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 Εισαγωγή  

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού “Πληροφοριακά Συστήματα”- MIS και το θέμα της είναι 

“Ολοκλήρωση ERP και CRM συστημάτων”.  

Οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι οργανισμοί ανά τον κόσμο προσπαθούν να 

αυξήσουν την αποδοτικότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισής τους σε μια 

παγκοσμιοποιημένη αγορά. Τις προσπάθειές τους βασίζουν στη σύνθεση των 

ανεξάρτητων επιχειρησιακών εφαρμογών σε δυναμικά σύνολα δικτυακών 

εφαρμογών υψηλού βαθμού λειτουργικότητας. Το έργο αυτής της οργάνωσης 

αναλαμβάνουν τα συστήματα ERP και CRM  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει αρχικά η 

προσέγγιση των πληροφοριακών συστημάτων ERP και CRM,  αλλά κυρίως να 

εξετάσει τον τρόπο που αυτά τα δύο συστήματα διασυνδέονται, συνεργάζονται 

και εξαρτώνται.  

Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθεί η υπάρχουσα κατάσταση (AS-IS) των 

συγκεκριμένων συστημάτων, θα διευκρινιστούν οι όροι, θα αναπτυχθούν κάποια 

βασικά και συναφή θέματα καθώς επίσης  θα μελετηθεί και η δυνατότητα 

εφαρμογής και απορρόφησης στην ελληνική αγορά   

Το βασικό όμως θέμα που θα αναπτυχθεί ενδελεχώς είναι η ολοκλήρωση 

των δύο αυτών συστημάτων ή αλλιώς όπως έχει επικρατήσει ο όρος το 

integration. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να διευκρινισθεί η αναγκαιότητα ύπαρξης 

του ενός συστήματος για τη λειτουργία του άλλου, οι προϋποθέσεις για την 

ολοκλήρωση, οι ανασταλτικοί παράγοντες που τυχόν υπάρχουν καθώς και  η 

τεχνολογία και η αρχιτεκτονική που απαιτείται. Για να γίνει  εμπεριστατωμένη η 

έρευνα μεγάλες εταιρίες που προμηθεύουν τέτοια προϊόντα κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε ορισμένα ερωτήματα και να διασαφηνίσουν τον τρόπο που οι 

ίδιες κάνουν το integration.  
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1.ERP 

1.1      Ορισμός, Έννοια 

 Το Enterprise Resource Planning  ή αλλιώς (ERP), όπως έχει επικρατήσει 

να λέγεται σημαίνει προγραμματισμός των επιχειρηματικών πόρων και είναι ένα 

σύστημα λογισμικού που στοχεύει να χρησιμεύσει ως σπονδυλική στήλη για 

ολόκληρη την επιχείρηση.(1)

Το ERP ενσωματώνει τις βασικές επιχειρηματικές και διοικητικές 

διαδικασίες έτσι ώστε να λαμβάνονται οι καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές 

και να παρέχεται η δυνατότητα ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης εικόνας της 

επιχείρησης. Ενδεικτικά, το ERP παρακολουθεί, τα χρηματοοικονομικά της 

επιχείρησης, τις πωλήσεις, στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό,  την παραγωγή, 

την αποθήκη κ.α.(9)

Το ERP είναι λοιπόν, μια λύση λογισμικού, η οποία ενοποιεί όλα τα 

τμήματα και τις λειτουργίες μιας επιχείρησης σε ένα μοναδικό σύστημα 

υπολογιστών έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κάθε τμήματος. Κάθε 

τμήμα έχει τυπικά το δικό του υπολογιστικό σύστημα  βελτιστοποιημένο στις 

ανάγκες του. Το ERP συνδυάζει όλα αυτά τα προγράμματα σε ένα, τα οποία 

τρέχουν από μία κοινή βάση δεδομένων, έτσι ώστε τα διάφορα τμήματα να 

μπορούν εύκολα να μοιραστούν τις πληροφορίες και να επικοινωνούν πιο 

εύκολα μεταξύ τους. (Christopher Koch)(2) Με άλλα λόγια το ERP είναι ένα 

πλήρες ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογών, το οποίο έχει μία κοινή βάση 

δεδομένων για όλα τα τμήματα και επιτυγχάνει την ενοποίηση όλων των 

διαδικασιών της επιχείρησης. 

 Παρόλο που το  πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης πολλές 

φορές παραμετροποιείται για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, εντούτοις 

αποτελεί ένα έτοιμο πακέτο λογισμικού, το οποίο δεν κατασκευάζεται από την 

αρχή για την κάθε επιχείρηση. Άλλωστε ορισμένες λειτουργίες είναι κοινές για 

κάθε είδους επιχείρηση (τιμολόγηση, εισπράξεις, πληρωμές κτλ).(3) Για τις  

περαιτέρω εξειδικευμένες ανάγκες και εφαρμογές της κάθε επιχείρησης γίνεται 

σύνδεση στο ολοκληρωμένο αυτό σύστημα. 
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 Τέλος,  οι περισσότεροι προμηθευτές λογισμικού ERP επιτρέπουν την 

εγκατάσταση κάποιων ενοτήτων (modules), χωρίς να απαιτείται η αγορά του 

ολοκληρωμένου πακέτου. Αρκετές μάλιστα εταιρίες αγοράζουν αρχικά μόνο το 

κομμάτι των χρηματοοικονομικών και αφήνουν για αργότερα τα άλλα κομμάτια. 

Παρακάτω αναφέρονται μερικοί ακόμα ορισμοί –στην ουσία παρόμοιοι - 

των ERP συστημάτων: 

 Ένα σύστημα ERP είναι ένα επιχειρησιακό πακέτο λογισμικού που 

επιτρέπει σε μία εταιρία να αυτοματοποιήσει και να ολοκληρώσει τις κυριότερες 

επιχειρηματικές της διαδικασίες, να διαμοιράζεται κοινά δεδομένα και πρακτικές 

σε ολόκληρη την επιχείρηση καθώς επίσης και να παράγει και να προσπελάζει 

πληροφορία σε περιβάλλον πραγματικού χρόνου.(15) 

      Τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

(Enterprise Resource Planning Systems - ERP) είναι ένα συμπαγές σύνολο 

εφαρμογών λογισμικού που υποστηρίζουν ευρύ φάσμα επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων και λειτουργιών κι ένα επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου, 

παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών στις κεντρικές και 

απομακρυσμένες εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης. Επιτυγχάνουν τη 

συγκέντρωση των δεδομένων, την ενοποίηση και ολοκλήρωση όλων των 

εφαρμογών μίας επιχείρησης και τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών 

διαδικασιών, επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, την αύξηση της 

παραγωγικότητας, και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσα από τη 

χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής.(32) 

      Η πρακτική ενοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών σχεδιασμού, 

παραγωγής, πωλήσεων και marketing σε ένα διαχειριστικό σύστημα.(20) 
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1.2      Στόχος  

 

Κύριος και βασικός στόχος ενός ERP συστήματος είναι η εξυπηρέτηση 

όλων των τμημάτων και των διαδικασιών της επιχείρησης και όχι μόνο ενός 

τμήματός της, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σωστή και έγκυρη διεκπεραίωση των 

επιχειρηματικών της διαδικασιών. Βέβαια, καθώς εισάγονται τα δεδομένα σε ένα 

τμήμα, αυτά γίνονται διαθέσιμα και στα άλλα τμήματα της επιχείρησης, 

πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο  την ενοποίηση των διαδικασιών όλων των 

τμημάτων. (3)  

 Βέβαια λογισμικό για κάθε τμήμα της επιχείρησης προϋπήρχε, αλλά τα 

κομμάτια αυτά δεν επικοινωνούσαν. Αυτό δημιουργούσε δύο σοβαρά 

προβλήματα. Το ένα έχει σχέση με τον διπλό κόπο που χρειαζόταν για την 

διεκπεραίωση δυο διαφορετικών διαδικασιών, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τα ίδια 

δεδομένα. Το δεύτερο έχει σχέση με το γεγονός ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να 

υπάρξει  μία ενιαία και ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης. Το ERP λοιπόν, 

κατάφερε να ενώσει τις λειτουργίες όλων των τμημάτων. 

 Η χρηματοοικονομική διαχείριση, η παραγωγή και η αποθήκη έχουν το 

δικό τους λογισμικό, με τη διαφορά ότι αυτό το λογισμικό τώρα ενώνεται και αν 

για παράδειγμα κάποιος από το χρηματοοικονομικό τμήμα ενδιαφέρεται να δει 

αν μία παραγγελία έχει σταλθεί από την αποθήκη μπορεί να το δει μέσα από το 

ενιαίο πρόγραμμα.  

 

 

Θειακούλη Αγγελική Μ02/04 9



  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Ολοκλήρωση ERP και CRM συστημάτων 

 

1.3 Ιστορική Αναδρομή  

 

Για να φτάσουν στο σημείο οι σημερινές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν 

ERP συστήματα χρειάστηκε να περάσουν κάποιες δεκαετίες. Αρχικά, τη 

δεκαετία του 1960, οι διεθνείς - αλλά και ελληνικές - επιχειρήσεις έστρεψαν την 

προσοχή τους στη μηχανογραφημένη υποστήριξη πολύπλοκων λειτουργιών τους. 

Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα πληροφορικά πακέτα που 

υποβοηθούσαν βασικές διαδικασίες της οικονομικής διαχείρισης, όπως είναι η 

λογιστική και η μισθοδοσία, καθώς επίσης και εξειδικευμένες "τεχνικές" 

εφαρμογές, οι οποίες διευκόλυναν την εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων (π.χ. 

εφαρμογές Ελέγχου Αποθεμάτων). (Plossl, George W., 1994)  (25)

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 

εμφανίστηκαν τα συστήματα MRP (Material Requirements Planning), τα οποία 

εμφανίστηκαν στο χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού ως  μηχανογραφικές 

λύσεις, που απευθύνονταν κυρίως σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σύνθετων 

προϊόντων για να εξυπηρετήσουν τον απλό αλλά πολύ βαρύ διαδικαστικά 

υπολογισμό των αναγκών των υλικών με χρονικό προγραμματισμό. Στη 

συνέχεια, με την ίδια λογική αντιμετωπίστηκαν ζητήματα προγραμματισμού 

γραμμών παραγωγής και τμημάτων. Τα συστήματα αυτά ονομάστηκαν MRP II. 

Σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες υπήρχε έντονο το στοιχείο του 

προγραμματισμού και του απολογισμού.  Πράγματι, από τη φύση τους αυτές οι 

διαδικασίες αφορούν σχεδιασμό του πλάνου παραγωγής με βάση την εικόνα που 

προβλέπεται να παρουσιάσουν στο μέλλον, τόσο τα αποθέματα όσο και η 

απασχόληση των μηχανών. Το χαρακτηριστικό του προγραμματισμού και στη 

συνέχεια του απολογισμού έναντι των προγραμματισμένων, έγινε κύριο 

χαρακτηριστικό των συστημάτων αυτών. (Κουφόπουλος Μ.2002) (6) Έτσι, με την 

εμφάνιση του MRP-II (Manufacturing Resources Planning) στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970, το σύστημα MRP συνέδεσε μεταξύ τους τα κυκλώματα 

προγραμματισμού παραγωγής, του ελέγχου παραγωγής και της κοστολόγησης, 

και των προμηθειών.( Vollmann κ.α. 1994) (26)

Οι λύσεις ERP εμφανίστηκαν στην αγορά από τις αρχές της δεκαετίας του 

1980, όπου ξεκινά μια ερευνητική προσπάθεια για επιχειρηματική ολοκλήρωση 
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(enterprise integration), η οποία χρησιμοποιεί ως τεχνολογικό υπόβαθρο τις 

βάσεις δεδομένων (databases) και προσπαθεί να ενοποιήσει τις βασικές 

επιχειρηματικές διαδικασίες με βασική προτεραιότητα το κύκλωμα οικονομικής 

διαχείρισης και το κύκλωμα παραγωγής. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής 

είναι η εμφάνιση των συστημάτων Enterprise Resources Planning 

(Προγραμματισμός Eπιχειρηματικών Πόρων) στα τέλη της δεκαετίας του 1980. 

(Ανδριανοπούλου Σ  κ.α.)(7)

 Γενικά τα ERP αποτελούνταν από ενότητες για χρηματοοικονομικά, 

παραγωγή, διαχείριση ανθρώπινων πόρων κτλ. επιτρέποντας τη διαχείριση των 

αγορών, των πωλήσεων, των αποθεμάτων, της παραγωγής κτλ. Αυτές οι λύσεις 

ονομάστηκαν έτσι δεδομένου ότι επέτρεψαν την επεξεργασία και την 

ενσωμάτωση των σημαντικών πόρων της επιχείρησης με τις σχετικές 

διαδικασίες.(13) Άλλωστε και οι εργαζόμενοι για να κάνουν σωστά τη δουλειά 

τους χρειάζεται να έχουν και την σωστή πληροφορία. 

Κατά τη διάρκεια 1990 με 1995, η διαχείριση –το management- της 

επιχείρησης, ακόμα και για επιχειρήσεις με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και 

κερδοφορίας εστίασαν στη μείωση του κόστους με βασικό στόχο τη μείωση των 

δαπανών για μισθούς, το οποίο μεταφραζόταν σε μείωση του αριθμού των 

εργασιών. Για τη μείωση του συγκεκριμένου κόστους χρειαζόταν ορθολογική 

οργάνωση των διαδικασιών με μία συγκεντρωτική διαχείριση της αποθήκης, των 

διανομών (logistics) και της παραγωγής. Οι επιχειρήσεις αυτές στη συνέχεια 

παρατήρησαν πως κάποιες πτυχές έλλειπαν. Όπως για παράδειγμα, το 

μάρκετινγκ και οι πωλήσεις δεν φροντίστηκαν ιδιαίτερα από το ERP.Την 

περίοδο 1995 με 1998 το ERP βελτίωσε αυτές τις λειτουργίες. Την περίοδο 1999 

με 2000 το ERP χρειάστηκε να προσαρμοστεί με το ευρώ. (13)

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Θειακούλη Αγγελική Μ02/04 11



  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Ολοκλήρωση ERP και CRM συστημάτων 

 

1.4  Τα υποσυστήματα (κυκλώματα) του ERP  

Το ERP, όπως προαναφέρθηκε είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν πλήρως όλο το φάσμα των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε ένα ενιαίο σύστημα. Τα κυκλώματα που 

καλύπτουν συνήθως είναι τα: 

 

o Χρηματοοικονομική Παρακολούθηση 

o Λογιστική 

o Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση 

o Αποθήκη 

o Παραγωγή 

o Αγορές 

o Προμηθευτές 

o Πωλήσεις και Διανομή 

o Προϋπολογισμοί 

o Πάγια 

o Διαχείριση Προσωπικού 

o M.I.S  

 

Τα παραπάνω κυκλώματα δεν είναι απαραίτητο να είναι ενσωματωμένα 

σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει ο βασικός 

πυρήνας του ERP και μια βάση δεδομένων, γύρω από τα οποία αναπτύσσονται 

και συνδέονται περιφερειακές εφαρμογές. 
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1.5 Γιατί να το εγκαταστήσει ένας οργανισμός; 

Οι λόγοι που αποφασίζει ένας οργανισμός να εγκαταστήσει ένα ERP 

σύστημα είναι κυρίως οι παρακάτω: 

Ο πρώτος λόγος έχει σχέση με την επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων. 

Ορισμένες  εταιρίες το εγκατέστησαν για να επιλύσουν το πρόβλημα του 2000, 

ενώ κάποιες άλλες για να αποφύγουν τα προβλήματα που δημιουργούνταν από 

τα ετερογενή συστήματα (λογισμικού και υλικού). 

Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται  με την προσπάθεια της επιχείρησης να 

βελτιώσει τις διαδικασίες της. Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τη δυνατότητα 

άμεσης πρόσβασης στην πληροφορία σε ολόκληρη την επιχείρηση καθώς  και 

στη δυνατότητα να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα. Με τη λήψη έγκυρης και 

έγκαιρης πληροφόρησης, η επιχείρηση λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις και 

αυξάνει την κερδοφορία της. 

Ένας επιπλέον λόγος, είναι ότι η επιχείρηση μέσα από το συγκεκριμένο 

πληροφοριακό σύστημα επιθυμεί και επιδιώκει να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Η επιδίωξη να κάνει όχι απλώς «τα πράγματα 

σωστά» αλλά να κάνει και τα «σωστά πράγματα» αποτελεί έναυσμα για την 

εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος. 

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως μία καλή ημερομηνία για να 

ξεκινήσει κάποιος τη λειτουργία ενός ERP συστήματος είναι στην αρχή της 

λογιστικής περιόδου ή στις αρχές των τριμήνων, εφόσον οι περισσότερες 

εγκαταστάσεις ERP περιλαμβάνουν χρηματοοικονομική διαχείριση. Φυσικά, από 

τα ERP συστήματα δεν τίθενται τεχνικοί περιορισμοί και η έναρξη λειτουργίας 

τους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή. (20) Πολύ βασικό τέλος είναι  

“οι επιχειρήσεις, πριν ξεκινήσουν την εγκατάσταση ενός συστήματος ERP, να 

βεβαιωθούν ότι πληρούν τέσσερις βασικές παραμέτρους, οι οποίες είναι οι 

ακόλουθες: 

 Να έχουν κατανοήσει το αντικείμενο του έργου.  

 Να έχουν εξασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη της διοίκησης.  

 Να έχουν εξασφαλίσει τους χρηματοδοτικούς πόρους και τέλος,  

 Να έχουν βεβαιωθεί ότι θα υπάρχουν διαθέσιμοι οι εταιρικοί πόροι που 

θα απαιτηθούν.” (Μαύρος Αθ. 1999)(33) 
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1.6 Πώς μπορεί το ERP να βελτιώσει την επιχειρησιακή απόδοση 

μιας επιχείρησης 

 

Όπως, προαναφέρθηκε ένας βασικός λόγος εγκατάστασης του ERP είναι 

η αλλαγή των επιχειρηματικών διαδικασιών για την αποδοτικότερη λειτουργία 

της επιχείρησης.  

Οι υπάλληλοι από τους διαφορετικούς τομείς λαμβάνουν την ίδια 

πληροφορία και μπορούν να την επεξεργαστούν, καθώς και να την ανανεώσουν. 

Όταν ένα τμήμα τελειώσει για παράδειγμα με την παραγγελία, αυτή αυτόματα 

κατευθύνεται, μέσω του ERP στο επόμενο τμήμα. Αυτό που χρειάζεται για να 

μάθει κάποιος σε ποιο σημείο βρίσκεται η παραγγελία ανά πάσα στιγμή, είναι να 

εισαχθεί στο σύστημα. Συνεπώς, η παραγγελία κυλάει μέσα από την επιχείρηση 

και οι πελάτες την λαμβάνουν γρηγορότερα και με πολύ λιγότερα λάθη. Με άλλα 

παλαιότερα συστήματα αυτό που ίσχυε ήταν ότι το τμήμα των 

χρηματοοικονομικών έκανε τη δουλειά του, η αποθήκη το ίδιο και αν προέκυπτε 

κάποιο λάθος “έξω από το τμήμα”, αυτό ήταν πρόβλημα κάποιου άλλου. Το ERP 

λειτουργεί ανάλογα και για τις υπόλοιπες επιχειρηματικές διαδικασίες.  

Βέβαια οι  άνθρωποι αντιδρούν πολλές φορές στις αλλαγές και το ERP 

τους αναγκάζει να αλλάξουν τις διαδικασίες που ακολουθούσαν μέχρι τώρα. Για 

να λειτουργήσει αποδοτικά ένα τέτοιο σύστημα χρειάζονται αλλαγές στις 

διαδικασίες  παραγγελίας, αποστολής των αγαθών, τιμολόγησης κτλ. Από μόνο 

του το λογισμικό δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά και άλλωστε γιατί να 

αντικατασταθεί το προηγούμενο λογισμικό (που όλοι ήξεραν να το χειρίζονται) 

με το νέο, αν δεν υπάρχει διάθεση για αλλαγή. (Christopher Koch) (2) Άλλωστε, 

δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς πως “Το εργαλείο είναι τόσο καλό όσο αυτός που 

το χρησιμοποιεί”. Οι δυνατότητες του ERP καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των 

επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών. Το θέμα είναι κατά πόσο οι 

εργαζόμενοι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες για να 

μπορέσουν να βελτιώσουν την απόδοση της επιχείρησης. 
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1.7      Υπολογισμός ROI σε ένα ERP σύστημα 

Η εγκατάσταση ενός ERP συστήματος γεμίζει με προσδοκίες την 

επιχείρηση σχετικά με την αύξηση της αποδοτικότητας και την κερδοφορία. Το 

ROI (Return On Investment) είναι ένας αριθμός που δείχνει το κέρδος που 

προσδοκά η επιχείρηση από την επένδυσή της ή αλλιώς ο αριθμός που δείχνει 

την επιστροφή της επένδυσης. 

“Μία από τις πιο συχνές παραπλανήσεις των παραδοσιακών 

προγραμμάτων λογισμικού είναι ότι περιμένουν το πρόγραμμα να τους 

επιστρέψει την επένδυση όσο το δυνατόν πιο σύντομα από την στιγμή της 

εγκατάστασης. Η αλήθεια είναι πως καμία προσδοκία δεν υπάρχει για το ERP. 

Τα περισσότερα συστήματα δεν αποκαλύπτουν την αξία τους μέχρι τη στιγμή 

που οι επιχειρήσεις θα τα έχουν τρέξει για ένα  διάστημα και θα έχουν 

επικεντρωθεί στην αλλαγή των διαδικασιών που επηρεάζουν το σύστημα.” 

(Christopher Koch)(2).  Συνεπώς, ο υπολογισμός του ROI δεν είναι απλή 

διαδικασία. Η επιχείρηση δεσμεύει πόρους για την εγκατάσταση και τη 

λειτουργία του συστήματος, αλλά ταυτόχρονα κερδίζει σε αποδοτικότητα.  Η 

βελτίωση της αποδοτικότητας που προέρχεται από το ERP φαίνεται καθαρά 

παρακάτω. 

Πρώτον, η επιχείρηση αντλεί πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και με 

λιγότερα λάθη επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο έγκυρη και έγκαιρη 

πληροφόρηση. Η δυνατότητα αυτή της δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα για άμεση 

και σωστή λήψη αποφάσεων. 

Δεύτερον, μειώνεται ο χρόνος καταχώρησης των δεδομένων, εφόσον η 

πληροφορία εισέρχεται μία φορά στο σύστημα και ταυτόχρονα βοηθά στην 

διασύνδεση των υποκαταστημάτων με την online επικοινωνία. 

Επιπρόσθετα, βοηθά στην συμμόρφωση σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά 

πρότυπα, όπως τα ISO, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κτλ., εφόσον οι 

διαδικασίες είναι μοντελοποιημένες και χωρίς αυτές θα ήταν πιο δύσκολο να 

τηρηθούν.           

Τέλος, αυξάνει την ικανοποίηση του πελάτη μέσα από την ταχύτερη 

εκτέλεση των εργασιών και μέσα από μία σειρά άλλων παραμέτρων. 
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Βέβαια, παρά τις ευκολίες και τα οφέλη που προσφέρουν τα ERP, 

αρκετές φορές απέβησαν καταστροφικά. Είναι λοιπόν απαραίτητο η επιχείρηση 

πριν την εγκατάστασή του να προσέξει ορισμένους παράγοντες. 

 Πολύ σημαντικό είναι το right-sizing, δηλαδή το σύστημα που θα επιλεγεί 

να είναι σχεδιασμένο για το μέγεθος της εταιρίας. Η υπερβολή και η 

χρησιμοποίηση πακέτων που είναι προορισμένα για πολύ μεγαλύτερες εταιρίες ή 

μικρότερες δεν θεωρείται σοφή. 

 Ακόμη, η εταιρία που θα προμηθεύσει το σύστημα χρειάζεται να έχει 

επιλεγεί με προσοχή και να εκπληρώνει ορισμένα κριτήρια, όπως για παράδειγμα 

αν θα μπορεί να  αντεπεξέλθει σε  μελλοντικές ανάγκες.  

 Τελευταίο αλλά και πολύ σημαντικό κρίνεται το γεγονός της ανοικτής 

αρχιτεκτονικής. Επειδή οι εξελίξεις είναι ραγδαίες μπορεί στο μέλλον να 

χρειαστεί το σύστημα να επικοινωνεί και με άλλα συστήματα. Η ανοικτή 

αρχιτεκτονική είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μακροπρόθεσμα 

προστατεύει την επένδυση της επιχείρησης. 

 Για να υπολογιστεί λοιπόν το ROI  πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω 

παράγοντες, οι οποίοι είναι δύσκολα μετρήσιμοι. Πάντως, σύμφωνα με μία 

εκτίμηση της Microsoft,  οι επενδύσεις ERP αποσβήνονται σε διάστημα δύο 

ετών από την καλύτερη απόδοση της επιχείρησης.(Μιντιλονίτης Μ. 2002)(66)

 

 

Πηγή: http://www.kaledata.com/erp.htm
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1.8  Πλεονεκτήματα 

 

Ο Tomas H. Davenport (2000)(14) διατύπωσε μια σειρά από 

πλεονεκτήματα του ERP, τα οποία παρατίθενται παρακάτω. 

Πρώτον, το ERP αποτελεί οικονομική λύση, από την άποψη ότι αποτελεί 

πιο συμφέρουσα οικονομική λύση σε σύγκριση με την ανάπτυξη ενός 

συστήματος ιδίων προδιαγραφών από την ίδια την επιχείρηση. 

Επίσης, το ERP αποτελεί μια τυποποιημένη και γρήγορη λύση. Στο 

παρελθόν η υλοποίηση των ERP συστημάτων σήμαινε διάθεση ενός χρονικού 

διαστήματος από την πλευρά της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια οι 

προμηθευτές προσφέρουν την δυνατότητα γρήγορης υλοποίησης και 

προσπαθούν να μικραίνουν όλο και περισσότερο το διάστημα της υλοποίησης.  

Επιπρόσθετα, η εκτίμηση του κόστους είναι ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι 

το κόστος είναι πιο καθορισμένο από την περίπτωση που μια επιχείρηση θα 

αποφασίσει να αναπτύξει ένα δικό της πληροφοριακό σύστημα. Βέβαια και τα 

συστήματα ERP έχουν και κρυμμένα κόστη. 

Ακόμη, η τεχνογνωσία άλλων επιχειρήσεων μεταφέρεται στο σύστημα 

ERP που αγοράζει ο πελάτης. Η εμπειρία μεταφέρεται και γίνεται χρήσιμη 

γνώση. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η ευελιξία, η οποία είναι αποτέλεσμα 

διαφόρων υποσυστημάτων από τα οποία απαρτίζεται το ERP και τα οποία δίνουν 

μελλοντικά την δυνατότητα προσαρμογής και επεκτασιμότητας αν αυτό κριθεί 

σκόπιμο από την ίδια την επιχείρηση( Tomas  H.Davenport, 2000). (14)

Στα παραπάνω πλεονεκτήματα θα μπορούσε να προσθέσει κανείς και τα 

παρακάτω: 

Με τα ERP συστήματα η ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία βελτιστοποιείται 

με όλα τα συνακόλουθα αποτελέσματα. Έτσι,  προσφέρεται μεγαλύτερη ακρίβεια 

και ταχύτητα στις πληροφορίες, εφόσον η κάθε πληροφορία εισάγεται μία φορά 

και είναι διαθέσιμη και στα άλλα τμήματα.   Είναι γεγονός ότι παρέχεται μια 

ενοποιημένη βάση δεδομένων, η οποία αυξάνει την αποδοτικότητα. 

 Επιπλέον, μειώνεται η εκτύπωση εγγράφων για λόγους πληροφόρησης 

και ελαχιστοποιούνται οι εργασίες ρουτίνας, εφόσον τώρα το σύστημα μπορεί να 

αντεπεξέλθει και σε πολύ σύνθετες αναζητήσεις. 
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Ακόμη, με το ERP η επιχείρηση αναδιοργανώνει τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες και τις αλλάζει για το όφελός της. 

Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που αφορά επιχειρήσεις με 

υποκαταστήματα αποτελεί η δυνατότητα παρακολούθησης των 

υποκαταστημάτων και η δυνατότητα διασύνδεσης με αυτά. Με την online 

επικοινωνία και σύνδεση όλων των καταστημάτων και των αποθηκών της 

επιχείρησης εξασφαλίζεται η άμεση, πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της 

επιχείρησης ανά πάσα στιγμή. (5) 
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1.9 Μειονεκτήματα 

 

Εκτός από τα πλεονεκτήματα στο ERP έχουν αποδοθεί και ορισμένα 

μειονεκτήματα.  

Το βασικό του μειονέκτημα βρίσκεται στο υψηλό κόστος, της  αγοράς και 

προσαρμογής του συστήματος , της εκπαίδευσης του προσωπικού και των άλλων 

κοστών, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά σε παρακάτω ενότητα. 

Επίσης, ο χρόνος εγκατάστασης και τελειοποίησης της λειτουργίας μιας 

ERP εφαρμογής κρίνεται μεγάλος. Στατιστικά έχει υπολογισθεί ένας μέσος όρος 

ενός έτους. Αντίστοιχα είναι σίγουρο ότι θα επιβραδυνθούν οι καθημερινές 

εργασίες της επιχείρησης για προφανείς λόγους. 

           Επιπρόσθετα,  η έλλειψη εμπειρίας των εταιριών πώλησης τέτοιων 

συστημάτων στην Ελλάδα, αποτελεί ένα σημαντικό μειονέκτημα. Γίνεται 

φανερό, ότι θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά την προσαρμογή μπορεί να 

μην είναι άμεσα αντιμετωπίσιμα από τις εταιρίες των ERP, δεδομένου ότι κάθε 

πελάτης γι' αυτές είναι κάτι καινούργιο και πρωτόγνωρο όσον αφορά στο 

«στήσιμο» του συστήματος.  

Τέλος, το ERP κάποιες φορές αποτυγχάνει και αυτό μπορεί να θεωρηθεί 

ως μειονέκτημά του. Ο λόγος όμως της αποτυχίας του δεν προέρχεται από το 

σύστημα καθαυτό, αλλά από την αλλαγή των διαδικασιών που οι εργαζόμενοι 

δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν. Είναι γεγονός πως τα συστήματα ERP 

απαιτούν χρόνο και προσπάθεια για να επιτύχουν και να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά. (5)
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1.10 Πως σχετίζεται το ERP με το BPR 

 

Καταρχήν κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ο όρος BPR (Business 

Process Reengineering). Ο συγκεκριμένος όρος σημαίνει ριζικό ανασχεδιασμό 

των επιχειρηματικών διαδικασιών, για την επίτευξη  μεγάλων βελτιώσεων σε 

κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση ή χρόνο, κάνοντας χρήση καινοτόμων ιδεών και 

τεχνολογιών.( A.Dennis κ.α. 2005)(27) 

“Η πρόταση όσον αφορά το ERP και το BPR είναι να γίνεται 

Ανασχεδιασμός των Επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR) πριν από την εφαρμογή 

του ERP. Ανακατανέμοντας τα γράμματα B,E,P,R, και συνδυάζοντας το  BPR με 

το ERP, έχουμε ERP + BPR = BER (Best Enterprise Results) ενώ αν δεν 

συνδυαστούν έχουμε ERP- BPR= PER (Poor Enterprise Results). Τα γράμματα 

καθοδηγούν από μόνα τους τα αποτελέσματα. 

Στο χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων BPR σημαίνει αλλαγή του τρόπου 

δουλειάς, σπάσιμο των αγκυλώσεων που έχουν προκληθεί από την 

επαναληψιμότητα των ίδιων και των ίδιων διαδικασιών για πολλά χρόνια τώρα, 

παρότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Σημαίνει επίσης ανακατανομή αρμοδιοτήτων 

και οργανογραμματικές αλλαγές, απλοποίηση και μείωση κόστους 

λειτουργίας.”(30)

 Βέβαια, ο επανασχεδιασμός των λειτουργιών και η ριζική αλλαγή των 

διαδικασιών κάποιες φορές θεωρείται υπερβολικό, καταλήγοντας σε αρνητικά 

αποτελέσματα. Έργο του ERP είναι να προτείνει κάποιες βέλτιστες 

επιχειρηματικές πρακτικές και με τον τρόπο αυτό να θεωρηθεί ότι σε κάποιο 

βαθμό κάνει επανασχεδιασμό των λειτουργιών. 
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1.11 Γιατί τα προγράμματα ERP αποτυγχάνουν τόσο συχνά; 

 

 

Το ERP είναι ένα πακέτο καλύτερων πρακτικών για την εκτέλεση των 

διαφόρων καθηκόντων μέσα στην επιχείρηση. Για να λειτουργήσει σωστά λοιπόν 

χρειάζεται εκπαίδευση και διάθεση από τους υπαλλήλους να υιοθετήσουν τις 

νέες πρακτικές. Αν δεν πεισθούν πως οι καινούριες πρακτικές είναι και οι 

καλύτερες, τότε θα αντισταθούν στο νέο λογισμικό και πιθανότητα να 

εισηγηθούν στους προμηθευτές του προγράμματος να το ταιριάξουν με τον  

τρόπο που μέχρι τώρα δούλευαν. Αυτό είναι και το σημείο όπου αρχίζει η 

αντίστροφη μέτρηση για την αποτυχία του συστήματος.  

Οι προσαρμογές καθιστούν το πρόγραμμα ασταθή και δυσκολότερο να 

διατηρηθεί. Συνεπώς, αν η επιχείρηση αντιστέκεται στις αλλαγές, τότε το ERP 

είναι καταδικασμένο να αποτύχει.(Christopher Koch) (2)

 

 

 

 

 

 
Πηγή: http://new.cnews.ru/trade/soft
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1.12 Παράγοντες κόστους  και Κρυμμένα κόστη 

 

Η προμήθεια και η εγκατάσταση ενός ERP  συστήματος προϋποθέτει και 

ορισμένα κόστη, τα οποία είναι αναπόφευκτα. Παρακάτω αναλύονται τα κόστη 

αυτά. 

Πρώτο και κυριότερο είναι το κόστος του λογισμικού του ERP, καθώς και 

των υπόλοιπων εμπλεκόμενων λειτουργικών συστημάτων, όπως για παράδειγμα 

των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων(DBMS). 

Επιπλέον στο κόστος  συμπεριλαμβάνεται και το κόστος που σχετίζεται 

με την αγορά υπολογιστικής υποδομής και εγκατάστασης δικτύου ώστε να 

μπορεί το νέο πληροφοριακό σύστημα να λειτουργεί σωστά.  

Πέρα όμως από τα οφθαλμοφανή κόστη που αφορούν κυρίως την 

εγκατάστασή του το ERP κρύβει και ορισμένα άλλα κόστη. 

 Εκπαίδευση 

Τα έξοδα εκπαίδευσης είναι τα περισσότερο υποτιμημένα στον 

προϋπολογισμό. Τα συγκεκριμένα έξοδα μάλιστα είναι υψηλά, γιατί οι 

εργαζόμενοι πρέπει να μάθουν μία νέα σειρά διαδικασιών, οι οποίες δεν 

αφορούν μόνο το κομμάτι της διεπαφής (interface). Το χειρότερο μάλιστα είναι 

ότι οι προμηθευτές εστιάζουν στο πώς να χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι το 

λογισμικό και όχι στο να τους εκπαιδεύσουν  για τους τρόπους που θα κάνουν τις 

εργασίες τους. Πολύ βασικό είναι ότι το ίδιο σύστημα θα χρησιμοποιούν άτομα 

στο λογιστήριο και άτομα στην αποθήκη, τα οποία θα εισάγουν πληροφορίες οι 

οποίες επηρεάζουν και τους υπόλοιπους τομείς. Έτσι, είναι πολύ βασικό όλοι να 

γνωρίζουν το πώς κάνουν τα άλλα τμήματα τη δουλειά τους και τι διαφορά έχει 

με τον τρόπο που την έκαναν πριν το ERP.  

Παρόλο όμως που η εκπαίδευση στο νέο σύστημα δεν πρέπει να 

παραληφθεί και να αποφευχθεί, συνήθως οι επιχειρηματίες το βρίσκουν ως 

περιττό έξοδο και κάνουν περικοπές σε αυτόν τον τομέα. Όμως, η εκπαίδευση 

του προσωπικού είναι η καλύτερη επένδυση για την επιχείρηση, και άλλωστε 

μπορεί να εκπαιδευθεί ένα μέρος μόνο του προσωπικού, το οποίο θα αναλάβει να 

εκπαιδεύσει και τους υπόλοιπους.  

 Ενσωμάτωση και δοκιμή 
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Η ενσωμάτωση ενός συστήματος ERP με άλλα ολοκληρωμένα πακέτα 

εφαρμογών και ο έλεγχος καλής λειτουργίας και επικοινωνίας μεταξύ τους είναι 

ένα ακόμη κόστος που υποτιμάται. Η κάθε εταιρία μπορεί να έχει διάφορες 

εφαρμογές, όπως bar coding, ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ., οι οποίες πρέπει να 

συνδεθούν με το σύστημα ERP. Το καλύτερο είναι να αγορασθούν αυτά τα 

πρόσθετα από τον προμηθευτή του ERP, τα οποία να είναι ενσωματωμένα επάνω 

του, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.  

 Προσαρμογή  και Μετατροπή Δεδομένων 

Ένα επιπλέον κρυφό κόστος είναι η προσαρμογή των δεδομένων από το 

προηγούμενο σύστημα  στο νέο ERP σύστημα. Πολλές πληροφορίες χρειάζεται 

να ελεγχθούν, να αξιολογηθούν και ίσως να καταχωρηθούν από την αρχή. 

Ακόμη, σημαντικό μέρος του κόστους αποτελεί και εκείνο που σχετίζεται με την 

παραμετροποίηση και την προσαρμογή στην συγκεκριμένη εταιρία. Κάθε ERP 

απαιτεί πολλές ώρες προσαρμογής των λειτουργιών του στις υφιστάμενες 

εταιρικές διαδικασίες.  Οι προσαρμογές χρειάζεται να γίνουν με πολύ προσοχή 

γιατί, μπορούν να επηρεάσουν κάθε ενότητα του ERP, εφόσον όλες είναι  στενά 

συνδεδεμένες. 

 Ανάλυση Δεδομένων 

Πολλές φορές οι νέες πληροφορίες που παρουσιάζονται μέσα από τα 

συστήματα ERP δεν είναι αρκετά χρήσιμες από μόνες τους. Χρειάζεται να 

αναλυθούν και να συνδυαστούν με δεδομένα και πληροφορίες από εξωτερικές 

πηγές, ώστε να παρέχουν πλήρη εικόνα και αξιοποίηση των πόρων. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, είναι εύκολο κανείς να παραβλέψει το μεγάλο κόστος μιας 

αποθήκης δεδομένων (data warehouse), καθώς επίσης και τις χρονικές 

απαιτήσεις υλοποίησης μιας τέτοιας εργασίας.   

 Σύμβουλοι έπ’ άπειρον  

Όταν οι χρήστες αποτυγχάνουν να προγραμματίσουν την αποδέσμευση, 

τα  έξοδα των συμβούλων γίνεται έντονα. Για να το αποφύγουν αυτό, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίσουν τους στόχους για τους οποίους οι 

σύμβουλοι θα εκπαιδεύσουν το προσωπικό της επιχείρησης.  

 Αντικατάσταση των  καλύτερων 

Η επιτυχία του ERP εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την στελέχωση 

του προγράμματος με τους καλύτερους της επιχείρησης. Το λογισμικό είναι τόσο 

πολύπλοκο που δεν είναι δυνατόν να εμπιστευθεί σε έναν μόνο. Το άσχημο είναι 
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ότι η επιχείρηση πρέπει να αντικαταστήσει αρκετούς από αυτούς όταν το 

πρόγραμμα τελειώσει.   

 Κατάθλιψη μετά το ERP 

Τα ERP συστήματα συχνά  αποδεικνύονται ολέθρια για τις επιχειρήσεις 

που τα εγκαθιστούν. Καθώς οι επιχειρήσεις εγκαθιστούν το πρόγραμμα 

πιστεύουν πως αυτό θα τους καθυστερήσει από τις καθημερινές τους εργασίες. 

Μία πρόσφατη έρευνα της Deloitte Consulting έδειξε ότι μία στις τέσσερις 

επιχειρήσεις παραδέχθηκαν ότι υπέφεραν από πτώση της απόδοσης όταν 

λειτούργησε το ERP. Ο πιο συνηθισμένος λόγος της πτώσης της απόδοσης είναι 

ότι όλα φαίνονται και λειτουργούν διαφορετικά από τον τρόπο που 

λειτουργούσαν πριν. Έτσι, όταν οι εργαζόμενοι δεν μπορούν πλέον να εργαστούν 

με τον συνηθισμένο και οικείο τρόπο και δεν έχουν ακόμη εντρυφήσει στον    

νέο τρόπο εργασίας, πανικοβάλλονται και υπάρχει πτώση της απόδοσης. 

(Christopher Koch)(2),(Καλαμάρας Λ. 2000)(69)
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1.13 ERP και ΜΜΕ 

 

Αρχικά τα ERP συστήματα είχαν ως στόχο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εμφάνιζαν μεγάλες απαιτήσεις σε μηχανογραφική 

ολοκλήρωση και είχαν την δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στο κόστος των ERP 

συστημάτων. Εντούτοις, παρατηρείται μία σταδιακή είσοδο και στις 

μικρομεσαίες, καθώς και στις μικρές επιχειρήσεις, που στην Ελλάδα θεωρούνται 

η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται “στην ενιαία αγορά 

του  e-business, όπου μια μικρομεσαία επιχείρηση αποκτά μέσω του internet τα 

κανάλια πώλησης και διανομής που δεν διέθετε, κάνοντάς την ανταγωνιστική 

έναντι των μεγάλων και καθιερωμένων στο χώρο.” (Γεωργούλας Κ. 2000)(63) 

Επίσης, η είσοδος αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο χώρος των  ERP 

συστημάτων έχει γίνει πλέον ανταγωνιστικός και όλο και περισσότερες εταιρίες 

σχεδιάζουν και προμηθεύουν τέτοια προγράμματα με αποτέλεσμα την μείωση 

της τιμής του. Επίσης, ο χρόνος εγκατάστασης έχει μειωθεί καθώς και η 

πολυπλοκότητα των συστημάτων αυτών. Έτσι λοιπόν μια μικρομεσαία 

επιχείρηση αποφασίζει πιο εύκολα να αντικαταστήσει το παλιό λογισμικό της με 

το σύγχρονο ERP. Άλλωστε και το γεγονός της διείσδυσης των συστημάτων 

αυτών στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έδωσε το κίνητρο στο να 

στραφούν σε αυτό το τμήμα της αγοράς, τόσο οι εγχώριες όσο και οι 

πολυεθνικοί προμηθευτές λογισμικού. 

Άλλωστε και οι μικρές επιχειρήσεις με την χρήση ενός ERP συστήματος 

μπορούν να επιτύχουν να έχουν μία ολοκληρωμένη άποψη της επιχείρησης και 

να αντλούν οποιαδήποτε πληροφορία και να χρησιμοποιούν τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις για την λήψη επιχειρηματικών 

αποφάσεων.  Εντούτοις, οι σημαντικές εφαρμογές που περιλαμβάνει το ERP 

αφορούν όχι μόνο τις  μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και τις μικρότερες σε μέγεθος, 

οι οποίες επιθυμούν να είναι ανταγωνιστικές και να λαμβάνουν τη σωστή 

πληροφόρηση από το πληροφοριακό τους σύστημα. Επιπρόσθετα το ERP είναι 

πολύ χρήσιμο για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί δημιουργείται 

μια προοπτική μέσω του διαδικτύου και ιδίως σήμερα που κάποια έντυπα 

κατατίθενται μέσω αυτού, όπως το ΦΠΑ και η ΑΠΔ.  (19) 
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Όσον αφορά το θέμα της επένδυσης υπάρχει και η οικονομικότερη λύση 

του outsourcing, το οποίο λειτουργεί ανάλογα με το leasing και της υπενοικίασης 

υπηρεσιών. “Με την πρακτική αυτή η εταιρία χρησιμοποιεί το ERP, το οποίο 

βρίσκεται εγκατεστημένο στο δικτυακό κέντρο του outsourcer, ο οποίος παρέχει 

εγγυημένο επίπεδο εξυπηρέτησης και ασφάλειας δεδομένων.” (Γεωργούλας Κ. 

2000) (63) Έτσι και μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να έχει τα οφέλη ενός 

ERP συστήματος. Εκπρόσωπος της SiEBEN αναφέρει πως κατά την άποψή του 

“δεν πιστεύει πως υπάρχει κάποιος κλάδος στον οποίο θα υπάρξει ιδιαίτερα 

υψηλή ζήτηση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Σίγουρα όμως, η ζήτησή τους θα 

είναι μεγάλη από τις εμπορικές και τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.”(Πατρώνα Μ. 

2003)(18)

Βέβαια, οι σύμβουλοι της εταιρίας Grant Thornton, σε πρόσφατη έκθεση 

της εταιρίας (business messanger - Άνοιξη 2004) εκφράζουν τη διαπίστωση ότι 

το ποσοστό αποδοχής των συστημάτων ERP – Enterprise Resource Planning στις 

μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις είναι αρκετά χαμηλό, της τάξης του 

15%.(5)
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1.14 ERP ανοιχτού κώδικα 

 

 Βέβαια, το πρόβλημα του κόστους των ERP συστημάτων στις 

μικρομεσαίες, και όχι μόνο, επιχειρήσεις  μπορεί να λυθεί και από το ERP 

ανοιχτού κώδικα, δηλαδή του λογισμικού το οποίο μπορεί να διανεμηθεί δωρεάν. 

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν αξιόλογα προγράμματα ERP ανοιχτού 

κώδικα. Τα πιο γνωστά είναι το Compiere, το Fisterra και το ERP5. Κάποια από 

αυτά μάλιστα (πχ το Compiere) περιέχουν και ενσωματωμένες εφαρμογές για τη 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων (CRM) και των σχέσεων με τους 

συνεργάτες. 

 Για να χρησιμοποιήσει όμως μια επιχείρηση ένα ERP ανοιχτού κώδικα, 

δεν χρειάζεται μόνο να το κατεβάσει από το Διαδίκτυο, χρειάζεται και να το 

εγκαταστήσει και να το  παραμετροποιήσει ανάλογα με τη μέγεθός της, τα 

λογιστικά πρότυπα της χώρας, τη νομοθεσία κτλ. Αυτές οι παραμετροποιήσεις 

συνήθως γίνονται επί πληρωμή. Στην Ελλάδα βέβαια, δεν υπάρχει κάποια 

εταιρία που να συνεργάζεται με εταιρίες ανοιχτού κώδικα και συνεπώς να 

αναλάβει την υποστήριξη ενός τέτοιου προγράμματος 

 Όσον αφορά για τα πλεονεκτήματα, ήδη αναφέρθηκε το χαμηλό κόστος 

σε σχέση με τα ERP κλειστού κώδικα. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι οι 

ειδικοί και οι γνώστες προγραμματισμού μπορούν να εξετάσουν την αξιοπιστία 

των προγραμμάτων αυτών, να ελέγξουν για τυχόν λάθη, για κενά ασφαλείας και 

γενικότερα να τα αξιολογήσουν, έχοντας πάντα τη δυνατότητα της παρέμβασης 

στον κώδικα.  

 Μειονέκτημα των προγραμμάτων αυτών αποτελεί η έλλειψη 

τεκμηρίωσης,  εγχειριδίων και υποστήριξης, συγκριτικά μάλιστα και με την 

υποστήριξη που παρέχουν οι κατασκευαστές προγραμμάτων κλειστού κώδικα. 

Επιπλέον  η δυσπιστία απέναντι στα δωρεάν προγράμματα για την ποιότητά τους 

αποτελεί έναν επιπλέον ανασταλτικό παράγοντα.(28) 
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1.15   Από το ERP στο e-business  

 

Οι επιχειρήσεις στη σημερινή εποχή επεκτείνουν την ενοποίηση των 

διαδικασιών τους πέρα από τα φυσικά όρια της εταιρίας, ώστε να περιλαμβάνουν 

πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και εργαζόμενους, χρησιμοποιώντας τις 

δυνατότητες του internet. Οι βασικές συνιστώσες του  e-business είναι δύο: 

 Η αναγνώριση και η αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών που 

παρουσιάζονται καθώς όλοι οι πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και 

υπάλληλοι μιας επιχείρησης δουλεύουν με ένα συνεργατικό μοντέλο 

(collaborative model). 

 Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και των πρότυπων του internet για την 

αποτελεσματικότερη διοίκηση και λειτουργία μιας επιχείρησης 

Μαζί οι δύο αυτοί παράγοντες αντιπροσωπεύουν μια καινούργια 

προσέγγιση στο business computing και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες για 

όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας, μεγέθους, 

και γεωγραφικής θέσης. Η τεχνολογία είναι πλέον σε θέση να στηρίξει αυτήν την 

στροφή από τον τοπικό χαρακτήρα, την εσωστρέφεια, και την έμφαση στις 

εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης σε ένα μοντέλο όπου η διεύρυνση των 

οριζόντων αποτελεί προτεραιότητα.(31)

Για να επιτύχει όμως, το εγχείρημα του e-business απαραίτητη 

προϋπόθεση κρίνεται η ύπαρξη ενδοεπιχειρησιακής υποδομής. Το ERP δίνει 

αυτή την δυνατότητα στην επιχείρηση γιατί ενοποιεί όλους τους εργαζόμενους, 

τα τμήματα και τις λειτουργίες της επιχείρησης καταγράφοντας όλη την 

πληροφόρηση και τις συναλλαγές αξιόπιστα και σε πραγματικό χρόνο.  

Το ERP αποτελεί το θεμέλιο του e-business γιατί δημιουργεί μία γέφυρα 

επικοινωνίας ανάμεσα στο back-office (λογιστήριο, παραγωγή, αποθήκη, 

διαχείριση παραδόσεων, διαχείριση υλικών, διαχείριση εισπράξεων) και στο 

front-office (πωλήσεις, marketing). 

Οι περισσότερες μάλιστα εταιρίες που κατασκευάζουν ERP συστήματα 

διαθέτουν έτοιμα υποσυστήματα λογισμικού για ηλεκτρονικές συναλλαγές, τα 

οποία προσαρμόζονται στο βασικό ERP σύστημα. Επιπρόσθετα, συνήθως τα 

συστήματα ERP έχουν ανοιχτή αρχιτεκτονική που επιτρέπει τη διασύνδεση του 

ERP με το λογισμικό e-business που εγκαθιστά η επιχείρηση.  
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Αν η επιχείρηση αποσκοπεί στο e-business, τότε για την επιλογή του 

συγκεκριμένου ERP συστήματος πρέπει να λάβει υπόψη της και αυτήν την 

πρόθεση.(Χασάπης Ξ. 2002)(65)
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1.16 Pocket ERP  

 

Η ιδέα της ηλεκτρονικής συναλλαγής κρύβεται όχι μόνο πίσω από το «e-

business», αλλά και πίσω από το «m-» και το «i-», δηλαδή το mobile και το 

interactive. Αυτά τα νέα ηλεκτρονικά κανάλια και δίκτυα προχωρούν την 

τεχνολογία άλλο ένα βήμα μπροστά και δίνουν νέες δυνατότητες. 

Το Pocket ERP είναι ένα "μίνι ERP" πάνω σε Pocket PC ή σε laptop ή σε 

κινητό τηλέφωνο (WAP), που είναι συνδεμένο online µε τα κεντρικά, µέσω 

internet. Τώρα πλέον είναι εφικτή η σύνδεση online με τα Κεντρικά , µε έναν 

από τους παραπάνω τρόπους μέσα από την οποία μπορούν να γίνουν διαδικασίες 

όπως online Παραγγελιοληψία, Φορητή Τιμολόγηση, Εισπράξεις, Δειγματισμός, 

κ.α. Ακόμη είναι δυνατή η προβολή πληροφοριών όπως καρτέλα πελάτη, 

κινήσεις αποθήκης και άλλα. 

Πλεονεκτήματα του Pocket ERP μπορούν να θεωρηθούν τα παρακάτω 

 Στην περίπτωση της Παραγγελιοληψίας, ο χρήστης έχει  άμεση 

ενημέρωση και έλεγχο αποθεμάτων από την Κεντρική αποθήκη της 

εταιρίας. 

 Τα Κεντρικά ενημερώνονται αμέσως (online) για τις παραγγελίες που 

έχουν πάρει οι πωλητές. 

 Σε κάθε περίπτωση, η συντήρηση είναι πολύ πιο απλή (και οικονομική). 

Επειδή η εφαρμογή είναι WEB oriented, η συντήρηση γενικά γίνεται 

µόνο στο κεντρικό σύστημα και όχι στο κάθε τερματικό χωριστά. 

 Καταργείται η χρονοβόρα διαδικασία φορτώματος των φορητών µε 

δεδομένα, πριν ξεκινήσουν οι πωλητές για ταξίδι, και η διαδικασία 

κατεβάσματος, όταν επιστρέψουν.  

 Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όγκου δεδομένων από την μνήμη του 

PDA.Στις συμβατικές λύσεις, ένα PDA μπορεί να χωρέσει, ανάλογα µε 

την μνήμη του, τις καρτέλες 100 πελατών, για παράδειγμα. Στην 

εφαρμογή Pocket ERP, το PDA μπορεί να δείχνει ταυτόχρονα τις 

καρτέλες όλων των πελατών της εταιρίας ή με επιλογή µόνο αυτούς που 

διαχειρίζεται ο κάθε πωλητής. 
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 Ταυτόχρονα, στα κεντρικά, ο Administrator ελέγχει το feedback από το 

CRM, καθώς και την εξέλιξη του πλάνου (έλεγχος παραγωγικότητας 

πωλητών). (11) 

 

Όσον αφορά τον εξοπλισμό των πωλητών, εφόσον θα κάνουν τοπική 

εκτύπωση, χρειάζονται Pocket PC2002 και κάποιον φορητό εκτυπωτή. Το Pocket 

PC πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα κλήσης GPRS, ή να έχει αυτή 

την δυνατότητα μέσω ενός κινητού τηλεφώνου ή GPRS modem.  Εφόσον δεν θα 

κάνουν τοπική εκτύπωση, οποιαδήποτε φορητή συσκευή διαθέτει Internet 

Browser ή WAP (κινητό τηλέφωνο). Στην περίπτωση της φορητής συσκευής, 

αυτή πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα κλήσης GPRS, ή να έχει 

αυτή την δυνατότητα μέσω ενός κινητού τηλεφώνου ή GPRS modem. (12) 
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1.17     Η αγορά του ERP στην Ελλάδα 

 

Η αγορά του ERP δεν ήταν δυνατό να μην περάσει και στον ελληνικό 

χώρο και στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που το 

έχουν εγκαταστήσει και το εφαρμόζουν και ακόμα πολύ περισσότερες εκείνες 

που επιθυμούν να το εγκαταστήσουν και δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό το 

πληροφοριακό σύστημα. Από τη στιγμή λοιπόν που η πίτα είναι μεγάλη, όλο και 

περισσότερες εταιρίες κατασκευής τέτοιων συστημάτων ενδιαφέρονται να 

καρπωθούν τμήμα της αγοράς. 

Οι λύσεις ERP που διατίθενται στην ελληνική αγορά προέρχονται από 

μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες και από ελληνικά ERP. Στην πρώτη κατηγορία 

συγκαταλέγονται ενδεικτικά οι παρακάτω εταιρίες SAP R/3, BaaN IV, 

SunSystems, J.D. Edwards, Ross Systems, IFS, Oracle κτλ.  

Στην δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγονται εταιρίες που κατανόησαν πόσο 

σημαντικό είναι το θέμα της ελληνικοποίησης  και δημιούργησαν προγράμματα 

αποκλειστικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι λύσεις αυτές προέρχονται 

ενδεικτικά από την Altec,  τη Singular, τη LogicDis, χωρίς αυτό να σημαίνει πως 

δεν υπάρχουν άλλες εταιρίες.  

Συνήθως τα πακέτα που προσφέρονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις 

είναι πιο οικονομικά, όμως και η προσφερόμενη λειτουργικότητα στην παρούσα 

φάση είναι πιο λιτή. Οι εταιρίες αυτές επενδύουν σημαντικά στην ανάπτυξη και 

στην ενσωμάτωση στα προϊόντα τους λύσεων αναφορικά με τα logistics και την 

παραγωγή. Σημαντικό είναι ακόμα το γεγονός ότι οι ελληνικές εταιρίες στο χώρο 

του ERP έχουν αρκετά διαφοροποιημένες στρατηγικές αναφορικά με τα 

προϊόντα τους, όσον αφορά τόσο την αρχιτεκτονική ανάπτυξής τους όσο και τα 

νέα κυκλώματα που σταδιακά εντάσσουν σε αυτά.   

Αναφορικά με την επιλογή ERP είναι τέλος σημαντικό να επισημανθεί ότι 

οι τάσεις που επικρατούν στην αγορά σήμερα ευνοούν εφαρμογές που 

βασίζονται στην πλατφόρμα Windows NT περισσότερο (σε σχέση με το UNIX 

και το AS-400) και συνεργάζονται με όλες τις βάσεις δεδομένων: Oracle, 

Microsoft SQL Server, DB2, κ.λπ. Επίσης αναφέρεται ως σημαντικό τεχνικό 

στοιχείο αξιολόγησης η προσέγγιση του λογισμικού στο μοντέλο της 3-tier 

(επίπεδα) Client-Server αρχιτεκτονικής, που εξασφαλίζει ταχύτητες επικοινωνίας 
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με remote sites, στοιχείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επιχειρήσεις που 

λειτουργούν υποκαταστήματα.(Ζώης Γ., Βαλάκης Σ. 2000) (8) 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν ενδεικτικά οι λύσεις ERP από μεγάλες 

πολυεθνικές 

 

Προμηθευτής  Λογισμικό 

SAP (www.sap.com) SAP R/3 

Oracle Corp.(www.oracle.com) E-Business Suite 

J.D.Edwards (www.jdedwards.com) One World Xe 

Microsoft Business Solutions 

(www.microsoft.com/BusinessSolutions/default.aspx

Navision 4.0 

 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν ενδεικτικά οι λύσεις ERP από 

ελληνικές επιχειρήσεις 

 

Προμηθευτής  Λογισμικό 

Altec (www.altec.gr) Atlantis ERP, AltecXlineERP 

Singular (www.deltasingular.gr) Singular Enterprise (SEN) 

LogicDis (www.logicdis.gr) Prime ERP, Business ERP, Solution 

ERP, Security ERP 
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1.18 Δίλημμα ανάμεσα σε ERP και εξειδικευμένο Logistics 

Software  

Οι επιχειρήσεις ανάλογα με το αντικείμενό τους, τις ιδιαιτερότητές τους 

και τις ανάγκες που επιθυμούν  να καλύψουν  μέσα από ένα πρόγραμμα 

λογισμικού καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα ERP και ένα λογισμικό 

logistics.  

Το ERP, όπως έχει ήδη αναφερθεί,  περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

δυνατοτήτων και λειτουργιών από τη λογιστική παρακολούθηση και τη 

διαχείριση προσωπικού μέχρι τις πωλήσεις και τη διανομή. Κάθε εταιρία που τα 

προμηθεύει βέβαια διαφοροποιεί και ως ένα βαθμό τις λειτουργίες αυτές.   

Από την άλλη, τα εξειδικευμένα logistics σχετίζονται με “την 

ολοκλήρωση δύο ή και περισσότερων δραστηριοτήτων με σκοπό τον σχεδιασμό, 

την εφαρμογή και τον έλεγχο της αποδοτικής ροής των πρώτων υλών, προϊόντων 

υπό κατασκευή και τελικών προϊόντων από το σημείο προέλευσης στο σημείο 

κατανάλωσης με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του πελάτη. 

Τα logistics αποτελούν έννοια και διαδικασία προσανατολισμένη στις ανάγκες 

του πελάτη και όχι απλά μια ακόμα διαδικασία ελέγχου ή φυσικής 

διαχείρισης.”(29) και περιλαμβάνουν: (10) Διαχείριση αποθεμάτων και μοντέλα 

προβλέψεων ζήτησης (Customer Demand Management), warehouse 

management, προγραμματισμό δρομολογίων διανομής και fleet management, 

ασύρματη real-time παρακολούθηση δρομολογίων διανομής, προγραμματισμό 

και έλεγχο παραγωγής, project management και διαχείριση συμβάσεων, order 

processing, m-business, (mobile solutions) και ηλεκτρονικό εμπόριο.  

Αρκετά από τα παραπάνω εμπεριέχονται και στα συστήματα ERP των 

προμηθευτών από το εξωτερικό και υπάρχει και ενδιαφέρον από εγχώριους 

προμηθευτές. Εδώ υπάρχει και η ένσταση στο κατά πόσο είναι ικανές οι 

συγκεκριμένες προσφερόμενες λύσεις να καλύψουν ουσιωδώς τις ανάγκες μιας 

επιχείρησης. Άλλωστε η κάθε επιχείρηση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες 

 Όπως αναφέρει και ο κ. Κανίρης Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing 

της SOFTECON AE “όσο ολοκληρωμένο και να είναι ένα ERP σύστημα 

δημιουργούνται ανάγκες για συνεργασία με άλλα συστήματα, όπως 

εξειδικευμένα logistics πακέτα διαχείρισης αποθήκης, π.χ. συστήματα barcode 
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κλπ.”  και συνεχίζει τονίζοντας πως “η συνεργασία είναι εύκολη όταν η 

αρχιτεκτονική του ERP συστήματος είναι ανοιχτή.” Είναι πολύ σημαντικό 

λοιπόν, η τεχνολογία να είναι ανεξάρτητη από την εφαρμογή ERP, έτσι ώστε οι 

χρήστες να επιτελούν όλες τις αλλαγές στο σύστημα ανεξάρτητα από την 

τεχνολογία κατασκευής. (Κανίρης Ν. 2000)(17)  
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1.19    Λειτουργικότητα της εφαρμογής Cash Management σε ένα 

ERP σύστημα  

 

Πολλές φορές κατά την υλοποίηση ενός ERP συστήματος προβάλλεται η 

απαίτηση από την επιχείρηση για τη διαχείριση των ταμειακών ροών ή των 

πληροφοριακών καταστάσεων Cash Flow. Οι εταιρίες που προμηθεύουν τα ERP 

εκλαμβάνουν αυτήν την απαίτηση ως υλοποίηση της εφαρμογής Cash 

Management. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή παρέχει πληροφόρηση που σχετίζεται με τη 

θέση ρευστότητας της επιχείρησης και την ταμειακή θέση με βραχυπρόθεσμο ως 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

Η κάθε επιχείρηση εισπράττει χρήματα από τους πελάτες και τους 

χρεώστες και κάνει πληρωμές στους προμηθευτές της και στους πιστωτές της. 

Είναι βέβαιο λοιπόν, πως ανησυχεί για το λεγόμενο «πρόβλημα ρευστότητας», 

δηλαδή για το αν τα διαθέσιμα χρήματά της επαρκούν για την αποπληρωμή των 

βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων υποχρεώσεών της, χωρίς να χρειαστεί να 

προβεί σε αναλήψεις από τους λογαριασμούς της στην τράπεζα (που σημαίνει 

μείωση των εσόδων από τους τόκους) και χωρίς σαφώς να προβεί σε δανεισμό. 

Η εφαρμογή Cash Management δεν μπορεί να πείσει τους πελάτες να 

πληρώσουν πριν  από την λήξη των υποχρεώσεων της επιχείρησης, μπορεί όμως 

να δώσει τη θέση της ρευστότητάς της ανά πάσα στιγμή, ώστε να προβεί σε 

συμφέρουσες οικονομικά ενέργειες.  Συνεπώς, οι χρήστες μπορούν να παίρνουν 

αναφορές κατάστασης και πρόβλεψης της καθημερινής ρευστότητας με 

πραγματικά στοιχεία διαθεσίμων, αλλά και προβλέψεις εισπράξεων και 

πληρωμών ανά ημέρα. Η εφαρμογή αυτή εμφανίζει τις υποχρεώσεις, τις 

απαιτήσεις και τα διαθέσιμα της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο και 

δημιουργεί “ταμειακές προβλέψεις”.  

Παρακολουθεί επίσης, τα ώριμα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών, 

δηλαδή τα υπόλοιπα όχι ανά ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής κίνησης, 

όπως παρακολουθούνται στις λογιστικές καταστάσεις, αλλά  κατά την 

ημερομηνία που τα χρήματα είναι διαθέσιμα προς εκταμίευση. Η εφαρμογή αυτή 
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λαμβάνει υπόψη και τα valeur, προσδιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο το ώριμο 

υπόλοιπο. (Ιωαννίδου Μ. 2005) (16)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα πως 

το Cash Management αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για την εγκατάσταση ενός 

ERP συστήματος. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πηγή: http://www.cnews.ru/newcom/index.shtml?2004/07/28/161779
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2. CRM 
 

2.1 Ορισμός, Έννοια 
Η ανάγκη για το CRM εμφανίστηκε από τη στιγμή που σταμάτησε να 

υπάρχει ο «τυπικός» καταναλωτής. Από τότε που ο ΚΑΘΕ καταναλωτής 

απαίτησε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του, οι εταιρείες 

σταμάτησαν ν’ ασχολούνται με το τι θα πουλήσουν και προσπαθούν να μάθουν 

όλο και περισσότερα για το ποιος είναι αυτός που αγοράζει. Και ένα από τα 

βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις είναι η 

κατανόηση των αναγκών των αγορών στις οποίες απευθύνονται. Σε αυτό το 

σημείο έρχεται και ο ρόλος του CRM. (Αρ.Πασχόπουλος, Β.Χούμα  2003)  (36) 

Η Διαχείριση των πελατειακών σχέσεων (CRM) είναι ένα βασικό μέρος 

από τη μοντέρνα επιχειρησιακή διαχείριση. 

 Τα αρχικά CRM προέρχονται από το Customer Relationship Management 

(Διαχείριση των Πελατειακών Σχέσεων). Το CRM μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

μία στρατηγική, η οποία χρησιμοποιείται για να μάθει η επιχείρηση περισσότερα 

για τις ανάγκες των πελατών της και της συμπεριφοράς τους με απώτερο σκοπό 

να μπορέσει να δομήσει και να χτίσει πιο ισχυρές σχέσεις με αυτούς.  Άλλωστε 

οι καλές σχέσεις με τους πελάτες είναι το κλειδί για την επιτυχία της 

επιχείρησης. Το CRM είναι μία διαδικασία που βοηθά την επιχείρηση να 

συλλέξει πολλές πληροφορίες από τους πελάτες, τις πωλήσεις, την 

αποτελεσματικότητα του marketing, την ανταπόκριση και τις τάσεις της αγοράς.  

(Stewart Deck)(35) 

Πρόκειται για μεθοδολογία, λογισμικό και τεχνολογίες, τα οποία 

εστιάζουν στην αυτοματοποίηση και στη βελτίωση των επιχειρησιακών 

διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες 

στους τομείς των πωλήσεων, του marketing, της παροχής υπηρεσιών και της 

υποστήριξης. (Μακρυμανωλάκης Ν. 2003) (67) 

Το λογισμικό CRM όχι μόνο διευκολύνει το συντονισμό των παραπάνω 

τομέων, αλλά βοηθά στην ύπαρξη διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων της προσωπικής επαφής, του παραδοσιακού 

ταχυδρομείου, του email, του web καθώς και οποιουδήποτε άλλου μέσου. Κατά 

συνέπεια η επιχείρηση μπορεί να επικοινωνήσει με τον πελάτη με τον τρόπο που 
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προτιμά ο τελευταίος. Με το CRM η επιχείρηση “εντυπωσιάζει” τους πελάτες 

της παρέχοντάς τους άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία, διατηρώντας 

ταυτόχρονα σταθερή σχέση με τον καθέναν. Με την αξιοποίηση τεχνολογιών 

πληροφορικής η επιχείρηση αποκτά πιστούς πελάτες, παρέχει προσωποποιημένες 

υπηρεσίες προς αυτούς, αποκτά καλύτερη γνώση για το τι θέλουν και, βέβαια 

αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.(Ν. Μακρυμανωλάκης  2003) (67) 

Το CRM είναι ουσιαστικά μια μεθοδολογία η οποία στηρίζεται στην 

εκτεταμένη χρήση βάσεων δεδομένων. Σε αυτές η εταιρεία τηρεί ένα πλήθος από 

πληροφορίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να αυξήσουν τις 

πωλήσεις της είτε για να εξυπηρετηθεί καλύτερα η ήδη υπάρχουσα πελατεία της 

(γεγονός που θα αυξήσει τις πωλήσεις μακροπρόθεσμα).(34)

Το CRM είναι μία μακροχρόνια στρατηγική, είναι το μέλλον της 

επιχείρησης. Η λογική που κρύβεται πίσω από το CRM είναι να μπορέσει η 

επιχείρηση να εξυπηρετήσει τους πελάτες της όσο το δυνατόν καλύτερα από 

τους ανταγωνιστές της. Να μπορέσει να κρατήσει πιστούς τους πελάτες της στα 

προϊόντα και στην επιχείρηση. Πιστός πελάτης είναι ο ικανοποιημένος πελάτης. 

Χαρακτηριστική είναι η επόμενη φράση. 

«Ποιότητα είναι όταν οι πελάτες επιστρέφουν, όχι τα προϊόντα»  (Mrs. 

Thatcher).  

Παρακάτω αναφέρονται μερικοί ακόμα ορισμοί –στην ουσία παρόμοιοι - 

των CRM συστημάτων: 

 Το CRM είναι μια επιχειρηματική στρατηγική επιλογής και διαχείρισης 

πελατών για βελτιστοποίηση μακροχρόνιας αξίας. Το CRM επεκτείνει τις αρχές 

των πωλήσεων από μία ξεχωριστή πράξη που εκτελείται από έναν πωλητή σε μια 

διαδικασία που αφορά κάθε άτομο σε μία επιχείρηση. Είναι η επιστήμη της 

συγκέντρωσης και χρήσης πληροφοριών για τους πελάτες με σκοπό την 

ενίσχυση της πίστης των πελατών στην επιχείρηση και την αύξηση της αξίας 

τους. Πιο απλά, πρόκειται για τη διαδικασία της απόκτησης, διατήρησης και 

ανάπτυξης επικερδών πελατών. (Μ. Βλαχοπούλου 2003) (46) 

 Η σωστή χρήση ανθρώπων, τεχνολογιών, στρατηγικών, και διαδικασιών 

ώστε η εταιρεία να δημιουργήσει, να βελτιώσει και να διατηρήσει τις σχέσεις της 

με τους πελάτες της ώστε να μεγαλώσει τον κύκλο ζωής τους και ν’ αυξήσει τις 

πωλήσεις προς αυτούς. (Αρ.Πασχόπουλος, Β.Χούμα  2003)  (36) 

Θειακούλη Αγγελική Μ02/04 39



  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Ολοκλήρωση ERP και CRM συστημάτων 

 Η σύμπραξη marketing, πωλήσεων, service και τεχνολογίας για τη 

δημιουργία πιστών πελατών αποσκοπεί στο κέρδος μέσω της βελτιωμένης 

ανταγωνιστικότητας και εξυπηρέτησης. (Αρ.Πασχόπουλος, Β.Χούμα  2003)  (36) 

 Το CRM αποτελεί μια επιχειρηματική στρατηγική που στηρίζεται στην 

τεχνολογία με την οποία οι επιχειρήσεις αποκτούν αυξημένη γνώση για την 

πελατειακή τους βάση έτσι ώστε να οικοδομήσουν - να αποκτήσουν, να 

διατηρήσουν και να ενδυναμώσουν - κερδοφόρες σχέσεις, με μοχλό την 

αριστοποίηση της αξίας που προσφέρεται στους πελάτες.( Δ.Γαλάνης 2002)(38) 

 Το CRM είναι το μέσο που δημιουργεί πιστότητα του πελάτη, με στόχο 

την αύξηση της κερδοφορίας και του επιχειρηματικού οφέλους, εστιάζοντας 

στην παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης από 

όλα τα μέλη του οργανισμού. (Γ.Ψωμακάκης 2001) (4) 
 

 

 
Πηγή: http://www.relyon.nl/default.aspx?MenuID=1&PagID=2
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2.2 Στόχος 
 

Οι στόχοι της εφαρμογής του CRM είναι πολλαπλοί. Όταν μία επιχείρηση 

αποφασίζει να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα στοχεύει 

στην υποστήριξη των διαδικασιών των πωλήσεων, της τεχνικής εξυπηρέτησης 

και marketing. Πιο συγκεκριμένα οι τρεις βασικοί στόχοι του CRM είναι οι 

ακόλουθοι: 

 Δημιουργία πελατών 

 Χτίσιμο και ανάπτυξη πωλήσεων 

 Επιμήκυνση και εμβάθυνση των σχέσεων με τους πελάτες 

 

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με: 

•τη συλλογή στοιχείων για τον πελάτη 

•τη μορφοποίηση των πληροφοριών αυτών σε γνώση 

•τη διοχέτευση της γνώσης σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης 

•την ένταξη των πελατών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων 

•την καλύτερη εξυπηρέτησή τους χωρίς αύξηση κόστους γι’ αυτούς 

•την κάλυψη των αναγκών τους καλύτερα από τον ανταγωνισμό.(Πασχόπουλος 

Α., Χούμα Β. 2003) (36) 

Το CRM επικεντρώνεται στη διατήρηση πελατών συγκεντρώνοντας 

στοιχεία από κάθε επαφή με αυτούς μέσω τηλεφώνου, mail,web. Η επιχείρηση 

μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για συγκεκριμένους σκοπούς όπως 

marketing, πωλήσεις ή after sale service. Βασική προϋπόθεση είναι όλοι στην 

εταιρεία θα πρέπει  να εστιάζονται στον πελάτη και στις ανάγκες του. (44)

Συνοπτικά η ιδέα που υπάρχει πίσω από το CRM είναι ότι βοηθάει τις 

επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία  και το ανθρώπινο δυναμικό 

ώστε να αποκτήσουν επίγνωση της συμπεριφοράς των πελατών τους, καθώς και 

της αξίας τους.(Stewart Deck) (35)  
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2.3 Τα πέντε στάδια εξέλιξης του CRM 

Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη του CRM σύμφωνα με άρθρο που 

υπάρχει στο www.hypertech.gr και δημοσιεύτηκε το 2004. (41)

Πρώτο στάδιο εξέλιξης: Μονολειτουργικά συστήματα client/server  

για υποστήριξη των υπαλλήλων.  

Στο πρώτο στάδιο, το οποίο ξεκίνησε στα μέσα της προηγούμενης 

δεκαετίας, πολλές επιχειρήσεις ενσωμάτωσαν στο δυναμικό τους  συστήματα 

client/server, τα οποία εστίαζαν στο εσωτερικό της επιχείρησης και ήταν 

σχεδιασμένα για την εξυπηρέτηση ενός μόνο τμήματος, όπως οι πωλήσεις, η 

εξυπηρέτηση πελατών ή η τεχνική υποστήριξη.  

Δεύτερο στάδιο εξέλιξης: Ολοκληρωμένα συστήματα client/server «360 

μοιρών». 

Το δεύτερο στάδιο προήλθε από τη απαίτηση των επιχειρήσεων να έχουν 

πιο ολοκληρωμένες λύσεις. Αυτό που αναζητούσαν ήταν ένα σύστημα που να 

τους δείχνει τι προσφέρουν σε κάθε πελάτη από όλες τις πλευρές (από εκεί 

προήλθε και ο όρος «360 μοιρών»). Κάθε κατασκευαστής τώρα προσέφερε μια 

πλήρη συλλογή προσφερόμενων προϊόντων με ανάλυση marketing, πωλήσεων, 

υποστήριξη, εξυπηρέτησης και λειτουργίες για call center. Στόχος τους ήταν να 

βοηθήσουν τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων να παρέχουν ένα ενιαίο επίπεδο 

επικοινωνίας και να μοιράζονται τις πληροφορίες για κάθε πελάτη. Αλλά το 

CRM ακόμα ήταν εστιασμένο στο εσωτερικό της επιχείρησης, καθώς βοηθούσε 

τους υπαλλήλους να εξυπηρετήσουν τους πελάτες καλύτερα. 

Τρίτο στάδιο εξέλιξης: Οι πελάτες αυτο-εξυπηρετούνται μέσω του Web.  

Αφού λοιπόν είχαν ήδη ενωθεί μεταξύ τους τα τμήματα της επιχείρησης 

και το ένα τμήμα είχε πρόσβαση σε πληροφορίες του άλλου, τα CRM ήρθανε να 

καλύψουνε το κενό του web. Η αυτοεξυπηρέτηση των πελατών μέσα από το 

Internet ήταν αυτό που χαρακτήρισε αυτό το στάδιο εξέλιξης. Πολλοί μίλησαν 

τότε για το e-CRM, το Electronic Customer Relationship Management. Αυτό 

ήταν μια ευκαιρία για όσους νέους κατασκευαστές θέλανε να μπούνε στην αγορά 

του CRM. Ξεκινώντας από το e-CRM, μπορούσανε να προσφέρουνε ένα προϊόν, 

το οποίο θα επεκτείνανε σιγά-σιγά και στις υπόλοιπες λειτουργίες του κλασικού 

CRM. Παρόλα αυτά όμως εμφανίστηκαν δύο εμπόδια. Το πρώτο σχετίζονταν με 
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την έλλειψη μιας ενιαίας συνεργασίας του e- CRM με τα back-end συστήματα 

της κάθε εταιρίας. Έτσι, αν ο πελάτης δε μπορεί να δει τι προϊόντα υπάρχουν 

διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στην αποθήκη, δεν μπορεί να παραγγείλει αυτόματα. 

Το δεύτερο είχε σχέση με την έλλειψη συνεργασίας του e- CRM με το κλασικό 

CRM της εταιρίας. Ο υπάλληλος της εταιρίας δεν μπορούσε να δει τις 

συναλλαγές που είχε κάνει ο πελάτης μέσω του internet. Αυτά τα δύο εμπόδια 

ήταν που οδήγησαν στο τέταρτο στάδιο εξέλιξης. 

Τέταρτο στάδιο εξέλιξης: Καλύτερη αρχιτεκτονική στο internet, σύνδεση μεταξύ 

όλων των σημείων επαφής του πελάτη και σύνδεση με το ERP. 

Το τέταρτο στάδιο εξέλιξης είναι αυτό που διανύουμε τώρα και 

βρισκόμαστε στο δρόμο για το πέμπτο. Σ’ αυτό το στάδιο, οι μεγάλοι 

κατασκευαστές CRM έχουν αναδομήσει την αρχιτεκτονική των συστημάτων 

τους, κάνοντάς τα να ενώνονται στα πάντα: κάθε τμήμα με τα άλλα, μεταξύ 

εταιριών (θυγατρικών, μητρικών, προμηθευτών, συνεργατών και, φυσικά, 

πελατών), με το ERP και με το internet. Το τέταρτο στάδιο έφερε επίσης και την 

συνύπαρξη της εξυπηρέτησης πελατών μέσω internet με αυτήν μέσω τηλεφώνου. 

Ο πελάτης μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία μέσω internet και αν δεν 

καταφέρει να την ολοκληρώσει να τηλεφωνήσει στο call center και ο υπάλληλος 

να έχει όλα τα στοιχεία στη διάθεσή του για να τον εξυπηρετήσει. 

Πέμπτο στάδιο εξέλιξης: Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών από την 

πλευρά του πελάτη και CMR 

Το επόμενο στάδιο είναι αυτό κατά το οποίο οι επιχειρήσεις θα 

αναζητούν αυτό που θέλουν οι πελάτες ως κριτήριο της λειτουργικότητας στο 

CRM που θα θέλουν. Ένα καινούριο ακρωνύμιο πρόκειται να εμφανιστεί, καθώς 

το επόμενο στάδιο του CRM ανήκει στο CMR (Customer-Managed 

Relationships, δηλαδή σχέσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι πελάτες). Το επόμενο 

στάδιο θα είναι η εποχή κατά την οποία τα πελατειακά portals θα βρίσκονται εν 

αφθονία και θα προσφέρουν στους πελάτες λειτουργίες οι οποίες μέχρι 

προσφάτως είχαν μόνο οι υπάλληλοι. Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο οι 

εταιρίες θα πρέπει να ξανασχεδιάζουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες (BPR) 
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2.4 Η αξία της διάρκειας ζωής των πελατών 

Το CRM κρίνει απαραίτητο οι πελάτες να μην φαίνονται  απλά και μόνο 

ως μία συναλλαγή, αλλά ως ένα σύνολο συναλλαγών κάθε φορά. Με  αυτόν τον 

τρόπο το ενδιαφέρον μετατοπίζεται και εστιάζεται από την μεγιστοποίηση μιας 

πώλησης στη μεγιστοποίηση της αξίας της διάρκειας ζωής των πελατών.  

Αρχικά το CRM κατηγοριοποιεί τους πελάτες σε καλούς και κακούς. 

Κάποιες σχέσεις είναι περισσότερο πολύτιμες για την επιχείρηση από κάποιες 

άλλες. Για να βγει το πόρισμα ποιοι πελάτες είναι καλοί και να επιβραβευθούν 

χρειάζεται πρωταρχικά να διευκρινιστούν οι χειρότεροι πελάτες και να 

απαλλαγεί η επιχείρηση από αυτούς. Αυτοί οι πελάτες χαρακτηρίζονται ότι 

έχουν αρνητική αξία για την επιχείρηση, γιατί κοστίζουν περισσότερο στο να 

ικανοποιηθούν από την αξία που θα επιφέρουν στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

ζωής τους. 

Με αυτό υπόψη, η επιχείρηση μπορεί να κατηγοριοποιήσει τους πελάτες 

σε:  περισσότερο πολύτιμους (most valuable), περισσότερο αναπτυσσόμενους 

(most growable) και κάτω από το μηδέν (below zero). (A.Tiwana 2001) (42) 

 

 

 

 
 

Πηγή: http://www.crmbuyer.com/story/35847.html
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2.5 Τέσσερις γενικές αρχές για το CRM. 
 

Οι παρακάτω τέσσερις βασικές ιδέες εξηγούν την αξία της διαχείρισης 

των πελατειακών σχέσεων(A.Tiwana 2001) (42)

• Χρησιμοποίηση ήδη υπαρχόντων σχέσεων για τη μεγιστοποίηση των 

εσόδων.  Το CRM εστιάζει στο να εγκαταστήσει σταθερές σχέσεις με 

τους υπάρχοντες πελάτες,  να διατηρήσει τους “καλούς” και να 

απαλλαχθεί από τους “κακούς” πελάτες. Η αξία της διάρκειας ζωής του 

πελάτη ορίζει την αξία του στην επιχείρηση και μπορεί να ευρεθεί μέσα 

από το CRM, το οποίο υπολογίζει το μέσο εισόδημα ανά πελάτη.  

• Χρησιμοποίηση της γνώσης του πελάτη για τη παροχή υπηρεσιών 

υψηλών προδιαγραφών. Το αποτελεσματικό CRM θα έπρεπε να 

εκπλήσσει τους πελάτες με το πόσο καλά η επιχείρηση τους γνωρίζει. Το 

CRM μπορεί να αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια των πελατών, οι οποίοι 

ήταν αναγκασμένοι να εκθέτουν το πρόβλημά τους πολλές φορές στα 

διάφορα τμήματα. Όταν η γνώση για τον κάθε μεμονωμένο πελάτη 

συναθροίζεται κατά τη διάρκεια του χρόνου και επιτρέπει στην 

επιχείρηση να διαθέτει εξατομικευμένες υπηρεσίες, αυτό συνεπάγεται και 

την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση του πελάτη.  

• Ανάπτυξη επαναλαμβανόμενων διαδικασιών στις πωλήσεις. Το CRM 

διευκολύνει την ολοκλήρωση της γνώσης του πελάτη μέσα από την 

τεχνολογία και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις γνώσεις 

παλαιότερων συναλλαγών για να πωλούν το ίδιο αποτελεσματικά σε 

παλαιούς και νέους πελάτες. Ο πελάτης μπορεί έτσι να περιμένει συνεπείς 

και ακριβείς απαντήσεις στις ερωτήσεις του. Ένα μακρόχρονο 

πελατοκεντρικό CRM διευκολύνει τη χρήση συσσωρεμένης γνώσης  για 

τους πελάτες για το χτίσιμο μιας στενής  σχέσης με αυτούς.  

• Αύξηση της αξίας και της πίστης του πελάτη.  Η πίστη του πελάτη 

μπορεί να ενισχυθεί από τις συγκεντρωμένες πληροφορίες για την 

επίλυση θεμάτων, πριν αυτά να γίνουν προβλήματα. Επιπλέον, δείχνοντας 

στον πελάτη ότι η επιχείρηση τον γνωρίζει, και προσφέροντάς του 

προϊόντα και υπηρεσίες λογαριάζοντας τις ανάγκες του, βοηθάει στην 
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εδραίωση μιας εξάρτησης από την πλευρά του πελάτη κατά την πάροδο 

του χρόνου.  
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2.6 Χαρακτηριστικά ενός τέλειου CRM  
 

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά συνδέονται με την παράδοση άριστου 

CRM: (40) 

• αξιοπιστία 

• ανταπόκριση 

• δυνατότητα πρόσβασης 

• ασφάλεια 

• ευγένεια 

• εκτίμηση 

• επικοινωνία 

• αναγνώριση του πελάτη 

• ικανότητα 

 

Το CRM δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αποκτήσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διαχειριζόμενη σωστά τους πελάτες της. Όταν το 

CRM  της επιχείρησης έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά τότε μπορεί να της 

δώσει τη δυνατότητα να εκτελέσει ορισμένες εργασίες με περισσότερη ευκολία 

και ακρίβεια, αλλά ταυτόχρονα και να την καθιερώσει στην συνείδηση των 

πελατών.  
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2.7 Πλεονεκτήματα CRM συστημάτων 
Σύμφωνα με τον Αθ.Λούτσο τα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα των 

λύσεων CRM είναι πολλαπλά και αναφέρονται παρακάτω: 

 Εμπλουτισμός της γνώσης για τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών. 

 Εύρεση των πραγματικά προσοδοφόρων τμημάτων της πελατείας, στα 

οποία και πρέπει να εστιασθεί το μεγαλύτερο μέρος της εταιρικής 

φροντίδας. 

 Αύξηση των κερδών μέσω cross selling και up-selling μεθόδων. 

 Διατήρηση ενιαίας πολιτικής επαφών και προσέγγισης του πελάτη. 

 Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. 

 Μείωση λειτουργικού κόστους.( Λούτσος Αθ. 2001)(48) 

 
Σύμφωνα με τον Stewart Deck εάν ένα CRM σύστημα λειτουργεί όπως 

αναμένεται, μια επιχείρηση μπορεί:  (35)

 Να κάνει τα κέντρα κλήσης αποδοτικότερα 

 Να βοηθήσει τους πωλητές να κλείσουν γρηγορότερα συμφωνίες 

 Να απλοποιήσει  τις διαδικασίες μάρκετινγκ και πωλήσεων 

 Να ανακαλύψει νέους πελάτες 

 Να αυξήσει τα έσοδα από τους πελάτες 

 

Αξιοποιώντας  λοιπόν, τις νέες τεχνολογίες, τα σύγχρονα συστήματα 

CRM προσφέρουν ενοποιημένη προσέγγιση και εξυπηρέτηση του πελάτη μέσα 

από πολλαπλά κανάλια, όπως κέντρο εξυπηρέτησης (help desk), call center και 

εξυπηρέτηση μέσω internet (με τη χρήση πλατφόρμας e-business). Έτσι, 

παρέχεται στον πελάτη η απαιτούμενη ευελιξία και η δυνατότητα επιλογής των 

τρόπων με τους οποίους θα έρχεται σε επαφή με την επιχείρηση. Έτσι, η 

επιχείρηση προσφέρει βελτιωμένες διαδικασίες και μειώνει τον διαδικαστικό 

χρόνο. (39) 

 

 

 

 

2.8 Πιθανά Προβλήματα 
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Η εφαρμογή ενός συστήματος CRM διαφοροποιείται από την υλοποίηση 

ενός κοινού πληροφοριακού συστήματος. Εκτεταμένες έρευνες στην Ευρώπη 

αλλά και στην Αμερική έχουν εντοπίσει τους παρακάτω λόγους για την αποτυχία 

ενός έργου CRM: (Πασχόπουλος Α., Χούμα Β.2003) (36)

 Μη αποδοχή του συστήματος από τους χρήστες του. Το πρόβλημα αυτό 

είναι ιδιαίτερα έντονο για τους ανθρώπους των πωλήσεων.  

 Οι διαδικασίες που τηρούνται σε ένα ευρύτερο σύστημα πωλήσεων δεν 

είναι πάντα σαφώς καθορισμένες και αποτυπωμένες.  

 Η επιχείρηση αδυνατεί να προσαρμοστεί στην ταχύτητα που απαιτεί η 

αναδιοργάνωση λόγω της εφαρμογής του CRM. 

 Αντικρουόμενα ενδοεπιχειρησιακά συμφέροντα εμποδίζουν την 

υιοθέτηση του CRM. 

 Συστήματα CRM τα οποία στοχεύουν στις πωλήσεις και προϋποθέτουν 

εξωτερικές πωλήσεις μπορεί να δημιουργήσουν διαχειριστικά προβλήματα λόγω 

της κινητικότητας των πωλητών. 

 Επιλογή λάθους μεθοδολογίας υλοποίησης και διαχείρισης του CRM 

 Υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού με αποτέλεσμα τη διακοπή του 

project. 
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2.9 Λύση των προβλημάτων 
 

Για να μπορέσει η επιχείρηση να προλάβει ορισμένα από τα παραπάνω 

προβλήματα και ορισμένα άλλα να τα αντιμετωπίσει χρειάζεται να λάβει μια 

σειρά από μέτρα.  

Πρωταρχικά χρειάζεται να κατανοήσουν οι εργαζόμενοι, αλλά και τα 

διοικούντα στελέχη της επιχείρησης το νόημα, τη σημασία και το όφελος που 

αποφέρει ένα σύστημα CRM στην επιχείρηση. Χρειάζεται να κατανοήσουν όλοι 

πλήρως το πώς λειτουργεί το σύστημα, με ποιο τρόπο ικανοποιεί τους πελάτες, 

αλλά και πώς μετρούνται και υπολογίζονται τα αποτελέσματα.  Ένα σύστημα 

CRM για να επιτύχει και να αποφέρει κέρδη στην επιχείρηση απαιτεί την  πλήρη 

υποστήριξη της διοίκησης, αλλά και την πλήρη συνεργασία των εργαζομένων. 

Ειδικότερα για την αντιμετώπιση της δυσπιστίας του προσωπικού απέναντι στα 

οφέλη του CRM, η εταιρεία θα πρέπει να: 

 εξηγήσει τους λόγους που επιβάλλουν την υιοθέτησή του 

 εξηγήσει τις ωφέλειες για την επιχείρηση και το προσωπικό 

 βοηθήσει το προσωπικό να συμμετάσχει στην υλοποίηση του έργου 

 εκπαιδεύσει το προσωπικό ώστε να μην φοβηθεί το νέο περιβάλλον 

λειτουργίας 

 ακούσει τους προβληματισμούς τους 

 επιβραβεύσει αυτούς που βοηθούν στη μετάβαση στη νέα κατάσταση 

 κατανοήσει τις αρχικές «γκρίνιες» και ανασφάλειες 

 μην αφήσει να διαδοθούν ανυπόστατες φήμες για το τι θα επιφέρουν οι 

αλλαγές 

Ένα επιπλέον βασικό στοιχείο είναι να υπάρξει ένας προϋπολογισμός 

(budget) για τους υλικούς πόρους που απαιτούνται να δεσμευτούν για την 

υλοποίηση του έργου. Στον προϋπολογισμό αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν όλα 

τα κόστη εμφανή και μη, άμεσα και έμμεσα ώστε να μην βρεθεί η επιχείρηση 

προ εκπλήξεων και αναγκαστεί να σταματήσει το έργο πριν ακόμη αυτό τεθεί σε 

λειτουργία. 

Ακόμη χρειάζεται να γίνει μια SWOT ανάλυση έτσι ώστε να εντοπισθούν 

οι δυνάμεις και οι αδυναμίες της επιχείρησης, οι ευκαιρίες και οι απειλές από 

την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος.  
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Επιπρόσθετα η εκτέλεση του έργου καλό είναι να γίνει σε φάσεις έτσι 

ώστε να καταγραφούν τα πρώτα προβλήματα και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα 

και αποτελεσματικά, αλλά και για να υπάρξουν κάποια θετικά αποτελέσματα και 

να δημιουργηθεί θετικό κλίμα στην επιχείρηση. 

Δημιουργώντας λοιπόν, η επιχείρηση μια σειρά από προϋποθέσεις και 

ετοιμάζοντας το κατάλληλο κλίμα βάζει τον πρώτο θεμέλιο λίθο για την επιτυχία 

του CRM.   (Αρ.Πασχόπουλος, Β.Χούμα  2003)  (36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θειακούλη Αγγελική Μ02/04 51



  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Ολοκλήρωση ERP και CRM συστημάτων 

2.10 CRM και προμηθευτές 
 

To CRM μπορεί να πάρει μία ευρύτερη διάσταση και να επεκταθεί πέρα 

από την πλευρά των καταναλωτών και στην πλευρά των εμπορικών συνεργατών 

και των προμηθευτών. Η επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει ένα CRM για τους 

πελάτες και ένα άλλο για τους συνεργάτες της.  

Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα για Business to Consumer 

CRM (B2C CRM) και Business to Business CRM (B2B CRM). Εξειδικευμένα 

προγράμματα CRM μπορούν επίσης να δημιουργήσουν στρατηγικές συμμαχίες 

μεταξύ εταιρειών με ομοειδείς πελάτες ώστε όλα τα μέλη της συμμαχίας να 

κερδίσουν από τη διείσδυση σε ακόμα περισσότερους πελάτες, καθώς και να 

διευρύνουν την γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών τους, μέσα από ταυτόχρονη 

διεύρυνση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης. (43)
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2.11  Τα 5P του CRM 
Το CRM διαφέρει από το συμβατικό Marketing των 4 P’s (Product, Price, 

Place, Promotion) όπου ο στόχος ήταν η παραγωγή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης 

ποσότητας του ίδιου προϊόντος (mass production) στη χαμηλότερη δυνατή τιμή 

προκειμένου να το προωθήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες 

(mass marketing).  (44) 

Τα πέντε P του επιτυχημένου CRM είναι ένας συνδυασμός δομικών λίθων 

από χαρακτηριστικά που θα πρέπει να αποκτήσει μια επιχείρηση ώστε να βάλει 

θεμέλια για την επιτυχή υιοθέτηση του CRM. Στο παρακάτω διάγραμμα 

απεικονίζονται γραφικά τα 5P του CRM. 

 

 
           Πηγή: Δ.Κοσμάτος 2004(45) 

 

Το πρώτο δομικό στοιχείο επιτυχίας είναι οι άνθρωποι (people) και 

συνεπώς η κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί μέσα στην επιχείρηση. Τα 

διοικητικά στελέχη, αλλά και οι απλοί υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν βαθιά 

γνώση του CRM και των στόχων του. Μέσα στην επιχείρηση είναι απαραίτητο 

να δημιουργηθεί μία πελατοκεντρική κουλτούρα, ώστε ο πελάτης να μένει 

απόλυτα ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που του παρέχονται. 
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Το δεύτερο δομικό στοιχείο είναι ο σχεδιασμός (planning), ο οποίος 

σχετίζεται με τη δημιουργία ενός πλήρους και εκτεταμένου πλάνου για το έργο 

του CRM. Το πλάνο αποτελεί το σχεδιασμό του CRM για ένα σημαντικό χρονικό 

διάστημα (πχ για τα επόμενα 5 έτη) και πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 

απαραίτητες για την υλοποίηση του συστήματος CRM διεργασίες (πχ 

εκπαίδευση προσωπικού, επιλογή και υλοποίηση του κατάλληλου λογισμικού). 

Το τρίτο δομικό στοιχείο, οι διεργασίες (processes), είναι ο ακριβής 

προσδιορισμός των διεργασιών του CRM με αποτέλεσμα τον χάρτη των 

διεργασιών που περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση, όπως το πώς ο πελάτης επικοινωνεί με την επιχείρηση, με ποιο 

τρόπο η επιχείρηση συλλέγει τα δεδομένα που αφορούν τον πελάτη και πώς η 

επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τα δεδομένα αυτά. 

Το επόμενο δομικό στοιχείο είναι η συλλογή και διαχείριση των 

προσωπικών δεδομένων (personal data) των πελατών, αλλά και της αγοράς στην 

οποία δραστηριοποιείται. Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη όπως 

ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, προτιμήσεις, ανάγκες βοηθούν στη 

διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας του πελάτη, καθώς επίσης και στη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την ανακάλυψη ευκαιριών από 

τη μεριά της επιχείρησης. 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό δομικό στοιχείο αποτελεί η επιλογή 

κατάλληλου λογισμικού, δηλαδή η τεχνολογική πλατφόρμα (platform) που θα 

υποστηρίξει το CRM. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα η οποία περιλαμβάνει την 

τεχνική υποδομή, το λογισμικό και τις υπηρεσίες που συνοδεύουν την υλοποίηση 

του CRM, χρειάζεται να επιλεγεί με ιδιαίτερη προσοχή και να είναι 

συνυφασμένη με τις ανάγκες της επιχείρησης. (Δ. Κοσμάτος 2004) (45) 
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2.12 Οι λειτουργίες του CRM  
 

Τα τελευταία χρόνια το CRM διαχωρίζεται σε διάφορους τύπους, 

ανάλογα με τις διαφοροποιήσεις που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις διαφόρων 

κλάδων στον τρόπο που λειτουργούν. Οι εφαρμογές του CRM αποτελούνται από 

διάφορα υποσυστήματα, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης. Τα 

υποσυστήματα του  CRM μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: 

 Επιχειρησιακό CRM (Operational CRM) 

 Αναλυτικό CRM (Analytical CRM) 

 Συνεργατικό CRM (Collaborative CRM) 

Για να λειτουργήσει σωστά το CRM, τα παραπάνω υποσυστήματα 

χρειάζεται να έχουν κοινούς συνδέσμους ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωσή 

τους. Κάποιες από τις εφαρμογές CRM που υπάρχουν περιλαμβάνουν όλα τα 

παραπάνω υποσυστήματα, ενώ κάποιες άλλες, ανάλογα με τις ανάγκες τις 

επιχείρησης χρησιμοποιούν ορισμένα από αυτά. 

Το επιχειρησιακό CRM σχετίζεται με την επικοινωνία με τους πελάτες. 

Με το συγκεκριμένο υποσύστημα πραγματοποιούνται όλες οι συναλλαγές της 

επιχείρησης με τους πελάτες. Ένα τυπικό επιχειρησιακό CRM περιλαμβάνει: 

Διαχείριση των πωλήσεων, Υπηρεσίες προς τον πελάτη και Αυτοματοποίηση του 

μάρκετινγκ. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες σχετίζονται με το front-office και 

μπορούν να υποστηριχτούν από ένα κέντρο κλήσεων (call center) στην 

επιχείρηση. (Δ.Κοσμάτος 2004) (45)

Το αναλυτικό CRM σχετίζεται με τη διαχείριση των στοιχείων και των 

πληροφοριών των πελατών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των σχέσεων με τους 

πιο επικερδείς πελάτες  και την ανάπτυξη σχέσεων με τους νέους πελάτες, έτσι 

ώστε να επωφεληθούν και η επιχείρηση, αλλά και οι πελάτες.(Μ.Βλαχοπούλου 

2003) Το αναλυτικό CRM θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το παρασκηνιακό 

CRM (back-office CRM) που παρέχει  όλα εκείνα τα εργαλεία προς το 

επιχειρησιακό CRM για την ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών, αλλά και 

την ανάλυση των λειτουργιών της επιχείρησης σε κάθε επίπεδο όταν αυτή 

συναλλάσσεται με τους πελάτες της. (Δ. Κοσμάτος 2004)   

Τέλος, το συνεργατικό CRM περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες και τις 

διαδικασίες που μετασχηματίζουν τις σχέσεις πελάτη-επιχείρησης, που 
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παλαιότερα περιορίζονταν στην αγορά και πώληση μόνο, σε μια μακροπρόθεσμη 

συνεργασία που βασίζεται στην αλληλεπίδραση. Το internet παρέχει τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για αυτήν την συνεργασία (Μ.Βλαχοπούλου2003) 

Οι παραπάνω εφαρμογές αποτελούν την φιλοσοφία του CRM και 

αλληλοσυνδεόμενα επιτυγχάνουν την ολοκλήρωση των λειτουργιών της 

επιχείρησης, αλλά και των δεδομένων της.   
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2.13 Τα 6 «e» του e-CRM  
 

Το "e" στο e-CRM όχι μόνο αντιπροσωπεύει το "ηλεκτρονικό" αλλά, 

μπορεί να υποδηλώνει και κάποιες άλλες έννοιες. (Μ.Βλαχοπούλου 2003) (46), 

(Hemamalini Suresh 2002)(9)

 

 Electronic channels (ηλεκτρονικά κανάλια): Τα νέα ηλεκτρονικά 

κανάλια όπως το internet, έχουν γίνει το μέσο για γρήγορη, διαδραστική 

και οικονομική επικοινωνία με τους πελάτες.  

 Enterprise (επιχείρηση): Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον πελάτη 

είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιμες σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης 

καθώς επίσης και τα στελέχη να έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να 

αξιολογούν την συμπεριφορά του πελάτη 

 Empowerment (ενδυνάμωση): Το στοιχείο της ενδυνάμωσης αφορά τον 

πελάτη, όπου του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο της 

επικοινωνίας και την συχνότητά της με την επιχείρηση. 

 Economics (οικονομικά): Μια στρατηγική e-CRM πρέπει να 

επικεντρωθεί στα οικονομικά των πελατών μέσα από τα οποία η επιχείρηση 

κατανοεί σε ποια κανάλια επικοινωνίας θα κατανείμει τους πόρους της. 

 Evaluation (αποτίμηση): Η αποτίμηση των πελατειακών σχέσεων μέσα 

από τα κανάλια επαφής δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να λάβει 

ορθότερες αποφάσεις όσον αφορά τη δέσμευση πόρων για πελατειακές 

τακτικές. 

 External Information (εξωτερικές πληροφορίες): Το στοιχείο αυτό 

αναφέρεται στις πληροφορίες που συλλέγονται από εξωτερικές πηγές για 

την περαιτέρω κατανόηση των πελατών. Μία τέτοια πηγή αποτελεί το 

internet. 
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2.14 Το κόστος του CRM 
 

Το κόστος για την εγκατάσταση και την υποστήριξη ενός CRM 

συστήματος μπορεί να εκτιμηθεί ότι θα διαμοιραστεί κατά 1/3 για το λογισμικό 

και κατά 2/3 για υποστήριξη, εφαρμογή και εκπαίδευση. Το παρακάτω σχήμα 

δείχνει αναλυτικά αυτές τις εκτιμήσεις (Μ.Βλαχοπούλου 2003) (46)

 

 
Πηγή: Βλαχοπούλου Μάρω 2003(46)

 

Η επιχείρηση όταν θα αποφασίσει να εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα 

θα χρειαστεί να λάβει υπόψη της ορισμένους παράγοντες κόστους έτσι ώστε να 

μπορέσει να κάνει τον προϋπολογισμό της. Οι παράγοντες που χρειάζεται να 

ληφθούν υπόψη είναι οι εξής:(Πασχόπουλος Α., Χούμα Β.2003) (36)

o Αριθμός χρηστών του CRM Software. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμός των χρηστών, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το τελικό 

κόστος. 

o Γεωγραφικές περιοχές που θα καλυφθούν. Σε αυτήν την κατηγορία 

συμπεριλαμβάνεται το τηλεπικοινωνιακό κόστος που απαιτείται 

για τη διασύνδεση των σημείων που θα εγκατασταθεί το σύστημα. 

o Λειτουργίες της επιχείρησης που θα καλυφθούν π.χ. πωλήσεις, 

marketing, customer service, προμηθευτές κλπ. Όσες περισσότερες   

διαδικασίες υποστηρίζει το CRM τόσο  αυξάνεται το κόστος του. 
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o Η έκταση στην οποία θα υλοποιηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Ο 

επανασχεδιασμός των διαδικασιών που θα ενταχθούν στο CRM 

μπορεί να ανεβάσει το κόστος. 

o Ο όγκος των παραμετροποιήσεων που απαιτούνται για την 

υλοποίηση του CRM μέσα στην επιχείρηση. Οι προσαρμογές ενός 

προϊόντος CRM μπορεί να αυξήσουν το κόστος μέχρι και 28%. 

o Οι απαιτήσεις διασύνδεσης του CRM με τα υπάρχοντα 

πληροφοριακά συστήματα. Ο συγκεκριμένος παράγοντας αποτελεί 

έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αύξησης του κόστους 

(έως και διπλασιασμό) και των καθυστερήσεων (έως και 12 

μήνες). 

o Η ύπαρξη αξιοποιήσιμης υποδομής βάσεων δεδομένων. Η ύπαρξη 

ενός οργανωμένου τμήματος μηχανογράφησης και η λειτουργία 

μιας βάσεως δεδομένων θα μειώσει δραστικά το κόστος 

υλοποίησης. 

o Νέος μηχανογραφικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. Όσο 

νεότερος και πιο εκσυγχρονισμένος είναι ο υπάρχων εξοπλισμός 

τόσο μικρότερο θα είναι το κόστος υλοποίησης 

o Διαχείριση αλλαγών στην επιχείρηση Εδώ θα πρέπει να 

υπολογισθεί το ανθρώπινο δυναμικό που θα συμβάλλει υπέρ των 

αλλαγών αλλά και οι υπάλληλοι που θα λειτουργήσουν 

ανασταλτικά (Αρ.Πασχόπουλος, Β.Χούμα  2003)  
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2.15 Σύγκριση CRM 
 

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν ορισμένοι προμηθευτές από την 

Ελλάδα, αλλά και ορισμένες πολυεθνικές εταιρίες των οποίων τα προϊόντα 

διατίθενται και στην ελληνική αγορά. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Βασικά modules 

Total CRM 

Τράπεζες, 

Χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς, 

Ασφαλιστικές εταιρίες, 

Μεγάλες επιχειρήσεις 

 

Marketing 

CRM 

Τμήματα Marketing, 

Marketing Campaign 

 

Altec 

Oct@pus 

CRM 

Τηλεπικοινωνιακοί 

οργανισμοί, 

Εναλλακτικοί πάροχοι 

τηλεπ/κών υπηρεσιών, 

Portals 

Ticket 

Workflow 

Inbound 

Outbound 

Reports 

History Tracking 

Full Integration with 

subscription 

management 
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Oracle 

Marketing- 

Sales-

Service-

Interaction 

Center 

Τηλεπικοινωνιακές εταιρίες, 

Χρηματοοικονομικός τομέας, 

Χημικές βιομηχανίες, 

Εκπαίδευση, Ενέργεια, 

Δημόσιο, Φαρμακευτικές, 

Κατασκευαστικές, Εταιρίες 

Λιανικού Εμπορίου 

Marketing OnLine 

Trade 

ManagementSales 

OnLine 

Telesales Quoting & 

Teleservice 

Proposals 

iSTore 

Incentive 

Compensation 

Configurator 

Field Service 

iSupport 

Depot Repair 

Service Contracts 

Advanced InBound & 

Outbound 

Scripting 

E-mail Center 

SAP 
MySAP 

CRM 

Φαρμακευτικές εταιρίες, 

Νοσοκομεία και Κλινικές, 

Τεχνικές και 

Κατασκευαστικές, 

Μεταφορικές Εταιρίες, 

Leasing, Υψηλής τεχν. βιομ. 

εξοπλισμού, ΜΜΕ και 

ψυχαγωγίας, Δημοσίου 

τομέα, Λιανεμπορίου  

Marketing 

Sales 

Service  

Interaction Center 

Channel Management 

CRM Analytics 

CRM Field 

Applications 

E-commerce 

MICROSOFT Microsoft 

Business 

Solutions 

Navision 

CRM 

Εμπορικές εταιρίες, 

Κατασκευαστικές, 

Χονδρεμπόριο, Μεταποίηση, 

Υπηρεσίες 

CRM- Marketing & 

Sales 

CRM- Services 
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J.D. Edwards JD Edwards 

CRM 

Εταιρίες συντήρησης 

προϊόντων, 

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

Ηλεκτρονικά καταστήματα, 

Διαχείριση κύκλου πωλήσεων  

CRM Analytics, 

Multichannel Contact 

Centre, Customer 

Self- Service, Field 

Sevice Management, 

Financial Services 

Client Centre, 

Marketing 

Automation, Mobile 

Sales Force, Sales 

Force Automation, 

Storefronts 

    

 

Πηγή: Ένθετο Περιοδικό  HOW του περιοδικού ne.o, Οκτώβριος 2003 
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2.16 Το CRM στην ελληνική αγορά 

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις άρχισαν πρόσφατα να δείχνουν ενδιαφέρον για 

τα CRM συστήματα. Σε σχέση μάλιστα με τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό η 

ελληνική αγορά βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Σιγά-σιγά όμως και οι 

ελληνικές επιχειρήσεις συνειδητοποιούν πως πρέπει να γίνουν πελατοκεντρικές 

(customer-centric) και να ξεφύγουν από το επιχειρηματοκεντρικό (company-

centric) μοντέλο, ιδίως οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

υπηρεσιών. Συνειδητοποίησαν πως η επιχείρηση χρειάζεται να επενδύσει στον 

πελάτη βάζοντάς τον στο κέντρο της οργάνωσής της, δίνοντας έμφαση στις δικές 

του ανάγκες και όχι στα χαρακτηριστικά των προϊόντων της. 

Συνεπώς λοιπόν εκτιμάται πως τα επόμενα έτη οι επιχειρήσεις θα 

αυξήσουν κατακόρυφα την επένδυση σε συστήματα που διαχειρίζονται τις 

σχέσεις με τους πελάτες. Το γεγονός επίσης ότι πολυεθνικές εταιρίες με έδρα 

άλλες χώρες πιο ανεπτυγμένες σε τέτοια θέματα, υιοθετούν τέτοιες λύσεις και 

για τις θυγατρικές τους στην Ελλάδα αυξάνει την ανάγκη και των υπόλοιπων 

επιχειρήσεων για την απόκτηση αυτού του συγκριτικού πλεονεκτήματος. 

(Ν.Κιόχου2001)(47) 
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2.17 Χρήση της τεχνολογίας σε CRM 
Η τεχνολογία περιλαμβάνει τον εξοπλισμό, το λογισμικό, και τις 

συνδέσεις επικοινωνίας που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για να επιτρέψουν ή 

να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους. Τα πιο συνηθισμένα εργαλεία αναφέρονται 

παρακάτω: 

1. Sales Force Automation (Αυτοματοποίηση των πωλήσεων) 

Αυτά τα συστήματα βοηθούν την αυτοματοποίηση και την 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών πώλησης αυξάνοντας την αποδοτικότητα των 

πωλήσεων. Επιτρέπουν στην επιχείρηση να διαχειριστεί όλες τις επαφές, και τις 

ευκαιρίες σε όλο τον κύκλο πωλήσεων συμπεριλαμβανόμενης και της 

υποστήριξης των πελατών. Βελτιώνουν επίσης την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων επικοινωνίας μάρκετινγκ και υπολογίζουν με μεγαλύτερη 

ακρίβεια τις προβλέψεις των πωλήσεων.  

 

2. Call Centres (Κέντρα κλήσης ) 

Τα call centers βοηθούν στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών στις 

κλήσεις που γίνονται μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών. Σήμερα τα πιο 

καινοτόμα κανάλια αλληλεπίδρασης με τους πελάτες προκύπτουν από τις νέες 

τεχνολογίες, όπως το internet και τα κέντα κλήσης. Οι επιχειρήσεις εστιάζουν 

τώρα στο να προσφέρουν λύσεις με την δύναμη του internet ώστε να 

δημιουργήσουν περιεκτικές λύσεις CRM επιτρέποντας  να χειριστούν τις 

αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες σε όλες τις μορφές. 

 

 

3. Data Warehousing (Αποθήκες Δεδομένων) 

Μία αποθήκη δεδομένων είναι ένα εργαλείο μιας βάσης δεδομένων με 

πληροφορίες, που χρησιμοποιείται για αποθήκευση δεδομένων, τα οποία 

μπορούν να διαμοιραστούν. Όταν μάλιστα ο όγκος των δεδομένων είναι μεγάλος 

και οι χρήστες που τα διαμοιράζονται πολλοί, τότε τα οφέλη από την βελτίωση 

της απόδοσης είναι πολύ μεγάλα. 
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4. Data Mining and Online Analytical Processing (Εξόρυξη Δεδομένων και 

OLAP) 

 

Η εξόρυξη δεδομένων περιλαμβάνει τα εξειδικευμένα εργαλεία 

λογισμικού που επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέξουν και να ανακαλύψουν 

μέσα από μία μεγάλη βάση δεδομένων τις σχέσεις που χτίζονται με τους πελάτες 

και να προβλέψουν τη συμπεριφορά τους. Η εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιεί 

καθιερωμένες τεχνικές και στατιστικές μεθόδους για την πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς των πελατών.  

Το OLAP (Αναλυτική Επεξεργασία σε απευθείας σύνδεση), επίσης 

γνωστό ως πολυδιάστατη ανάλυση στοιχείων, προσφέρει τις προηγμένες 

ικανότητες για ερώτηση και ανάλυση πληροφοριών μέσα στην αποθήκη 

πληροφοριών. Σε μερικά CRM  το OLAP διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο 

στη δευτεροβάθμια ανάλυση που πραγματοποιείται έπειτα από την αρχική 

κατηγοριοποίηση των πελατών. 

 

5. Υποστήριξη Αποφάσεων και Εργαλεία Αναφοράς 

Ο Ιστός επέτρεψε στα εργαλεία αναφοράς και στα πληροφοριακά 

συστήματα να χρησιμοποιηθούν για να επεκτείνουν τις πληροφορίες της 

επιχείρησης που έχουν ανακαλυφθεί. Αυτή η ενισχυμένη γνώση πελατών 

διανέμεται στα διοικητικά στελέχη καθώς και στα λειτουργικά σημεία επαφής με 

τους πελάτες. 

 

 

6. Electronic point of Sales (EPOS) (Ηλεκτρονικά Σημεία Πώλησης) 

 

Το κύριο όφελος από το EPOS είναι η έγκαιρη και ακριβής πληροφορία 

που παραδίδουν.  Η πρόοδος στην τεχνολογία έχει βοηθήσει σημαντικά στο 

πεδίο της ανάλυσης στοιχείων. Πλέον οι πωλητές δεν έχουν μόνο στοιχεία για το 

ποσοστό πωλήσεων και των αποθεμάτων, αλλά έχουν πληροφορίες για τα 

δημογραφικά στοιχεία, τα κοινωνικοοικονομικά και τον τρόπο ζωής των 

καταναλωτών.    
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3. Ολοκλήρωση των συστημάτων ERP και CRM 

3.1 Διαφορές μεταξύ των συστημάτων ERP και CRM 

Πριν προχωρήσει η εργασία και καταγραφεί η αναγκαιότητα 

ολοκλήρωσης των ERP και CRM συστημάτων, αλλά και ο τρόπος που γίνεται 

αυτή κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν κάποιες διαφορές που παρουσιάζουν τα 

δύο αυτά συστήματα. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται καθαρά, περιεκτικά και με σαφήνεια οι 

διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των συστημάτων ERP και CRM.  

 

Κριτήρια Σύγκρισης Εφαρμογές ERP Εφαρμογές CRM 

Στρατηγική εστίαση Στο εσωτερικό της 

επιχείρησης: Λειτουργική 

αποτελεσματικότητα 

Στο εξωτερικό της 

επιχείρησης: Σχέσεις με 

πελάτες 

Επιχειρησιακό 

πλεονέκτημα 

Έλεγχος του κόστους Βελτίωση της απόδοσης της 

επιχείρησης 

Φύση επιχειρησιακών 

διαδικασιών 

Δομημένες, μετρήσιμες Τυχαίες, μη δομημένες 

Εστίαση των 

διαδικασιών 

Στις συναλλαγές Στο χτίσιμο και διαχείριση 

σχέσεων  

Πηγή: Βλαχοπούλου Μάρω 2003 (46)

 

Φαίνεται λοιπόν, πως το ERP εστιάζει στο εσωτερικό της επιχείρησης σε 

αντίθεση με το CRM που εστιάζει  στους πελάτες της, δηλαδή στο εξωτερικό της 

περιβάλλον. Επιπρόσθετα το ERP εστιάζει στον έλεγχο του κόστους, ενώ το 

CRM στην βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Τέλος, το ERP εστιάζει στις 

συναλλαγές και οι διαδικασίες του είναι δομημένες και μετρήσιμες, ενώ το CRM 

εστιάζει στο χτίσιμο και τη διαχείριση των σχέσεων της επιχείρησης με τους 

πελάτες  με τυχαίες και μη δομημένες διαδικασίες. 

Σύμφωνα μάλιστα με τον κ.Μακρυμανωλάκη Ν. (2003)(67) “Το CRM 

μπορεί να εγκαθίσταται σταδιακά, σε αντίθεση με το ERP, όπου κάποια τμήματα 

κλειδιά χρειάζεται να εγκατασταθούν από την αρχή.” Εκτός από την 
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εγκατάσταση εντοπίζει διαφορές και στο γεγονός που αναφέρθηκε και παραπάνω 

ότι δηλαδή “το ERP  έχει να κάνει με αλλαγές που συντελούνται στο εσωτερικό 

της επιχείρησης και αφορούν αποκλειστικά τις εσωτερικές λειτουργίες, ενώ το  

CRM από την άλλη, αφορά μεν διαδικασίες στο εσωτερικό της επιχείρησης αλλά 

οι διαδικασίες αυτές έχουν αντίκτυπο στους πελάτες της. ”  

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Κοσμάτο Δ. (2004)(45) μία επιπλέον διαφορά 

είναι  ότι το ERP  μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε μία 

επιχείρηση χωρίς να υπάρχει CRM, όμως το αντίθετο δεν μπορεί να συμβεί. Αν 

σε μία επιχείρηση  εγκατασταθεί μία αυτόνομη εφαρμογή CRM χωρίς να έχει 

σχέση με το ERP, τότε δεν μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό εργαλείο της 

επιχείρησης γιατί για να λειτουργήσει χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε δεδομένα 

που βρίσκονται στο ERP. Συνεπώς αν μία επιχείρηση θέλει να δημιουργήσει ένα 

ολοκληρωμένο CRM, πρέπει να το ολοκληρώσει με το ERP. 
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3.2 Αναγκαιότητα διασύνδεσης ERP και CRM 

 

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα  που καλείται να αντιμετωπίσει μία 

επιχείρηση είναι η επικοινωνία  του συστήματος CRM με το ERP. Σύμφωνα με 

την κ.Πατρώνα Μ.(2003) “η διασύνδεση των συστημάτων CRM με άλλες 

επιχειρησιακές εφαρμογές, και κυρίως με τα back-office (ERP) συστήματα είναι 

ένας κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα 

μεγάλο μέρος της πληροφορίας που συντηρείται στα back-office συστήματα 

μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της πελατειακής αφοσίωσης και τη 

βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη. Ταυτόχρονα απαιτείται απρόσκοπτη και 

συνεχής ενημέρωση των συστημάτων ERP για τις συναλλαγές με τον πελάτη που 

καταγράφονται μέσω του CRM” (50)

Η αναγκαιότητα της διασύνδεσης των δύο αυτών συστημάτων, του 

παρασκηνιακού (back-office) ERP με το σύστημα πρώτης γραμμής (front-office) 

CRM είναι μεγαλύτερη από ποτέ καθώς και η σχέση τους είναι ισχυρότερη από 

ποτέ. Όπως άλλωστε προαναφέρθηκε σύμφωνα με τον κ. Κοσμάτο Δ. (2004)(45)  

για να δημιουργήσει μια επιχείρηση ένα ολοκληρωμένο CRM, πρέπει να το 

ολοκληρώσει με το ERP. Αυτοί λοιπόν που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν το 

CRM χρειάζεται να φροντίσουν να εγκαταστήσουν τους απαραίτητους 

συνδέσμους μεταξύ των δύο συστημάτων, ώστε να δημιουργήσουν μία 

αλληλεπιδραστική και αμφίδρομη λειτουργικά σχέση για τη δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος.  

Οι λειτουργίες του front-office, όπως για παράδειγμα οι πωλήσεις και η 

υποστήριξη των πελατών χρησιμοποιούν δεδομένα και αντλούν πληροφορίες από 

το back-office. Αυτή η επικοινωνία των δύο συστημάτων δίνει την δυνατότητα 

στους πωλητές αλλά και στους υπόλοιπους εργαζόμενους που παρέχον 

υποστηρικτικό έργο στους πελάτες μετά την πώληση να διατηρούν 

ικανοποιημένους τους πελάτες και να τους διατηρούν προβάδισμα σε σχέση με  

άλλες επιχειρήσεις. 

Ένα καλό παράδειγμα από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δίνει η 

διασύνδεση των δύο συστημάτων αναφέρεται στο βιβλίο του κ. Κοσμάτου Δ. 

(2004)(45). Το παράδειγμα αφορά την εισερχόμενη παραγγελία. “Όταν μία 

παραγγελία εισέρχεται στο CRM μπορεί να ελεγχθεί αυτόματα, μέσω του ERP, η 
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κατάσταση πιστώσεων του πελάτη και η διαθεσιμότητα του προϊόντος που έχει 

παραγγείλει, οπότε μπορούν να οριστούν αυτόματα οι ημερομηνίες παράδοσης. 

Αν όμως το προϊόν δεν υπάρχει, το ERP «υπολογίζει» τις πιθανές ημερομηνίες. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ο πωλητής που δέχθηκε την παραγγελία από τον πελάτη 

μέσω της επικοινωνίας αυτής έχει τις πληροφορίες και μπορεί να γνωρίζει 

αμέσως πότε θα εκτελεστεί η παραγγελία ή, αν το προϊόν θα είναι διαθέσιμο , να 

ενημερώσει τον πελάτη για την πιθανή παράδοση ή αφού έχει τη δυνατότητα να 

δει εναλλακτικά προϊόντα που ταιριάζουν στον συγκεκριμένο πελάτη και  να τα 

προτείνει σε αυτόν. Έτσι, προσθέτει αξία στην συναλλαγή με τον πελάτη και 

αυξάνει την ικανοποίησή του. ”   

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται γραφικά η ροή των 

πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων και της εφαρμογής πρώτης γραμμής και 

του ERP: 

 
  Πηγή: Δ.Κοσμάτος 2004 

 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί πως η ύπαρξη του ERP για την 

εγκατάσταση του CRM δεν είναι απαραίτητη, γιατί αφορά τη σχέση της επιχείρησης 

με τους πελάτες και δεν απαιτεί την μηχανογράφηση του back-office, ωστόσο όμως 

κρίνεται σκόπιμη η ύπαρξη του ERP. Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι όσο 
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καλύτερα είναι μηχανογραφημένη η επιχείρηση, τόσο καλύτερα μπορεί να 

εξυπηρετήσει και τους πελάτες της. (Μακρυμανωλάκης Ν. 2003)(67). Άλλωστε για να 

προσφέρει η επιχείρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες της, απαιτείται 

η ομαλή συνεργασία όλων των τμημάτων της, χωρίς λάθη και διπλοκαταχωρήσεις, 

χωρίς πολλαπλά αρχεία για το ίδιο θέμα. 
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3.3 Σημεία ολοκλήρωσης μεταξύ του ERP και του CRM που χρειάζεται 
να διασαφηνιστούν 
 

Τα σημεία ολοκλήρωσης μεταξύ του ERP και του  CRM που χρειάζεται 

να διασαφηνιστούν είναι τα παρακάτω και βασίζονται στο βιβλίο του κ. 

Δ.Κοσμάτου (2004)(45): 

 

 Προφίλ των πελατών και ιεράρχηση εταιριών 

 Μοντέλα κοστολόγησης και τιμών 

 Δημιουργία προσφορών και παραγγελιών πελατών 

 Διαθεσιμότητα προϊόντων και προθεσμίες παράδοσης 

 Χρηματοοικονομική κατάσταση- ιστορικό 

 Καταχώρηση προϊόντων  

 Παρακολούθηση εγγυήσεων και συντηρήσεων 

 

Προφίλ των πελατών και ιεράρχηση εταιριών 

Η κάθε επιχείρηση όταν θέλει να λειτουργεί αποτελεσματικά και 

ταυτόχρονα να έχει ικανοποιημένους πελάτες χρειάζεται να δημιουργήσει το 

προφίλ του κάθε πελάτη. Στο προφίλ του εκτός από το όνομά του, στοιχεία 

επαφής και δημογραφικά στοιχεία περιλαμβάνει και άλλα όπως τις προτιμήσεις 

του, τους όρους πληρωμής, αν είναι ενεργός, πότε πραγματοποίησε την 

τελευταία συναλλαγή και αν έχει διατυπώσει παράπονα. Η ιεράρχηση των 

εταιριών λειτουργεί συμπληρωματικά με το προφίλ των πελατών και 

περιλαμβάνει πληροφορίες για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες και 

γενικότερα τους εταιρικούς λογαριασμούς. 

Το προφίλ αυτό δημιουργείται για την διαμόρφωση των τιμών ανάλογα με 

τον πελάτη, αλλά και για την εγκυρότερη εξαγωγή αναφορών (reports) σχετικά 

με τις πωλήσεις και τη συμπεριφορά των πελατών, αλλά και την 

κατηγοριοποίησή τους.  Με την ολοκλήρωση των δύο συστημάτων η επιχείρηση 

εστιάζει στην παραγωγή προϊόντων που συμφωνούν με τις προτιμήσεις των 

πελατών. 
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Μοντέλα κοστολόγησης και τιμών 

Η τιμολογιακή πολιτική με τη διασύνδεση των δύο συστημάτων 

εκτελείται με αποτελεσματικό τρόπο, γιατί τα μοντέλα τιμών που έχουν 

δημιουργηθεί για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στο ERP μεταφέρονται στο 

CRM. Οι πωλητές είτε χρησιμοποιούν σταθερές τιμές για  όλους τους πελάτες 

και για όλα τα προϊόντα, είτε κάνουν κάποιες ειδικές τιμές σε συγκεκριμένους 

πελάτες ή σε συγκεκριμένα προϊόντα. Το ERP καθορίζει τα δεδομένα και  τις 

τιμές που σχετίζονται με κόστη όπως της παραγωγής και της διανομής. Με την 

ολοκλήρωση το CRM λαμβάνει αυτήν την πληροφόρηση και αν δεν 

μηδενίζονται τουλάχιστον ελαχιστοποιούνται κατά πολύ οι περιπτώσεις όπου ο 

πωλητής θα προσφέρει το προϊόν με λανθασμένη τιμή.  

Μία επιτυχημένη ολοκλήρωση σε αυτό το σημείο μπορεί να υποστηρίξει 

τα ακόλουθα μοντέλα τιμολογήσεων: 

o Τιμολογιακές πολιτικές προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών 

o Τιμοκατάλογους με ημερομηνίες έναρξης και λήξης 

o Αθροιστικές τιμολογήσεις 

o Τιμοκαταλόγους ανά μητρική ή θυγατρική εταιρία, ή ακόμα και ανάλογα 

με το είδος του πελάτη 

o Τιμολογιακές πολιτικές ανά γραμμή και είδος προϊόντων. 

 

Δημιουργία προσφορών και παραγγελιών πελατών 

Η δημιουργία προσφορών προς τους πελάτες με στόχο την αποδοχή τους 

και την πραγματοποίηση παραγγελιών επιτυγχάνεται αποτελεσματικά με την 

ολοκλήρωση των δύο συστημάτων γιατί οι πωλητές (υπάλληλοι της πρώτης 

γραμμής) μπορούν να πραγματοποιούν τις παρακάτω λειτουργίες: 

o Καταχώρηση των προσφορών και των εντολών αγοράς 

o Αναζήτηση της κατάστασης των προσφορών και των παραγγελιών 

o Επικύρωση των τιμών για κάθε παραγγελία 

o Παρακολούθηση της διαθεσιμότητας 

Μέσα από αυτήν την διαδικασία ο πωλητής έχει πρόσβαση στις λίστες με 

τις προσφορές που έχουν γίνει στους πελάτες ελέγχοντας ταυτόχρονα και τις 

προσφορές που κατέληξαν σε παραγγελίες αλλά και την κατάσταση που 
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βρίσκεται η κάθε παραγγελία. Αλλά και οι υποστηρικτές των πωλήσεων  έχουν 

πρόσβαση στις λίστες με τις δραστηριότητες υποστήριξης και ελέγχουν ποιες 

είναι εκκρεμείς. Έτσι, μέσα από αυτές τις λίστες δημιουργείται ένα ιστορικό για 

κάθε πελάτη, το οποίο είναι χρήσιμο για τη δημιουργία προϊόντων και 

υπηρεσιών που είναι σύμφωνα με τις επιθυμίες των πελατών.  

 

Διαθεσιμότητα προϊόντων και προθεσμίες παράδοσης 

Η δυνατότητα των εργαζόμενων της πρώτης γραμμής να γνωρίζουν τις 

ημερομηνίες διαθεσιμότητας και παράδοσης των προϊόντων είναι ένα από τα 

βασικά πλεονεκτήματα της ολοκλήρωσης. Οι πωλητές είναι απαραίτητο να 

γνωρίζουν τις ακριβείς ημερομηνίες παράδοσης των προϊόντων για να 

μπορέσουν να διατηρήσουν ικανοποιημένους τους πελάτες τους. Ακόμα και στην 

περίπτωση που ένα προϊόν δεν μπορεί να σταλθεί εγκαίρως χρειάζεται αυτό να 

το γνωρίζει ο υπάλληλος της πρώτης γραμμής, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί 

κατάλληλα την περίπτωση. Με την ολοκλήρωση υπάρχει ένας συγχρονισμός σε 

πραγματικό χρόνο (real time) των δύο συστημάτων σε ό,τι αφορά τις 

ημερομηνίες με αποτέλεσμα τη δημιουργία και τη διατήρηση ικανοποιημένων 

πελατών. 

 

Χρηματοοικονομική κατάσταση- ιστορικό 

Το CRM μπορεί να συγχωνευθεί και με το τμήμα διαχείρισης των 

χρηματοοικονομικών πόρων ενός ERP. Με την αποδοχή κάποιας προσφοράς από 

τον πελάτη και τη δημιουργία παραγγελίας, δεσμεύονται τα προϊόντα και με όσα 

προέβλεπε η προσφορά εκδίδεται το τιμολόγιο, ο οποίος το εξοφλεί στο 

συμφωνηθέν χρονικό διάστημα. Με την καταχώρηση των γεγονότων που έγιναν 

σε κάθε κύκλο πώλησης, δημιουργείται ένα ιστορικό για κάθε πελάτη, στο οποίο 

καταγράφηκε και φαίνεται η συμπεριφορά του σε σχέση με το 

χρηματοοικονομικό τμήμα. Αν κάποιος πελάτης δεν εξόφλησε στο συμφωνηθέν 

διάστημα, το σύστημα ενημερώνει τους χρήστες και εκείνοι λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με την πολιτική της εταιρίας. Συνεπώς, τα στοιχεία 

αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα στους χρήστες και συμβάλουν στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης. 
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Καταχώρηση προϊόντων 

Η καταχώρηση των προϊόντων σχετίζεται με την παραγωγή προϊόντων σε 

διάφορες μορφές ανάλογα με τον τελικό πελάτη. Η ολοκλήρωση των δύο 

συστημάτων συντελεί στη δημιουργία του προφίλ του πελάτη και στην 

παραγωγή του διαφοροποιημένου προϊόντος. Η διαφοροποίηση μπορεί να γίνεται 

στη συσκευασία, στο μέγεθος, στην τιμή, στον τρόπο αποστολής και γενικά σε 

οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος. 

 

Παρακολούθηση εγγυήσεων και συντηρήσεων 

Με την ολοκλήρωση των δύο συστημάτων οι χρήστες έχουν 

πληροφόρηση για τα ενεργά συμβόλαια συντήρησης, αλλά και για την ισχύ των 

εγγυήσεων, με αποτέλεσμα την εστίαση σε κάθε πελάτη χωριστά, προσφέροντας 

αυτό που χρειάζεται τη στιγμή  χρειάζεται (on time).  
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3.4 Ολοκλήρωση των συστημάτων ERP και CRM  

Το παρακάτω κείμενο βασίζεται σε άρθρο των Βλαχοπούλου Μ. και 

Μάνθου Β. (2001) (52) 

Ένα βασικό και μεγάλο θέμα που προβληματίζει την επιχείρηση για την 

εγκατάσταση ενός CRM συστήματος είναι ότι περιορίζεται στην εσωτερική 

διαχείριση της επιχείρησης, δημιουργώντας νησίδες πληροφοριών, όπως 

άλλωστε και τα υπόλοιπα απομονωμένα συστήματα της επιχείρησης που 

προϋπάρχουν. Τα συστήματα ERP και CRM σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν 

συγκεκριμένες  ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες , χωρίς να ληφθεί υπόψη η 

παρακολούθηση και ο προγραμματισμός της αγοραστικής συμπεριφοράς, 

έχοντας ως συνέπεια να προκύπτουν δυσχέρειες όσον αφορά το που τελειώνει το 

ένα σύστημα και που αρχίζει το άλλο, δηλαδή όσον αφορά τις συνδέσεις και τις 

επικοινωνίες αυτών. Η διαδικασία της διασύνδεσης διαφορετικών συστημάτων 

είναι πολύ πιο επίπονη από την υλοποίηση εξαρχής ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος. Οι επιχειρήσεις όμως, οι οποίες έχουν επενδύσει σε τέτοια 

συστήματα δύσκολα μπορούν να ξεκινήσουν μία νέα ολοκληρωμένη λύση, οπότε 

καταφεύγουν σε τρόπους και λύσεις αξιοποίησης και ενοποίησης των ήδη 

υπαρχόντων συστημάτων τους. 

Άλλωστε με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου εμφανίζονται 

ανάγκες για επικοινωνίες της επιχείρησης με τον πελάτη, με αποτέλεσμα την 

ανάγκη σύνδεσης των front-office συστημάτων με τα back-office.  

Οι προμηθευτές των  ERP συστημάτων προσθέτοντας το CRM ως module 

στο ήδη υπάρχον ERP  επιτυγχάνουν να συνενώσουν το back-office με το front-

office και να επιτύχουν την ολοκλήρωση. Οι επιχειρήσεις που ήδη έχουν 

προμηθευτεί από εκείνους το ERP, τους δίνεται η δυνατότητα της διασύνδεσης 

των δύο αυτών κομματιών. Με αυτόν τον τρόπο τα ERP προσανατολίζονται στον 

πελάτη και γίνονται customer synchronized resource planning. Αυτή η νέα 

μορφή ERP  συστήνεται από τέσσερα βασικά στοιχεία, τα οποία είναι: η 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η ολοκλήρωση των πελατών μέσα από ένα 

πελατοκεντρικό σύστημα, η χρησιμοποίηση πλατφόρμας ανοικτών τεχνολογιών 

και η προσφορά προσωποποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών.  Έτσι, το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν και η υιοθέτηση του σχεσιακού marketing (relationship 

marketing) δημιουργούν μία νέα μορφή ERP, τα extended ERP, με την 
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διεύρυνση των  πεδίων αναφοράς τους και την ενοποίηση προμηθευτών και 

πελατών.  

Μία άλλη δυνατότητα που διαφαίνεται στην αγορά είναι από εταιρίες που 

επικεντρώνονται σε διαδικασίες διασύνδεσης των διαφόρων συστημάτων με το 

κατάλληλο ενδιάμεσο λογισμικό ολοκλήρωσης επιχειρησιακών εφαρμογών 

(Enterprise Application Integration-EAI). Το ΕΑΙ αποτελεί ξεχωριστό θέμα και 

περιγράφεται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα.   
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3.5 EAI (Enterprise Application Integration) 
 

Το integration (η ολοκλήρωση, η ενσωμάτωση)  περιλαμβάνει την 

σύνδεση των εφαρμογών CRM με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Αυτό μπορεί 

να περιλαμβάνει την ενσωμάτωση με τα τρέχοντα συστήματα ERP, τις βάσεις 

δεδομένων, τις εφαρμογές Διαδικτύου και ενδοδικτύου, τη διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων και τα συστήματα αλυσίδας ανεφοδιασμού. H ολοκλήρωση 

δεν είναι μία εύκολη διαδικασία. 

Κάνοντας μία σύντομη ιστορική αναδρομή παρατηρεί κανείς πως κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του '90, οι επιχειρήσεις αγόραζαν πακέτα  λογισμικού 

όπως της SAP, της Oracle , της PeopleSoft, της JDEdwards, της Siebel, και τα 

λοιπά. Παρόλο που τα πακέτα αυτά λειτούργησαν καλά μεμονωμένα, 

δημιουργούσαν απομονωμένες πληροφορίες (νησίδες πληροφοριών). Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, κάθε σύστημα παρήγαγε περιττές πληροφορίες. Κατά 

συνέπεια, όταν άλλαζαν τα κοινά στοιχεία, οι υπάλληλοι ενημέρωναν 

χειρόγραφα τις σχετικές πληροφορίες σε κάθε σύστημα, εκτελώντας μία 

διαδικασία που γρήγορα έγινε δυσκίνητη.  Τελικά, μερικά από τα δεδομένα στα 

συστήματα έγιναν ασυμβίβαστα. Έτσι, όταν οι εργαζόμενοι παρατήρησαν την 

προκύπτουσα διπλή εισαγωγή δεδομένων, τα ασυμβίβαστα δεδομένα, και τα 

προβλήματα από τα απομονωμένα στοιχεία, αποφάσισαν να εξεύρουν τρόπους 

ώστε να ενσωματωθούν τα συστήματα.  Από εκείνη την αναζήτηση γεννήθηκε η 

«ολοκλήρωση επιχειρηματικής εφαρμογής” (EAI). (54)     

Οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν πιο αποδοτικά χρειάζεται, όπως 

προαναφέρθηκε, να συνδέσουν το back-office με το front-office. Αξίζει να 

σημειωθεί εδώ πως με τον όρο back-office υπονοούνται και τα συστήματα 

Human Resources Management (HRM) και το Supply Chain Management (SCM) 

που ενυπάρχουν όμως στο ERP. Για να επιτευχθεί αυτό το εγχείρημα 

χρησιμοποιείται το Enterprise Application Integration (ΕΑΙ) ή αλλιώς όπως 

αποδίδεται ο όρος στα ελληνικά «ολοκλήρωση επιχειρησιακών εφαρμογών». 

Το συγκεκριμένο λογισμικό αυτοματοποιεί πολλές βασικές λειτουργίες 

της διαδικασίας ολοκλήρωσης όπως, για παράδειγμα τη δημιουργία διεπαφών 

μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών, το μετασχηματισμό διαφορετικών δομών 

δεδομένων κτλ.(Κακανέλης Α. 2000)(64) 
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Το EAI (enterprise application integration) αναφέρεται στα σχέδια, τις 

μεθόδους, και τα εργαλεία που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό, την παγίωση, 

και το συντονισμό των εφαρμογών  που σχετίζονται με υπολογιστές σε μια 

επιχείρηση.  Τυπικά, σε μια επιχείρηση υπάρχουν ήδη εφαρμογές και  βάσεις 

δεδομένων , οι οποίες είναι επιθυμητό από την επιχείρηση να συνεχίσουν να 

υπάρχουν είτε προσθέτοντας, είτε μεταπηδώντας σε ένα νέο σύνολο εφαρμογών 

που εκμεταλλεύονται το Διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το extranet, και 

άλλες νέες τεχνολογίες.  Το EAI μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας νέας 

συνολικής άποψης της επιχείρησης και των εφαρμογών της, βλέποντας πώς οι 

υπάρχουσες εφαρμογές αρμόζουν στο νέο πρότυπο, και έπειτα επινοώντας 

τρόπους για την αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση των ήδη υπαρχόντων 

καθώς προστίθενται καινούριες εφαρμογές και δεδομένα. (53) 

Το ΕΑΙ είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο γιατί αναλαμβάνει να 

συνενώσει προγράμματα  τα οποία δεν είναι συμβατά μεταξύ τους και τα οποία 

συνήθως έχουν εισέλθει στην επιχείρηση σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 

ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ολοκλήρωση των συστημάτων αυτών 

είναι πλέον επιτακτική ανάγκη στη σημερινή εποχή και όχι πολυτέλεια. 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει την διασύνδεση του ERP με το CRM με την 

χρήση ΕΑΙ. 

 
            Πηγή: Βλαχοπούλου Μ., Μάνθου Β., (2001)(52) 

 

Για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση των εφαρμογών απαιτούνται τα 

παρακάτω, τα οποία αναφέρει σε άρθρο του ο κ.Α.Κακανέλης(2000): (64)

 Επίπεδο μετάφρασης και μορφοποίησης 

Για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν ανεξάρτητες 

εφαρμογές είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες μετατροπές στις δομές των 

δεδομένων. Αυτός ο μετασχηματισμός συνήθως επιτυγχάνεται με τη χρήση 
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μεταφραστών –translators και μορφοποιητών- formatters, τα οποία διαβάζουν 

και μεταφράζουν δεδομένα για χρήση από διαφορετικές πηγές. Κάθε 

κατασκευαστής EAI παρέχει το δικό του σύνολο μεταφραστών, αλλά σε γενικές 

γραμμές όλα εκτελούν τις παρακάτω ενέργειες: εξαγωγή δεδομένων, 

μορφοποίηση/ μετάφραση και εισαγωγή δεδομένων. Όσον αφορά την εξαγωγή 

των δεδομένων από την πηγή, τα οποία μπορεί να είναι μία βάση δεδομένων, το 

δύσκολο κομμάτι έγκειται στο να εντοπιστεί πού βρίσκονται τα δεδομένα, πότε 

βρίσκονται εκεί και ποια είναι η δομή τους. Όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη 

μετάφραση τα δεδομένα που προέρχονται από την πηγή χρειάζεται να 

απεικονιστούν σε μία μορφή που θα είναι κατανοητή για την εφαρμογή 

προορισμό. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι  να 

χρησιμοποιηθούν πίνακες που αντιστοιχίζουν έναν τύπο δεδομένων σε άλλο και 

ένας άλλος τρόπος είναι να μετασχηματιστούν τα δεδομένα σε μία ενδιάμεση 

γλώσσα. Με τον δεύτερο τρόπο όμως, κάθε μετασχηματισμός πρέπει να γίνει δύο 

φορές, μία από την πηγή στην ενδιάμεση γλώσσα και μία από την ενδιάμεση 

γλώσσα στον προορισμό.   Τέλος,  όσον αφορά την εισαγωγή των δεδομένων 

στον προορισμό, το όλο θέμα έγκειται στην εγκυρότητα της όλης διαδικασίας. 

 Επίπεδο Μεταφοράς 

Όταν οι εφαρμογές μπορούν να κατανοήσουν η μία την άλλη, αυτό που 

χρειάζεται ως επόμενο βήμα είναι να υπάρξει η δυνατότητα ανταλλαγής των 

δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών. Οι τρόποι για να γίνει αυτό είναι διάφοροι. 

Αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: κλήσεις απομακρυσμένων διαδικασιών-

παλαιότερη μέθοδος, ανταλλαγή μηνυμάτων (messaging) και πρόσβαση σε 

κοινές βάσεις δεδομένων. 

 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η λειτουργία της επιχείρησης πριν το 

EAI και μετά το EAI. 
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Πηγή: Κακανέλης Α. 2000(64) (πριν το EAI) 

 

 

 
                    Πηγή: Κακανέλης Α. 2000(64) (μετά το ΕΑΙ) 
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Όπως προαναφέρθηκε, τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιείται πολύ ο όρος 

application integration για τις εφαρμογές που συνδέονται με μεγαλύτερες 

εφαρμογές ή ακόμα και με συστήματα εφαρμογών. Χαρακτηριστικά η 

ολοκλήρωση εκτείνεται στις πλατφόρμες, στα λειτουργικά συστήματα, στις 

εφαρμογές και στις γλώσσες λογισμικού. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τις 

τεχνολογίες, τα συστήματα και τις εφαρμογές, όπου οι υπεύθυνοι της 

ολοκλήρωσης θα έρθουν αντιμέτωποι. Η ποικιλομορφία και η πολυπλοκότητα 

τέτοιων διαδικασιών κάνει επίπονη τη διαδικασία αποτίμησης του επιπέδου 

δυσκολίας και πρόβλεψης των προβλημάτων  που θα χρειαστούν αντιμετώπιση. 

Ron Zahavi (2000) (60)

 

 

Πηγή: Ron Zahavi (2000) (60) 

Δύο όροι που χρειάζεται να αποσαφηνιστούν στην παραπάνω εικόνα είναι 

το legacy και το IDE. 

Legacy Systems 

Τα legacy systems είναι οι εφαρμογές που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 

επιχείρησης. Είναι οι εφαρμογές που υπήρχαν για χρόνια στην επιχείρηση ή 
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ακόμα και ό,τι έχει απομείνει από παλαιότερα projects που έχουν μείνει λόγω 

συνήθειας. Αυτές οι εφαρμογές τις περισσότερες φορές δεν είναι καλά 

δομημένες και δεν έχουν μηχανισμούς για εύκολη πρόσβαση, εισαγωγή ή 

εξαγωγή δεδομένων.  

 

IDE (Integrated Development Environment) Ενσωματωμένο περιβάλλον 

ανάπτυξης  

Τα εργαλεία σε αυτήν την κατηγορία είναι επικεντρωμένα στην πλευρά 

του client και σιγά-σιγά γίνονται διαθέσιμα και στην πλευρά του server, όπου 

σύνδεσμοι και γλώσσες ειδικεύονται και βελτιστοποιούν την εργασία σε 

συγκεκριμένες πλατφόρμες για τις οποίες σχεδιάστηκαν. Συχνά, οι προμηθευτές 

των εργαλείων αυτών συνεργάζονται με προμηθευτές υλικολογισμικού έτσι ώστε 

ο παραγόμενος κώδικας να υποστηρίζει μόνο συγκεκριμένα προϊόντα. Ακόμα και 

όταν υποστηρίζονται συγκεκριμένα πρότυπα, αν ο παραγόμενος κώδικας 

χρησιμοποιεί ειδικά extensions από συγκεκριμένους προμηθευτές, ο κώδικας 

ίσως να μην μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούν αυτά τα 

πρότυπα. 
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 3.6 Απόψεις ειδικών 

 

Μετά από έρευνα που έγινε στην ελληνική πραγματικότητα 

διαπιστώθηκαν τα παρακάτω όσον αφορά τις εταιρίες που προμηθεύουν ERP και  

CRM συστήματα. Στο παρακάτω κείμενο παρατίθενται κάποιες απόψεις 

εκπροσώπων γνωστών εταιριών που εμπορεύονται ERP και CRM συστήματα 

στην Ελλάδα. Οι εταιρίες αυτές είναι είτε ελληνικές είτε μεγάλες πολυεθνικές 

που δραστηριοποιούνται όμως στην ελληνικό χώρο και λαμβάνουν μεγάλο 

μερίδιο της αγοράς. Η επικοινωνία έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

τις περισσότερες και με ορισμένες με προσωπική επαφή, εφόσον είχε γίνει η 

σχετική επίσκεψη στην ηλεκτρονική τους σελίδα. 

Η πρώτη ερώτηση ήταν αν η εταιρία προμηθεύει μόνο ERP, μόνο CRM ή 

και τα δύο. Οι περισσότερες εταιρίες απάντησαν πως προμηθεύουν και τα δύο, 

εκτός από μερικές εξαιρέσεις όπου προμηθεύουν μόνο το ένα από τα δύο 

συστήματα.  Οι εταιρίες φαίνεται πως έχουν κατανοήσει την ανάγκη του πελάτη 

για ολοκλήρωση και επικεντρώνονται στην δημιουργία και των δύο συστημάτων. 

Η επόμενη ερώτηση ήταν αν κάποια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να 

αγοράσει και να εγκαταστήσει ένα από τα δύο συστήματα. Η απάντηση εδώ ήταν 

σχεδόν ομόφωνη, ότι δηλαδή κάτι τέτοιο γίνεται, εκτός από μία εταιρία που 

απάντησε ότι το CRM της συγκεκριμένης εταιρίας υπάρχει ως module 

ενσωματωμένο στο ERP και δεν διατίθεται ως αυτόνομο προϊόν. Βέβαια,  εδώ 

τονίστηκε ότι παρόλο που τα συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα, 

για την επιχείρηση θα ήταν αποδοτικότερο να εγκαταστήσει και τις δύο 

εφαρμογές και να υπάρξει η διασύνδεση μεταξύ τους. Άλλωστε, όπως τονίστηκε 

τα δύο αυτά προγράμματα είναι συμπληρωματικά και σαφώς η εγκατάσταση και 

των δύο προγραμμάτων μπορεί να δώσει θεαματικά αποτελέσματα στην 

επιχείρηση. 

Το κρίσιμο ερώτημα ήταν το παρακάτω όπου οι εκπρόσωποι των εταιριών 

κλήθηκαν να απαντήσουν εξής θέμα. Αν είναι εφικτό κάποια επιχείρηση να 

αγοράσει το CRM (ή το ERP) από τη συγκεκριμένη εταιρία και να το συνδέσει 

με το ERP (ή το CRM) άλλης εταιρίας, αν υπάρχουν προϋποθέσεις και αν 

υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες για το συγκεκριμένο εγχείρημα. Η απάντηση 

και εδώ υπήρξε ομόφωνη ότι δηλαδή υπάρχει η συγκεκριμένη δυνατότητα. 
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Βασική όμως προϋπόθεση είναι και η άλλη εφαρμογή να ακολουθεί τη θεωρία 

της ανοιχτής αρχιτεκτονικής και της ανοιχτής τεχνολογίας όπου θα εξασφαλισθεί 

η σωστή εξαγωγή πληροφοριών προς το άλλο σύστημα, αλλά και η εισαγωγή 

των δεδομένων. Οι τεχνολογίες που αναφέρθηκαν ως ενδεικτικές που χρειάζεται 

να έχει η άλλη εφαρμογή είναι XML (Extensible Markup Language) και Web 

Service. Οι προϋποθέσεις είναι ανάλογες και με τον πελάτη, δηλαδή ανάλογα με 

τον όγκο των δεδομένων που χρειάζεται να μεταφερθούν, οπότε διαφέρει και ο 

βαθμός δυσκολίας. Αρκετοί ήταν εκείνοι βέβαια  που ανέφεραν ότι τα κόστη για 

το integration των δύο συστημάτων δεν πρέπει να υποτιμηθούν, διότι είναι 

αρκετά υψηλά. Έρευνες που έγιναν στην Αμερική έδειξαν ότι σε τέτοιες 

περιπτώσεις το 40% του κόστους του προγράμματος αποδίδεται στα κόστη για 

την ολοκλήρωση (integration). 

Η επόμενη ερώτηση ήταν αν χρειάζεται κάποιο ειδικό λογισμικό για την 

ολοκλήρωση και ποια εταιρία αναλαμβάνει να κάνει την ολοκλήρωση. Εδώ η 

απάντηση ήταν πως απαιτείται συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρία της 

άλλης εφαρμογής και πως γράφεται κώδικας ανάλογος με την άλλη εφαρμογή. 

Τονίστηκε, όμως πως όλα εξαρτώνται από τη λειτουργικότητα και το ‘openness’ 

της άλλης πλευράς. Υπήρχαν και εταιρίες που απάντησαν πως το εργαλείο που 

χρησιμοποιούν για να επιτύχουν την ολοκλήρωση είναι ο SQL, ο οποίος τους 

δίνει πολλές δυνατότητες. Μέσα από τον SQL μπορούν να συνδέσουν πίνακες, 

να μεταφέρουν δεδομένα και να εκτελέσουν όλες τις διαδικασίες του integration. 

Η τελευταία ερώτηση ήταν αν προτείνουν οι ίδιοι ορισμένες εφαρμογές 

για να συνδεθούν με τα δικά τους συστήματα.  Οι περισσότεροι απάντησαν πως 

δεν προτείνουν κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή και κάποιοι πως για λόγους 

συνεργασίας προτείνουν ορισμένα πακέτα. 

Οι εταιρίες οι οποίες απάντησαν στα ερωτήματα είναι οι παρακάτω: 

• Oracle Hellas S.A. 
• Altec 
• BMS Management Consultants S.A. 
• Softecon 
• Weblogic 
• Profile 
• Supervisor 
• IFS Hellas S.A. 
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3.7 Ενοποίηση και τεχνολογία 

Σε ένα κόσμο όπου οι πληροφορίες παρέχονται μέσω του παγκόσμιου 

διαδικτύου, τα έγγραφα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα, μεταφέρσιμα και 

ευέλικτα. Πρέπει επίσης να είναι ανεξάρτητα από πλατφόρμα λειτουργικού 

συστήματος, γλώσσας προγραμματισμού και συστήματος διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων. Οι γενικευμένες γλώσσες έχουν τέτοια χαρακτηριστικά , παρέχοντας 

στα έγγραφα αυτά μια δυνατότητα η οποία δεν υπάρχει σε άλλες γλώσσες 

περιγραφής εγγράφων.(56)

Τα συστήματα CRM και ERP θα πρέπει να βασίζονται σε ανοιχτές 

τεχνολογίες, όπως XML (Extensible Markup Language), Java, JSP και άλλα, 

καθώς και σε ανοιχτές αρχιτεκτονικές, όπως Hub-and-Spoke για την εύκολη 

ολοκλήρωση με τα υπόλοιπα συστήματα.  (Παπαδόπουλος Π. 2001) (55)

Παρακάτω αναφέρονται κάποια βασικά στοιχεία που είναι όμως 

ενδεικτικά για τις τεχνολογίες που προαναφέρθηκαν. 

• XML 

 Η XML έλυσε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι 

σχεδιαστές του web και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αποτελεσματικές και 

δυναμικές πολυμεσικές λύσεις. Η XML είναι ένας γενικός τρόπος σύνταξης που 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή και δόμηση ανεξάρτητων στοιχείων από την 

λογική της εφαρμογής. Η XML μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει 

απεριόριστες γλώσσες για συγκεκριμένες εφαρμογές. Ένα από τα βασικά 

πλεονεκτήματά της είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς και 

επαναχρησιμοποίησης σε διαφορετικές πλατφόρμες και συσκευές. Είναι μία 

γλώσσα ευέλικτη και επεκτάσιμη που απλοποιεί και μειώνει το κόστος 

ανταλλαγής δεδομένων και της έκδοσής τους σε ένα περιβάλλον web. Η σύνταξη 

της XML είναι text-based και μπορεί να διαβαστεί και από τους ανθρώπους, 

αλλά και από τους υπολογιστές. (57) Στην πραγματικότητα, η XML είναι markup 

γλώσσα για έγγραφα που περιέχουν δομημένες πληροφορίες. Markup γλώσσα 

είναι ένας μηχανισμός που καθορίζει δομές σε ένα έγγραφο. Οι δομημένες 

πληροφορίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο και κάποιες διευκρινίσεις για το ρόλο 

που παίζει το περιεχόμενο. Σχεδόν όλα τα έγγραφα έχουν την ίδια δομή. (56) 
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• JAVA 

Η Java είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, παρόμοια κατά κάποιο τρόπο 

με τη C++, αλλά με την πρόθεση να είναι πιο αξιόπιστη για εφαρμογές internet. 

Έτσι, ένα και μόνο πρόγραμμα Java μπορεί να τρέξει σε πολλά και διαφορετικά 

λειτουργικά συστήματα, εφόσον ο χρήστης έχει έναν διερμηνευτή που να τρέχει 

στο σύστημά του και αντί να γράφει διαφορετικές εκδοχές του ίδιου 

προγράμματος, γράφει ένα και μόνο πρόγραμμα που επικοινωνεί με 

οποιονδήποτε διερμηνευτή της Java σε οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστή. Ο 

διερμηνευτής μεσολαβεί ανάμεσα στο Java πρόγραμμα και το λειτουργικό 

σύστημα, μεταφράζοντας ό,τι λέει το ένα σε κάτι που μπορεί να καταλάβει το 

άλλο. Πρόκειται για ριζοσπαστική τεχνολογία, υποστηρίζουν οι υπερασπιστές 

της Java, γιατί γκρεμίζει τους περιορισμούς που μπαίνουν στο λογισμικό 

εξαιτίας των λειτουργικών συστημάτων. Η Java προσφέρει μια πολυδύναμη 

γλώσσα προγραμματισμού με την οποία μπορούν να δημιουργηθούν 

καλομελετημένα προγράμματα που μπορούν να τρέξουν σε πολλούς 

διαφορετικούς υπολογιστές. Βασικό χαρακτηριστικό λοιπόν της Java είναι η 

ανεξαρτησία της από το σύστημα, δηλαδή τα προγράμματα σε Java μπορούν να 

διαβαστούν και να τρέξουν από μεταγλωττιστές σε διάφορες πλατφόρμες όπως 

Windows 95, Windows NT και Solaris 2.3 και ότι είναι πολυνηματική, δηλαδή 

ένα απλό πρόγραμμα σε Java μπορεί να κάνει πολλά, διαφορετικά προγράμματα 

ανεξάρτητα και  αλληλεπιδρώντα.(58) 

• Σχέση της XML και της Java 

Η XML και η Java είναι τεχνολογίες συμπληρωματικές. Η τεχνολογία της 

Java παρέχει το φορητό και συντηρήσιμο κώδικα για την επεξεργασία του 

φορητού και επαναχρησιμοποιήσιμου κώδικα της XML. Επιπλέον, αυτές οι δύο 

τεχνολογίες έχουν διάφορα κοινά χαρακτηριστικά που τις κάνει τον ιδανικό 

συνδυασμό για web εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων και των βιομηχανικών 

προτύπων, την ανεξαρτησία πλατφόρμας, την επεκτασιμότητα, την 

επαναχρησιμοποίηση, το web-centric και της διεθνοποίησης. Έτσι, με την 

χρησιμοποίηση αυτών των δύο τεχνολογιών μπορούν να δημιουργηθούν 

πολύπλοκες και διαλειτουργικές εφαρμογές γρηγορότερα και με χαμηλότερο 

κόστος. (57) 
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• JSP 

Η JSP (Java Server Pages) είναι μία τεχνολογία server-side scripting 

βασισμένη στη Java. Μαζί με την ASP (Active Server Pages) της Microsoft και 

την PHP αποτελούν την εξέλιξη των παλαιότερων CGI-scripts. Μία JSP σελίδα 

βασικά αποτελείται από HTML tags μαζί με κομμάτια κώδικα σε Java.  

Όταν ο browser στείλει μία αίτηση στον web server ζητώντας ένα .jsp 

αρχείο, τα περιεχόμενα του JSP εκτελούνται από τον server και παράγουν ένα 

νέο αρχείο με τα αποτελέσματα της εκτέλεσης, το οποίο και αποστέλλεται πίσω 

στον client που έκανε την αίτηση. Αυτό το αρχείο μπορεί να έχει ότι μορφή 

ορίζουμε εμείς με τον κώδικα που υπάρχει μέσα στο JSP.  

Για να εξυπηρετηθεί ένα JSP αρχείο πρέπει να υπάρχει ένας web server ο 

οποίος και να μπορεί να το εκτελέσει. Έτσι, ενώ τα ASP αρχεία μπορούν και 

εκτελούνται από τον Internet Information Server της Microsoft, τα JSP αρχεία 

υποστηρίζονται από πολλούς web servers, με πιο γνωστό τον Apache. 

Συγκεκριμένα, ο Apache απαιτεί την εγκατάσταση του Tomcat, ο οποίος είναι ο 

ένα servlet engine, ένα πρόγραμμα δηλαδή που μπορεί και μετατρέπει τις JSP 

σελίδες σε Java εφαρμογές, τις εκτελεί, και επιστρέφει τα αποτελέσματα στο 

χρήστη (59)  

• Hub-and-Spoke 

Hub-and-Spoke αρχιτεκτονική θεωρείται οποιαδήποτε αρχιτεκτονική που 

χρησιμοποιεί ένα κεντρικό συνδετικό σημείο. Είναι το ίδιο με μια τοπολογία 

αστέρα (star) σε ένα δίκτυο. Ένα δίκτυο hub  είναι υλικό που λειτουργεί ως 

κεντρικό hub σε όλους τους κόμβους. (61) 

Με άλλα λόγια, οι αρχιτεκτονικές Hub-and-Spoke αποτελούνται από ένα 

κεντρικό hub που δέχεται τα αιτήματα από τις πολλές εφαρμογές που συνδέονται 

με το κεντρικό hub ως ακτίνες (spokes). Οι ακτίνες συνδέονται με το κεντρικό 

hub μέσω συνδέσμων, οι οποίοι κατασκευάζονται και επεκτείνονται πάνω από τα 

υπάρχουσα συστήματα και τις εφαρμογές. Ένας από τους βασικούς στόχους της 

αρχιτεκτονικής Hub-and-Spoke με τους συνδέσμους είναι να αφεθούν τα 

τρέχοντα συστήματα άθικτα και αμετάβλητα όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Μέσα στο hub υπάρχουν ικανότητες για απαιτήσεις όπως ο 

μετασχηματισμός μηνυμάτων, η επικύρωση, η δρομολόγηση, και η ασύγχρονη 

παράδοση μηνυμάτων. Επιπλέον, οι περισσότερες λύσεις ΕΑΙ που είναι 
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βασισμένες στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική παρέχουν τη λειτουργία 

διαχείρισης διαδικασιών για να εναρμονίσουν τις ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ 

των διαφόρων εφαρμογών και μία “κονσόλα” διοίκησης για να τις εργασίες του 

hub. (Loek Bakker 2005) (62) 

 

 

 
Πηγή: Computer Desktop Encyclopedia 2000(61) 
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3.8 Η ενοποίηση του CRM στην επιχείρηση 

Για να δώσει το CRM στους εργαζόμενους μία ολοκληρωμένη και 

πληρέστερη εικόνα για το σύνολο των πελατών της, αλλά και για κάθε πελάτη 

χωριστά, έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με ένα σύνολο άλλων συστημάτων, 

εκτός του ERP φυσικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω συστήματα: 

(Μακρυμανωλάκης Ν. 2003) (68)

 Supply Chain Management: Όταν η επιχείρηση δέχεται μία παραγγελία 

από έναν πελάτη, χρειάζεται να γνωρίζει εάν έχει τα μέσα και τις 

κατάλληλες πρώτες ύλες για να αντεπεξέλθει στην παραγγελία 

 Business Intelligence/ Decision Support system: Το συγκεκριμένο 

σύστημα αποτελεί το analytical CRM και συμβάλλει στην άντληση 

γνώσης από τα στοιχεία που συλλέγει ένα σύστημα CRM 

 Call Center: Η διασύνδεση του CRM με το Call Center συμβάλλει στην 

αυτοματοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών. Ο υπάλληλος του 

τηλεφωνικού κέντρου μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τον πελάτη, 

έχοντας στην οθόνη του την καρτέλα του πελάτη που είναι στην άλλη 

άκρη της γραμμής. 

 Marketing Information System:  Εάν η εταιρία έχει υλοποιήσει κάποιο 

σύστημα για την υποστήριξη των λειτουργιών του Marketing, τα στοιχεία 

από το CRM μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στο συγκεκριμένο 

σύστημα. 

 Σύστημα Υποστήριξης Πωλήσεων: Εάν υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο 

σύστημα για τις πωλήσεις, αυτό θα πρέπει να επικοινωνεί με το CRM. 

 Web: Η αυτοεξυπηρέτηση του πελάτη γίνεται όλο και εντονότερη με τη 

χρήση web based εφαρμογών. Αυτές οι εφαρμογές πρέπει να αποτελούν 

επέκταση του  CRM πάνω στο web.   
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3.9 Τάσεις και μέλλον ενοποίησης των συστημάτων 

 

Η κύρια τάση που παρατηρείται σήμερα διεθνώς  είναι η προσπάθεια 

ενοποίησης και συνεργασίας των συστημάτων CRM με τα συστήματα ERP, 

καθώς και οι επεκτάσεις σε e-λύσεις για την υποστήριξη συναλλαγών και 

επικοινωνιών μέσα από σύγχρονα ηλεκτρονικά κανάλια. Το ενδιαφέρον μάλιστα 

για τα συστήματα ERP και CRM υποκινήθηκε από το νέο τρόπο επιχειρηματικής 

σκέψης και δράσης, αυτοματοποιώντας και ψηφιοποιώντας τα τμήματά της.  Το 

βασικό ερώτημα που τέθηκε και προβλημάτισε είναι το πώς γίνεται μία 

επιχείρηση να μπορεί να έχει και να  κρατήσει τη θέση της μέσα σε μία 

διεπιχειρησιακή και δικτυακή οργάνωση επικοινωνώντας ηλεκτρονικά με τους 

συνεργάτες και τους πελάτες της, όταν τα εσωτερικά της τμήματα δεν έχουν την 

δυνατότητα να επικοινωνήσουν. Επιπρόσθετα, με τη ραγδαία ανάπτυξη του e-

commerce, για να μπορέσει μία επιχείρηση να συμβαδίσει με τις νέες εξελίξεις 

και τις ηλεκτρονικές παραγγελίες χρειάζεται να έχει λυμένα τα εσωτερικά της 

προβλήματα, να μπορεί να επικοινωνεί άμεσα με τους προμηθευτές της και να 

έχει πλήρη γνώση της κατάστασης και της διαχείρισης της αποθήκης. Τελευταίο 

θέμα αλλά εξίσου σημαντικό που προβλημάτισε τον επιχειρηματικό κόσμο είναι 

η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των στοιχείων που συλλέγονται από τους 

πελάτες με τα μέσα που προσφέρει η τεχνολογία. Αυτή η βάση δεδομένων είναι 

πολύ σημαντική αν μπορέσει κάποιος να την διαχειριστεί σωστά και με τον 

κατάλληλο τρόπο. Η ολοκληρωμένη αυτή εφαρμογή της διαχείρισης των 

πελατών και των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησης μπορεί με τα σύγχρονα 

συστήματα να αποτελέσει επένδυση για την επιχείρηση και να της δώσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προβάδισμα. Αυτή η τεχνολογία δίνει μία 

ώθηση στην επιχείρηση στηρίζοντας την υπάρχουσα επιχειρηματική στρατηγική 

και ταυτόχρονα δίνοντας της την ευκαιρία της ανάπτυξης νέας στρατηγικής με 

την οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανταγωνιστικές 

προκλήσεις. (Βλαχοπούλου Μ.,Μάνθου Β.2001) (52) 

           Όσον αφορά την Ελλάδα, οι ελληνικές επιχειρήσεις πρόσφατα άρχισαν να 

δείχνουν το ενδιαφέρον για αυτά τα συστήματα και για την ολοκλήρωσή τους. 

Μέχρι τώρα ανάλογα με τις ανάγκες τους εγκαθιστούσαν το ένα από τα δύο 

συστήματα τώρα όμως αρχίζουν να κατανοούν πως είναι απαραίτητο να 
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εγκαταστήσουν και το άλλο κομμάτι. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε τα δύο 

αυτά συστήματα λειτουργούν συμπληρωματικά.  

           Την ώθηση αυτή στις ελληνικές επιχειρήσεις που δίσταζαν να 

προχωρήσουν σε αυτήν την αλλαγή και λόγω κόστους την δίνει το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα  «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης (Γ΄ΚΠΣ) όπου χρηματοδοτεί με τη μορφή κρατικής ενίσχυσης το 

πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά». Στόχος του έργου είναι η ενθάρρυνση 

της ηλεκτρονικοποίησης της λειτουργίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της 

χρηματοδότησης ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων για την εγκατάσταση ή 

χρήση υπηρεσιών ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης 

επιχειρησιακών πόρων, εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης 

καθώς και την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, βοηθάει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 

οποίες καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να εκμεταλλευτούν με 

τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις νέες τεχνολογίες 

να προχωρήσουν στην υλοποίηση επιτυγχάνοντας την ολοκλήρωση της 

διαχείρισης της πληροφορίας στις εσωτερικές τους διαδικασίες, την χρήση νέων 

τεχνολογιών και εργαλείων για την ένταξή τους στη νέα οικονομία του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς και την ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων 

και υπηρεσιών  
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4. Γλωσσάρι 

BPR (Business Process Re-engineering):Αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών 

διαδικασιών με τη χρήση της πληροφορικής, με στόχο την αύξηση της απόδοσης 

και τη μείωση του κόστους. 

Call center (Κέντρο κλήσεων): Ο όρος αυτός αφορά την κλασική τηλεφωνική 

υποδομή που έχει η επιχείρηση για την υποστήριξη των αυξημένων 

επικοινωνιακών αναγκών με τους πελάτες της. Άλλοι  συνώνυμοι όροι για το 

κέντρο κλήσεων είναι το κέντρο επαφών  (contact center) ή κέντρο 

εξυπηρέτησης πελατών (customer care center) 

CASE-COMPUTER AIDED SOFTWARE ENGINEERING (Μηχανική 

Λογισμικού με τη Βοήθεια Υπολογιστή): Αποτελεί τεχνική που, με τη χρήση 

υπολογιστή και ενός συνόλου βοηθητικών εφαρμογών, δίνει τη δυνατότητα στο 

χρήστη της επίβλεψης των διαφόρων σταδίων του κύκλου ζωής του λογισμικού. 

Περιλαμβάνει την ανάλυση του υπάρχοντος συστήματος, τη μελέτη, την 

υλοποίηση και τη συντήρηση του λογισμικού, καθώς και την εκπαίδευση του 

προσωπικού που θα το χρησιμοποιήσει. 

CLIENT/ SERVER: Μία γνωστή μορφή κατανεμημένου συστήματος 

λογισμικού που χωρίζεται σε λειτουργίες εξυπηρετητή (server) και λειτουργίες 

πελάτη (client). Ένας client στέλνει μια αίτηση προς τον server, βάσει κάποιου 

πρωτοκόλλου, ζητώντας πληροφορίες ή ενέργειες και ο server απαντάει 

ανάλογα. Η διαδικασία αυτή είναι ανάλογη με έναν πελάτη που στέλνει μία 

παραγγελία (αίτηση) προς τον πωλητή, ο οποίος αποστέλλει τα προϊόντα και το 

τιμολόγιο (απάντηση). Το έντυπο και το τιμολόγιο αποτελούν τμήμα του 

«πρωτοκόλλου» που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία στην περίπτωση αυτή. 

Μπορεί να υπάρχει ένας κεντρικός server ή περισσότεροι κατανεμημένοι. 

Αυτό το μοντέλο επιτρέπει στους client και τους server να τοποθετούνται 

ανεξάρτητα σε διάφορους δικτυακούς κόμβους, έχοντας πιθανότατα διαφορετικό 

εξοπλισμό και λειτουργικά συστήματα, ανάλογα με τη χρήση τους. (πχ., 

γρήγοροι server / φθηνοί client). 
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Παραδείγματα client/ server αποτελούν η σχέση «name-server/ name- resolver» 

σε DNS, η σχέση «file- server/ file-client» σε NFS και ο χωρισμός «screen 

server/ client application split» σε συστήματα X- Windows.  

Collaborative CRM (Συνεργατικό CRM): Ένα από τα υποσυστήματα του CRM 

που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και πελάτη, μέσω 

διαφόρων καναλιών, με στόχο να βελτιώσει την ποιότητα των συναλλαγών με 

τους πελάτες. 

Cross-selling (Σταυρωτή πώληση): Όταν η επιχείρηση πουλάει ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία σε έναν πελάτη όχι τυχαία, αλλά βασιζόμενη σε δεδομένα του πελάτη 

που έχουν προκύψει από το ιστορικό των συναλλαγών του με την επιχείρηση.  Η 

καλύτερη περίπτωση είναι όταν η επιχείρηση αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ 

δύο προϊόντων και ποιο είναι αυτό που αν πουληθεί σε έναν πελάτη, θα τον 

ωθήσει να αγοράσει και το δεύτερο. 

CRM-Customer Relationship Management (Διαχείριση Πελατειακών 

Σχέσεων): Η υποδομή που επιτρέπει την προσθήκη αξίας στον πελάτη με στόχο 

την αύξηση της πίστης του προς την επιχείρηση και τη δημιουργία ισχυρών 

δεσμών με αυτόν σε μακροχρόνιο επίπεδο. 

Analytical CRM (Αναλυτικό CRM): Το σύστημα του CRM που αξιοποιεί τα 

δεδομένα που προκύπτουν από το λειτουργικό CRM για τη δημιουργία 

ισχυρών δεσμών με τους πελάτες. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται 

μπορούν να ενοποιηθούν με άλλα δεδομένα της επιχείρησης ή εξωτερικά 

ώστε να είναι εφικτή η ανάπτυξη και η μέτρηση διαφόρων παραμέτρων όπως 

η ικανοποίηση και η πίστη του πελάτη, η αύξηση των πωλήσεων, και 

διάφορες προβλέψεις με στόχο την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. 

e-CRM (Ηλεκτρονική Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων): Οι 

δραστηριότητες των πωλήσεων, της υποστήριξης και της διατήρησης των 

πελατών που πραγματοποιούν συναλλαγές με την επιχείρηση μέσω 

διαδικτύου ή ενός πιο συγκεκριμένου και προσωποποιημένου διαδικτυακού 

τόπου. 

Enterprise CRM (Επιχειρησιακό CRM): Το σύστημα CRM που λειτουργεί 

σε όλη την επιχείρηση και εμπλέκει τα περισσότερα τμήματά της. Σε μερικές 

περιπτώσεις, ο όρος αφορά συνδεδεμένα συστήματα CRM σε δύο ή 

περισσότερες επιχειρήσεις. 
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Mobile CRM-mCRM («Κινούμενο» CRM): Η πραγματοποίηση της 

λειτουργίας του CRM με τη χρήση ασύρματων τεχνολογιών και συσκευών 

όπως είναι οι υπολογιστές παλάμης ή ακόμα και τα κινητά τηλέφωνα. 

Operational CRM (Λειτουργικό CRM): Το υποσύστημα του CRM που 

περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια των 

επαφών με τους πελάτες. 

Data mining (Συλλογή και ανάλυση δεδομένων): Είναι η δεξιότητα να 

συλλέγονται και να ενοποιούνται δεδομένα από πολλές πηγές τα οποία 

αναλύονται με προσοχή ώστε να προκύψουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την 

επιχείρηση. Μια επιπλέον δυνατότητα μετά την ανάλυση των δεδομένων είναι οι 

προβλέψεις. 

Data Warehouse (Αποθήκη Δεδομένων): Με τη συλλογή των δεδομένων, αυτά 

αποθηκεύονται στην αποθήκη δεδομένων και είναι διαθέσιμα να 

χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Συνήθως περιέχουν 

και χρήσιμα δεδομένα που συλλέγονται και από εξωτερικές πηγές. Όλα αυτά τα 

δεδομένα ενοποιούνται μέσα στην «αποθήκη» και παρέχουν στην επιχείρηση μια 

πλήρη εικόνα της δραστηριότητάς της. 

ERP-Enterprise Resource Planning (Σχεδιασμός, Διαχείριση και Αξιοποίηση 

Επιχειρησιακών Πόρων):Κάθε σύστημα λογισμικού που σχεδιάζεται για την 

υποστήριξη και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών μεσαίων και μεγάλων 

εταιριών. Στις διαδικασίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται η παραγωγή, η 

διανομή, το προσωπικό, η διαχείριση έργου, τα χρηματοοικονομικά, οι 

προμήθειες και οι πωλήσεις. Στα συζευγμένα με e-business δυνατότητες ERP 

ενσωματώνονται και όλες οι μέσω Διαδικτύου δραστηριότητες. 

Αρχικά τα συστήματα ERP αποτελούσαν προέκταση των συστημάτων 

MRP II, αλλά τώρα έχουν επεκταθεί σε κάθε κλάδο και τομέα επιχείρησης. 

Επίσης, διαφέρουν στο ότι ένα σύστημα ERP διαθέτει σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων, χρησιμοποιεί αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού, κάνει 

χρήση εργαλείων CASE (computer aided software engineering) για την ανάπτυξή 

του, διαθέτει αρχιτεκτονική client/server και είναι ανοιχτής φιλοσοφίας (open 

system portability). 

JBOPS: Αποτελεί ακρώνυμο των μεγαλύτερων διεθνών εταιριών κατασκευής 

λογισμικού ERP (JD Edwards, Baan, Oracle, PeopleSoft και SAP). 
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MRP- Manufacturer Resource Planning (Σχεδιασμός, Διαχείριση και 

Αξιοποίηση Βιομηχανικών Πόρων): Η πρακτική υπολογισμού των πρώτων υλών 

που απαιτούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος μετά από ανάλυση δεδομένων 

από την παραγωγή την αποθήκη, τον προγραμματισμό. Το ERP είναι φυσικό 

αποτέλεσμα του MRP. 

MRP II: Βασισμένο στο MRP, αποτελεί τη μετεξέλιξή του που επιτρέπει στους 

κατασκευαστές να βελτιώνουν υλικά, προμήθειες, διαδικασίες παραγωγής κλπ. 

και τους παρέχει οικονομικές αναφορές (financial reports). Στα τέλη του 70 και 

στις αρχές του 80, οι κατασκευαστές ενσωμάτωσαν και εφάρμοσαν το MRP, 

καθώς και μια πληθώρα από κατασκευαστικές και εμπορικές λειτουργίες. Το 

αποτέλεσμα αυτής της ενσωμάτωσης είναι γνωστό ως MRP II. Σύμφωνα με την 

αμερικάνικη Ένωση Ελέγχου Παραγωγής και Αποθεμάτων APICS (American 

Production and Inventory Control Society Inc.) το MRP II αποτελεί μέθοδο για 

τον αποτελεσματικό σχεδιασμό όλων των πόρων μιας κατασκευαστικής εταιρίας. 

Ιδανικά προσδιορίζει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό σε μονάδες, το 

χρηματοοικονομικό σχεδιασμό σε δολάρια και διαθέτει μηχανισμό 

προσομοίωσης απαντήσεων σε περίπτωση ερώτησης τύπου «τι αν». Έχει 

δημιουργηθεί από τη σύζευξη λειτουργιών, όπως επιχειρησιακός σχεδιασμός, 

σχεδιασμός πωλήσεων, προγραμματισμός της παραγωγής, σχεδιασμός των 

απαιτήσεων σε υλικά, σχεδιασμός απαιτήσεων δυναμικού και συστήματα 

υποστήριξης. Το αποτέλεσμα έχει ολοκληρωθεί με χρηματοοικονομικές 

αναφορές, business plan, εντολές προμηθειών και πρόβλεψη αποθεμάτων. 

OOP- OBJECT ORIENTED PROGRAMMING (Αντικειμενοστραφής 

Προγραμματισμός):Αποτελεί τρόπο γραφής προγραμμάτων σε γλώσσες 

προγραμματισμού, βασισμένο στην ιδέα του αντικειμένου. Το αντικείμενο 

αποτελεί μία δομή δεδομένων που περιέχει επίσης και έναν αριθμό από ρουτίνες 

(μεθόδους) που χειρίζονται τα δεδομένα αυτά. Ενέργειες πάνω στα δεδομένα 

γίνονται μόνο διαμέσου των μεθόδων, που είναι κοινές σε όλα τα αντικείμενα 

που είναι απόγονοι μιας τάξης αντικειμένου. Κάθε τάξη αντικειμένου (class) 

είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι (module) και έχει τη θέση του στην ιεραρχία των 

τάξεων. Μέθοδοι ή κώδικας μιας τάξης αντικειμένου μπορούν να περαστούν 

προς τα κάτω στην ιεραρχία και να αποδοθούν σε υποτάξη (subclass) ή να 

κληρονομηθούν από υπερτάξη (superclass). 
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 Κλήσεις διαδικασιών μπορούν να περιγραφούν ως πέρασμα μηνυμάτων. 

Ένα μήνυμα καθορίζει μία μέθοδο και μπορεί να περιέχει και παραμέτρους. 

Όταν ένα τέτοιο μήνυμα στέλνεται σε κάποιο αντικείμενο, τότε γίνεται 

αναζήτηση της μεθόδου που θα υλοποιήσει τη ζητούμενη ενέργεια. Εάν δεν 

υπάρχει τέτοια μέθοδος μέσα στο αντικείμενο, τότε γίνεται αναζήτηση προς τα 

πάνω, στην ιεραρχία των τάξεων αντικειμένων, μέχρι να βρεθεί η μέθοδος. 

Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός ξεκίνησε το 1970 με τη 

SIMULA-67. Παραδείγματα γλωσσών OOP είναι η Smalltalk, PARC, της 

Xerox’s Palo Alto Research Center, η C++, η Object Pascal και η Java. 

RELATIONAL DATABASE (Σχεσιακή Βάση Δεδομένων) (RDBMS- 

Relational Database Management System ή Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακής 

Βάσης Δεδομένων): Μία βάση δεδομένων που βασίζεται στο σχεσιακό μοντέλο 

που αναπτύχθηκε από τον E.F.Codd. Η σχεσιακή βάση δεδομένων επιτρέπει τον 

καθορισμό δομής δεδομένων, εντολών αποθήκευσης και ανάκτησης, καθώς και 

περιορισμούς ακεραιότητας (integrity constraints). Σε αυτού του είδους τις 

βάσεις δεδομένων έχουμε αποθήκευση των δεδομένων και των σχέσεων μεταξύ 

τους σε πίνακες. Ο πίνακας αποτελεί συλλογή από εγγραφές (records) και κάθε 

εγγραφή αποτελείται από τα ίδια πεδία (fields). Κάποια από τα πεδία μπορεί να 

έχουν αποδοθεί και ως κλειδιά (keys), βάσει των οποίων θα γίνει η αναζήτηση. 

Εάν κάποια πεδία σε δύο διαφορετικούς πίνακες παίρνουν τιμές από το 

ίδιο σύνολο, τότε μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτά εντολή ένωσης (join), για την 

επιλογή των εγγραφών με κοινές τιμές. Λόγω του ότι οι σχέσεις αυτές 

καθορίζονται τη στιγμή της ανάκτησης, οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων 

κατατάσσονται στα «συστήματα διαχείρισης δυναμικών βάσεων δεδομένων» 

(dynamic database management system). 

Το πρώτο εμπορικό σύστημα RDBMS ήταν το «Multics Relational Data 

Store» του 1978. Τα παρακάτω αποτελούν γνωστές εφαρμογές σχεσιακών 

βάσεων δεδομένων: INGRES, Oracle, Sybase, Microsoft Access, SQL/DS, 

SYQUEST, IDMS και RDB.  

ROI (Return On Investment) –Επιστροφή της Επένδυσης: Τα 

χρηματοοικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη δαπάνη χρημάτων στην 

ανάπτυξη ή αναδιοργάνωση ενός συστήματος. Τα άυλα οφέλη είναι ορισμένες 

φορές πιο σημαντικά αλλά, επειδή πολλά απ’ αυτά είναι συνήθως 

μακροπρόθεσμα, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια. 
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SCM- SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (Διαχείριση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας): Είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης των εσωτερικών πρακτικών μιας 

επιχείρησης και της αλληλεπίδρασής της με τους προμηθευτές και τους πελάτες 

της, προκειμένου να παραδίδει προϊόντα/ υπηρεσίες πιο αποδοτικά. Οι 

λειτουργίες του SCM περιλαμβάνουν την πρόβλεψη ζήτησης, τη διασφάλιση 

πηγών, τη διαχείριση αποθεμάτων και αποθήκης, τη διαχείριση της διανομής κ.α. 

Μία επιχείρηση που επιτελεί αυτές τις λειτουργίες πιο αποδοτικά, είναι σε θέση 

να παραδίδει ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος ή υψηλότερο κέρδος από ό,τι 

οι ανταγωνιστές της. Ή αλλιώς: η ολοκλήρωση και η βελτίωση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας συνήθως περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών 

εφοδιασμού που φέρνουν τα προϊόντα στην αγορά. Το SCM βοηθάει στην 

ολοκλήρωση των επικοινωνιών σε κάθε επίπεδο, μεταξύ επιχείρησης, 

προμηθευτών και συνεργατών της. 

Up-selling («Προς τα πάνω» πωλήσεις): Η επιχείρηση δημιουργεί κίνητρα για 

τον πελάτη ώστε να πραγματοποιεί συνεχώς μεγαλύτερες αγορές. Η λογική είναι 

ότι καταρχήν γνωρίζει τι θέλει να αγοράσει ο πελάτης και τον προτρέπει να 

αγοράσει την ακριβότερη έκδοση του προϊόντος. 

 

Το παραπάνω γλωσσάρι βασίζεται στο βιβλίο του κ.Κοσμάτου Δ. (2004)(45) και 

στο ένθετο περιοδικό xram του περιοδικού Ram (Απρίλιος 2000) (15) 
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