάλλον επιβεβλημένη, προκειμένου οι διοικήσεις των οργανισμών αυτών να
ασκούν τον απαιτούμενο έλεγχο. Η απόφαση της πραγματοποίησης του μεγάλου
βήματος της υιοθέτησης λύσης ERP, ή η συντηρητική κάλυψη των αναγκών με την
υιοθέτηση λιγότερο “εξωτικών” λύσεων και αναμονή των μελλοντικών εξελίξεων στην
τεχνολογία ERP, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα του μίγματος γνώση – εμπειρία –
σύνεση – τόλμη με την κατάλληλη “δοσολογία”, προκειμένου να υπάρχει εγγύηση για
την ορθότητά της.
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