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Πρόλογος
Η παρούσα μελέτη έγινε στα πλαίσια της Διπλωματικής Εργασίας κατά τη φοίτηση 
μου στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά 
Συστήματα (Master in Information System- M.I.S).

To θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι τα «Η Αγορά των Ολοκληρωμένων 
Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων» ή όπως συχνά αναφέρονται «ERP 
Συστήματα».

Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή της παρούσας κατάστασης στην αγορά 
προμηθευτών ERP συστημάτων, ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα σε 
όποιον επιθυμεί να κατανοήσει την λειτουργία του συστήματος ERP και να επιλέξει το 
καταλληλότερο για την επιχείρηση του.

Τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) 
καλούνται να παρέχουν στις επιχειρήσεις ενιαίο τρόπο λειτουργίας με τυποποιημένες 
διαδικασίες, καθώς και ένα ανοικτό μέσο επικοινωνίας των στελεχών σε ενιαία 
γλώσσα [1]. Έτσι λοιπόν, τα συστήματα ERP είναι οι ολοκληρωμένες επιχειρησιακές 
λύσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του καταμερισμού της πληροφορίας 
αυτοματοποιώντας της λειτουργίες μιας επιχείρησης και διαμοιράζοντας την 
πληροφορία αυτή μέσω μιας κοινά προσπελάσιμης βάσης δεδομένων. Η 
πληροφορία αποθηκεύεται μία και μόνο φορά κατά την γένεση και χρησιμοποιείται 
από τις ενότητες του συστήματος, οι οποίες υποστηρίζουν διαφορετικές διαδικασίες, 
λειτουργίες και τμήματα. Τα συστήματα ERP τυποποιούν και ενοποιούν τις 
επιχειρηματικές διαδικασίες κάτω από μια ενιαία πλατφόρμα, καταργούν τις περιττές 
επανεγγραφές των δεδομένων, απλοποιούν την επικοινωνία και διευκολύνουν την 
υλοποίηση νέων προγραμμάτων και μεθόδων των επιχειρήσεων.

Η νέα οργάνωση που υποστηρίζουν προσανατολίζεται πλέον στις διαδικασίες 
(processes) και όχι στις λειτουργίες (functions) της επιχείρησης και την εξοπλίζουν με 
ενιαία εργαλεία και βάσεις δεδομένων. Οι επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν τα 
συστήματα ERP συνήθως διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες 
χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από ανεξάρτητες εφαρμογές που στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι ασύνδετες και μη συμβατές μεταξύ τους.

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο τελευταίο εξάμηνο (Δ' Εξάμηνο) του 

μεταπτυχιακού προγράμματος και απαρτίζεται από πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος, 
αποτελεί μια σύντομη θεωρητική μελέτη των συστημάτων ERP, όπου αναλύονται 
βασικές έννοιες. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται και αναλύονται τα είκοσι
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προϊόντα ERP που προσφέρονται αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Αγορά. Στο τρίτο 
μέρος γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των κριτηρίων επιλογής που θα πρέπει να 
ακολουθήσει μια επιχείρηση, ώστε να αξιολογήσει τις υπάρχουσες λύσεις που 
προσφέρονται από τους προμηθευτές των ERP συστημάτων.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν εκατοντάδες επιχειρήσεις που ανοίγονται σε νέες 
αγορές και δραστηριότητες επεκτεινόμενες εντός των συνόρων αλλά και σε χώρες 
των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, συνειδητοποιώντας ολοένα και 
περισσότερο την ανάγκη για ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματική επεξεργασία 
μεγάλου όγκου πληροφοριών από όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Το γεγονός 
αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, 
όπως η μείωση του λειτουργικού κόστους και η βελτίωση της ποιότητας, καθιστά 
πλέον επιτακτική την ανάγκη ολοκλήρωσης και ενοποίησης των συστημάτων ERP με 
άλλα συστήματα για διαχείριση εξωεπιχειρησιακών πληροφοριών, όπως είναι το 
Customer Relation Management (CRM), Supply Chain management (SCM), e- ERP 
κ.α. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο στο τέταρτο μέρος της εργασία να γίνει μια 
ανάλυση των τάσεων που επικρατούν στην αγορά των ERP συστημάτων. Στο 
πέμπτο και τελευταίο μέρος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και τα 
συμπεράσματα.

Η εμπειρική προσέγγιση του θέματος, πέραν της ανάλυσης των επιμέρους 
συστημάτων της Ελληνικής αγοράς (2° μέρος), έγινε με συγκέντρωση πρωτογενών 
στοιχείων με την αποστολή ερωτηματολογίων στους προμηθευτές ERP συστημάτων 
και ανάλυση των συγκεντρωθέντων πληροφοριών (5° μέρος).

Τα στοιχεία της διπλωματικής εργασίας συλλέχθηκαν στην πλειοψηφία τους, κατά τη 
διάρκεια του έτους 1999-2000 από διάφορες πηγές πληροφόρησης όπως άρθρα, 
βιβλιογραφία, δικτυακούς τόπους και προσωπικές συνεντεύξεις (interviews) με τους 
προμηθευτές των ERP συστημάτων στην Ελληνική αγορά.

Για την ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας, καθώς και για μέρος του υλικού 
που χρησιμοποιήθηκε, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στην 
επιβλέπουσα Επ. Καθηγήτρια κα Μάρω Βλαχοπούλου-Νούσια. Επίσης, οφείλω να 
ευχαριστήσω και την Επ. Καθηγήτρια κα Μάνθου για την πολύτιμη βοήθεια της μέσα 

από την κριτική που άσκησε κατά την διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου 

εργασίας.
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Μεθοδολογία

Βασικοί άξονες
Η ανάλυση της αγοράς των ERP συστημάτων και η αξιολόγηση τους καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα. Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελείται από τέσσερις βασικούς άξονες:

1. Τι είναι τα συστήματα ERP και ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την 

υιοθέτηση τους

2. Πως είναι σήμερα διαμορφωμένη η αγορά των συστημάτων ERP

3. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής

4. Ποιες είναι η τάσεις και οι προβλέψεις για την μελλοντική αγορά

Πιο αναλυτικά:

1. Κατά την διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο όρος ERP δεν είναι ευρέως 
γνωστός στον κόσμο των επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο 
ένα μεγάλο μέρος της εργασίας να αφιερωθεί στην περιγραφή των συστημάτων 
αυτών και τον τρόπο λειτουργίας τους. Μέρος αυτής της προκαταρτικής μελέτης 
είναι και η κατανόηση των λόγων προμήθειας ενός συστήματος ERP και ποια 
είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος από την πλευρά της επιχείρησης.

2. Επειδή τα συστήματα ERP είναι σχετικά πρόσφατα, η βιβλιογραφία που υπάρχει 
αναφέρεται περισσότερο στην περιγραφή των συστημάτων αυτών και λιγότερο 
στην αγορά των ERP σήμερα. Για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αντλήθηκαν 
περισσότερο από πρόσφατα άρθρα στο διαδίκτυο, περιοδικά και αναφορές, ενώ 
σημαντικότερο μέρος της μελέτης αποτέλεσαν οι συνεντεύξεις που 
πραγματοποιήθηκαν με τους προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στην 
Ελληνική αγορά.

3. Τα κριτήρια επιλογής ενός συστήματος ERP διαμορφώθηκαν από τις διάφορες 
εταιρίες που έχουν εγκαταστήσει τέτοια συστήματα και από την εμπειρία των 

προμηθευτών από τους πελάτες τους.

4. Η ανάλυση των τάσεων της αγοράς και οι προβλέψεις για το μέλλον έγιναν με τον 
ίδιο τρόπο όπως και η ανάλυση της σημερινής κατάστασης της αγοράς.

Θεωρήθηκε σκόπιμο η άντληση της πληροφόρησης από τους προμηθευτές να γίνει
με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου, το οποίο παρατίθεται στο παράτημα Α.
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1 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Πόρων (ERP)

1.1 Τα πληροφορικά συστήματα
Αρχικά, θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε ένα διαχωρισμό στα πληροφορικά συστήματα 
που μπορεί να έχει σήμερα μια επιχείρηση, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι 
τα συστήματα ERP.

Στις επιχειρήσεις συνήθως συναντούμε τρεις τύπους πληροφοριακών συστημάτων:

. Οι standard λύσεις λογισμικού εφαρμογών

• Οι εφαρμογές των επιχειρήσεων (In-house developed)

. Ο συνδυασμός των έτοιμων εφαρμογών οι οποίες προσαρμόζονται 
σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης Goint venture)

Οι Joint venture εφαρμογές είναι ένας συνδυασμός έτοιμων πακέτων εφαρμογών και 
ανάπτυξης κώδικά από την ίδια την επιχείρηση. Στις εφαρμογές των επιχειρήσεων 
(In-house) η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έχει γίνει εξ ολοκλήρου από 
την ίδια την επιχείρηση και στις έτοιμες λύσεις λογισμικού εφαρμογών κάποιος 
προμηθευτής έχει αναπτύξει ένα σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
πολλών χρηστών και διαφόρων επιχειρήσεων.

Τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) είναι ένα 
τυποποιημένο λογισμικό εφαρμογών με την διαφορά ότι είναι πλήρως 
ολοκληρωμένο. Όταν λέμε πλήρως ολοκληρωμένο, εννοούμε ότι τα διαφορετικά 
συστήματα που το αποτελούν χρησιμοποιούν την ίδια βάση δεδομένων και 
ενοποιούν όλες τις διαδικασίες μιας επιχείρησης.
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1.2 Ιστορική Αναδρομή
Τη δεκαετία του 1960, οι επιχειρήσεις έστρεψαν την προσοχή τους στη 
μηχανογραφημένη υποστήριξη πολύπλοκων λειτουργιών τους. Συγκεκριμένα, 
αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα πληροφοριακά 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).

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εμφανίστηκαν τα συστήματα MRP (Material 
Requirements Planning), τα οποία παρουσίασαν κάποιο βαθμό ολοκλήρωσης καθώς 
μετέφραζαν το Βασικό Πλάνο Παραγωγής (Master Production Schedule) των τελικών 
προϊόντων σε χρονικά κατανεμημένες απαιτήσεις παραγωγής και επέτρεπαν στις 
εταιρίες την καλυτέρευση των διαδικασιών προμήθειας, πρώτων υλών και 
παραγωγής [2]. 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 της 
κοστολόγησης, και των προμηθειών [3] και επεκτάθηκε τόσο στη διαχείριση της 
διανομής όσο και αργότερα, σε τομείς όπως το λογιστήριο, το ανθρώπινο δυναμικό 
και τη διεύθυνση έργου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκινά μια ερευνητική προσπάθεια για 
επιχειρηματική ολοκλήρωση (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. Η προσπάθεια αυτή 
έρχεται ουσιαστικά να αντικαταστήσει τις εφαρμογές που ως τότε οι εταιρίες 
ανέπτυσσαν με δικό τους κόστος (In house εφαρμογές) και που οι περισσότερες ήταν 
ασύμβατες μεταξύ τους, ακόμη και μέσα στην ίδια την επιχείρηση.

Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εμφάνιση των συστημάτων Enterprise 
Resources Planning (Προγραμματισμός Επιχειρηματικών Πόρων) στα τέλη της 
δεκαετίας του 1980, τα οποία ολοκληρώνουν, πέραν του κυκλώματος Οικονομικής 

Διαχείρισης και Παραγωγής, και άλλες βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως τη 

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, το κύκλωμα Πωλήσεων κ.λπ. και η ουσιαστική 
διαφορά με τις προηγούμενες standard εφαρμογές είναι ότι στα συστήματα ERP όλες 
οι λειτουργίες είναι πλέον διασυνδεόμενες.
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Οι τάσεις που επικρατούσαν την προηγούμενη δεκαετία, όπως η επανάσταση της 
αρχιτεκτονικής client-server, η παγκοσμιοποίηση, το Internet, η αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων και η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για ενοποιημένα συστήματα, 
μετατόπισαν το ενδιαφέρον από το τεχνικό στο επιχειρησιακό τμήμα της επιχείρησης.

Ο όρος Enterprise Resource Planning (ERP) αναπτύχθηκε από την Gartner Group 
και είναι πλέον διαδεδομένος τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά τα ολοκληρωμένα 
συστήματα και οι προκάτοχοι τους πωλούνται εδώ και 25 χρόνια στην αγορά.

Εικόνα 1: Ιστορική αναδρομή των συστημάτων ERP, Πηγή: [36],

ERP 1990's

Investment Management

Plant Maintenance 

Quality Management 

Personnel Planning & Development

Materials Management

Sales & Distribution

Financial Accounting 

Controlling

MRP II 1970's

Business Plan

Sales & Operations Planning

Simulation

MRP 1960's

Master production scheduling

Material requirements planning

Capacity requirements planning

Executing capacity plans

Executing materia! plans
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1.3 Τι είναι τα συστήματα ERP
Τα συστήματα ERP είναι μια προσπάθεια δημιουργίας συστημάτων πληροφορικής, 
τα οποία διαχειρίζονται όλες τις λειτουργίες μέσα στην επιχείρησης, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι στόχοι της, ενοποιώντας όλες τις διαδικασίες. Στο παρελθόν -και 
σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και σήμερα- τα διάφορα πληροφορικά συστήματα δεν 
ήταν ολοκληρωμένα και πολλές επιχειρήσεις διατηρούσαν ξεχωριστές εφαρμογές ή 
οποίες λειτουργούσαν ανεξάρτητα δημιουργώντας πολλά προβλήματα. Τα 
συστήματα ERP είναι μια προσπάθεια να ενωθούν όλες οι λειτουργίες σε μία 
διαχειριστική μονάδα. Για παράδειγμα, η εισαγωγή των δεδομένων στο λειτουργικό 
υποσύστημα (module) της Παραγωγής σημαίνει ότι τα δεδομένα καταχωρούνται σε 
μια κεντρική βάση δεδομένων και ταυτόχρονα ενημερώνουν και το λειτουργικό 
υποσύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης.

To ERP (Enterise Resource Planning) είναι ένα ολοκληρωμένο (integrated) σύστημα 
εφαρμογών που απαραιτήτως πρέπει να καλύπτει τις περιοχές Παρακολούθηση 
Παραγωγής - Τιμολόγηση και γενικά, Διακίνηση Αγορών Πωλήσεων - και την 
Οικονομική Διαχείριση της επιχείρησης. Τα ERP πακέτα ήρθαν στην αγορά με την 
υπόσχεση να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη λύση εφαρμογών και κάτω από μια 
δυναμική λειτουργικότητα να βελτιστοποιήσουν τους διάφορους πόρους που διαθέτει 
η επιχείρηση, να προσφέρουν πλεονεκτήματα και ευελιξία, και να μειώσουν τα 
λειτουργικά έξοδα.

Λόγω των μεγάλων διαφορών στη λειτουργικότητα (Functional Modules) μεταξύ των 
υφιστάμενων συστημάτων ERP, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των 
λειτουργιών των ERP και των εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού. Γενικά, όμως το 
σύστημα ERP μπορεί να θεωρηθεί ως η βασική επιχειρησιακή πληροφοριακή 
υποδομή υποστήριξης των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούμε την ανάγκη, στην υποδομή αυτή να συνδεθούν 
και άλλες εξειδικευμένες εφαρμογές. Οι περισσότεροι κατασκευαστές λογισμικού 
δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης των εξειδικευμένων εφαρμογών με το σύστημα ERP 
μιας επιχείρησης. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω πρόσθετες εξειδικευμένες 
εφαρμογές:

> Διαχείριση Ροής Εργασιών (Workflow Management).

> Διαχείριση Αποθηκών (Warehouse Management).

> Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management).
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> Έλεγχος Ποιότητας / Διασφάλιση Ποιότητας (QC / QA).

> Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Commerce).

> Διαχείριση Έργων (Project Management).

> Συντήρηση Παγίων (Maintenance & Service).

> Διαχείριση Διεργασιών Ροϊκής Παραγωγής (Process Management).

> Τηλεφωνικά Κέντρα (Call Centers).

Supply Chain Management (SCM), είναι η εφαρμογή η οποία συνδέει την 
εφοδιαστική αλυσίδα μιας εταιρίας με τα κυκλώματα των Προμηθειών, του 
Προγραμματισμού Παραγωγής και των Πωλήσεων. Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές 
Supply Chain Management αναλαμβάνουν τον προγραμματισμό και τη διεκπεραίωση 
των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας από την πρόβλεψη πωλήσεων έως την 
εκτέλεση της διανομής. Οι κυριότερες από τις εφαρμογές αυτές έχουν ήδη δομηθεί, 
ώστε να είναι συμβατές με τα δημοφιλέστερα συστήματα ERP. Ειδικά, για το SCM 
γίνεται εκτενέστερη αναφορά στο τέταρτο μέρος της εργασίας αυτής.

1.3.1 Η Επίδραση στην επιχείρηση

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα ERP συστήματα θα πρέπει να αναλύσουμε τα 
προβλήματα μιας επιχείρησης τα οποία σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν.

Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις συλλέγουν και αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες 
δεδομένων με σκοπό την επεξεργασία και την διεξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας για 
την αύξηση της αποδοτικότητας τους. Όλα αυτά τα δεδομένα συνήθως συλλέγονται 
και αποθηκεύονται σε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων, το πρόβλημα που προκύπτει 
είναι ότι τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης πολλές φορές δεν έχουν στη διάθεση 
τους χρήσιμες πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί σε ένα άλλο πληροφοριακό 
σύστημα διαφορετικού τμήματος. Για παράδειγμα, εάν το τμήμα πωλήσεων μιας 
επιχείρησης δεν επικοινωνεί με το τμήμα παραγωγής, τότε η παραγωγική διαδικασία 
και κατά συνέπεια η εξυπηρέτηση του πελάτη δεν θα είναι αποδοτικές. Εάν, οι 
πωλήσεις δεν επικοινωνούν με το τμήμα Marketing, τότε οι αποφάσεις της ανώτερης 

διοίκησης θα βασίζονται περισσότερο στην εμπειρία των διευθυντών και λιγότερο σε 
μια λεπτομερή ανάλυση της παραγωγής και των αναγκών του πελάτη.
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Από την άλλη πλευρά, η πληροφορία είναι διαμοιρασμένη σε διάσπαρτα 
πληροφοριακά συστήματα και η διατήρηση τους σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων 
συνεπάγεται μεγάλο κόστος από πλευράς κανονικοποίησης (normalization) και 
επαναπροσδιορισμού των δεδομένων, ώστε να μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν 
σε άλλα συστήματα.

Οι επιχειρήσεις συνήθιζαν στο παρελθόν, και πολλές από αυτές ακόμη και σήμερα, 
να αγοράζουν λογισμικό με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης και μετά να 
προσθέτουν δικό τους κώδικα για να καλύψουν της επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες. Στα συστήματα ERP η διαδικασία είναι ακριβώς η αντίθετη, γιατί οι 
κατασκευαστές των συστημάτων είναι αυτοί που δημιουργούν τις βέλτιστες πρακτικές 
για τις διαδικασίες μιας επιχείρησης και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν 
σε αυτές έχοντας μικρά περιθώρια παραμετροποίησης (customization). Τα 
συστήματα ERP αποτελούνται από λειτουργικά υποσυστήματα (functional modules) 
και επιτρέπουν στην επιχείρηση να εγκαταστήσει μόνο εκείνα τα υποσυστήματα που 
της είναι απαραίτητα, χωρίς να χρειάζεται να προμηθευτεί όλο το ERP σύστημα του 
προμηθευτή. Ωστόσο, η δομή τους είναι τόσο πολύπλοκη που καθιστά τις μεγάλες 
παρεμβάσεις σχεδόν αδύνατες, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αναγκάζονται να 
αναδιοργανώσουν τις δραστηριότητες τους, ώστε να ταιριάζουν στο ERP σύστημα 
που έχουν επιλέξει. Στην αμέσως επόμενη παράγραφο θα δούμε αν τελικά τα ERP 
συστήματα επιβάλουν ή προτείνουν βέλτιστες λύσεις.

1.3.2 Επιβάλουν ή προτείνουν βέλτιστες πρακτικές

Τα συστήματα ERP αποτελούν την στρατηγική επιλογή Πληροφορικής μέσα στην 
επιχείρηση και έρχονται να αντικαταστήσουν την παλαιότερη αντίληψη ότι οι 
εφαρμογές της Πληροφορικής που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την ίδια την 
επιχείρηση (in house) είναι αυτές που εξασφαλίσουν και το στρατηγικό πλεονέκτημα, 
είτε μειώνοντας το κόστος των διαδικασιών που υποστηρίζουν, είτε διαφοροποιώντας 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.

Το περίεργο βέβαια είναι ότι, ενώ αποτελούν την στρατηγική επιλογή, ουσιαστικά 
προτείνουν την ίδια τεχνολογική πλατφόρμα σε όλες τις επιχειρήσεις. Η εξασφάλιση 
του στρατηγικού πλεονεκτήματος δεν έρχεται πλέον από την μοναδικότητα της κάθε 

εφαρμογής αλλά από την διαδικασία της προσαρμογής του συστήματος στις ανάγκες 
της κάθε επιχείρησης.

13



Αθανασία -ηοονιαννοττούλου Η Ανοοά των ERP Συστηυάτων στην Ελλάδα

Οι κατασκευαστές, προτείνουν λύσεις που βασίζονται στη λογική της βέλτιστης 
πρακτικής (best practice) και είναι προϊόν μελέτης, εμπειρίας και καταγραφής της 
αποδοτικότερης ροής των δραστηριοτήτων, σε κάθε επιχειρηματική διαδικασία.

Τελικά, οι βέλτιστες αυτές πρακτικές επιβάλουν ή προτείνουν τρόπους συμπεριφοράς 
σε μία επιχείρηση;

Όπως χαρακτηριστικά γράφει η κα Αγγελική Πολυμενάκου σε άρθρο της στο 
περιοδικό XRAM (Απρίλιος 2000) «Η αλήθεια είναι ότι αν κάποια επιχείρηση δεν έχει 
σαφώς διατυπωμένες επιχειρηματικές διαδικασίες πριν την υλοποίηση του 
συστήματος ERP θα μπορέσει συγχρόνως με την υλοποίηση να αναδιοργανώσει τις 
επιχειρηματικές της διαδικασίες σύμφωνα με τα σενάρια βέλτιστων πρακτικών που 
διαθέτει το ERP. Ο κίνδυνος βέβαια είναι ότι υιοθετώντας τις οργανωσιακές αλλαγές 
που προτείνει το σύστημα μπορεί να βρεθεί εγκλωβισμένος στις πρακτικές και την 
φιλοσοφία του συστήματος και να απομακρυνθεί από τους δικούς της στόχους 
έχοντας ολέθρια αποτελέσματα για την ίδια την επιχείρηση». Μέσω του ERP η 
επιχειρηματική πρακτική και το πληροφοριακό σύστημα συνδέονται τόσο στενά, ώστε 
μελετητές όπως ο Claudio Ciloborra του London School of Economics να αποκαλούν 
τα συστήματα ERP το «ηλεκτρονικό μπετόν»μιας επιχείρησης [8].

Η παγκόσμια ιστορία έχει να επιδείξει ένα 70 % αποτυχημένων υλοποιήσεων και σε 
πολλές περιπτώσεις η υλοποίηση του ERP συστήματος οδήγησε την επιχείρηση 
στην χρεοκοπία πριν καλά να προλάβει να το εφαρμόσει. Η επιχειρηματική απόδοση 
που υπόσχονται τα συστήματα ERP είναι πραγματικότητα, αλλά απαιτεί 
επιχειρησιακή ωριμότητα και σαφή καθορισμό των στόχων που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις.

Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα ERP συστήματα δεν είναι κατάλληλα για 
όλες τις επιχειρήσεις. Μια επιχείρηση που είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενη και αλλάζει 
συνεχώς δεν μπορεί να επωφεληθεί από ένα σύστημα ERP. Όπως χαρακτηριστικά 
λεει ο Philip Ekstand, της Data Webhouse «το πρόβλημα είναι ότι όταν αρχίζει το 
έργο η επιχείρηση έχει διαφορετική δομή και μέχρι να φτάσει στο στάδιο της 
υλοποίησης η δομή αυτή έχει αλλάξει είτε γιατί κάποια μέρη της επιχείρησης έχουν 
πουληθεί είτε γιατί έχει αποκτήσει κάποια νέα»

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η τεχνολογία υπόσχεται και παρέχει έτοιμες λύσεις, η 

απόφαση όμως προμήθειας ενός συστήματος ERP είναι αποτέλεσμα επιχειρηματικής 
ωριμότητας από πλευράς της διοίκησης μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, η 
επιχείρηση θα πρέπει να μελετήσει εκ των προτέρων εάν το ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτημα προέρχεται από κάποια ιδιομορφία στη λειτουργία της, η οποία δεν θα

14



Αθανασία -ηοονιαννοπούλου Η Ανοοά των ERP Συστηυάτων στην Ελλάδα

υποστηρίζεται από το νέο σύστημα. Στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εξετάσει πως 
μπορεί να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα είτε ολοκληρώνοντας το στο 
νέο σύστημα είτε βρίσκοντας νέες εναλλακτικές λειτουργίας στο νέο περιβάλλον. Σε 
κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να αμελεί το κόστος που προκαλούν οι 
εναλλακτικές λύσεις και ποια θα είναι η επίπτωση αυτών στα άλλα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα της επιχείρησης.

1.3.3 Ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (BPR)

Σύμφωνα με τους Hammer και Champy (1994) ο Ανασχεδιασμός των 
Επιχειρηματικών Διαδικασιών ορίζεται ως:

'η θεμελιώδης αναθεώρηση και ο ριζικός ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών 
διαδικασιών με σκοπό την επίτευξη συνταρακτικών βελτιώσεων σε κρίσιμες 
σύγχρονες (ταυτόχρονες) μετρικές απόδοσης όπως είναι το κόστος, η ποιότητα, η 
εξυπηρέτηση και η ταχύτητα’.

Ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Business Process Re- 
engineering-BPR) αποτελεί την καταλληλότερη, από τις τεχνικές και μεθοδολογίες 
της Διοίκησης, για τον εντοπισμό, κατάδειξη και αναίρεση των ασθενών σημείων 
στην υφιστάμενη οργάνωση της επιχείρησης. Βασικός προσανατολισμός είναι η 
πραγματοποίηση τομών σε παγιωμένες αντιλήψεις και η δημιουργία νέων 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που θα επιτρέψουν αλματώδη ανάπτυξη της 
επιχείρησης.

Η εστίαση του ανασχεδιασμού είναι στις διαδικασίες οι οποίες διατρέχουν οριζόντια 
τα κλασσικά οργανωτικά σχήματα των τμημάτων, προσανατολισμός των οποίων 
είναι οι λειτουργίες μιας επιχείρησης (σχήμα 2).
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Εικόνα 2: Από τα Τμήματα στις Διαδικασίες Πηγή.Αγγελιική Πολυμενάκου "ERP 
Εκσυγχρονιστής ή Ριζοσπάστης;", Περιοδικό X-RAM, Τεύχος Απριλίου 2000.

Διακρίνουμε τέσσερις εναλλακτικές λύσεις ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων σε σχέση με το ERP [17]:

Το καθαρό BPR

Οι διαδικασίες ανασχεδιάζονται σε μια ιδανική μορφή πριν από την επιλογή ενός 
πακέτου ERP. Το κόστος υλοποίησης ανεβαίνει σημαντικά, εφόσον το σύστημα ERP 
που θα επιλεχθεί θα πρέπει να δεχθεί πολλές τροποποιήσεις και επιπλέον ανάπτυξη. 
Η πρακτική αυτή συνήθως υιοθετείται από μεγάλους οργανισμούς που 
αντιλαμβάνονται το έργο ERP ως τμήμα μιας γενικότερης πρωτοβουλίας 
επιχειρηματικής ανασυγκρότησης.

BPR Βάσει του ERP

Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται πρώτα ένα σύστημα ERP, βάσει ορισμένων 
απαιτήσεων υψηλού επιπέδου, και οι επιχειρηματικές διαδικασίες ανασχεδιάζονται 
σύμφωνα με τις δυνατότητες του συστήματος. Τα ERP συστήματα περιέχουν ένα 
σύνολο βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών οι οποίες όχι μόνο καλύπτουν τις
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επιχειρηματικές ανάγκες αλλά και δίνουν πολλές νέες δυνατότητες ανασχεδιασμού με 
τα διάφορα εργαλεία σχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών που παρέχουν. Αυτή 
η εναλλακτική λύση είναι η καλύτερη γιατί εξοικονομούνται χρήματα και χρόνος, 
καθώς οι διαδικασίες είναι πλήρως μοντελοποιημένες.

Το καθαρό ERP

Εδώ έχουμε πλήρη αντιστοίχηση των διαδικασιών στο σύστημα ERP. Η νέα 
κατάσταση δεν προκύπτει βάσει ενός επιχειρηματικού ανασχεδιασμού, απλά μέσα 
από την εμπειρία στην χρήση του ERP, προκύπτουν τροποποιήσεις που βελτιώνουν 
τις διαδικασίες. Εφόσον δεν υπάρχει BPR, τα οφέλη περιορίζονται στην δυνατότητα 
λήψης καλύτερων αποφάσεων, καθώς παρέχεται πλέον πρόσβαση στα δεδομένα 
όλης της επιχείρησης.

Η αμοιβαία σχέση ERP και BPR

Σε αυτή την περίπτωση, το BPR πρέπει να ορίζει τις λύσεις που μπορούν να 
υλοποιηθούν, ενώ το πώς θα υλοποιηθούν αποτελεί εύθηνη του συστήματος ERP 
που επιλεχθεί. Δεδομένου ότι λειτουργούν συμπληρωματικά, η υλοποίηση 
ανασχεδιασμού γίνεται με παράλληλη εγκατάσταση του συστήματος ERP, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια αμφίδρομη σχέση μέσω της οποίας θα 
πραγματοποιείται μία συνεχής μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Αυτή 
είναι και η προτεινόμενη πρακτική για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ένας βασικός προβληματισμός των περισσότερων επιχειρήσεων που βρίσκονται στη 
φάση της αξιολόγησης πακέτων ERP είναι η αναγκαιότητα πραγματοποίησης 
ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών και ο κατάλληλος χρονισμός του. Η 
δοκιμασμένη προσέγγιση στο θέμα αυτό είναι η πραγματοποίηση του 
ανασχεδιασμού και ο ορισμός του μοντέλου "TO-BE" προ της υλοποίησης του ERP.

Η σύγχρονη προσέγγιση όμως απαιτεί τη συνέχιση του ανασχεδιασμού κατά τη 
διάρκεια του έργου της εγκατάστασης του ERP και προτείνει συνεχή ανασχεδιασμό 
διαδικασιών μέσω του ERP.

Όσον αφορά στα εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα μοντελοποίησης, αλλά και 

γενικότερα στα BPR εργαλεία παρατηρούμε τα εξής [12]:

ν' την ύπαρξη μιας εδραιωμένης αγοράς BPR εργαλείων και τον ολοένα 
αυξανόμενο αριθμό των προμηθευτών που προσφέρουν λειτουργίες BPR,
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ν' μόνο ελάχιστοι προμηθευτές προσφέρουν ισχυρή τεχνολογία και σημαντική 
ικανότητα εκτέλεσης, ώστε να μπορούν να θεωρηθούν κορυφαίοι. Στον όρο 
“ικανότητα εκτέλεσης” συμπεριλαμβάνονται εκτιμήσεις κόστους, υποστηρικτικές 
υπηρεσίες (support, service, κλπ.), συνολική εκτέλεση και έμπνευση/ 
διορατικότητα,

ν' Όσο αυξάνει το μέγεθος του BPR project και όσο περισσότεροι χρήστες 
λαμβάνουν μέρος στη μοντελοποίηση των λειτουργιών, τόσο πιο σημαντική 
γίνεται η ανάγκη επιλογής BPR εργαλείων από προμηθευτές με ισχυρή 
ικανότητας εκτέλεσης,

ν' Με βάση την διορατικότητα και την ικανότητα εκτέλεσης, οι δύο προμηθευτές που 
κατατάσσονται ως κορυφαίοι (Leaders), και οι οποίοι κρατούν αυτή τη θέση από 
το 1996, είναι η IDS Prof. Scheer με το ARIS Toolset και η Meta Software με το 
Workflow Analyzer.

18



Αθανασία -ηοονιαννοττούλου Η Ανοοά των ERP Συστηυάτων στην Ελλάδα

1.4 Η δομή των συστημάτων ERP
Τα πληροφοριακά συστήματα ERP υποστηρίζουν τις βασικότερες επιχειρηματικές 
διαδικασίες και είναι δομημένα σε "λειτουργικά υποσυστήματα" (functional modules). 
Οι βασικές διαδικασίες που υποστηρίζονται από κάθε υποσύστημα συνοψίζονται 
παρακάτω:

Το υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης είναι η καρδιά του ERP, και ανταλλάσσει 
πληροφορίες με όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Βασικές διαδικασίες της 
Οικονομικής Διαχείρισης περιλαμβάνουν τη Γενική Λογιστική (General Ledger), την 
Αναλυτική Λογιστική (Analytical Ledger), τη Διαχείριση Παγίων (Asset Management), 
τις Οικονομικές Καταστάσεις (Financial Statements), τους Εισπρακτέους 
Λογαριασμούς (Accounts Receivable), τους Πληρωτέους Λογαριασμούς (Accounts 
Payable) και τη Διαχείριση Διαθεσίμων (Treasury Management). Ανάλογα με το 
βαθμό ολοκλήρωσης των συστημάτων ERP υποστηρίζονται και άλλες διαδικασίες 
όπως ο Προϋπολογισμός (Budgeting), η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων 
(Activity Based Costing), κ.ά.

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Πωλήσεων - Marketing περιλαμβάνουν 
την Παραγγελιοληψία (Order Entry), την Τιμολόγηση (Invoicing), τις συμβάσεις 
Πωλήσεων (Sales Contracts), το Μητρώο Πελατών (Customer Table), τα Αξιόγραφα, 
Open Items, και Στατιστικά Πωλήσεων. Ορισμένα από τα συστήματα ERP 
υποστηρίζουν επίσης την Ανάλυση Οφειλών (Aging Analysis), την Εξυπηρέτηση 
Πελατών (Customer Service), το Marketing, τις Προβλέψεις Ζήτησης (Forecasting), 
την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μέσω 
Internet (Electronic Commerce). Το υποσύστημα των Πωλήσεων ανταλλάσσει 
πληροφορίες κυρίως με τα υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, Αποθήκευσης 
και Διανομής, και Παραγωγής.

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Προμηθειών περιλαμβάνουν τον 
Έλεγχο και Διαχείριση Αιτήσεων Αγοράς (Purchase Inquiries Control & 
Management), τη Διαχείριση Εντολών Αγοράς (Purchase Orders Management), τον 
Έλεγχο Παραλαβών (Receipt Control), την Αξιολόγηση Προμηθευτών (Supplier 
Evaluation) και τη Διαχείριση Συμβάσεων (Contract Management). Το υποσύστημα 

των Προμηθειών ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με τα υποσυστήματα 
Οικονομικής Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Διανομής, και Παραγωγής.

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Αποθήκευσης - Διανομής 
περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory Control), και τον
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Προγραμματισμό Απαιτήσεων Διανομής (Distribution Requirement Planning). Άλλες 
λειτουργίες που πιθανώς να υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τη Διαχείριση 
Αποθηκών (Warehouse Management) και τη Διαχείριση Στόλου Φορτηγών (Fleet 
Management). Το υποσύστημα της Αποθήκευσης - Διανομής ανταλλάσσει 
πληροφορίες με τα υποσυστήματα Οικονομικής Διαχείρισης, Πωλήσεων - Marketing, 
Προμηθειών και Παραγωγής.

Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστημα Ανθρώπινων Πόρων 
περιλαμβάνουν τον Προγραμματισμό Προσωπικού (Personnel Planning), τη 
Μισθοδοσία (Payroll), και την Αξιολόγηση Προσωπικού (Personnel Evaluation). 
Άλλες λειτουργίες που καλύπτονται είναι τα Έξοδα Προσωπικού (Personnel 
Expenses), ο Χρόνος Απασχόλησης του Προσωπικού (Time & Attendance), η 
Διαχείριση Επιπέδων Προσωπικού, Πιστοποιητικών Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων. Το 
υποσύστημα των Ανθρώπινων Πόρων ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με το 
υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης.

Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστημα Παραγωγής περιλαμβάνουν 
τον Προγραμματισμό Απαιτήσεων Δυναμικότητας (Capacity Requirements Planning), 
το Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Παραγωγής (Master Production Scheduling), 
τον Προγραμματισμό Απαιτήσεων Υλικών (Material Requirements Planning), τον 
Έλεγχο Παραγωγής (Shop Floor Control) και την Κοστολόγηση Παραγωγής (Cost 
Accounting). Άλλες λειτουργίες που πιθανώς να υποστηρίζει είναι η Δομή Προϊόντων 
(Product Configuration), ο Έλεγχος Αλλαγών Σχεδίων (Design Control) και ο 
Βραχυπρόθεσμος Προγραμματισμός Παραγωγής (Scheduling). Το υποσύστημα της 
Παραγωγής ανταλλάσσει πληροφορίες με τα υποσυστήματα Οικονομικής 
Διαχείρισης, Πωλήσεων - Marketing, Προμηθειών και Αποθήκευσης - Διανομής.

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα τα λειτουργικά υποσυστήματα υποστηρίζονται 
από τη βάση δεδομένων του συστήματος, στην οποία αποθηκεύεται κάθε είδους 
πληροφορία, και αποτελεί την καρδιά του συστήματος. Η πληροφορία της βάσης 
δεδομένων διαμοιράζεται στις ενότητες του συστήματος, οι οποίες υποστηρίζουν 
διαφορετικές διαδικασίες, τμήματα και λειτουργίες της επιχείρησης.
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1.5 Κίνητρα υιοθέτησης ενός συστήματος ERP
Αφού αναλύσαμε τι είναι τα συστήματα ERP και ποια προβλήματα έρχονται να 
αντιμετωπίσουν το επόμενο ερώτημα είναι γιατί μια επιχείρηση να αγοράσει ένα 
τέτοιο σύστημα και ποια τα οφέλη που αναμένει από την επένδυση αυτή. Συνοπτικά, 
μια επιχείρηση που προμηθεύεται ένα ERP σύστημα αποσκοπεί στα εξής:

♦ Να αντιμετωπίσει την επιχείρηση σαν ολοκληρωμένη μονάδα

♦ Να έχει καλύτερη ροή της πληροφορίας και έλεγχο της επιχείρησης

♦ Να αντικαταστήσει το υπάρχον πληροφοριακό της σύστημα, είτε γιατί η ανάπτυξη 
της επιχείρησης δεν επιτρέπει να λειτουργήσει με το παλιό, είτε γιατί ο 
επανασχεδιασμός του σημαίνει υπερβάλλον κόστος για την επιχείρηση.
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Σε γενικές γραμμές η επένδυση σε ένα ERP σύστημα μπορεί να ικανοποιεί είτε 
στρατηγικούς είτε τεχνικούς στόχους ανάλογα με το αν η ιδέα της υλοποίησης 
ξεκίνησε αρχικά από την διοίκηση ή από το τμήμα πληροφορικής αντίστοιχα. Το 
σίγουρο πάντως είναι ότι από όπου και αν ξεκίνησε και οι δύο στόχοι έχουν άμεση 

επιρροή ο ένας στον άλλον.

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον διεθνή χώρο τα συστήματα ERP 

ως στρατηγική λύση δίνουν την δυνατότητα παρακολούθησης της επιχείρησης και 
αποτελούν εργαλείο απόκτησης πληροφορίας για τον σχεδίασμά των μελλοντικών 
στρατηγικών της. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση που η επιχείρηση βλέπει την 
αγορά ενός ERP συστήματος σαν λύση αντικατάστασης του παλιού πληροφοριακού 
συστήματος για να αντεπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις της εποχής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα κίνητρου υιοθέτησης είναι η διεθνής νομισματική 
ενοποίηση και η εισαγωγή του Ευρώ. Ωστόσο, το Ευρώ δεν φαίνεται να απασχολεί 
ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι τα συστήματα ERP δεν 
προσφέρουν ακόμη ολοκληρωμένες λύσεις αντιμετώπισης του προβλήματος που 
προκύπτει από τις διαφορετικές ισοτιμίες.

Η υλοποίηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με θετικά και αρνητικά αποτελέσματα και η 
επιτυχία της προϋποθέτει ότι η επιχείρηση που προτίθεται να υλοποιήσει ένα ERP 
σύστημα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη και να γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και 
προπάντων τα μειονεκτήματα αυτής. Ο Peder Brant το 1998, διατύπωσε μια σειρά 
από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα υλοποίησης ενός συστήματος ERP:

1.5.1 Πλεονεκτήματα

I. Οικονομική λύση Εάν συγκρίνουμε την αγορά ενός έτοιμου συστήματος 
ERP είναι σίγουρα πιο φθηνή από την ανάπτυξη ένος συστήματος ίδιων 
προδιαγραφών από την ίδια την επιχείρηση.

II. Τυποποιημένη γρήγορη λύση Στο παρελθόν η υλοποίηση των ERP 
συστημάτων σήμαινε διάθεση ένα μεγάλου χρονικού διαστήματος από την 
πλευρά της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια οι προμηθευτές προσφέρουν 
την δυνατότητα γρήγορης υλοποίησης και προσπαθούν αναπτύσσοντας νέες 

μεθόδους να μικρύνουν όλο και περισσότερο το διάστημα υλοποίησης.

III. Ασφαλής εκτίμηση κόστους Το κόστος είναι πιο καθορισμένο από την 
περίπτωση που μια επιχείρηση θα αποφασίσει να ανάπτυξη ένα δικό της
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πληροφοριακό σύστημα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα συστήματα ERP δεν 
έχουν κρυμμένα κόστη.

IV. Τεχνογνωσία Η τεχνογνωσία άλλων επιχειρήσεων μεταφέρεται στο ERP 
σύστημα που αγοράζει ένας πελάτης. Η εμπειρία μεταφέρεται και γίνεται 
χρήσιμη γνώση (know how).

V. Ευελιξία Η ευελιξία είναι αποτέλεσμα των διαφόρων υποσυστημάτων 
από τα οποία απαρτίζεται τα ERP και τα οποία δίνουν μελλοντικά την 
δυνατότητα προσαρμογής και επεκτασιμότητας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από 
την ίδια την επιχείρηση.

Η επιχείρηση που εισάγει ένα σύστημα ERP στοχεύει σύμφωνα με έρευνα της 
Deloitte & Touche στη μείωση του κόστους (αποθεμάτων, προμήθειας, logistics, 
πληροφοριακών πόρων), του χρόνου διεκπεραίωσης των παραγγελιών, στη 
καλύτερη διαχείριση των χρηματικών της ροών και στην ευέλικτη ανταπόκριση προς 
τον πελάτη και τους επιχειρηματικούς εταίρους.

1.5.2 Μειονεκτήματα

I. Οι κατασκευαστές των συστημάτων ERP επιβάλλουν τρόπους συμπεριφοράς 
και υπάρχει ο κίνδυνος η επιχείρηση να βρεθεί εγκλωβισμένη σε πρακτικές 
που είναι αντίθετες με την φιλοσοφία της.

II. Ο ανταγωνισμός και η ταχύτητα των εξελίξεων απαιτεί εξειδικευμένο 
προσωπικό και η ελληνική αγορά δυστυχώς στερείται ανθρώπινου 
δυναμικού.

III. Η μετάβαση από το παλαιότερο πληροφοριακό σύστημα στο ERP 
συνεπάγεται νέες ρουτίνες/ διαδικασίες για το προσωπικό και δυσκολίες για 
την περίοδο της αλλαγής από το ένα σύστημα στο άλλο.

IV. Οι ανάγκες συντήρησης εξοπλισμού και κυρίως λογισμικού (αναβαθμίσεις, 
νέες εκδόσεις κ.α)

V. Η παραμετροποίηση του συστήματος συνήθως δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες 
μιας επιχείρησης και η αναζήτηση συμπληρωματικών προγραμμάτων με 

κατάλληλες διεπαφές ή η ανάπτυξη συμπληρωματικών εφαρμογών συνήθως 

μεταφράζονται σε υψηλό κόστος με πολλούς κινδύνους για την επιχείρηση.
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VI. Η έλλειψη μελέτης σκοπιμότητας από την επιχείρηση πριν την προμήθεια 
ενός συστήματος ERP μπορεί να οδηγήσει σε ένα πληροφοριακό σύστημα 
που δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της επιχείρησης

1.6 Μεθοδολογίες Υλοποίησης
Μεθοδολογία υλοποίησης ενός συστήματος ERP είναι η συστηματική προσέγγιση 
του όλου έργου, που αφορά την αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης μέσα από 
την αναδιοργάνωση των διαδικασιών με τις οποίες λειτουργεί . Η υλοποίηση ενός 
ERP γίνεται με την βοήθεια συμβούλων, οι οποίοι προέρχονται είτε από εταιρίες 
συμβούλων που εξειδικεύονται στο τομέα αυτό, είτε από συμβούλους που ανήκουν 
στους κατασκευαστές των συστημάτων ERP.

Κατά την διαδικασία της υλοποίησης παρατηρείται μια μετατόπιση της ευθύνης που 
φέρουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο οργανισμός του πελάτη και ο οργανισμός του 
συμβούλου/προμηθευτή. Στην αρχή την μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο πελάτης, 
καθώς θα πρέπει να λάβει ορισμένες στρατηγικές αποφάσεις (π.χ υλοποίηση του 
βασικού σκελετού ή όλης της λειτουργικότητας του συστήματος, ανάπτυξη επιπλέον 
λογισμικού κ.α) και να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση και τον τρόπο 
λειτουργίας της επιχείρησης. Στη συνέχεια εφόσον έχει δημιουργηθεί το μοντέλο 
λειτουργίας που θα αυξήσει την απόδοση της επιχείρησης η ευθύνη μετατοπίζεται 
στον σύμβουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και την 
παραμετροποίηση του ERP. Στην παραγωγική χρήση όμως η ευθύνη ξαναγυρνά 
στον πελάτη, ο οποίος καλείτε να αντιμετωπίσει μια νέα και δύσκολη αρχή με την 
βοήθεια του συμβούλου. Τέλος, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση, το σύστημα 
περνά πλέον στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη, ο οποίος το χρησιμοποιεί και 
επεκτείνει μελλοντικά τις δυνατότητες του.

Οι μεθοδολογίες υλοποίηση που διακρίνουμε είναι δύο ειδών, αυτές που έχουν 
αναπτυχθεί από την ίδια την εταιρία συμβούλων με βάση την εμπειρία που έχει 
αποκτήσει και αυτές που έχουν αναπτυχθεί από τους ίδιους τους κατασκευαστές των 
ERP συστημάτων.

Στην συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά μερικά παραδείγματα μεθοδολογιών και των 
δύο τύπων που προαναφέρθηκαν.
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1.6.1 Total Solution της Ernest & Young

Η εταιρία Ernest & Young έχει αναπτύξει ένα συστηματικό τρόπο προσέγγισης της 
υλοποίησης που αποτελείται από πέντε βασικές συνιστώσες:

> The Value Proposition

> Reality Check

> Aligned Approach

> Success Dimension

> Delivering Value

1.6.2 Rapid Re της Gateway

> Preparation

> Indentification

> Vision

> Solution

> Transformation

1.6.3 ASAP της SAP

> Project preparation

> Business Blueprint

> Realization

> Final preparation

> Go Live Support

1.6.4 OMEGA της Logic DIS

> Requirements Analysis

> Gap Analysis

> Implementation

> Pilot Run

> Live
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1.7 Υλοποίηση ενός Έργου ERP στην Ελληνική Επιχείρηση
Η ορθή υλοποίηση του ERP αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για την μακροχρόνια 
επιτυχία του συστήματος. Για να επιτευχθεί γρήγορη και σωστή υλοποίηση απαιτείται 
αυστηρή διαδικασία, καθώς και προσήλωση των εμπλεκόμενων στα συγκεκριμένα 
βήματα της διαδικασίας αυτής. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται βασικές φάσεις 
της διαδικασίας υλοποίησης και συζητούνται οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν 
στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των φάσεων υλοποίησης κρίνεται σκόπιμο - 
αλλά όχι αποτρεπτικό-να παραθέσουμε ενδεικτικά το παρακάτω σχεδιάγραμμα, 
οπού σύμφωνα με την έρευνα της Standish Group, (εταιρία έρευνας αγοράς σε 
software και ηλεκτρονικό εμπόριο) αναλύονται τα ποσοστά επιτυχίας από την 
υλοποίηση ενός συστήματος ERP από εταιρίες με κύκλο εργασιών πάνω από 
εκατομμύρια $500 [20],

EXHIBIT I
FEW ERP IMPLEMENTATIONS HIT TARGETS

f rp
Implementation

Results
On time. 

On Budget, 
Aj Planned

10%

Cameled Overrun
.15% 55·

*1)0%

•59%

Schedule Planned
functionality

Source Booz Allen & Hamilton

Εικόνα 4: Πηγή BoozAllen & Hamilton [20],

Στην Ελλάδα η υλοποίηση των ERP γίνεται κατά κύριο λόγο από τους προμηθευτές, 
ενώ οι πελάτες/επιχειρήσεις παρουσιάζονται προς το παρόν επιφυλακτικοί να 

αναθέσουν την υλοποίηση σε εταιρίες συμβούλων. Οι εταιρίες συμβούλων στην 
Ελληνική αγορά συνήθως αναλαμβάνουν το έργο της επιλογής του προμηθευτή του 

ERP. Στην διεθνή πραγματικότητα οι στατιστικές δείχνουν ότι το κόστος της 
υλοποίησης πολλές φορές είναι μεγαλύτερο από το κόστος του λογισμικού, η σχέση
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μεταξύ των δύο ποικίλει από 1:1 έως 1:10 για τις «κακές» υλοποιήσεις. Κανονικά, η 
αναλογία θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1:1 και 1:2.

Όλα τα σημαντικά πακέτα ERP συνοδεύονται και από τη διαδικασία (ή μέθοδο) 
υλοποίησης την οποία συνιστά ο κατασκευαστής τους. Οι διαδικασίες αυτές φέρουν 

συνήθως χαρακτηριστικές ονομασίες και συνοδεύονται από ειδικά 
χρονοδιαγράμματα. Επισημαίνεται όμως ότι οι σημαντικές φάσεις καθεμίας από 
αυτές τις μεθοδολογίες είναι παρόμοιες. Οι φάσεις αυτές περιγράφονται κατωτέρω με 
επικέντρωση στα σημεία τα οποία θεωρούνται κλειδιά για την επιτυχία του έργου 
υλοποίησης [5].

1.7.1 Φάση 1: Προετοιμασία

Η προετοιμασία της υλοποίησης περιλαμβάνει δύο βασικές ενέργειες:

> Οργάνωση της ομάδας υλοποίησης.

> Ανάπτυξη του προγράμματος υλοποίησης.

Η ομάδα υλοποίησης δεν ταυτίζεται κατ' ανάγκη με την ομάδα αξιολόγησης και 
επιλογής του λογισμικού, αν και συνήθως οι δύο ομάδες περιλαμβάνουν κοινά μέλη. 
Η δομή της ομάδας υλοποίησης διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε 
έργου. Μια τυπική ιεραρχία της ομάδας περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα:

Χορηγός έργου (project sponsor), ο οποίος εξασφαλίζει τους απαραίτητους 
πόρους. Ο ρόλος του χορηγού αναλαμβάνεται από ανώτατο διοικητικό στέλεχος, 
όπως ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ή ο γενικός διευθυντής, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η δέσμευση της διοίκησης.

Υπεύθυνος έργου (project manager), ο οποίος αναλαμβάνει τη διοίκηση του έργου 
υλοποίησης. Ο project manager πρέπει να έχει ολοκληρωμένη αντίληψη των 
σημαντικών (core) επιχειρηματικών διαδικασιών και των διασυνδέσεών τους.

Συνιστάται η θέση αυτή να ανατεθεί σε manager, όχι όμως στον υπεύθυνο 
μηχανογράφησης.

Επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης (steering committee), η οποία 

ασκεί την εποπτεία του έργου. Συνήθως τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας 
αποτελούν μέλη του steering committee.

Ομάδες έργου (project teams), οι οποίες επικεντρώνονται και εκτελούν βασικά 
τμήματα του έργου. Ο υπεύθυνος κάθε ομάδας έργου είναι συνήθως manager της
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εταιρίας, ο οποίος αφιερώνει σημαντικότατο χρόνο στο έργο υλοποίησης (από 40% 
έως 60% του διαθέσιμου χρόνου του).

Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας του έργου, ο οποίος ασκεί συμβουλευτικό 
ρόλο. Η θέση αυτή δεν εντάσσεται σε ιεραρχικό επίπεδο.

Επισημαίνεται επίσης ότι στελέχη του εξωτερικού συμβούλου υλοποίησης 
συμμετέχουν στην επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και στις 
ομάδες έργου. Το πρόγραμμα υλοποίησης καταρτίζεται σε συνεργασία με τον 
εξωτερικό σύμβουλο. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες και είναι 
κατάλληλα δομημένο, ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή του.

Επιτυχής κατάτμηση του έργου συνίσταται σε ορθολογικά οροθετημένες 
δραστηριότητες, για τις οποίες καθορίζονται εκ των προτέρων οι προϋποθέσεις 
επιτυχίας, οι απαιτούμενοι πόροι, ο χρόνος υλοποίησης, τα ορόσημα ελέγχου 
(milestones), και τα κριτήρια επιτυχίας. Συνιστάται επίσης η αποτύπωση του 
προγράμματος υλοποίησης σε διάγραμμα PERT, και ο σαφής καθορισμός του 
κρίσιμου δρόμου. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η ανάπτυξη διαδικασίας 
παρακολούθησης και αναθεώρησης του προγράμματος από το steering committee.

Εικόνα 5: Οργανόγραμμα Διοίκησης Έργου, Πηγή: Planning Α.Ε, Ιούλιος 2000 [21].
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1.7.2 Φάση 2: Σχεδιασμός και Παραμετροποίηση

Η φάση αυτή αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας υλοποίησης και απαιτεί τη 
μεγαλύτερη συνεισφορά από όλους τους συμμετέχοντες στην ομάδα. Σημαντικές 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

> Εγκατάσταση εξοπλισμού, λογισμικού και αρχικές δοκιμές λειτουργικότητας.

> Εκπαίδευση της ομάδας υλοποίησης στο πακέτο ERP, και ειδικότερα των project 

teams στα αντίστοιχα εξειδικευμένα υποσυστήματα του πακέτου.

> Αποτύπωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών (business process 

mapping).

> Ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών

(process analysis).

> Προσαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών σε επιλεγμένες διαδικασίες που

υποστηρίζει το πακέτο

> ERP (process synthesis/adaptation).

> Ανάπτυξη των κατάλληλων τιμών για τις παραμέτρους των διαδικασιών του 

συστήματος.

> Σχεδιασμός και υλοποίηση οθονών και αναφορών.

> Σχεδιασμός και υλοποίηση επιπέδων πρόσβασης και εξατομίκευση

περιβάλλοντος χρηστών.

Η αποτύπωση, ανάλυση και προσαρμογή των επιχειρηματικών διαδικασιών
αποτελούν κρίσιμα βήματα όχι μόνο για την επιτυχή υποστήριξη της επιχείρησης από 
το πακέτο ERP, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης γενικότερα. 
Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, σημαντικό ρόλο συνιστά η διεξαγωγή ενός έργου 

Ανασχεδιασμού των Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Reengineering 

- BRP) προ της επιλογής και υλοποίησης του συστήματος ERP. Η τακτική αυτή 

διευκολύνει όχι μόνο την επιλογή του πλέον κατάλληλου συστήματος, αλλά και την 

καίρια αυτή φάση της υλοποίησης.
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Γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις βέλτιστες διαδικασίες προς υλοποίηση, οι 
προσπάθειες των μελών της ομάδας επικεντρώνονται: α) στην επιλογή της 
κατάλληλης παραλλαγής από πολλές εναλλακτικές διαδικασίες που υποστηρίζουν τα 
περισσότερα από τα ισχυρά πακέτα, και β) στην ανάπτυξη των κατάλληλων 
παραμέτρων, οι οποίοι εξειδικεύουν τις διαδικασίες αυτές. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα τέτοιων παραμέτρων αποτελούν οι χρόνοι διέλευσης (lead times) 
παραγωγής, ή η ιεραρχία των κέντρων κέρδους (profit centers) της εταιρίας. Εάν δεν 
έχει προηγηθεί έργο BPR, τότε η Φάση σχεδιασμού και παραμετροποίησης 
περιλαμβάνει σημαντικές δραστηριότητες αξιολόγησης και σχεδιασμού διαδικασιών, 
οι οποίες τείνουν να επιμηκύνουν και, ορισμένες φορές να αποπροσανατολίζουν το 
έργο της υλοποίησης.

Επισημαίνεται επίσης ότι τα πλέον ολοκληρωμένα πακέτα ERP περιλαμβάνουν 
εξειδικευμένα εργαλεία αποτύπωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών (workflow 
system) [5,6]. Ορισμένα από αυτά δεν προσαρμόζουν το σύστημα αυτόματα βάσει 
της εκάστοτε αποτυπωμένης, μέσω των ειδικών εργαλείων, επιχειρηματικής 
διαδικασίας.

Καίριο ρόλο διαδραματίζει ο σύμβουλος υλοποίησης στην 
αποτύπωση/ανάλυση/προσαρμογή των διαδικασιών, καθώς και στην 
παραμετροποίηση του συστήματος. Επίσης, η υποστήριξη του συμβούλου είναι 
σημαντική στον καθορισμό αρμοδιοτήτων και επιπέδων πρόσβασης των χρηστών.

1.7.3 Φάση 3: Προετοιμασία για Πλήρη Εφαρμογή και Δοκιμές

Η φάση αυτή αποσκοπεί στην προετοιμασία του παραμετροποιημένου συστήματος 
για την πλήρη εφαρμογή και περιλαμβάνει:

> Μετάβαση δεδομένων (data migration).

> Εκπαίδευση χρηστών.

> Τεκμηρίωση διαδικασιών και συστήματος.

> Πιλοτική εφαρμογή.

> Έλεγχο αποδοχής.

Η εκπαίδευση των χρηστών περιλαμβάνει διαφορετικά στάδια, όπως η γενική 
εισαγωγή στη χρήση του συστήματος, εκπαίδευση στις διαδικασίες και στις μεθόδους 
που υποστηρίζει το σύστημα, λεπτομερή εκπαίδευση στις οθόνες που χρησιμοποιεί
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και τα βήματα που εκτελεί ο κάθε χρήστης, εκπαίδευση στα εργαλεία του συστήματος 
κ.λπ. Ο σωστός κατακερματισμός της εκπαίδευσης, καθώς και η προσαρμογή της 
στις ανάγκες των χρηστών αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις επιτυχίας.

Η πιλοτική εφαρμογή επικεντρώνεται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα περιπτώσεων 
(περιορισμένο εύρος δεδομένων), αλλά εισχωρεί σε βάθος στις ιδιαιτερότητες κάθε 
διαδικασίας. Κατά την πιλοτική εφαρμογή διαφαίνονται προβλήματα του σχεδιασμού 
και της υλοποίησης των διαδικασιών, καθώς και της παραμετροποίησης του 
συστήματος. Τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν επιτυχώς πριν την 
έναρξη της πλήρους λειτουργίας του συστήματος. Επισημαίνεται, ότι υπάρχουν 
συγκεκριμένες μέθοδοι διεξαγωγής της πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης του 
συστήματος με τη χρήση ειδικών εργαλείων. Η αποδοχή του συστήματος γίνεται με 
βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής.

1.7.4 Φάση 4: Πλήρης εφαρμογή (Live)

Σε αυτή τη φάση το σύστημα τίθεται σε πλήρη λειτουργία. Η φάση αυτή συνήθως 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

> Δοκιμαστική εκτέλεση πλήρους λειτουργίας (parallel run).

> Αποτύπωση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της πλήρους λειτουργίας.

> Βελτιστοποίηση συστήματος.

Κατά τη δοκιμαστική εκτέλεση το νέο σύστημα ERP και τα υφιστάμενα συστήματα της 
εταιρίας λειτουργούν παράλληλα. Τα υφιστάμενα συστήματα όμως είναι αυτά τα 
οποία υποστηρίζουν ακόμη τις επιχειρηματικές διαδικασίες της επιχείρησης. Τα 
αποτελέσματα της λειτουργίας των δύο συστημάτων συγκρίνονται και διεξάγονται οι 
τελευταίες ρυθμίσεις και βελτιώσεις στο πακέτο ERP. Μετά την έναρξη πλήρους 
λειτουργίας καταγράφονται όλα τα λειτουργικά προβλήματα, τα οποία αναλύονται και 
διορθώνονται.

Πέραν της αντιμετώπισης προβλημάτων της υλοποίησης, η βελτίωση του 
συστήματος αλλά και των επιχειρηματικών διαδικασιών αποτελεί συνεχές έργο, το 

οποίο αποβλέπει και στη δυναμική προσαρμογή της επιχείρησης στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
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1.8 Παράγοντες Επιτυχίας της Υλοποίησης Συστημάτων ERP
Όπως σε κάθε πολύπλοκο έργο, η επιτυχία υλοποίησης του συστήματος ERP 
εξαρτάται όχι μόνο από το σχεδίασμά και εφαρμογή συστηματικής μεθόδου 
εκτέλεσης των εργασιών, αλλά και από την εκ των προτέρων λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων σε καίρια σημεία του έργου. Τρία από τα σημεία, 
τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, συζητούνται κατωτέρω [5]:

1 .Αντικείμενο / Πεδίο εφαρμογής έργου (project scope).

2. Ανθρώπινοι πόροι (resources).

3. Διοίκηση έργου.

Ανθρώπινοι
Πόροι

Εικόνα 6: Καίρια σημεία του έργου, Πηγή: Περιοδικό Μάνατζερ Ιούλιος 1999.

■ Ο καθορισμός του αντικειμένου και των ορίων του έργου υλοποίησης απαιτεί 
προσεκτική αντιμετώπιση.

Ως διευκρινιστικό παράδειγμα αναφέρεται η οριοθέτηση της υλοποίησης 
συστήματος ERP, έτσι ώστε να υποστηρίξει αυστηρά τις υφιστάμενες 
επιχειρησιακές διαδικασίες. Εναλλακτικά, το έργο θα μπορούσε να οριοθετηθεί 

έτσι ώστε να περιλαμβάνει ανασχεδιασμό των διαδικασιών και υποστήριξη των 

νέων διαδικασιών από το σύστημα. Επίσης, συνιστάται η αποφυγή μεταβολής 

του αντικειμένου κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

32



Αθανασία -ηοονιαννοπούλου Η Ανοοά των ERP Συστηυάτων στην Ελλάδα

■ Η επιλογή των ανθρώπινων πόρων αναφέρεται στα στελέχη της επιχείρησης που 
θα συμμετάσχουν στην ομάδα υλοποίησης, καθώς και στα στελέχη της ομάδας 
συμβούλου υλοποίησης. Όσον αφορά τα στελέχη της επιχείρησης, συνιστάται η 
εντατική απασχόληση στο έργο (κατά 40%-60% του συνολικού χρόνου εργασίας 
τους) στελεχών που εκπροσωπούν όλες τις καίριες λειτουργίες της επιχείρησης. 
Απαραίτητη επίσης θεωρείται η πλήρης απασχόληση ενός εκπαιδευμένου 
στελέχους της επιχείρησης. Στα επιλεγμένα στελέχη πρέπει να δοθούν κατάλληλα 
κίνητρα αλλά και περιορισμοί έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες 
αποχώρησης από την εταιρία κατά τη διάρκεια υλοποίησης ή αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση του έργου. Όσον αφορά τα στελέχη του συμβούλου, συνιστάται να 
διασφαλιστεί η συμμετοχή στελεχών με εμπειρία σε υλοποίηση συστημάτων ERP 
σε επιχειρήσεις παρομοίου αντικειμένου. Το ηγετικό στέλεχος της 
συμβουλευτικής ομάδας πρέπει να επιλεχθεί προσεκτικά, να κατονομαστεί και να 
καθοριστούν κανόνες αντικατάστασης. Επίσης συνιστάται περιοδική αξιολόγηση 
των στελεχών του συμβούλου από τα μέλη-στελέχη της επιχείρησης καθώς και 
από το σύμβουλο διασφάλισης ποιότητας.

Έχουμε προαναφέρει τις βασικές αρχές επί της μεθόδου υλοποίησης αλλά στο 
σημείο αυτό θεωρούμε σημαντικό να επισημάνουμε και πάλι την αποφυγή μη 
ρεαλιστικών προγραμμάτων υλοποίησης. Δελεαστικές υποσχέσεις από 
προμηθευτές και συμβούλους που διαφημίζουν "2μηνη υλοποίηση ERP" ή 
προγράμματα "άμεσων αποτελεσμάτων" πρέπει να απορρίπτονται.

■ Σημαντικότατος θεωρείται ο ρόλος του διευθυντή έργου στην αποφασιστική λήψη 
αποφάσεων, στην έγκαιρη διάγνωση και γοργή επίλυση προβλημάτων και 
διαφορών, και στην εμπλοκή των διευθυντών της εταιρίας όπου αυτό είναι 
απαραίτητο.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από την εταιρία Benchmarking Partners Inc., η οποία 
εξέτασε 150 περιπτώσεις υλοποίησης ERP συστημάτων κατέληξε στους παρακάτω 
πέντε κύριους παράγοντες που συμβάλουν στην επιτυχία του έργου:

I. Ανθρώπινο Δυναυικό

88 % απάντησαν ότι η επιτυχία του project οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό που 
αφιερώνει πλήρη απασχόληση στο έργο

II. Χοόνοσ υλοποίησησ - Εκπαίδευση προσωπικού

43% απάντησαν ότι καθοριστικό ρόλο παίζει η παραχώρηση αρκετού χρόνου για την 
υλοποίηση και την εκπαίδευση του προσωπικού.
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III. Ρόλος της διοίκησης - Υποστήριξη

42% επισήμαναν την ανάγκη μιας διοίκηση που να έχει εμπειρία σε καταστάσεις 
αλλαγών

IV. Καταλληλότητα BPR

31% τόνισαν τον καθοριστικό ρόλο ενός σωστού BPR

V. Κριτήρια Επιλονής

30% των ερωτηθέντων επισήμαναν την ανάγκη ξεκάθαρων κριτηρίων επιλογής, 
αυστηρά προκαθορισμένους ρόλους και στρατηγικές για την επιτυχή μεταφορά της 
τεχνογνωσίας.

Ο κ. Αθανάσιος Μαύρος , Διευθύνων σύμβουλος της Planning Α.Ε σε συνέντευξη του 
στο περιοδικό Plant Management παρουσιάζει στον παρακάτω πίνακα τις βασικές 
προϋποθέσεις επιτυχίας ενός έργου ERP [9],

Οι 10 Προϋποθέσεις Επιτυχίας

Δέσμευση της Διοίκησης για την υλοποίηση του έργου 

Συνειδητοποίηση στην ολοκλήρωση: (integration) του έργου 

Εξασφάλιση διαθεσιμότητας στην ομάδα έργου 

Αξιοπιστία διαθέσιμων στοιχείων (data) 

Εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων 

Σωστή κατάτμηση του έργου 

Σωστή αποτύπωση διαδικασιών στους χρήστες 

Σωστό οργανόγραμμα διοίκησης έργου 

Χρήση εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών - συμβούλων 

Εκπαίδευση - Εκπαίδευση - Εκπαίδευση

Πηγή: Περιοδικό Plant Management, 1999.
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Μέρος 2°

Η Αγορά των Συστημάτων ERP
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2 Η Αγορά των συστημάτων ERP

2.1 Η παγκόσμια αγορά και η εξέλιξη της
Η αγορά των συστημάτων ERP αναπτύχθηκε ταχύτατα τα τελευταία χρόνια. Το 
μέγεθος της αγοράς των ERP συστημάτων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και τα 
στοιχεία που προκύπτουν από εκτεταμένες έρευνες σε ώριμες αγορές του 
εξωτερικού διαφέρουν στα εξής σημεία:

• Ως προς τα μερίδια της αγοράς,

• Ως προς το μέγεθος της αγοράς και

• Ως προς τις προβλέψεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με έρευνες της GartnerGroup, το 1997 οι δέκα 
μεγαλύτερες εταιρίες συστημάτων ERP αύξησαν τα έσοδα τους κατά 60%. Τα ERP 
συστήματα κατείχαν ποσοστό 35% της συνολικής αγοράς του βιομηχανικού 
λογισμικού, ενώ οι προβλέψεις έδειχναν ότι θα φθάσουν το 46% το 2001.

Οι ρυθμοί αύξησης συνεχίστηκαν και το 1998, οι επιχειρήσεις με τζίρο 15-75 δισ. δρχ. 
κατείχαν το 21% της αγοράς των συστημάτων ERP, ενώ οι επιχειρήσεις με τζίρο 75- 
300 δισ. δρχ. κατείχαν το 65% της αγοράς

Στα τέλη του 1999 σημειώθηκε μια μικρή μείωση στους ρυθμούς ανάπτυξης των 
εσόδων των προμηθευτών των ERP. Σύμφωνα με μελέτες της GarnterGroup το 
ενδιαφέρον των προμηθευτών των συστημάτων ERP, μέχρι σήμερα στρεφόταν προς 
τις δυτικές χώρες (συσσώρευση του 88% του συνολικού μεριδίου της αγοράς) ενώ 
στο μέλλον αναμένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης οι υπόλοιπες χώρες που δεν 
είχαν δραστηριοποιηθεί στα συστήματα ERP, όπως είναι και η Ελλάδα.

Σε γενικές γραμμές όλες οι αναλυτές συμφωνούν ότι αν ένας προμηθευτής 
συστημάτων ERP δεν ανήκει στους 10 πρώτους, τότε μέσα στα πλαίσια του 
ανταγωνισμού και της σύγχρονης πραγματικότητας, το μέλλον του στην αγορά 
προβλέπεται αβέβαιο, γιατί το κόστος ανάπτυξης των συστημάτων είναι τόσο μεγάλο 
που όποιος δεν είναι σε θέση να το διαθέσει δεν θα πρέπει να αναμένει η εταιρία του 

να συνεχίζει να είναι κερδοφόρα.
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2.1.1 Η θέση του προμηθευτή ERP στην Αγορά

Ο καθορισμός της θέσης του κάθε προμηθευτή στην αγορά των συστημάτων ERP 
έχει αποδοθεί με πολλούς τρόπους και από διάφορους αναλυτές. Ένας από τους 
τρόπους αυτούς είναι και «ο κύκλος ζωής του προϊόντος». Ο Soren Janstal αναλυτής 
της εταιρίας Data Research DPU, ανέπτυξε τον κύκλο ζωής του ERP με την βοήθεια 
του πίνακα Boston (Η DPU είναι εταιρία συμβούλων σε θέματα αξιολόγησης και 
επιλογής συστημάτων ERP και λογισμικού).

Σύμφωνα λοιπόν με την προσέγγιση του Soren Janstal ένα νέο προϊόν ERP ξεκινάει 
ως "μωρό” (Baby) και συνεχίζει την ανάπτυξη του ως «αστέρι» (Star). Όταν πλέον το 
προϊόν θεωρείται ώριμο, βρίσκεται στο στάδιο της «αγελάδας» (Cash Cow) και στο 
τελευταίο στάδιο, γνωστό ως «σκυλί» (Doggie) η τεχνολογία του θεωρείτε πλέον 
πεπαλαιωμένη και αρχίζει να χάνει τους πελάτες του.

Στο πρώτο στάδιο (Baby) το προϊόν είναι νεοεισερχόμενο και δεν έχει διεισδύσει 
πλήρως στην αγορά. Πολλές από τις εταιρίες αυτές τελικά δεν μπορούν να 
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων και 
συνήθως εξαγοράζονται από τους ανταγωνιστές τους ή αποτυγχάνουν να 
επιβιώσουν και κλείνουν. Στο δεύτερο στάδιο (Star) το προϊόν βρίσκεται σε πλήρη 
ανάπτυξη και η εταιρία έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των πελατών της. Εδώ 
υπάρχει ο κίνδυνος η εταιρία που το προμηθεύει να χάσει την ισορροπία μεταξύ 
εσόδων και διάθεσης κονδυλίων για έρευνα και ανάπτυξη. Όταν το προϊόν βρίσκεται 
στο τρίτο στάδιο (Cash Cow) το μερίδιο της αγοράς που κατέχει είναι μεγάλο και η 
ίδια παρουσιάζει μεγάλα κέρδη. Το πρόβλημα είναι ότι το σύστημα έχει εξελιχθεί 
πλέον σε ένα πολύπλοκο σύστημα, όπου η περαιτέρω ανάπτυξη είναι εξαιρετικά 
δαπανηρή. Το τελευταίο και χειρότερο στάδιο (Doggie) περιλαμβάνει 
ανικανοποίητους πελάτες, χαμηλά κέρδη και μεγάλο κόστος ανάπτυξης για το 
προϊόν. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά που 
συναντούμε στο κάθε στάδιο.
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Boston matrix
- Technology: Mature modern
• Vendor: Growing or established
• Support: Structured
- Functionality: Many add on's and new

possibilities
• Liability: More and more stabile
• Costs: Moderate
• Installed base: Rapid growing

■ Technology: Face-lifts
- Vendor: Established
• Support: Bureaucratic
- Functionality: New add hoc's
• Liability: Stabile
• Costs: High
• Installed base: Large

Cash cow

Baby
- Technology: Hot and unmature
• Vendor: New vendor or established
• Support: Improvised
- Functionality: Basic
• Liability: Childhood sickness
- Costs: Low
• Installed base: None/few

- Technology: Old
• Functionality: Declining
- Support: Passive without actions 
■ Functionality: No development
• Liability: Unstable
• Costs: Unacceptable
- Installed base: Dedining

Doggie

Εικόνα 7: Boston Matrix, Πηγή: Soren Janstal, DPU, Απρίλιος 2000 [13].

Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Soren Janstal: «ένα καλό πληροφοριακό σύστημα ERP 
μπορεί να πουλάει στην αγορά για 15-20 χρόνια. Μετά τα 15 χρόνια το λογισμικό και 
η αρχιτεκτονική του θα συμπεριλαμβάνει πλέον «κώδικα μακαρονάδας» και θα είναι 
πιο εύκολο να αντί κατασταθεί παρά να αλλαχθεί και να προκαλέσει προβλήματα 
στην σταθερότητα του συστήματος. Θα μπορούσαν βέβαια να γίνουν κάποιες 
αλλαγές με τα σύγχρονα εργαλεία διεπαφών, αλλά είναι σίγουρο ότι το μόνο που θα 
μπορέσει να εξασφαλίσει το ERP είναι να παραμείνει στον κύκλο ζωής για λίγα 
ακόμη χρόνια. Το ιδανικότερο για μια επιχείρηση που βρίσκεται στο στάδιο επιλογής 
του συστήματος ERP είναι να διαλέξει ένα ERP σύστημα που βρίσκεται στο δεύτερο 
στάδιο του κύκλου ζωής, γιατί αυτά τα συστήματα θα βρίσκονται σίγουρα στην αγορά 
για πολλά χρόνια».

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα της DPU (Φεβρουάριος 2000) ο Soren 
Janstal τοποθετεί στον πίνακα Boston τις παρακάτω εφαρμογές και συστήματα ERP 
: Scala Polaris, Prosit for Objectives, Ergosoft WIN, OO ASW San Francisco, 00 
Movex, BPCS, JD Edward's One World, Navision, IFS Applications, SmartStream, 

XOR Control, Jeeves, VISMA Business, Maconomy, Axapta, Agresso, Baan ERP, 

PeopleSoft, SAP R/3, Concorde XAL, Exact, Bravad, Orion, Prosit Open, Bravo, 
IM*ESS, Oracle Application, CROM Pro, adeEKO, Prosit Open, JD Edward's Classic, 
Devis and Guda/X.
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Star Boston matrix
JD Edwards 
One World I

Baby

Jeeves Axapta

T
f Maconomy ] [ IF8 Application^

_______________^ [ Peoplesoft 1
[ Agresso

CODA

t

[ SmartStneam

1
J

T C[ Concord* XAL ] ^_________
I Orion [

[ SAP R/3 If Bravad |[ Ergosoft ] Ί ------------[ Bravo

f Navision IM*ESS

Oracle
Application c c 1C

f Prosit 4 Objects"

Cashcow
[ Prosit Open

[ OOASV

[ Scala~-1

JD Edwards 
Classic T Doggie

Εικόνα 8: Η θέση των προμηθευτών ERP στον κύκλο ζωής του προϊόντος, Πηγή: Soren
Janstal, DPU, Απρίλιος 2000 [14].

Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσει κανείς την μελλοντική πορεία ενός 
συστήματος ERP είναι να δει πόσο κοντά βρίσκεται το προϊόν στους άξονες του 
παραπάνω σχήματος, ώστε να αντιληφθεί ποιο είναι το επόμενο στάδιο που 
αναμένεται να διανύσει το σύστημα ERP που έχει επιλέξει. Με τον συμβολισμό ΌΟ” 
στο σχήμα αναφέρονται τα συστήματα που βασίζονται στην αντικειμενοστραφή 
μεθοδολογία και επομένως μπορούν να «τρέξουν» σε οποιαδήποτε πλατφόρμα 
AS/400, Unix, ή Windows NT.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα της DPU, το One World της J.D Edwards είναι ο μόνος 
αντίπαλος για το ERP σύστημα της SAP, ενώ κανείς δεν ξέρει θα δείξει το μέλλον. 
Μέχρι στιγμής πάντως κανένα ERP σύστημα δεν έχει συμπληρώσει δύο φορές τον 
κύκλο ζωής προϊόντος.
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2.2 Η Ελληνική Αγορά

Η ελληνική αγορά προσφέρει ποικίλες λύσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις 
διαφόρων μεγεθών. Η έρευνα μας για τα πακέτα ERP που διατίθενται στην ελληνική 
αγορά από διεθνής και εγχώριους προμηθευτές κατέγραψε 20 συστήματα. Λόγω της 
ταχύτατης εξέλιξης των τεχνολογιών πληροφορικής ενδέχεται κατά την ολοκλήρωση 
της εργασίας αυτής να δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο και νέοι προμηθευτές, οι 
οποίοι δεν ελήφθησαν υπόψη. Χαρακτηριστικό είναι ότι σημειώνονται διάφορές 
εξαγορές ελλήνων κατασκευαστών, ενώ δεν λείπουν και οι εξαιρέσεις όπως είναι η 
Singular, η οποία πρόσφατα αγόρασε τμήματα διεθνών κατασκευαστών (Baan και 
Nova) και επεκτείνεται σε ευρύτερες περιοχές εκτός του ελλαδικού χώρου.

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα κυριότερα πακέτα ERP που διατίθενται 
στον ελληνικό χώρο και τους αντίστοιχους κατασκευαστές/αντιπροσώπους. 
Επισημαίνεται δε, ότι ορισμένα από τα πακέτα αυτά δεν περιλαμβάνουν όλα τα 
λειτουργικά υποσυστήματα που έχουμε προαναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Συστήματα ERP Κατασκευαστής/Αντιπρόσωπος

ADVISOR ADVICE AE

ATLANTIS ERP UNISOFT AE

ATLAS ERGON IRIS AE

BAAN IV Baan/SI-SINGULAR INTERNATIONAL

COMPAKWIN- LOGIC DIS AE

COMPUTER LOGIC ERP SYSTEM LOGIC DIS AE

ΕΞΕΛΙΞΗ PRO-2000 Digital Systems ΕΠΕ

IFS2000 FS R&D AB/ IFS Hellas AE

INTEGRA [INDUSTRY-CONSTRUCTION] BMSAE

/RENAISSANCE. ERP ROSS SYSTEMS/INDELEC EUROPE AE
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Συστήματα ERP Κατασκευαστής/Αντιπρόσωπος

MAX FOR WINDOWS Kewill ERP, Inc/Mancom AE

MFG/PRO QAD/QSI ΕΠΕ

MOMENTUM ERP Λογισμός Μηχανολογιστική AE

ONEWORLD J.D Edwards/Softecon

ORACLE APPLICATIONS R11 Oracle Hellas AE

ORAMA ERP QUALITY & RELIABILITY AE

PLATINUM SQUERA Epicor Software Corporation/Δέλτα Πληροφορική

SAP R/3 SAP Hellas AE

SCICOM-AUTO SCICOM AE

SEN SINGULAR ENTERPRISE SINGULAR AE

Θα ακολουθήσει μια αναλυτική περιγραφή των συστημάτων ERP που 
προαναφέρθηκαν η οποία βασίσθηκε στα στοιχεία που μας έδωσαν οι εταιρίες, στις 
συνεντεύξεις και στις πληροφορίες που ανακτήθηκαν από τους δικτυακούς τόπους 
των αντίστοιχων εταιριών. Η σειρά παρουσίασης που τηρήθηκε είναι αλφαβητική, 
ενώ παράλληλα κρίθηκε σκόπιμο να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη δομή 
παρουσίασης, η οποία κατηγοριοποιεί το κάθε σύστημα στην περιγραφή του 
συστήματος, τις βασικές ενότητες, την υποδομή και τέλος τα προαιρετικά 
υποσυστήματα. Η κατηγοριοποίηση αυτή έγινε, ώστε να υπάρχει ομοιογένεια και να 
μπορούν οι αναγνώστες να έχουν μια συγκριτική αντίληψη μεταξύ των ERP 
συστημάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.
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2.2.1 ADVISOR :ADVICE Α.Ε

(Added Value Information Solution Optimizing Results)

> Περιγραφή συστήματος

To Advisor είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ERP, που σύμφωνα με τους 
κατασκευαστές του καλύπτει όλες τις βασικές λειτουργίες και ανάγκες της σύγχρονης 
επιχείρησης, με μία ευρύτερη έννοια, την έννοια της ιδεατής επιχείρησης (virtual 
enterprise). Αξιοποιώντας και ενοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες λογισμικού, 
εξοπλισμού, δικτύων (LAN-WAN) και τηλεπικοινωνιών ενοποιεί την κλειστή 
επιχείρηση με το περιβάλλον συναλλαγής της (προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες, 
υποκαταστήματα κλπ.), και υλοποιεί κανόνες συναλλαγής και δράσης 
βελτιστοποιώντας το σύνολο των ενδοεπιχειρησιακών και εξωεπιχειρησιακών 
πόρων.

To Advisor είναι σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο έτσι ώστε, να αξιοποιεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων τεχνολογιών (client 
server, multi tiered aplication), τις βάσεις δεδομένων (Oracle, SQL Server) και να 
εκμεταλλεύεται τις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, ανάλυσης και οργάνωσης των 
λειτουργιών ενός ανοιχτού πληροφορικού συστήματος. Μπορεί να συνδέει και να 
διαχειρίζεται μεγάλο όγκο δεδομένων, μεγάλο αριθμό χρηστών και μεγάλο αριθμό 
καταστημάτων.

> Ενότητες βασικού συστήματος

1. Οικονομική Διαχείριση

. Γενική Λογιστική.

. Αναλυτική Λογιστική.

• Διαχείριση Προϋπολογισμού.

• Λογαριασμοί Εισπρακτέοι-Πληρωτέοι.

• Χρηματοοικονομικά.

• Πιστωτικός Έλεγχος.

. Διαχείριση Πάγιων Στοιχείων.
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2. Διαχείριση Αγορών

• Παρακολούθηση Προμηθειών.

. Διαχείριση Συμβολαίων και Συμφωνιών.

• Εναλλακτικοί ττρομηθευτές-Αξιολόγηση.

. Διαχείριση και Παρακολούθηση Εξέλιξης Παραγγελιών. 

. Τιμολόγηση Αγορών.

• Κοστολόγηση Εισαγωγών.

3. Διαχείριση Πωλήσεων

• Διαχείριση Πωλήσεων και Marketing.

• Διαχείριση Συμβολαίων και Συμφωνιών.

. Διαχείριση Παραγγελιών.

Διαχείριση Αποστολών.

. Διαχείριση Καταστήματος

. Τιμολόγηση Πωλήσεων.

• Τιμολόγηση Εξαγωγών.

4. Διαχείριση Προϊόντων

. Διαχείριση Αποθηκών.

• Διαχείριση Ειδών Αποθήκης.

. Διαχείριση Αναγκών Ζήτησης.

• Διαχείριση Ροής Αποθεμάτων.

. Συνταγολόγια.

• Διαχείριση Παρτίδων.

5. Διαχείριση Παραγωγής

• Συγκεντρωτικός-Βραχυπρόθεσμος.

• Σχεδιασμός Παραγωγής.

. Σχεδιασμός Απαιτήσεων Πόρων.

. Δομή Προϊόντων.

. Συνταγολόγια.
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Φασεολόγια.

Διαχείριση Εξέλιξης Παραγωγικών Διαδικασιών.

Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικού Εξοπλισμού.

• Υποστήριξη Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.

• Βιομηχανική Κοστολόγηση.

6. Διαχείριση Προσωπικού

• Διαχείριση Προσωπικού.

. Μισθοδοσία.

• Μέτρηση Ωρών.

. Παρακολούθηση Εξέλιξης Εργασιών.

> Υποδομή Λογισμικού

Συνεργάζεται με όλες τις βάσεις δεδομένων. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 
εγκαταστάσεις του συστήματος σε MS SQL Server, σε ORACLE και σε DB2/400.

> Επιπλέον - Προαιρετικά

1. Advisor Retail Solution: Προσαρμοσμένη λύση στις ανάγκες του σύγχρονου 
λιανικού και χονδρικού εμπορίου cash & carry, που οργανώνει και διαχειρίζεται 
καταστήματα Λιανικής και Χονδρικής Cash & Carry αξιοποιώντας όλες τις 
πλατφόρμες συστημάτων Hardware P.O.S., σε επίπεδο καταστήματος, καθώς 
επίσης και όλα τα οργανωτικά επίπεδα μιας σύγχρονης εμπορικής αλυσίδας 
(κατάστημα /store - αποθήκη/warehouse - κεντρικά/back office).

2. Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS):

• Χρηματοοικονομική Ανάλυση.

. Ανάλυση Πωλήσεων.

• Ανάλυση Marketing.

3. Advisor e-business: Καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης για ηλεκτρονικό 

εμπόριο και χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε ένα ενοποιημένο διαχειριστικό 
μοντέλο, το οποίο αξιοποιεί το Internet (ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονικές
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πληρωμές, ηλεκτρονικές πωλήσεις, καλάθι αγορών, ταμείο, φόρμες αποστολής και 
παραγγελιοληψίας, πληροφόρηση web, M.I.S.).

2.2.2 ATLANTIS: UNISOFT 

> Περιγραφή συστήματος

To Atlantis της Unisoft, είναι βασισμένο στην τεχνολογία ROADS (Reusable 
Objects for Application Development Systems) που ανέπτυξε η UNISOFT, είναι ένα 
σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής (client-server, 3-tier ή multi-tier) που αξιοποιεί τις 
δυνατότητες των πιο αξιόπιστων σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Oracle, SQL Server 
κ.α.) και μπορεί να λειτουργήσει στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες (Windows NT, 95, 
98). Το σύστημα αυτό προσφέρει στο χρήστη δυνατότητες παραμετροποίησης 
(φόρμες, menus, χρήση εξωτερικών DLL, browsers, triggers, selectors κ.ά.) και 
επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με άλλες εφαρμογές. Παράλληλα, 
διαθέτει ενσωματωμένες δυνατότητες για απ' ευθείας σύνδεση με εφαρμογές του MS 
Office (Word, Excel κ.λπ.), καθώς επίσης και με άλλα προγράμματα και συστήματα 
δημιουργίας δεδομένων (π.χ. ταμειακών μηχανών, συστήματα αυτοματισμού και 
ελέγχου, barcode κ.λπ.). Τεχνικά είναι έτοιμο για τη μεταφορά δεδομένων από 
παλαιότερες εφαρμογές.

Στο ATLANTIS είναι ενσωματωμένα τρία συστήματα που βασίζονται στην τεχνολογία 
ROADS:

• To UCL (UNISOFT Customization Language), με το οποίο επιτυγχάνεται η 
σύνδεση του Atlantis με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών και η επέκταση 
των λειτουργικών δυνατοτήτων του συστήματος.

• To UCR (UNISOFT Customization Reports), το οποίο επιτρέπει την 
προσαρμογή των έτοιμων εκτυπώσεων στις απαιτήσεις της επιχείρησης και 
τη σχεδίαση νέων.

• To UCF (UNISOFT Customization Forms), το οποίο επιτρέπει τη ελεύθερη 
διαμόρφωση των οθονών δεδομένων του συστήματος σύμφωνα με τις 
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

To ATLANTIS διαχειρίζεται με ασφάλεια απεριόριστο όγκο δεδομένων και 
υποστηρίζει ταυτόχρονη λειτουργία μεγάλου αριθμού χρηστών. Παράλληλα, διαθέτει 
ένα σύστημα ασφάλειας για απόλυτο έλεγχο πρόσβασης σε αρχεία δεδομένων, 
λειτουργικές εργασίες, βοηθητικές εφαρμογές και περιφερειακά. Η επιχείρηση μπορεί
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με αυτόν τον τρόπο να εμπιστευθεί το πληροφοριακό της σύστημα, εισάγοντας 
οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς κανένα κίνδυνο διαρροής. Οι δυνατότητες 
επικοινωνίας του ATLANTIS μπορούν να επεκταθούν ακόμη περισσότερο με την 
ανάπτυξη ειδικών (custom) συστημάτων, τα οποία επιτρέπουν άμεση πρόσβαση στα 
δεδομένα του συστήματος με τη χρήση ενός απλού web browser. Επιπλέον, σε 
σύνδεση με ειδικές εφαρμογές το ATLANTIS υποστηρίζει ηλεκτρονικές συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων (business - to - business) και μεταξύ επιχείρησης και 
καταναλωτή (business - to - customer).

Οι εφαρμογές του ATLANTIS είναι πολυγλωσσικές και συμβατές με τη διαχείριση 
ημερομηνιών μετά το 2000, διαχειρίζονται περισσότερα του ενός νομίσματα, 
ανταποκρίνονται στις τοπικές φοροτεχνικές λογιστικές απαιτήσεις και καλύπτουν 
πλήρως τις ανάγκες που θα προκύψουν από την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Άλλα χαρακτηριστικά του είναι:

- Ο πλήρης διαχωρισμός των λειτουργιών σε στρώματα (tiers), που αφορούν στην 
εισαγωγή/εξαγωγή (input/output) των πληροφοριών (ROADS clients), με την 
επεξεργασία τους (ROADS servers) και την αποθήκευση τους (Relational Database).

- Για την υλοποίηση των ROADS servers χρησιμοποιείται σαν εργαλείο ανάπτυξης το

Delphi suite και 3rcl party tools και για την εγκατάστασή τους απαιτείται λειτουργικό 
σύστημα Windows NT 4.0/5.0 ή Windows 9χ.

-Για την υλοποίηση των ROADS clients χρησιμοποιείται σαν κύριο εργαλείο

ανάπτυξης το Delphi suite και 3rc* party tools. Τμήματα των clients, π.χ. οι web 
browsers, πιθανόν να αναπτυχθούν και με άλλα εργαλεία όπως JAVA. Για την 
εγκατάσταση τους απαιτείται λειτουργικό σύστημα Windows NT 4.0/5.0 ή Windows 
9χ.

- Η επικοινωνία μεταξύ των client και server επιτυγχάνεται με πρωτόκολλα 
επικοινωνίας DCOM/COBRA και μεταξύ ROADS Server και βάσης δεδομένων μέσω 
του Borland Database Engine και του ανάλογου database client.

- Αντικειμενοστρεφής φιλοσοφία (Object -Oriented) σχεδίασης και υλοποίησης. Οι 
ROADS Server και ROADS Client αποτελούνται από αντικείμενα με συγκεκριμένους 

ρόλους, τα οποία μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα από καθορισμένο 

interface, ώστε να προσφέρουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Με αυτόν τον 
τρόπο συντίθεται μια συλλογή από αντικείμενα, το ROADS Repository. Κάθε φορά 

που αναπτύσσεται μια εφαρμογή, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της καλύπτονται με τα 
αντικείμενα αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή εξελιγμένα (μέσω
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μηχανισμών κληρονομικότητας), ή με νέα αντικείμενα (τα οποία εισάγονται σ' αυτήν 
την "αποθήκη” αντικειμένων για να χρησιμοποιηθούν κι αυτά ξανά και ξανά).

Αναλυτικά, ο ρόλος κάθε επιπέδου (tier) είναι ο εξής:

Η βάση δεδομένων αποτελεί το μέσο αποθήκευσης των δεδομένων, εξασφαλίζει τη 
φυσική ακεραιότητά τους και υλοποιεί τμήμα των λειτουργικών προδιαγραφών 
(Business logic) μέσω constraints, stored procedures και triggers.

O ROADS Server εκτελεί το κύριο τμήμα του Business logic, εξασφαλίζει τμήμα της 
ακεραιότητας των δεδομένων, όταν αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί στη βάση 
δεδομένων, καθώς και την επικοινωνία με αυτήν.

Ο ROADS Client ασχολείται με την εισαγωγή, εμφάνιση και εκτύπωση των 
πληροφοριών από και προς τον τελικό χρήστη ή κάποια συσκευή (π.χ. ταμειακές 
μηχανές). Έχει δοθεί έμφαση στην τήρηση των UNISOFT standards (π.χ. χρήση 
wild-chars σε αναζητήσεις, πλήρης δυνατότητα παραμετροποίησης κ.λπ.) και την 
πλήρη εναρμόνιση με τα standards της Microsoft για την ανάπτυξη εφαρμογών για 
Windows (Multiple Document Interface, Drill down reports, Charts, OLE επικοινωνία 
με MS-Office).

Δυνατότητες e-business: Η τεχνολογία του συστήματος ROADS διευκολύνει τη 
σύνδεση με το WEB. Η Unisoft υποστηρίζει ότι, εάν η επιχείρηση ζητήσει σύνδεση 
του συστήματος με το WEB, θα είναι σε θέση να παρέχει το απαραίτητο λογισμικό 
διασύνδεσης και την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη

Η Unisoft ανέπτυξε συγκεκριμένη μεθοδολογία για την υλοποίηση των 
πληροφορικών συστημάτων Atlantis (πιστοποιημένη κατά ISO 9001), η οποία 
περιλαμβάνει δύο φάσεις: τη φάση προϋλοποίησης που αφορά στην ανάλυση των 
αναγκών του ενδιαφερομένου πελάτη βάσει καθορισμού των επιχειρηματικών 
στόχων και τη φάση της υλοποίησης, που ολοκληρώνεται σε τέσσερα στάδια (την 
απεικόνιση, πιλοτική εγκατάσταση, μετάπτωση δεδομένων και βελτιστοποίηση 
λειτουργίας συστήματος), που αποσκοπούν στην κάλυψη αντίστοιχων αναγκών.

Ορισμένες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε αλευροβιομηχανίες, αντιπροσωπία 
προϊόντων θέρμανσης και υδραυλικών, αντιπροσωπία και διανομή καταναλωτικών 
προϊόντων, παραγωγή και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων κ.α.
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> Ενότητες Βασικού Συστήματος

1. Χρηματοοικονομική Διαχείριση

• Γενική Λογιστική.

• Αναλυτική Λογιστική.

• Πελάτες - Χρεωστές.

• Προμηθευτές - Πιστωτές.

• Διαχείριση Τραπεζών.

• Εισπράξεις.

• Πληρωμές.

• Αξιόγραφα - Τραπεζικοί Λογαριασμοί.

• Λοιπές Συναλλαγές Προμηθευτών - Πελατών.

• Παραστατικά Παροχής-Λήψης Υπηρεσιών.

• Προϋπολογισμοί.

2. Εμπορική Διαχείριση

ΓΙωλήσεις

• Διαχείριση Παραγγελιών και Παραστατικά Πώλησης.

• Πωλητές - Αντιπρόσωποι.

. Τιμολογιακή Πολιτική.

• Προγραμματισμός Παραδόσεων.

• Έξοδα Πωλήσεων.

• Picking List.

• Προϋπολογισμοί.

Αγορές

• Διαχείριση Παραγγελιών-Αγορών.

• Κοστολόγηση Εισαγωγών.

• Προϋπολογισμοί.
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Αποθήκη

• Διαχείριση και Έλεγχος Αττοθεμάτων-Ειδών.

• Κόστος - Αριθμοδείκτες (οικονομική εικόνα).

• Παραστατικά κινήσεων, Παρτίδες-Serial Numbers.

• Αποτίμηση Αποθεμάτων.

• Κόστος Πωληθέντων ανά Παραστατικό Πώλησης.

• Ανάλυση Παραγγελιών.

• Προϋπολογισμοί.

• Εσωλογιστική Κοστολόγηση Εμπορίου.

3. Παροχή Υπηρεσιών

Αυτοματοποιεί πλήρως την επεξεργασία των εντολών επισκευής, την 
παρακολούθηση των εγγυήσεων και τη διαδικασία της τιμολόγησης, επιτρέποντας 
έτσι στην επιχείρηση που το χρησιμοποιεί να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα και να 
βελτιώσει αισθητά το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει. Η παροχή υπηρεσιών 
περιλαμβάνει:

• Ορισμός Υπηρεσιών.

• Φάκελος Υπηρεσίας.

• Παρακολούθηση εγγυήσεων.

• Τιμολόγηση ανταλλακτικών, υπηρεσιών.

• Διαδικασία Συντήρησης.

4. Διαχείριση Παραγωγής

Προσομοιώνει την παραγωγική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με τον τρόπο 
λειτουργίας της επιχείρησης, οδηγώντας σε εξάλειψη των λαθών και μείωση του 
κόστους. Αντλώντας πληροφορίες από τα υπόλοιπα υποσυστήματα (Αποθήκη, 
Πωλήσεις/Παραγγελιοληψία, Αγορές/Παραγγελιοδοσία) βελτιστοποιεί τον 
προγραμματισμό των απαιτήσεων ενώ παράλληλα επιτρέπει την πλήρη 
παρακολούθηση του κόστους.

Η Διαχείριση Παραγωγής περιλαμβάνει:

• Προδιαγραφές.

• Φασεολόγια.

49



Αθανασία =ηοονιαννοττούλου Η Ανοοά των ERP Συστηυάτων στην Ελλάδα

• Διαχείριση Πόρων.

• Κοστολόγηση Διαφορών Απογραφής.

• Εντολές Παραγωγής.

• Εσωλογιτική Κοστολόγηση παραγωγής.

• Προγραμματισμός Α' Υλών.

• Προγραμματισμός Παραγωγής.

5. Πάγια

• Διαχείριση Παγίων.

• Οικονομικά Στοιχεία.

• Αγορές - Πωλήσεις Παγίων.

• Βελτιώσεις - Προσθήκες - Αναπροσαρμογές.

• Διαχείριση Παγίων Εκμετάλλευσης.

• Χρησιδάνεια.

> Υποδομή Λογισμικού

Συνεργάζεται με οποιαδήποτε σχεσιακή βάση δεδομένων, με ORACLE, MS SQL 
Server, Universal DB2 και επικοινωνεί μέσω native drivers. Τα λειτουργικά 
συστήματα στα οποία λειτουργεί είναι τα Windows NT, 95, 98.

> Επιπλέον - Προαιρετικά

Κατόπιν συμφωνίας μπορούν να δημιουργηθούν ειδικά υποσυστήματα και 

επεκτάσεις.

2.2.3 ATLAS: ERGON IRIS Α.Ε. 

> Περιγραφή συστήματος

To ATLAS της ERGON IRIS αρχικά αναπτύχθηκε σε περιβάλλον DOS, αλλά 
σχεδιάσθηκε εξαρχής για να αξιοποιήσει πλήρως τις πρόσθετες δυνατότητες που 
προσφέρουν το περιβάλλον των Windows και το Internet.
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To ATLAS έχει αναπτυχθεί σε γλώσσα προγραμματισμού C++, ενώ για την ανάλυση 
και το σχεδίασμά του έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία Component Object Model 
(COM). Είναι υλοποιημένο σε αρχιτεκτονική Client-Server 32 bit. Τα λειτουργικά 
συστήματα που υποστηρίζει ο server είναι Windows NT, UNIX, LINUX, SUN OS και 
οι clients μπορούν να λειτουργούν σε Windows 9χ ή Windows NT. Η βάση 
δεδομένων του ATLAS προσφέρει ODBC driver για περαιτέρω επεξεργασία σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον ODBC Compliant (Access, Visual Basic, Delphi, Crystal 
Reports κ.λ.π.). Παρέχει COM server (ATLAS COM), που ενσωματώνει ειδικευμένο 
business logic για χρήση από οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας συμβατό με την 
τεχνολογία COM.

Το σύστημα διαθέτει πληθώρα έτοιμων εκτυπώσεων μέσω των οποίων 
επιτυγχάνεται αξιοποίηση των πληροφοριών που αποθηκεύονται σε αυτό. Μέσω 
ενσωματωμένου, εύχρηστου report generator επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη 
δημιουργία πρόσθετων reports, με δυνατότητα ομαδοποίησης και ταξινόμησης των 
πληροφοριών. Παρέχει έτοιμα, προσχεδιασμένα, αλλά και custom φίλτρα για κάλυψη 
ειδικών αναγκών και ταχύτερη ανάκληση και εκτέλεσή τους.

To ATLAS επιτρέπει την ταυτόχρονη και ασφαλή λειτουργία του από πολλαπλούς 
χρήστες, με διαδικασίες transaction proceessing, rollback, backup, restore καθώς και 
καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης σε πολλαπλά επίπεδα λειτουργιών του.

> Ενότητες βασικού συστήματος

1. Διαχείριση Έργων

Αναλαμβάνει την κεντρική και περιφερειακή εργοταξιακή διαχείριση και περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση απεριόριστων εταιριών και κοινοπραξιών.

• Διαχείριση πολλαπλών έργων και φάσεων τους, διαχρονικά.

• Παρακολούθηση εσόδων, εξόδων και ταμείου κατά έργο και κέντρα 
κόστους.

• Κίνηση πελατών, προμηθευτών, υπεργολάβων κ.λ.π. κατά έργο και 
κέντρα κόστους.

• Ποσοτική και κοστολογική παρακολούθηση υλικών, εργατικών, 
μηχανημάτων και λοιπών πόρων κατά έργο, κέντρα κόστους, 

πελάτη/προμηθευτή.

• Πλήρη διαχείριση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων κ.α.
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• Module ταμειακού προγραμματισμού.

• Αυτόματη ή χειροκίνητη εισαγωγή ανά ημερομηνία και λογαριασμό ή 
ανά περίοδο και λογαριασμό ή ομάδα λογαριασμών.

• Πίνακες προϋπολογισμού και απολογισμού ταμειακής ροής.

• Αναλυτικός & συγκεντρωτικός πίνακας ταμειακών ροών.

• Συγκριτικός πίνακας προϋπολογισμού / απολογισμού.

• Ανάλυση καθαρής παρούσας αξίας, 

και δίνει τη δυνατότητα για:

• Συνδυασμένα αποτελέσματα από πολλές εταιρίες και έργα, 
διαχρονικά.

• Σχεδίασμά προβλέψεων κόστους έργων στις φάσεις τους και 
συγκριτικά αποτελέσματα με το πραγματικό κόστος.

• On-line σύνδεση με το Excel για ελεύθερο ορισμό κοστολογικών 
εντύπων, με τα δεδομένα του προγράμματος (Excel-ιξη).

• Επεξεργασία όλων των αρχείων, από άλλες Windows εφαρμογές 
(Access, Crystal Reports, Excel, κ.α) μέσω ODBC driver.

2. Διαχείριση Πόρων - Αποθήκη

Καλύπτει τη διαχείριση και παρακολούθηση της κεντρικής ή/και των εργοταξιακών 
αποθηκών υλικών και παρέχει:

• Αρχειοθέτηση μέσω καρτελών για απλά και σύνθετα είδη.

• Αναλυτική κίνηση είδους απο την παραγγελία μέχρι την ανάλωση 
(Ημερολόγιο, Ισοζύγιο και Βιβλίο αποθήκης).

• Ροή εισαγωγής και ανάλωσης είδους ανά μήνα, έργο και μηχάνημα.

. Κατανομή είδους στα έργα και μηχανήματα σε ποσότητα και αξία.

• Αυτόματη απογραφή αποθεμάτων ανά αποθήκη.

• Εκτυπώσεις Δελτίων Παραγγελίας, Δελτίων Αποστολής, Τιμολογίων 

κλπ εντύπων. Παρακολούθηση χρεώσεων και επιστροφής εργαλείων 
κλπ υλικών της κεντρικής ή των δευτερευόντων αποθηκών στα έργα 
και στο προσωπικό, εργοδηγούς κλπ.
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3. Διαχείριση Πόρων - Μηχανήματα

Καλύπτει τη διαχείριση και παρακολούθηση του μηχανικού εξοπλισμού και επιτρέπει:

• Αρχειοθέτηση μέσω καρτελών με πλήρη στοιχεία.

• Κατανομή υλικών & εργασιών, ανά μηχάνημα και κατά έργο και κέντρο 
κόστους σε ποσότητα και αξία .

• Παρακολούθηση ημερήσιας διακίνησης των μηχανημάτων από έργο 
σε έργο (προγραμματισμός, πραγματοποιημένες μετακινήσεις).

• Παρακολούθηση απασχόλησης μηχανήματος ανά έργο και κέντρο 
κόστους (ώρες, ημέρες ή δρομολόγια).

• Παρακολούθηση επισκευών και συντηρήσεων των μηχανημάτων από 
τρίτους ή από εσωτερικά συνεργεία (αρχειοθέτηση υλικών και 
εργασίας για κάθε επισκευή, βιβλίο συντηρήσεων με συνταγές 
εργασιών, προληπτική συντήρηση).

• Χρεώσεις εργαλείων και υλικών στα έργα και μηχανήματα που 
ακολουθούν.

. Αξιολόγηση επενδύσεων.

4. Λογιστική Παρακολούθηση

To ATLAS περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα που εφαρμόζονται στην 
πλατφόρμα διαχείρισης έργων και παρέχουν παράλληλη τήρηση βιβλίων Β' 
κατηγορίας, Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής πλήρως εναρμονισμένα με την 
ελληνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).

• Γενική Λογιστική.

• Αναλυτική Λογιστική.

• Πελάτες / Προμηθευτές.

• Διαχείριση Φ.Π.Α..

• Διαχείριση Αξιογράφων.

• Διαχείριση Παγίων.

• Διαχείριση ξένων νομισμάτων (ΕΥΡΩ, κ.λ.π.).

• Ανάλυση Ισολογισμών.

• Εκτύπωση ισολογισμού, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακες 
διάθεσης αποτελεσμάτων, κατάσταση γενικής εκμετάλλευσης.
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• Εξέλιξη & διάρθρωση ισολογισμών (πίνακες & γραφήματα).

• Εξέλιξη της διάρθρωσης ισολογισμών (πίνακες & γραφήματα).

• Τάσεις λογαριασμών ισολογισμού.

• Πίνακας πηγών / χρήσεων κεφαλαίων.

• Αριθμοδείκτες.

5. Δημόσια Έργα

Αναλαμβάνει την πλήρη παρακολούθηση του κυκλώματος των δημοσίων έργων. Και 
περιλαμβάνει υποσυστήματα:

Συμβατικά

• Παρακολούθηση δημοπρασιών ανά φάση.

• Διαγωνιζόμενοι, προσφορές.

• Ελεγχος μαθηματικού τύπου.

• Στατιστικά.

• Προθεσμίες, αποφάσεις, εγγυητικές.

Προ-κοστολόγηση

• Προϋπολογισμός μελέτης.

• Διαχείριση άρθρων με δυνατότητα ορισμού ουείοπι άρθρων για 
δημιουργία «σεναρίων» προ-κοστολόγησης και προσφορών.

• Διαχείριση βασικών τιμών. Δίνονται έτοιμα τα αρχεία με τις βασικές 
τιμές, τους συντελεστές αναθεώρησης και τα αναλυτικά τιμολόγια.

• Bill of materials.

Προσφορά

• Προϋπολογισμός προσφοράς.

. Έλεγχος ομαλότητας.

• Εναλλακτικά σενάρια κόστους-προσφοράς.

Πιστοποιήσεις

. Πιστοποιήσεις.

• Αναθεωρήσεις, πίνακες διαχωρισμού περιόδου.
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• Ανακεφαλαιωτικοί / Συγκριτικοί.

• Επιμετρήσεις αναλυτικές/συνοπτικές.

. Αποδείξεις, συνοδευτικά έγγραφα.

• Παρακολούθηση εγγυητικών (όρια, προθεσμίες).

• Ελεύθερος και απλός σχεδιασμός εντύπων.

• Σύνδεση μέσω Internet με άρθρα, νομοθεσία, τράπεζες πληροφοριών.

Ταμειακός προγραμματισμός

• Αυτόματη ή χειροκίνητη εισαγωγή ανά ημερομηνία και λογαριασμό ή 
ανά περίοδο και λογαριασμό ή ομάδα λογαριασμών.

• Πίνακες προϋπολογισμού και απολογισμού ταμειακής ροής.

• Αναλυτικός & συγκεντρωτικός πίνακας ταμειακών ροών.

• Συγκριτικός πίνακας προϋπολογισμού / απολογισμού.

• Ανάλυση καθαρής παρούσας αξίας.

Χρονικός προγραμματισμός

• Περιγραφή εργασιών (διάρκεια, εξαρτήσεις, πόροι).

• Ομαδοποίηση εργασιών.

. Milestones.

• Διακοπτόμενες εργασίες.

• Παρακολούθηση ολοκλήρωσης εργασιών.

• Διαγράμματα GANT & PERT.

• Διαγράμματα χρήσης πόρων.

• Προσαρμοσμένα ημερολόγια εργασιών για κάθε έργο.

• Σύνδεση με το module επιμετρήσεων.

• Σύνδεση με το υπο-σύστημα Διαχείρισης Έργων.

6. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

• Παρακολούθηση απεριόριστων εταιριών και κοινοπραξιών.

• Διαχείριση προσωπικού πολλών έργων και τμημάτων/ομάδων 
εργασίας.
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• Εκκαθάριση μηνιαία, περιοδική (15ήμερη, ΙΟήμερη, εβδομαδιαία) ή 
ημερήσια.

• Μετακίνηση προσωπικού από έργο σε έργο, με χωριστή τυπική και 
κοστολογική παρακολούθηση.

. Παρακολούθηση οποιοσδήποτε είδους αποδοχών, συμφωνιών, 
υπερωριών κλπ.

• Πρόσθετο module Μηχανογραφημένα Ένσημα αξιοποίησης του 
μηχ/κού συστήματος ασφάλισης Ι.Κ.Α. με μετρητά.

και δίνει τη δυνατότητα για:

• όλες τις τυπικές καταστάσεις ΙΚΑ (και οικοδομικών στο έντυπο), 
βεβαιώσεων, δηλώσεων ΦΜΥ κ.α.

• μισθοδοτικές καταστάσεις, αποδείξεις, λογιστικές εγγραφές, πληρωμή 
μέσω Τράπεζας κλπ.

• ημερολόγια έργων (ημερήσια κατανομή εργατοωρών).

. μέσο κόστος, με δείκτες ημερομισθίων, ωρομισθίων κατά έργο και 
φάση κατασκευής.

. καρτέλες κίνησης του προσωπικού με ανάλυση αποδοχών,
κοστολογικών και τυπικών.

. on-line σύνδεση με το Excel για ελεύθερο ορισμό κοστολογικών 
εντύπων, με τα δεδομένα του προγράμματος.

. ODBC driver.

7. Διαχείριση Εγγράφων

Ευέλικτο εργαλείο αρχειοθέτησης και επεξεργασίας εγγράφων που αποτελούν τον 
φάκελο του έργου. Ως έγγραφα θεωρούνται προβολές και καταστάσεις του ATLAS 
(π.χ. ισοζύγια, καρτέλες κίνησης λογ/μών, κατάσταση μηχανημάτων έργου, 
λογαριασμοί κ.ο.κ.), καθώς και έγγραφα άλλων εφαρμογών (π.χ. Word έγγραφα, 
Excel πίνακες, AutoCAD σχέδια, HTML, DHTML, XML σελίδες από το INTERNET, 

PowerPoint παρουσιάσεις, Primavera / MS Project διαγράμματα κ.ο.κ.). Το σύστημα 
υποστηρίζει:

• Ελεύθερο δενδροειδή σχεδίασμά ιεράρχησης εγγράφων.

• Λειτουργία πρωτοκόλλου με δυνατότητα αυτόματης ανάθεσης αριθμού 
πρωτοκόλλου στα νέα έγγραφα.
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• Ελεύθερο σχεδίασμά εντύπων (φόρμες).

. Σχεδίασμά διαδικασιών και παρακολούθηση περαίωσής τους με 
διαγράμματα workflow.

. On-line επεξεργασία αρχείων Word, Excel, AutoCAD, HTML, DHTML, 

XML

• Internet συνδέσεις και ενσωμάτωση sites, ή σελίδων στην ιεραρχική 
δομή των εγγράφων.

• Περιβάλλον προγραμματισμού (scripting) για αυτοματοποίηση 
εργασιών πάνω σε έγγραφα με χρήση COM interfaces.

> Υποδομή Λογισμικού

Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 9χ, NT, 2000 και μέσω της COM τεχνολογίας, 
εξασφαλίζει συνεργασία με MS Office, AutoCAD R14, Visio, Ms Project, Primavera 
και υποστηρίζει τα standard formats HTML, DHTML, XML για την ενσωμάτωση 
διαδικτυακών σελίδων στην ιεραρχική δομή των εγγράφων που διαχειρίζεται. Ως MDI 
(Multiple Document Interface) εφαρμογή επιτρέπει ταυτόχρονη και πλήρη λειτουργία 
πολλαπλών sets πληροφοριών σε πολλαπλά παράθυρα. Παρέχει παραστατική, με 
σύγχρονα standards, απεικόνιση πληροφοριών με ιεραρχική δομή (π.χ. 
προϋπολογισμός εργασιών, κέντρα κόστους, λογιστικό σχέδιο, κλπ). Υποστηρίζει 
λειτουργίες Drag & Drop.

> Επιπλέον/Προαιρετικά

Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης των εργοταξίων και των κεντρικών της τεχνικής 
εταιρείας με την αξιοποίηση του Internet και ενημέρωση on-line εργοταξίου - 
κεντρικών και αντίστροφα. Επίσης, υποστηρίζει συνδέσεις Internet με βάσεις 
δεδομένων, τράπεζες πληροφοριών και γενικότερα με δικτυακούς τόπους του 
ενδιαφέροντος του πελάτη.
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2.2.4 BaaN IV: BaaN/SI-SINGULAR INTERNA TIONAL 

> Περιγραφή Συστήματος

Η BaaN ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού ERP για εταιρίες που 
έχουν ως αντικείμενο:

^ Υβριδικές παραγωγικές διαδικασίες (hybrid manufacturing),

✓ Παραγωγικές διαδικασίες διακριτής επεξεργασίας (discrete manufacturing),

✓ Παραγωγικές διαδικασίες ροϊκής επεξεργασίας (process industry), 

ν' Παροχή υπηρεσιών (services industry),

✓ Κατασκευή μεγάλων έργων (project industry).

Η βάση του προϊόντος BaaN συνίσταται από πέντε συνθετικά στοιχεία:

• To BaaN Orgware

To BAAN Orgware αποτελεί το θεμέλιο λίθο της στο κομμάτι του D.E.M. (Dynamic 
Enterprise Modeling) και την παγκόσμια δέσμευση της BaaN για την τάχιστη 
υλοποίηση και συνεχή βελτίωση του λογισμικού της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 
επιχειρησιακά περιβάλλον.

• To Desktop Computing

To Desktop Computing δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να επιλέξει μορφή και τα 
περιεχόμενα των οθονών και των menu της εφαρμογής (user interface), με τη χρήση 
ακόμα και μεικτών λύσεων, όπως π.χ. Windows NT, X-Windows και τερματικών 
ASCII.

• To Internet

Μέσω του Internet ή του E.D.I (Electronic Data Interchange) η BaaN υποστηρίζει την 
επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εταιριών.

• Τις εφαρμογές και ta εργαλεία BaaN (tools)

Τα εργαλεία αποσκοπούν στη δυνατότητα της επιχείρησης να προσαρμόσει το 

λογισμικό των εφαρμογών στις δικές της ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις.

Δυνατότητες e-business: Η λύση που δίνει η ΒΑΑΝ είναι το BAAN e-enterprise.
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> Βασικές ενότητες συστήματος

Οι εφαρμογές του BaaN συγκροτούν όλες τις μηχανογραφικές διαδικασίες της 
εταιρίας κάτω από ένα ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα και καλύπτουν όλες τις 
λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων και 
των λειτουργιών που στηρίζονται με:

• Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Finance).

• Παρακολούθηση Παραγωγής (Manufacturing).

• Εμπορική Διαχείριση και Μεταφορές (Distribution and Transportation).

• Παρακολούθηση Παροχής Υπηρεσιών (Service).

• Παρακολούθηση Συντήρησης (Maintenance).

• Παρακολούθηση Έργων (Project).

• Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Supply Chain Solutions).

• Διαχείριση Επιχειρηματικών Αποφάσεων (Enterprise Decision 
Manager).

> Υποδομή λογιμικού

To BAAN ΕΡΡ είναι ανεξάρτητο βάσης δεδομένων και υποστηρίζει όλες τις 
διαδεδομένες RDBMS. Επίσης, υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα Unix και Win 
NT, Win 2000 και OS 400.

2.2.5 COMPAKWIN: LOGIC DIS A.E.

> Περιγραφή συστήματος

To ERP COMPAK της εταιρίας DIS αναπτύχθηκε στη Ελλάδα. Η αρχιτεκτονική, τα 
εργαλεία ανάπτυξης και το περιβάλλον λειτουργίας στηρίζονται σε προϊόντα της 

Microsoft. Η γλώσσα ανάπτυξης είναι VB, το κύριο λειτουργικό NT και μία από τις 

κύριες βάσεις δεδομένων SQL Server. Βασικό χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής του 
προϊόντος είναι η αντικειμενοστρεφής μεθοδολογία.
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> Ενότητες βασικού συστήματος

1. Οικονομικό κύκλωμα

Γενική Λογιστική (GL).

. Πάγια (FA).

. Προϋπολογισμός (BG).

. Ισολογισμός (CO).

• Αναλυτική Λογιστική (AL).

• Ταμειακό Πρόγραμμα (CF).

. Πιστωτές-Προμηθευτές(Ρί).

2. Εμπορικό Κύκλωμα

. Πελάτες (AR).

• Αξιόγραφα (DR).

. Open Items (ΟΙ).

. Παραγγελιοληψία (ΟΕ).

. Αποθήκη (IN).

. Τιμολόγηση (IV).

. Στατιστικά Πωλήσεων (SL).

. Αγορές - Παραγγελίες προς Προμηθευτές (ΟΕ).

3. Παραγωγή

. Δεδομένα Παραγωγής (PD).

. Έλεγχος Παραγωγής (PC).

. Κοστολόγηση Παραγωγής (CS).

. Προγραμματισμός Απαιτήσεων (MR).

> Υποδομή Λογισμικού

Συνεργάζεται με όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα (Windows NT, Unix, OS/400, 
HP-UX) και βάσεις δεδομένων (SQL Server, Oracle, DB20.
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> Επιπλέον/Προαιρετικά

Εκτός των βασικών ενοτήτων παρέχονται και οι εξής προαιρετικές:

. Κοστολόγηση Εισαγωγών (CI). 

Promotions (PR) - Πιστωτικά.

• Συμβάσεις Πελατών (ΡΤ).

• Κοστολόγηση Εισαγωγών (CX).

Δυνατότητα e-business: Για e-business παρέχεται το σύστημα υποστήριξης 
πωλήσεων (e-Sales), το οποίο σχεδιάστηκε από την DIS για να βοηθήσει τον 
επαγγελματία πωλητή στην καθημερινή του εργασία. Με το σύστημα αυτό ο πωλητής 
μπορεί να μειώσει τις επισκέψεις στην εταιρία για γραφειοκρατικούς λόγους και να 
αφιερώσει το χρόνο αυτό σε παραγωγική δραστηριότητα σε πελάτη. Το σύστημα 
παρέχει τις εξής δυνατότητες:

Μείωση του χρόνου υλοποίησης / αποστολής της παραγγελίας.

Συγκεκριμενοποίηση / Παρακολούθηση δρομολογίου πωλητή.

- Ανάλυση ανατγωνισμού / merchandising.

- Δομημένη / Ενημερωμένη εικόνα πελάτη.

- Απλούστευση επικοινωνίας με τα κεντρικά. 

Επιπλέον το σύστημα δύναται να συνδεθεί με EDI.

2.2.6 COMPUTER LOGIC ERP SYSTEM: LOGIC DIS A.E.

> Περιγραφή συστήματος

To CL ERP βασίζεται στο τεχνολογικό πλαίσιο Omega, το οποίο είναι το σύνολο των 
τεχνολογιών, των αρχιτεκτονικών, των επιλογών και του λογισμικού συνεργασίας και 
συνεκμετάλλευσης όλων αυτών. Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αυτού είναι η 
αντικειμενοστρεφής μεθοδολογία σχεδίασης, μοντελοποίησης και ανάπτυξης 

λογισμικού, η συμμόρφωση στα πρότυπα επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας των 
αντικειμένων, η αρχιτεκτονική client/server, η ενσωματωμένη δυνατότητα 

αξιοποίησης του Internet, η ανεξαρτησία από βάσεις δεδομένων και λειτουργικά 
συστήματα, η ικανότητα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών κ.λπ.
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> Ενότητες βασικού συστήματος

1. Οικονομική Διαχείριση

• Γενική Λογιστική.

. Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση.

. Διαχείριση Προϋπολογισμών.

. Πληρωτέοι-Εισπρακτέοι Λογαριασμοί.

. Χρηματοοικονομική Διαχείριση.

Πιστωτικός Έλεγχος.

• Διαχείριση Παγίων.

2. Διαχείριση Αποθεμάτων

. Διαχείριση Αποθηκών.

• Διαχείριση Ειδών.

. Διαχείριση Αναγκών-Ζήτησης.

. Διαχείριση Ροής Αποθεμάτων.

. Συνταγολόγια.

. Διαχείριση παρτίδων.

3. Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών

. Διαχείριση Τμήματος Πωλήσεων και Marketing.

. Διαχείριση Συμβολαίων και Συμφωνιών.

. Διαχείριση Παραγγελιών.

• Διαχείριση Αποστολών.

• Τιμολόγηση Πωλήσεων.

• Τιμολόγηση Εξαγωγών.

4. Διαχείριση Αγορών και Προμηθευτών

. Παρακολούθηση Προμηθειών.

. Διαχείριση Συμβολαίων και Συμφωνιών.

. Εναλλακτικοί Προμηθευτές - Αξιολόγηση.

. Διαχείριση και Παρακολούθηση Εξέλιξης Παραγγελιών.
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. Τιμολόγηση Αγορών.

. Κοστολόγηση Εισαγωγών.

5. Βιομηχανική Παραγωγή

. Συγκεντρωτικό - Βραχυπρόθεσμος Σχεδιασμός Παραγωγής.

. Σχεδιασμός Απαιτήσεων Πόρων.

• Δομή Προϊόντων.

. Συνταγολόγια.

• Φασεολόγια.

• Διαχείριση Εξέλιξης Παραγωγικών Εργασιών.

. Διαχείριση Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Μηχανημάτων.

. Υποστήριξη Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.

. Κοστολόγηση Παραγωγής.

6. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

. Διαχείριση Προσωπικού.

. Μισθοδοσία.

. Ωρομέτρηση.

• Παρακολούθηση Εξέλιξης Εργασιών.

> Υποδομή Λογισμικού

Υποστηρίζει Oracle 7.x, MS-SQL 7, DB2/UDB. Σε επίπεδο server υποστηρίζει 
Windows NT, Unix, IBM mainframe S390, ενώ σε επίπεδο client υποστηρίζει 
Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000.

> Επιπλέον/Προαιρετικά

. Διαχείριση Ξένων Νομισμάτων.

. Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης και Υποστήριξης Αποφάσεων.

• Ενοποίηση Στοιχείων και Πληροφοριών Ομίλου, Αλυσίδας, Χωρών.

. Υποκαταστήματα.
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. Πολυγλωσσικό.

Δυνατότητες e-business.

2.2.7 Ε=ΕΛΙ=Η PRO - 2000: Digital Systems Ε.Π.Ε.

> Περιγραφή συστήματος

Το Εξέλιξη PRO - 2000 της εταιρίας Digital Systems Ε.Π.Ε, διαχειρίζεται πολλαπλές 

εταιρίες και έως 24 λογιστικές χρήσεις (δύο ταυτόχρονα). Αποτελείται από 

ανεξάρτητα και συνεργαζόμενα συστήματα προγραμμάτων και είναι απόλυτα 

σύμφωνο με το νέο Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (ΚΒΣ).

Το προϊόν απευθύνεται κυρίως σε αλυσίδες καταστημάτων super market, ηλεκτρικών 

συσκευών και γενικού εμπορίου, ενώ δεν έχει δυνατότητες για e-business.

> Ενότητες βασικού συστήματος

1. Πωλήσεις

Πελάτες

• Διαχείριση πελατών μιας ή περισσοτέρων εταιριών.

• Κωδικός πελάτη με 4 ψηφία και συμπληρωματικά έως και 10 

κωδικούς αναζήτησης.

• Τήρηση πλήθους στοιχείων κάθε πελάτη π.χ. Επωνυμίες, Α.Φ.Μ, 

Διευθύνσεις, τηλέφωνα, fax, πλήρη στοιχεία υποκαταστημάτων, 

σχόλια με δυνατότητα να τυπωθούν στα παραστατικά κλπ.

• Αναζήτηση πελάτη ή πελατών με κωδικούς, επωνυμίες, ή 

ομαδοποιήσεις με ταυτόχρονη εμφάνιση ισοζυγίου επιλεγμένων.

• Δυνατότητα παγώματος και επαναφοράς καρτέλας.

• Δυνατότητα παραμετρικού ορισμού των κινήσεων των πελατών και 

καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής.

• Ισοζύγια αναλυτικά και συνοπτικά, με πολλαπλές αναζητήσεις σε 

οποιεσδήποτε χρονικές περιόδους, με δυνατότητα εξαίρεσης πελατών 

με μηδενικό υπόλοιπο.

• Ημερολόγια κίνησης σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
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. Αυτόματη αντιστοίχηση χρεώσεων πιστώσεων (open item) με κινητή 

ημερομηνία αναφοράς, που ορίζει ο χρήστης.

• Τήρηση υποκαταστημάτων με ξεχωριστές ή μη καρτέλες.

. Αναλυτικά καθολικά με πολλαπλές αναζητήσεις σε οποιεσδήποτε 

χρονικές περιόδους, με δυνατότητα εξαίρεσης πελατών χωρίς κίνηση.

• Αναλυτικό καθολικό open item με πολλαπλές αναζητήσεις με 

δυνατότητα εξαίρεσης πελατών χωρίς κίνηση.

• Ενηλικίωση υπόλοιπου σε μεταβλητές χρονικές περιόδους με όλα τα

ανοικτά τιμολόγια, τις άληκτες συναλλαγματικές και τις

μεταχρονολογημένες επιταγές.

• Χρηματοδότηση πελατών και τοκισμός υπόλοιπου με πλήθος 

κριτηρίων σε οποιεσδήποτε χρονικές περιόδους.

. Επίδειξη αναλυτικά των παραστατικών ταυτόχρονα με την καρτέλα 

πελάτη.

. Στατιστική πωλήσεων διάφορων χρονικών περιόδων με πλήθος 

κριτηρίων επιλογής.

• Απόλυτα σύμφωνο με τον νέο Κ.Β.Σ.

. Αυτόματη αναγνώριση, σύνδεση και ενημέρωση με άλλα συστήματα 

π.χ. Αξιόγραφα, Γενική Λογιστική, Στατιστική Πωλήσεων, 

Αλληλογραφία.

• Ενσωματωμένος πανίσχυρος επεξεργαστής καταστάσεων (report 

handler) για τη δημιουργία οποιαδήποτε κατάστασης.

• Τρέχον υπόλοιπο, Χρεώσεις Πιστώσεις σε περιόδους ή προοδευτικά. 

Πωλήσεις, Κόστος Πωληθέντων, Προμήθειες, Μικτό κέρδος 

πωληθέντων σε χρονικές περιόδους. Χρεώσεις - πιστώσεις - 

υπόλοιπα απογραφής, μήνα, έτους, προοδευτικά. Τελευταίες 

ημερομηνίες πώλησης και πληρωμής επιστροφές - εκπτώσεις κλπ.
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Παραγγελιοληψία - Παραστατικά

• Εύκολη διαχείριση παραγγελιών και έκδοση οποιουδήποτε 

παραστατικού, π.χ. Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής, Παραγγελία, 

Αποδείξεις Λιανικής, Προτιμολόγιο, Προσφορά κλπ.

• Αυτόματος μετασχηματισμός μιας ή περισσότερων παραγγελιών σε 

οποιοδήποτε παραστατικό.

• Δυνατότητα τιμολόγησης κατά την λήψη της παραγγελίας ή αργότερα. 

Επιπλέον συγκέντρωση παραστατικών, π.χ. Δελτίων Αποστολής σε 

ένα Τιμολόγιο, με σύγχρονη αναπροσαρμογή των τιμών και του ορίου 

πίστωσης.

• Μαζική ή ομαδική εκτύπωση παραστατικών με κριτήρια 

δρομολόγησης και με επί πλέον δυνατότητα από Δελτία Αποστολής 

εκτύπωσης Τιμολογίων ή Δελτίων Λιανικής Πώλησης κ.τ.λ.

• Δυνατότητα εισαγωγής χειρόγραφων παραστατικών με σύγχρονη 

επέμβαση στις αξίες.

. Δυνατότητα επιλογής της πολιτικής εκπτώσεων μεταξύ των έξι 

διαφορετικών τιμών είδους, της κλιμάκωσης τιμών και εκπτώσεων 

βάσει ποσοτήτων κατηγορίας πελάτη και κατηγορίας είδους και της 

έκπτωσης (δραχμικής ή ποσοστιαίας) τη στιγμή της τιμολόγησης.

• Δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης απόδειξης είσπραξης στην 

καρτέλα του πελάτη.

• Διαρκής παρακολούθηση του ορίου πίστωσης και του υπόλοιπου του 

πελάτη τη στιγμή της τιμολόγησης.

. Σκοπός διακίνησης, τόπος αποστολής, τόπος παράδοσης.

• Διαχείριση υποκαταστημάτων με πλήρη στοιχεία, εναλλακτική 

διεύθυνση παράδοσης.

• Επίδειξη χονδρικής τιμής και μικτού κέρδους ανά είδος, την στιγμή 

καταχώρησης της παραγγελίας.

• Αυτόματη προειδοποίηση σε περίπτωση που οι διαθέσιμες ποσότητες 

δεν επαρκούν ή υπολείπονται του ορίου ασφάλειας αποθέματος, με 

σύγχρονη δέσμευση του υπόλοιπου.
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• Δυνατότητα καταχώρησης νέου πελάτη ή είδους και επίδειξη της 

κίνησής τους τη στιγμή της έκδοσης παραστατικών.

• Διαχείριση ειδών σαν φόρους και χαρτόσημα. Ακυρωτικό 

παραστατικό ΚΒΣ.

• Ημερολόγια πωλήσεων και πωλητών σε οποιαδήποτε χρονική 

περίοδο με επιλογή του είδους του παραστατικού.

• Κάλυψη του Φ.Π.Α ή άλλων φόρων σε όλες τις περιπτώσεις 

πωλήσεων (Χονδρική/Λιανική με ή χωρίς φόρο, Φ.Π.Α. νήσων, ΤΑΤ, 

ειδικούς φόρους κλπ).

• Παραμετρικές εκτυπώσεις παραστατικών σε έναν ή περισσότερους 

εκτυπωτές και σε ίδιες ή διαφορετικές φόρμες (σχήμα ή 

γραμμογράφηση).

• Δυνατότητα εκτύπωσης παραστατικών με πολλαπλές σειρές έκδοσης 

και σε πολλαπλές σελίδες, με σελιδοποίηση.

• Fast entry λιανικής πώλησης.

• Συσκευασίες με αυτόματο υπολογισμό.

• Αναζήτηση παραστατικών ανά πελάτη, είδος ή πωλητή για 

οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

• Πλήθος άλλες εκτυπώσεις συγκεντρωτικές ή αναλυτικές με πολλούς 

τρόπους αναζήτησης των παραστατικών.

• Τιμολόγηση με bar-codes.

• Επανεκτύπωση παραστατικών.

. Αυτόματη αναγνώριση, σύνδεση και ενημέρωση με άλλα συστήματα 

όπως: Διαχείριση Πελατών, Διαχείριση Προμηθευτών, Αποθήκες, 

Στατιστική Πωλήσεων, Γενική Λογιστική.

• Ελεύθερη εισαγωγή κειμένου σε οποιοδήποτε παραστατικό.

Διαχείριση αξιογράφων

Βασικές δυνατότητες του είναι:

• Αυτόματη ενημέρωση της καρτέλας των πελατών ή των προμηθευτών 

στα αντίστοιχα συστήματα τους.
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• Κινήσεις αξιόγραφων σε προμηθευτές, τράπεζες κλπ. με ημερομηνία 

μεταβίβασης καθώς και δραχμική παρακολούθηση εξόδων (δικά μας ή 

όχι).

• Αναλυτικά ληξιάρια με πλήθος κριτηρίων σε ορισμένο χρονικό 

διάστημα.

• Ημερολόγια κίνησης αξιόγραφων.

• Συνοπτικό ληξιάριο με ανάλυση του δωδεκαμήνου.

. Αναλυτικό ληξιάριο πελατών σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

• Εκτύπωση βιβλίου επιταγών και συναλλαγματικών.

• Εύκολη αναζήτηση αξιόγραφων βάσει της κατάστασης τους και των 

μεταβιβάσεων του. π.χ. ανεξόφλητα στο χαρτοφυλάκιο, σε τράπεζα 

για εγγύηση, διαμαρτυρημένα κλπ.

• Ταυτόχρονη τήρηση δύο χρήσεων.

• Πλήρη στοιχεία αξιόγραφου π.χ. ημερομηνίες έκδοσης, λήξης, 

στοιχεία τράπεζας, στοιχεία πελάτη ή προμηθευτή και στοιχεία εκδότη 

κλπ.

. Για κάθε κίνηση αξιόγραφων ημερομηνία, αιτιολογία, έξοδα κλπ. 

Αυτόματη αναγνώριση, σύνδεση και ενημέρωση με άλλα συστήματα 

όπως: Διαχείριση Πελατών και Διαχείριση Προμηθευτών.

. Ενσωματωμένος επεξεργαστής καταστάσεων (report handler) για να 

δημιουργηθεί οποιαδήποτε κατάσταση δεν αναφέρθηκε.

Στατιστική Πωλήσεων

Βασικές δυνατότητες του είναι:

• Πλήρης αναλυτική τήρηση των Πωλήσεων τους τελευταίους 25 μήνες.

• Ανάλυση πωλήσεων ανά πελάτη σε ποσότητα και αξία (ειδών ή 

ομάδων ειδών) για οποιαδήποτε χρονική περίοδο στο τρέχον έτος και 

αυτόματη σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 

(συγκεντρωτικά και αναλυτικά).

• Ανάλυση πωλήσεων ανά είδος ή ομάδα ειδών, σε ποσότητα και αξία 

για οποιαδήποτε χρονική περίοδο στο τρέχον έτος και αυτόματη 

σύγκριση με την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση.

• Πωλήσεις του τελευταίου δωδεκαμήνου σε ποσότητες και αξίες.
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• Αξιολόγηση ειδών με βάση τις ττωλήσεις του τρέχοντος έτους και 

αυτόματη σύγκριση - απόκλιση με πέρυσι.

. Αξιολόγηση πελατών με βάση τον παραμετρικά οριζόμενο τζίρο για 

οποιαδήποτε χρονική περίοδο στο τρέχον έτος και αυτόματη σύγκριση 

- απόκλιση με την περυσινή.

• Αξιολόγηση ομάδων ειδών με βάση τις παραμετρικά οριζόμενες 

πωλήσεις για οποιαδήποτε χρονική περίοδο στο τρέχον έτος και 

αυτόματη σύγκριση - απόκλιση με την περυσινή.

• Αυτόματη αναγνώριση, σύνδεση και ενημέρωση από άλλα συστήματα

όπως: Διαχείριση Πελατών, Αποθήκες, Παραγγελιοληψία,

Παραστατικά.

Αλληλογραφία Πελατών

• Αυτόματη προετοιμασία και εκτύπωση υπενθυμίσεων και άλλων 

επιστολών στους πελάτες.

• Πλήθος κριτηρίων επιλογής των πελατών.

• Συγχώνευση πληροφοριών τη στιγμή της εκτύπωσης τους (mail 

merge).

• Εκτύπωση αυτοκόλλητων ετικετών με οριζόμενες διαστάσεις από τον 

χρήστη.

• Συνεργάζεται με το σύστημα «Πελατών».

2. Αγορές

Προμηθευτές

• Διαχειρίζεται τους προμηθευτές μιας ή περισσότερων εταιριών.

. Κωδικός προμηθευτή με 4 ψηφία και συμπληρωματικά έως και 10 

κωδικούς αναζήτησης.

• Τήρηση πλήθους στοιχείων κάθε προμηθευτή π.χ. Επωνυμίες, Α.Φ.Μ, 

Διευθύνσεις, τηλέφωνα, fax κλπ.

• Αναζήτηση προμηθευτή ή προμηθευτών με κωδικούς, επωνυμίες, ή 

ομαδοποιήσεις με ταυτόχρονη εμφάνιση ισοζυγίου επιλεγμένων.

• Δυνατότητα παγώματος και επαναφοράς καρτέλας.

• Δυνατότητα παραμετρικού ορισμού των κινήσεων των προμηθευτών.
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• Ισοζύγια αναλυτικά και συνοπτικά, με πολλαπλές αναζητήσεις σε 

οποιεσδήποτε χρονικές περιόδους, με δυνατότητα εξαίρεσης 

προμηθευτών με μηδενικό υπόλοιπο.

• Ημερολόγια κίνησης σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

• Αυτόματη αντιστοίχηση χρεώσεων πιστώσεων (open item) με κινητή 

ημερομηνία αναφοράς, που ορίζει ο χρήστης.

• Αναλυτικά καθολικά με πολλαπλές αναζητήσεις σε οποιεσδήποτε 

χρονικές περιόδους, με δυνατότητα εξαίρεσης προμηθευτών χωρίς 

κίνηση.

• Αναλυτικό καθολικό open item με πολλαπλές αναζητήσεις με 

δυνατότητα εξαίρεσης προμηθευτών χωρίς κίνηση.

• Τήρηση υποκαταστημάτων με ξεχωριστές ή μη καρτέλες.

. Ενηλικίωση υπόλοιπου σε μεταβλητές χρονικές περιόδους με όλα τα 

ανοικτά τιμολόγια, τις άληκτες συναλλαγματικές και τις

μεταχρονολογημένες επιταγές.

• Χρηματοδότηση από τους προμηθευτές και τοκισμός υπόλοιπου με 

πλήθος κριτηρίων σε οποιεσδήποτε χρονικές περιόδους.

. Παράλληλη χρήση δύο ετών.

. Αναλυτική επίδειξη των παραστατικών του κάθε προμηθευτή.

• Στατιστική πωλήσεων διαφόρων χρονικών περιόδων με πλήθος 

κριτηρίων επιλογής.

• Αυτόματη αναγνώριση, σύνδεση και ενημέρωση με άλλα συστήματα 

π.χ. Αξιόγραφα, Γενική Λογιστική.

• Ενσωματωμένος επεξεργαστής καταστάσεων (report handler) για τη 

δημιουργία οποιαδήποτε κατάστασης.

Άλλες διαθέσιμες πληροφορίες:

• Τρέχον υπόλοιπο, Χρεώσεις Πιστώσεις σε περιόδους ή προοδευτικά. 

Αγορές, σε χρονικές περιόδους.

Παραγγελιοδοσία - Παραστατικά

Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε για την καταχώρηση χειρόγραφων παραστατικών.

Βασικές δυνατότητες του συστήματος είναι:
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• Εύκολη καταχώρηση οποιοσδήποτε παραστατικού, π.χ. Τιμολόγιο, 

Δελτίο Αποστολής, Παραγγελία κλπ. με σύγχρονη επέμβαση στις 

αξίες.

. Επιπλέον συγκέντρωση παραστατικών, π.χ. Δελτίων Αποστολής σε 

ένα Τιμολόγιο, με σύγχρονη αναπροσαρμογή των τιμών.

• Δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης απόδειξης είσπραξης στην 

καρτέλα του προμηθευτή.

• Διαρκής παρακολούθηση του ορίου πίστωσης του προμηθευτή τη 

στιγμή της τιμολόγησης.

• Δυνατότητα καταχώρησης νέου προμηθευτή ή είδους και επίδειξη της 

κίνησής τους τη στιγμή της έκδοσης παραστατικών.

• Διαχείριση ειδών σαν φόρους, χαρτόσημα και εξόδων με Φ.Π.Α μη 

εκπιπτόμενο.

• Ακυρωτικά σημειώματα Κ.Β.Σ.

• Ημερολόγια αγορών σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο με επιλογή του 

είδους του παραστατικού.

• Κάλυψη του Φ.Π.Α ή άλλων φόρων σε όλες τις περιπτώσεις αγορών 

(με ή χωρίς φόρο, Φ.Π.Α. νήσων κλπ).

• Παραμετρικές εκτυπώσεις παραστατικών σε έναν ή περισσότερους 

εκτυπωτές και σε ίδιες ή διαφορετικές φόρμες (σχήμα ή 

γραμμογράφηση).

• Δυνατότητα εκτύπωσης παραστατικών με πολλαπλές σειρές έκδοσης 

και σε πολλαπλές σελίδες, με σελιδοποίηση.

• Αναζήτηση παραστατικών ανά προμηθευτή, είδος για οποιαδήποτε 

χρονική περίοδο.

• Πλήθος άλλες εκτυπώσεις συγκεντρωτικές ή αναλυτικές με πολλούς 

τρόπους αναζήτησης των παραστατικών.

• Επανεκτύπωση παραστατικών.

• Αυτόματη αναγνώριση, σύνδεση και ενημέρωση με άλλα συστήματα 

όπως : Διαχείριση Προμηθευτών, Αποθήκες, Γενική Λογιστική.

• Ελεύθερη εισαγωγή κειμένου σε οποιοδήποτε παραστατικό.

3. Αποθήκες
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Διαχείριση αποθηκών

• Διαχειρίζεται πολλαπλές αποθήκες μιας ή περισσότερων εταιριών.

• Κωδικός είδους με ελεύθερη δόμηση 1 με 15 ψηφία, και 

συμπληρωματικά 6 κωδικούς.

• Τήρηση πλήθους στοιχείων για κάθε είδος, π.χ. περιγραφή (45 

χαρακτήρων) προέλευση, συμπληρωματικές πληροφορίες, διάφορες 

ημερομηνίες, τιμές κλπ.

• Πολλαπλές ομαδοποιήσεις των ειδών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες 

και ομάδες.

• Αναζήτηση είδους ή ειδών με κωδικούς, περιγραφές, ομαδοποιήσεις ή 

μάσκα για ανεύρεση παρεμφερών ειδών, με ταυτόχρονη εμφάνιση 

ισοζυγίου διαθέσιμων των επιλεγμένων.

• Δυνατότητα παγώματος και επαναφοράς, καρτέλας ειδών.

• Εύκολος και παραμετρικός ορισμός κινήσεων και του τρόπου 

ενημέρωσης των αρχείων, με μόνη την διάκρισή τους σε κατηγορίες: 

π.χ. Αγορές Πωλήσεις, Εσωτερικές Διακινήσεις, Λογιστικές κινήσεις 

κλπ.

• Αποτίμηση των ειδών με πέντε (5) διαφορετικούς τρόπους (τελευταία 

τιμή κτήσης, μέσο σταθμικό κόστος, τιμή αντικατάστασης, FIFO και 

LIFO) οριζόμενους από τον χρήστη.

• Ισοζύγια, αναλυτικά και συνοπτικά, αποθηκών με πολλαπλές 

αναζητήσεις σε οποιεσδήποτε χρονικές περιόδους, με ταυτόχρονη 

αποτίμηση και με δυνατότητα εξαίρεσης ειδών με μηδενικό υπόλοιπο.

• Ημερολόγια κίνησης σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο και με 

ελευθερία επιλογής Αγορών, Πωλήσεων, Εσωτερικής Διακίνησης 

αποθηκών.

• Αναλυτικά καθολικά με πολλαπλές αναζητήσεις σε οποιεσδήποτε 

χρονικές περιόδους, με ταυτόχρονη αποτίμηση ποσοτήτων και με 

δυνατότητα εξαίρεσης ειδών χωρίς κίνηση.

• Απόθεμα ασφάλειας αυτόματα και προειδοποίηση για χαμηλό 

απόθεμα στα είδη.

• Δυνατότητα και αξιοποίηση Φ.Π.Α. ή τυχόν άλλων φόρων.
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• Δυνατότητα επιλογής της πολιτικής εκπτώσεων μεταξύ των έξι (6) 

διαφορετικών τιμών είδους, της κλιμάκωσης τιμών και εκπτώσεων 

βάσει ποσοτήτων, κατηγορίας πελάτη και κατηγορίας είδους και της 

έκπτωσης τη στιγμή της τιμολόγησης.

• Ποσότητα τιμολόγησης και ποσότητα συσκευασίας, αυτόματα 

υπολογίσιμη και προσαρμόσιμη τη στιγμή της τιμολόγησης.

. Τιμοκατάλογοι αποθηκών με πλήθος κριτηρίων επιλογής. 

Συγκεντρωτικές αποθήκες

Το σύστημα ΕΞΕΛΙΞΗ PRO - 2000 έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει στοιχεία 

από τις αναλυτικές αποθήκες και να τα μεταφέρει στις συγκεντρωτικές. Οι 

δυνατότητες αυτού του συστήματος είναι ίδιες με τις δυνατότητες των αναλυτικών 

αποθηκών.

Παραγωγή

• Τεχνικές προδιαγραφές - Συνταγολόγια.

• Εκτυπώσεις παραγγελιών και εντολών παραγωγής.

• Ισοζύγια παραγγελιών - εντολών παραγωγής, αναλώσεων, 

υπόλοιπων και διαφορών τους.

• Αυτόματες αναλώσεις Α' και Β' υλών.

• Μεταβλητά ψηφία οδηγών, σχεδίων, χρώματος, υλικού, μεγέθους κλπ

Απογραφή

• Μηχανογράφηση της διαδικασίας απογραφής που αρχίζει από την 

εκτύπωση κατάστασης απογραφής και τελειώνει με τις ενημερώσεις 

των αποθηκών.

. Εύκολη καταχώρηση και διαχείριση των φυσικών μετρήσεων σε 

καταστάσεις απογραφής, που προτυπώνονται.

• Ισοζύγιο με αποτίμηση, των διαφορών μεταξύ φυσικών μετρήσεων και 

υπόλοιπου με πολλούς τρόπους αναζήτησης.

• Αυτόματη ενημέρωση των αποθηκών με τις διαφορές.

4. Μισθοδοσία και Προσωπικό

• Μισθοδοσία.
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• Μηχανογραφικό ΙΚΑ.

• Διαχείριση Προσωπικού.

• Εξομοιωτές Μηχανημάτων Ωρομέτρησης.

5. Λογιστική

Γενική Λογιστική

Το σύστημα αυτό καλύπτει τις ανάγκες οποιοσδήποτε επιχείρησης με βιβλία τρίτης 

κατηγορίας και ενημερώνει τον λογιστή και τον επιχειρηματία για την οικονομική 

κατάσταση της εταιρίας.

Βασικές δυνατότητες του συστήματος είναι:

• Διαχείριση πολλαπλών λογιστικών σχεδίων και εταιριών.

• Ελεύθερη δόμηση ψηφίων λογαριασμών ανά βαθμίδα και υποστήριξη 

οποιουδήποτε λογιστικού σχεδίου (ενιαίου ή όχι).

• Ανάλυση, μέχρι πεμπτοβάθμια, του λογιστικού σχεδίου μόνο στον 

βαθμό που απαιτείται για κάθε λογαριασμό.

• Διπλογραφικό σύστημα καταχώρησης εγγραφών / παραστατικών με 

ελέγχους ορθότητας για ισοσκελισμένα ισοζύγια.

. Αναζήτηση λογαριασμών με κωδικούς, περιγραφές, ομαδοποιήσεις ή 

μάσκες για ανεύρεση παρεμφερών λογαριασμών.

• Ενημερώσεις στην κατώτερη βαθμίδα με αυτόματη ενημέρωση από το 

σύστημα όλων των ανωτέρων.

• Πολλαπλές, αυτόματες και παραμετρικά οριζόμενες 

αντιμεταβαλλόμενες εγγραφές, με δυνατότητα αυτόματου μερισμού.

• Ισοζύγια οποιοσδήποτε βαθμίδας λογαριασμών σε ελεύθερες χρονικές 

περιόδους για επιλεγμένους λογαριασμούς, με δυνατότητα εξαίρεσης 

των λογαριασμών που δεν έχουν κίνηση.

• Αναλυτικά καθολικά σε ελεύθερες χρονικές περιόδους για 

επιλεγμένους λογαριασμούς.

• Γενικά καθολικά σε ελεύθερες χρονικές περιόδους για επιλεγμένους 

λογαριασμούς.
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• Ημερολόγια Ταμείου, Διαφόρων Πράξεων ή Συγκεντρωτικού ή άλλων, 

με ενσωματωμένους ελέγχους καλής καταχώρησης, καθορισμένα από 

το χρήστη.

• Εκτύπωση φύλλου εγγραφών (φίσας) για εύκολη αρχειοθέτηση των 

παραστατικών.

. Αυτόματη ενημέρωση λογιστικής από τα επιμέρους συστήματα με 

επιλογή αναλυτικής ή συγκεντρωτικής κίνησης.

• Ευρετήρια λογιστικών σχεδίων.

. Ταυτόχρονη λειτουργία σε περισσότερες από δύο χρήσεις με την 

πρώτη υπερδωδεκάμηνη.

• Διαχείριση ξένων νομισμάτων.

. Αυτόματη μεταφορά υπολοίπων τέλος χρόνου.

• Δυνατότητα δημιουργίας καταστάσεων Ισολογισμού, Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ, 

χρηματοοικονομικών δεικτών κλπ. και εκτύπωσης τους οποτεδήποτε.

. Συγκεντρώσεις λογαριασμών με διαφορετικές μορφές εκτός κωδικού 

λογαριασμών.

. Δυνατότητα μεταφοράς πληροφοριών σε άλλα προγράμματα.

• Δυνατότητα αντιγραφής του λογιστικού σχεδίου από μια εταιρία σε μια 

άλλη.

• Αυτόματη αναγνώριση, σύνδεση και ενημέρωση με άλλα συστήματα 

όπως: Διαχείριση Πελατών, Διαχείριση Προμηθευτών, Αποθήκες, 

Παραγγελιοληψία Παραστατικά, Μισθοδοσία, Αξιόγραφα, Αναλυτική 

Λογιστική κλπ.

• Δημιουργία δισκέτας Ισυζυγίου ESKORT.

Λογιστική Εσόδων - Εξόδων

Διαχειρίζεται βιβλία Α' και Β' κατηγορίας. Είναι κατάλληλο και για λογιστικά γραφεία.

Βασικές δυνατότητες του συστήματος είναι:

• Διαχείριση πολλαπλών εταιριών ταυτόχρονα, με διαφορετικά ή ίδια 

βιβλία.
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• Παραμετρικά οριζόμενες κινήσεις ττ.χ. Τιμολόγια (αγορών πωλήσεων), 

Αποδείξεις λιανικής, Παροχή υπηρεσιών, διάφορα έξοδα, μισθοδοσίες 

κλπ.

• Η γραμμογράφηση των βιβλίων (στήλες εκτύπωσης και περιεχόμενα 

στηλών) είναι εντελώς παραμετρική. Ακόμα και τα βιβλία 

δημιουργούνται παραμετρικά σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες κάθε εταιρίας.

• Καταχωρήσεις σε ευμετάβλητη μορφή, με ενσωματωμένους ελέγχους 

ορθότητας.

• Εμπεριέχει οικονομικούς δείκτες επιχείρησης.

• Περιοδική εκτύπωση Φ.Π.Α. με υπολογισμούς ή χωρίς.

• Αυτόματη ενημέρωση από τα επιμέρους συστήματα του εμπορικού.

• Συγκεντρωτική εκτύπωση Φ.Π.Α. με υπολογισμούς ή χωρίς.

• Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο με υπολογισμούς ή χωρίς.

• Οποτεδήποτε συγκεντρωτική εκτύπωση τιμολογίων και πιστωτικών 

σημειωμάτων.

• Κάλυψη του Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων σε όλες τις περιπτώσεις 

πωλήσεων (Χονδρική/Λιανική με ή χωρίς φόρο, Φ.Π.Α. νήσων κλπ).

• Φύλαξη κινήσεων ή διαγραφή τους (για λιγότερο χώρο) ανάλογα με τη 

χωρητικότητα του υπολογιστή σας.

Διαχείριση Παγίων

• Κωδικός παγίου με ελεύθερη δόμηση 1 με 15 ψηφία, και 

συμπληρωματικά 6 κωδικούς.

• Τήρηση πλήθους στοιχείων για κάθε πάγιο, π.χ. περιγραφή (45 

χαρακτήρες) προέλευση, συμπληρωματικές πληροφορίες, διάφορες 

ημερομηνίες, κανονική και πρόσθετη απόσβεση, ωφέλιμος χρόνος 

κλπ.

• Πολλαπλές ομαδοποιήσεις των παγίων σε κατηγορίες, υποκατηγορίες 

και ομάδες.

• Αναζήτηση πάγιου ή παγίων με κωδικούς, περιγραφές, ομαδοποιήσεις 

ή μάσκα για ανεύρεση παρεμφερών παγίων.
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• Δυνατότητα παγώματος και επαναφοράς, καρτέλας παγίων.

• Αποσβέσεις παγίων με δύο τρόπους: α) σταθερή και β) φθίνουσα.

• Ισοζύγια, αναλυτικά και συνοπτικά, παγίων με πολλαπλές αναζητήσεις 

σε οποιεσδήποτε χρονικές περιόδους.

Επιπλέον:

• Παράλληλη χρήση δύο ετών.

• Αυτόματη αναγνώριση, σύνδεση και ενημέρωση με άλλα συστήματα 

π.χ. Γενική Λογιστική.

• Ενσωματωμένος πανίσχυρος επεξεργαστής καταστάσεων (report 

handler) για να δημιουργήσετε οποιαδήποτε κατάσταση δεν 

αναφέραμε.

Αναλυτική λογιστική

Καλύπτει την ανάγκη των βιομηχανιών και των εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν 

ακριβή προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων τους, αύξηση της 

παραγωγικότητάς τους και λήψη αποφάσεων.

Βασικές δυνατότητες του συστήματος είναι:

• Ελεύθερη δόμηση ψηφίων λογαριασμών ανά βαθμίδα και υποστήριξη 

οποιουδήποτε λογιστικού σχεδίου (ενιαίου ή όχι).

. Ανάλυση, μέχρι πεμπτοβάθμια, του λογιστικού σχεδίου μόνο στον 

βαθμό που θέλετε για κάθε λογαριασμό.

• Αυτόματες εγγραφές με επιμερισμούς ανά ποσοστό / βάρος ποσοστού 

κ.λ.π. από Γενική Λογιστική, Αποθήκη, Πάγια κ.λ.π. παραμετρικά 

ελεγχόμενες.

• Αυτόματες εγγραφές κοστολόγησης με επιμερισμούς ανά ποσοστό / 

βάρος ποσοστού κ.λ.π. σε Αποθήκες.

• Αυτόματος προσδιορισμός αποτελεσμάτων.

• Διπλογραφικό σύστημα καταχώρησης εγγραφών / παραστατικών με 

ελέγχους ορθότητας για ισοσκελισμένα ισοζύγια.

• Αναζήτηση λογαριασμών με κωδικούς, περιγραφές, ομαδοποιήσεις ή 

μάσκες για ανεύρεση παρεμφερών λογαριασμών.
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• Ενημερώσεις στην κατώτερη βαθμίδα με αυτόματη ενημέρωση από το 

σύστημα όλων των ανωτέρων.

• Ισοζύγια οποιοσδήποτε βαθμίδας λογαριασμών σε ελεύθερες χρονικές 

περιόδους για επιλεγμένους λογαριασμούς, με δυνατότητα εξαίρεσης 

των λογαριασμών που δεν έχουν κίνηση.

• Αναλυτικά καθολικά σε ελεύθερες χρονικές περιόδους για 

επιλεγμένους λογαριασμούς.

• Γενικά καθολικά σε ελεύθερες χρονικές περιόδους για επιλεγμένους 

λογαριασμούς.

• Ημερολόγια Αναλυτικής με ενσωματωμένους ελέγχους καλής 

καταχώρησης, καθορισμένα από το χρήστη.

• Αυτόματη και παραμετρικότατη ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής 

από Αποθήκη, Πάγια, Μισθοδοσία, Γενική Λογιστική,

• αντίστροφη ενημέρωση της Αποθήκης και της Γενικής Λογιστικής με 

αυτόματους επιμερισμούς.

. Ευρετήρια λογιστικών σχεδίων.

• Ταυτόχρονη λειτουργία σε περισσότερες από δύο χρήσεις με την 

πρώτη υπερδωδεκάμηνη.

• Αυτόματη μεταφορά υπολοίπων τέλος χρόνου.

• Δυνατότητα μεταφοράς πληροφοριών σε άλλα προγράμματα.

• Δυνατότητα αντιγραφής του λογιστικού σχεδίου από μια εταιρία σε μια 

άλλη.

6. Γενικά

Συνθηματικά

• Ιεράρχηση συνθηματικών σε δομή καταλόγου (master-slave).

• Συνθηματικά ανά χρήστη.

• Προστασία των πληροφοριών ανά εταιρία.

• Προστασία ανά υποπρόγραμμα.
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Εμπορική αλληλογραφία

• Διαχείριση αρχείου μελλοντικών πελατών.

• Ενσωματωμένος τηλεφωνικός κατάλογος με αλφαβητική σειρά 

(πρώτα Λατινικό και μετά Ελληνικό αλφάβητο).

• Πλήρης ενσωματωμένος επιστολογράφος για συγγραφή και αποστολή 

επιστολών (mail merge), με δυνατότητα επανάκτησης, διόρθωσης, ή 

διαγραφής της επιστολής.

. Εκτύπωση αυτοκόλλητων ετικετών με διαστάσεις οριζόμενες από τον 

χρήστη.

• Απεριόριστος αριθμός επιστολών.

Διαχειριστής καταστάσεων

Το σύστημα αυτό που εμπεριέχεται στο σύστημα προγραμμάτων ΕΞΕΛΙΞΗ 

σχεδιάστηκε για να δημιουργείται και να τυπώνεται όποια κατάσταση χρειάζεται από 

ένα αρχείο.

• Μέχρι 99 καταστάσεις ανά αρχείο.

• Στήλες υπολογισμών.

• Σύνολα και υποσύνολα ομάδων.

• Ταξινομήσεις ελεύθερες.

• Καταστάσεις συνόλων.

• Κριτήρια από - μέχρι για οποιοδήποτε πεδίο, ακόμα και για 

υπολογισμό.

• Επιλογή εκτύπωσης αριθμών, ποσοστών, ημερομηνιών κλπ.

• Δημιουργία αρχείων σταθερών προδιαγραφών (ASCII delimited) για 

μεταφορά στοιχείων σε άλλα πακέτα (DBASE, CLIPPER, LOTUS 123, 

FRAMEWORK, AMIPRO κλπ).

> Υποδομή Λογισμικού

Συνεργάζεται με βασικά λειτουργικά συστήματα (Windows NT, Unix) και βάσεις 

δεδομένων (SQL Server, Acess, DB2).

79



Αθανασία =ηοονιαννοπούλου Η Ανοοά των ERP Συστηυάτων στην Ελλάδα

2.2.8 IFS2000: FS R&D ΑΒ / IFS Hellas Α.Ε.

> Περιγραφή συστήματος

Η IFS Hellas είναι θυγατρική της IFS Σουηδίας. To IFS2000 είναι πλήρως 

ανεπτυγμένο σε Web Interface και ήδη λειτουργεί σε περιβάλλοντα όπου γίνεται 

εφαρμογή διαδικασιών e-commerce.

Ειδικότερα, το υποσύστημα IFS Web Store είναι ένα εργαλείο για προσωπικό και 

μαζικό Marketing. Στις σχέσεις της μορφής business-to-business, το υποσύστημα 

IFS Web Collaboration μπορεί να δώσει στους πελάτες άμεση πρόσβαση στα 

στοιχεία των εφαρμογών που τους αφορούν. Ο ορισμός των πληροφοριών στις 

οποίες θα έχουν πρόσβαση γίνεται από την εταιρία. Από την πλευρά του πελάτη δεν 

είναι απαραίτητη η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, αλλά απλώς η εγκατάσταση 

ενός Web browser.

Για περισσότερο σύνθετες αποφάσεις και στενότερα συνεργαζόμενες εταιρίες, το 

υποσύστημα IFS e-Connect παρέχει δυνατότητες σύνδεσης πελατών και 

προμηθευτών με χρήση EDI, XML ή BizTalk. Επιπλέον, μπορεί να συνδέσει τις 

εφαρμογές του IFS2000 με εφαρμογές τρίτων.

> Ενότητες βασικού συστήματος

• IFS Financials.

. IFS Distribution.

. IFS Manufacturing.

. IFS Maintenance.

• IFS Project.

. IFS Engineering.

• IFS Document Management.

• IFS Front Office.

. IFS Sales Force Automation.

. IFS Retail.

. IFS Trade.

IFS Web Store.
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• IFS eConnect.

> Υποδομή Λογισμικού

Υποστηρίζει την Oracle και μελλοντικά πρόκειται να υποστηρίξει SQL Server και 

DB2. Λειτουργεί σε Windows NT, Unix και Solaris.

> Επιπλέον/Προαιρετικά

Προσφέρονται κάθετες λύσεις για το λιανεμπόριο.

2.2.9 INTEGRA: BMS Α.Ε

(Ολοκληρωμένο Μηχανογραφικό Σύστημα για Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις)

> Περιγραφή συστήματος

Η εταιρία BMS Α.Ε προσφέρει το Integra Construction και το Integra Industry, 

Πρόκειται για δύο ERP συστήματα που καλύπτουν τις επιχειρησιακές ανάγκες τόσο 

των Κατασκευαστικών όσο και των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων.

Βασικό στοιχείο του συστήματος είναι η κοστολόγηση, η οποία γίνεται μέσω μιας 

ιεραρχικής δομής κέντρων κόστους (π.χ Έργο - Φάση Έργου - Δραστηριότητα - 

Υποδραστηριότητα κ.λ.π.) και επιτρέπει την αποτίμηση σε εκείνο το επίπεδο 

λεπτομέρειας που επιθυμεί ο χρήστης.

Από πλευράς διαχείρισης και χρονικού προγραμματισμού ενός έργου το Integra 

συνεργάζεται με το σύστημα διαχειρίσεως έργων «Primavera».

To Integra επιτρέπει την κάθετη ολοκλήρωση όλων εκείνων των διαδικασιών που 

συνθέτουν την αλυσίδα προμηθειών μίας εταιρείας ξεκινώντας από τους 

Προμηθευτές, περνώντας από την Παραγωγή και καταλήγοντας στους Πελάτες της 

Εταιρείας και αντιστρόφως. Επίσης έχει τη δυνατότητα διαχείρισης όλων των 

δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την Ανάπτυξη Περιουσιών (Property 

Development), ενώ δεν διαθέτει ακόμη δυνατότητες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Integra Industry

Πέρα από την πλήρη κάλυψη των λειτουργιών εκείνων που ικανοποιούν τις βασικές 

λογιστικές και συναλλακτικές ανάγκες της εταιρείας (π.χ. Γενική Λογιστική, 

Διαχείριση, Αποθήκες, Τιμολόγηση κ.λ.π.) ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον
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σχεδίασμά και υλοποίηση πλέον σύνθετων υποσυστημάτων που θα αποτελούν για 

τον χρήστη όχι απλά καταγραφικά συστήματα αλλά συστήματα υποβοηθητικά στη 

λήψη αποφάσεων ακόμα δε και συστήματα λήψεως αποφάσεων. Ως τέτοια 

αναφέρονται το σύστημα Μεσοπρόθεσμου Προγραμματισμού (MRP) που 

προσδιορίζει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα παραγωγής και προμηθειών της 

εταιρείας για την ικανοποίηση του κυρίου παραγωγής της, και το σύστημα της 

Βιομηχανικής Κοστολόγησης, που επιτρέπει τον προσδιορισμό του βιομηχανικού 

κόστους ανά προϊόν ή εντολή παραγωγής.

Στον χώρο της Παραγωγής (Shop-Floor) πέραν των βασικών διαδικασιών που 

επιτρέπουν, Προγραμματισμό σε επίπεδο Δραστηριότητας, Προγραμματισμό 

Δυναμικότητας Εργοστασίου, διαχείριση της Παραγωγής εν Εξελίξει (WIP), ιδιαίτερη 

έμφαση έχει δοθεί στον σχεδίασμά και υλοποίηση εκείνων των δομών που 

επιτρέπουν στο Integra να λειτουργεί ως σύστημα λήψεως αποφάσεων σε 

πραγματικό χρόνο στον χώρο της Παραγωγής αποκρινόμενο άμεσα σε εξωτερικά 

συμβάντα (π.χ. Προτεινόμενες ενέργειες σε περιπτώσεις Εμβόλιμων Παραγγελιών, 

Βλάβης Μηχανών κ.λ.π.).

Integra Construction

Η διαμόρφωση «Integra Construction» καλύπτει τις ανάγκες των κοινοπραξιών και 

του ομίλου τεχνικών εταιριών. Παρέχει επίσης τα κατάλληλα εργαλεία για την 

ενοποίηση των αποτελεσμάτων και την αξιοποίηση τους σε επίπεδο ομίλου, ενώ 

μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στο σχεδίασμά και στη υλοποίηση του συστήματος 

κοστολόγησης.

To Integra, υποστηρίζει την έννοια των πολλαπλών εταιρειών (καλύπτοντας έτσι τις 

ανάγκες των κοινοπραξιών και του ομίλου εταιρειών) δίνοντας την δυνατότητα 

παρακολούθησης όλων των συναλλακτικών δραστηριοτήτων ενός οργανισμού ανά 

εταιρεία. Παρέχονται επίσης και τα κατάλληλα εργαλεία για την ενοποίηση των 

αποτελεσμάτων αυτών και την αξιοποίησή τους σε επίπεδο ομίλου εταιρειών.

> Ενότητες βασικού συστήματος

1. Οικονομική - Λογιστική Διαχείριση

. Γενική Λογιστική.

. Αναλυτική Λογιστική.

. Πελάτες - Προμηθευτές.
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Πάγια.

• Αξιόγραφα.

• Τιμολόγηση Ειδών.

2. Εμπορική Διαχείριση

• Παραγγελίες Πελατών - Κοστολόγηση Παραγγελιών.

• Προγνώσεις.

. Συμβάσεις.

3. Διαχείριση Προμηθειών

. Παραγγελίες Αγορών, Αιτήσεις, Προμήθειες, Αξιολόγηση 

Προμηθευτών.

• Προγραμματισμός Προμηθειών, βάσει αναγκών έργου.

4. Διαχείριση Ειδών - Αποθηκών - Αποθεμάτων

. Διαχείριση Ειδών - Συνταγές Ειδών.

. Διαχείριση Αποθηκών.

Οργάνωση Αποθήκης 

. Διαχείριση Εισαγωγών - Εξαγωγών.

5. Διαχείριση Έργου - Κοστολόγηση

. Μοντελοποίηση Έργου (Ανάλυση σε Φάσεις και Δραστηριότητες, 

Προϋπολογισμός, Συμβάσεις).

. Ανάπτυξη Ιδιοκτησιών (Property Development).

Κοστολόγηση Έργου / Προϋπολογιστική.

. Κοστολόγηση Έργου - Σύνδεση με Λογιστική Κοστολόγηση και 

Αναλυτική Λογιστική.

6. Διαχείριση Παραγωγής

• Κοστολόγηση / Προκοστολόγηση Παραγωγής.

• Μοντελοποίηση παραγωγής (Δομή Εργοστασίου, Βάρδιες, κλπ.).

. Φασεολόγια και Κατασκευαστικά Δένδρα.

• Εντολές Παραγωγής.

Προγραμματισμός Παραγωγής.
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. Έλεγχος Δυναμικότητας Παραγωγής. 

Συλλογή Στοιχείων Παραγωγής.

7. Γενικά Στοιχεία

. Γενικές Παράμετροι και Αντικείμενα.

• MIS Reporting μέσω εργαλείου Discoverer της ORACLE.

. Μισθοδοσία.

> Υποδομή Λογισμικού

To Integra έχει υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Oracle. Η ανάπτυξή 

του έχει γίνει με την χρήση του Case Tool εργαλείου της Oracle τον Oracle 

Designer/2000. Λειτουργεί σε περιβάλλον Client/Server και στο νέο περιβάλλον της 

Oracle που βασίζεται στην αρχιτεκτονική των τριών επιπέδων (3-tier Arcitecture) και 

στην χρήση του Oracle Application Server, με την χρήση ενός web browser.

Ως Database Server χρησιμοποιείται ο πρώτος διαθέσιμος στην αγορά Internet 

Enabled Database Server: o Oracle 81, καθώς και ο Oracle 7.3.4.

Τέλος, το προϊόν (Integra) διατίθεται στην ολοκληρωμένη του έκδοση μαζί με το 

Εργαλείο της Oracle, Oracle Discoverer, το οποίο επιτρέπει την δημιουργία 

σύνθετων MIS Καταστάσεων από τον ίδιο τον τελικό χρήστη.

> Επιπλέον - Προαιρετικά

Επιπλέον προσφέρονται:

α. Το εργαλείο MIS, Oracle Discoverer

β. Σύστημα DSS, για τμήματα marketing εταιριών καταναλωτικών προϊόντων.

2.2.10 IRENAISSANCE.ERP: ROSS Systems / INDELEC EUROPE A.E.

> Περιγραφή συστήματος

To I Renaissance είναι ένα ERP σύστημα τριών επιπέδων, βασισμένο σε συστατικά 

λογισμικού και κατανεμημένο προγραμματισμό. Καλύπτει όλους τους τομείς
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δραστηριότητας μιας επιχείρησης - όπως όλα τα ERP - αλλά επιπλέον παρέχει το 

επίπεδο διασύνδεσης με τα συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού (μέσω των 

λεγάμενων factory link). Απευθύνεται λοιπόν στον βιομηχανικό κλάδο, ενώ 

ταυτόχρονα, είναι συμπληρωματικό των άλλων ERP, λόγω του ότι η Indelec Europe 

παρέχει τα factory link και ξεχωριστά, ως προσθήκη σε τυχόν προϋπάρχον ERP.

Για τα e-commerce, η Ross έχει υιοθετήσει πλήρως την αρχιτεκτονική DNA της 

Microsoft, την οποία έχει ενσωματώσει υπό την επωνυμία RNA.

> Ενότητες βασικού συστήματος

1. Αλυσίδα λειτουργιών Παροχής Τελικού Προϊόντος (SCM)

Διακρίνεται στα εξής τμήματα: 

α. Διαχείριση παραγωγής :

. Διαχείριση Προδιαγραφών Παραγωγής.

. Εκτέλεση και Έλεγχο Παραγωγής, 

β. Σχεδιασμός Διεργασιών :

. Διαχείριση Σχεδιασμού Παραγωγής και Πόρων.

. Προγραμματισμό Αγορών, 

γ. Έλεγχο Αποθεμάτων :

• Διαχείριση Προϊόντων.

• Διαχείριση Αποθήκης, 

δ. Διαχείριση Εντολών Αγοράς :

. Διεκπεραίωση και Έλεγχο Αγορών, 

ε. Διαχείριση Πωλήσεων και Διαχείριση Διανομών

2. Διαχείριση Συντήρησης

. Σχεδιασμός Εργασιών Συντήρησης.

. Διαχείριση Εξοπλισμού.

. Λίστα Υλικών (Bill of Materials).

• Προληπτική Συντήρηση / Διαχείριση Βλαβών.

. Διαχείριση Μετρητικών Οργάνων.
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3. Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Μισθοδοσία

. Διαχείριση Εργαζομένων.

Παρακολούθηση Υποψηφίων.

. Διαχείριση Εκπαίδευσης Προσωπικού.

. Παρακολούθηση Χρόνου και Παρουσίας.

. Έλεγχος Λειτουργιών Μισθοδοσίας.

• Επεξεργασία Μισθοδοσίας.

4. Οικονομική Διαχείριση

. Γενική/Αναλυτική Διαχείριση.

. Πληρωτέοι Λογαριασμοί.

• Εισπρακτέοι Λογαριασμοί.

. Πάγια Κεφάλαια.

• Διαχείριση Μετρητών (Cash Flow Management).

> Υποδομή Λογισμικού

Λειτουργεί σε πλατφόρμες Windows NT, Unix και VMS και υποστηρίζει Oracle και 

SQL Server 7.0.

> Επιπλέον/Προαιρετικά

Η Ross παρέχει λύση e-commerce portal για τους πελάτες της, το «IRainessance 

Portal», το οποίο δημιούργησε με ένα συνδυασμό των προϊόντων Microsoft Outlook, 
Microsoft Binder και Internet Explorer.

2.2.11 MAX FOR WINDOWS: Kewill ERP, Mancom A.E

> Περιγραφή προϊόντος

To “MAX for Windows” Kewill ERP Inc., αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την 

εταιρία MANCOM Α.Ε. Είναι σχεδιασμένο σε αρχιτεκτονική client/server και έχει τη 

δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών νομισμάτων - και του Ευρώ. Υποστηρίζει το
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σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών και περιλαμβάνει περισσότερα από 30 

υποσυστήματα (modules).

Για τις δραστηριότητες e-bussiness είναι ενσωματωμένο το υποσύστημα Ανταλλαγής 

Δεδομένων EDI module. To EDI module υποστηρίζει ένα εύρος από μηνύματα EDI 

(παραγγελίες , τιμολόγια, δελτία αποστολής, πρόγραμμα παραγωγής, πρόγραμμα 

αποστολών, ειδοποίηση πληρωμών κ.λ.π.)

Εκτός από τα παραπάνω το σύστημα του EDI υποστηρίζει και μηνύματα όπως το 

UN/EDIFAC, το ANSI XI2, και το TRADACOMS.

Όσον αφορά στην επιχειρηματική αξιοποίηση του Internet έχει ενσωματωθεί το 

υποσύστημα του ηλεκτρονικού εμπορίου Intershop. Μέσω αυτού οι επιχειρήσεις- 

χρήστες του MAX μπορούν να επεκτείνουν την διεπιχειρησιακή τους ηλεκτρονική 

επικοινωνία τους προς άλλες επιχειρήσεις-πελάτες, οι οποίες μπορούν να στέλνουν 

τις παραγγελίες τους ηλεκτρονικά.

Τέλος παρέχεται η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Extra Trade, που δίνει τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση να επεκτείνει το σύνολο της κοινότητας στην οποία 

δραστηριοποιείται χωρίς καμία μετατροπή στην υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή 

της. Οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω του Extra-Trade μπορούν να 

ολοκληρωθούν από το MAX for Windows χάριν της ανοικτής αρχιτεκτονικής του 

δευτέρου, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τη βάση δεδομένων του.

> Ενότητες Βασικού συστήματος

Το σύστημα MAX περιλαμβάνει περισσότερα από 30 υποσυστήματα:

■ Πίνακες Υλικών (Bill of Materials).

■ Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory Control).

■ Κύριος Προγραμματισμός Παραγωγής (Master Production Scheduling).

■ Προγραμματισμός απαιτήσεων Υλικών (Material Requirement Planning).

■ Διαχείριση εντολών Παραγωγής (Shop Floor Execution).

■ Έλεγχο Παραγωγής (Production Control).

■ Διαχείριση Προμηθειών (Purchasing Control).

■ Διαχείριση Πωλήσεων (Sales Order Processing).

■ Κοστολόγηση Παραγωγής (Costing).
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■ Διαχείριση παρτίδων και Σειριακών αριθμών (Lot/Serial tracking).

■ Διαχείριση just in time παραγωγής (Repetitive manufacturing).

> Υποδομή Λογισμικού

To MAX for Windows είναι γραμμένο σε Visual C++, σχεδιασμένο για την πλατφόρμα 

Windows NT, αρχιτεκτονικής Client/Server και χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων 

Persasive SQL.

> Επιπλέον / Προαιρετικά

Πέραν των βασικών υποσυστημάτων το MAX διαθέτει πληθώρα υποσυστημάτων 

επέκτασης:

■ Γενική Λογιστική.

■ Διαχείριση Πληρωτέων.

■ Διαχείριση Εισπρακτέων.

■ Διαμορφωτής Προϊόντων.

■ Προγραμματισμός Πεπερασμένης Δυναμικότητας.

■ Διαχειριστής εκτάκτων μηνυμάτων.

■ Διαχείριση σχεδιαστικών αλλαγών.

■ Μεταφορά εμπορευμάτων.

■ Αυτόματη συλλογή δεδομένων.

■ Δημιουργία Υψηλών προδιαγραφών αναφορών.

2.2.12 MFG/PRO: QAD-QSI 

> Περιγραφή συστήματος

Πρόκειται για ένα ERP σύστημα που ενσωματώνει Supply Chain Management, EDI 

και e-business διεργασίες. Είναι διαθέσιμο σε 26 γλώσσες και έχει εγκατασταθεί και 

υλοποιηθεί σε 82 χώρες παγκοσμίως. Υποστηρίζει πολλαπλά συναλλάγματα, 

περιλαμβάνοντας όλους του υπάρχοντες κανονισμούς που σχετίζονται με την 

πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, του ευρώ. Έχει κατασκευαστεί με
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αρχιτεκτονικό μοντέλο, ώστε να είναι εύκολη η γεφύρωση του με άλλα προϊόντα 

Ανοικτού Συστήματος (Open Systems Products). Επίσης, υποστηρίζει και συντονίζει 

διανεμημένες βάσεις δεδομένων, επιπλέον των ποικίλων κεντρικών βάσεων.

To MFG/PRO παρέχει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

(Total Customer Relationship Management System) και προσφέρει δυνατότητες 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) από επιχειρήσεις 

σε επιχειρήσεις (business-to-business) και από επιχειρήσεις σε πελάτες (business-o- 

customer).

> Ενότητες βασικού συστήματος

1. Διαχείριση Παραγωγής (Manufacturing): για το συντονισμό των παραγωγικών 

διαδικασιών σε ένα πλήθος παραγωγικών περιβαλλόντων.

2. Διακίνηση Ειδών (Distribution): για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του 

αποθεματικού ισοζυγίου και για τη διαχείριση δραστηριοτήτων που αφορούν σε 

εντολές αγοράς και πώλησης ειδών.

3. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών (Financials): για τη διαχείριση Γενικού 

Καθολικού και την ολοκληρωμένη καταγραφή της επίδρασης των 

δραστηριοτήτων της παραγωγικής διαδικασίας, του προγραμματισμού και της 

διακίνησης των ειδών.

4. Υπηρεσίες / Υποστήριξη (Service / Support): για την προσφορά υποστήριξης 

σε εταιρίες που όχι μόνο παράγουν αλλά και πωλούν προϊόντα, καθώς επίσης και 

για την προσφορά εκτεταμένης υποστήριξης μετά την πώληση (after-sales 

service/support).

5. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management): για

τονέλεγχο της ροής των προϊόντων και των πληροφοριών από τον προμηθευτή 

και μέσω όλων των ενδιάμεσων διαδικασιών, μέχρι τον τελικό πελάτη.

6. Βασικά Αρχεία (Master Files): αυτή η ενότητα περιέχει να σύνολο υπηρεσιών 

που χρησιμοποιούνται από όλες τις άλλες ενότητες και περιλαμβάνει:

. Βασικά αρχεία ειδών και ενοτήτων της επιχείρησης (Items/sites): 

ορισμός μονάδων παραγωγής, διακίνησης, αποθήκευσης και 

γραμμών παραγωγής προϊόντων.

• Έλεγχο Αποθεματικού (Inventory Control) για την επεξεργασία 

παραλαβών, εκδόσεων παραστατικών, μετακινήσεων και την
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διαχείριση κυκλικών αττογραφών, καθώς και το ιστορικό αποθεμάτων 

από άλλες ενότητες του συστήματος.

. Φυσικό απόθεμα για την καταμέτρηση του φυσικού αποθέματος 

ειδών.

• Καταγραφή σχολίων η οποία επιτρέπει στον πελάτη να επισυνάπτει 

κείμενα στις λειτουργίες του Λειτουργίες διαχείρισης για ολικό έλεγχο 

και ασφάλεια συστήματος.

. Ιδιαίτερες εφαρμογές μέσω των οποίων μπορούν να αναπτύξουν 

ειδικά προσαρμοσμένες εφαρμογές.

> Υποδομή Λογισμικού

To Integra έχει υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον αντικειμενοστραφή 

προγραμματισμό και λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες με κυρίαρχες το Unix και τα 

Windows. Επικοινωνεί με τις βάσεις δεδομένων Progress, Oracle, Sybase και SQL 

Server.
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2.2.13 MOMENTUM ERP: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

> Περιγραφή Προϊόντος

To Momentum υφίσταται σε δύο εκδόσεις. Η μία έκδοση είναι «πλήρως 

παραμετροποιήσιμη» και ή άλλη έκδοση είναι «άμεσα εγκαταστάσιμη». Η δεύτερη 

έκδοση είναι προ-παραμετροποιημένη λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον μιας 

τυπικής ελληνικής επιχείρησης και βασιζόμενη στο γενικό νομικό πλαίσιο λειτουργίας 

των ελληνικών εταιρειών (ενιαίο λογιστικό σχέδιο και Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων 

Κ.Β.Σ).

Η φιλοσοφία του Momentum διέπεται από την αρχιτεκτονική Ανοικτών Συστημάτων 

και την αρχιτεκτονική Client/Server. Χρησιμοποιεί αντικειμενοστραφή τεχνολογία και 

έτσι μπορεί και χρησιμοποιεί κάθε software module σε διαφορετικές εφαρμογές.

Υποστηρίζει συναλλαγές σε Ευρώ και άλλα νομίσματα και διαθέτει ενσωματωμένο 

σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων EDI για επικοινωνία business-to- 

business.

> Ενότητες Βασικού Συστήματος

. Οικονομικά.

• Αγορές.

. Πωλήσεις.

. Αποθήκες.

• Παραγωγή-Κοστολόγηση.

• Αναλυτική Πληροφόρηση-Στατιστικά.

> Υποδομή Λογισμικού

Είναι αντικειμενοστραφές, υποστηρίζει Oracle RDBMS και ODBC.

Περιβάλλοντα λειτουργίας του:

. UNIX.

. Windows NT.
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. Windows 95.

Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης και άντλησης δεδομένων με βάσεις τρίτων 

κατασκευαστών (Informix,Sybase,DB2).

2.2.14 OneWORLD: J.D Edwards/Softecon

> Περιγραφή προϊόντος

To OneWorld της J. D Edwards είναι ένα πλήρες ERP σύστημα για την οικονομική, 

εμπορική διαχείριση και τον έλεγχο παραγωγής. Απευθύνεται σε εμπορικές και 

παραγωγικές επιχειρήσεις, ενώ με τα υποσυστήματα Energy Chemical Solution 

Project Management παρέχει εξειδικευμένες λύσεις και στον κλάδο εμπορίας 

πετρελαιοειδών χημικών και κατασκευαστικών εταιριών. Είναι δομημένο σύμφωνα 

με μία αρχιτεκτονική δικτυακής ανάπτυξης που αποκαλείται CNC (Configurable 

Network Computing). Εστιάζεται δηλαδή στο δίκτυο και όχι σε κεντρικούς 

υπολογιστές.

Για τον τομέα του e-business, το Oneworld προσφέρει ως ολοκληρωμένη λύση το 

«ActiveEra Ε-business». Η λύση αυτή απαρτίζεται από τα:

ο ActiveEraPortal

Το οποίο προσφέρει πρόσβαση στο επιχειρηματικό πληροφοριακό σύστημα σε 

συνεργάτες και υπαλλήλους, μέσα από το διαδίκτυο.

ο Business-to-Business

Επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μεταξύ εταιρειών για την αγοραπωλησία 

υπηρεσιών και προϊόντων.

ο Business-to-consumer

Προσφέρει λύσεις στην περιοχή του CRM (Customer Relationship Management) 

καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων με τα εργαλεία Commerce 

suite και Microsoft Site Server.

> Ενότητες Βασικού Συστήματος

Οι δραστηριότητες που καλύπτει το ERP σύστημα Oneworld είναι οι εξής:
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1. Βασικό σύστημα

Διευθυνσιογράφος,\Λ/θΓΐ< flow, εργαλεία ανάπτυξης, εργαλεία σχεδίασης εφαρμογών 

αναφορών, business intelligence, localization Κ.Β.Σ (Κώδικας Βιβλίων και 

Στοιχείων).

2. Οικονομική διαχείριση

Γενική, Αναλυτική λογιστική, Παρακολούθηση Εισπράξεων, Παρακολούθηση 

Πληρωμών, Πάγια, Προϋπολογισμός, Διαχείριση Κερδών.

3. Εμπορική διαχείριση/Logistics

Έλεγχος αποθεμάτων, διαχείριση αποθηκών, παρακολούθηση πωλήσεων, 

παρακολούθηση αγορών, τιμολόγηση, σχεδιασμός πρώτων υλών, ηλεκτρονικό 

εμπόριο, διαχείριση μεταφορών, διαχείριση συμβάσεων.

4. Έλεγχος Παραγωγής

Διαχείριση δεδομένων προϊόντων, Έλεγχος Παραγωγής, Configurator,

Προγραμματισμός Παραγωγικών Δυνατοτήτων, Προγραμματισμός Υλικών,

Προβλέψεις, Συντήρηση Εξοπλισμού, Εντολές Παραγωγής, Διαχείριση Ποιότητας.

5. Διαχείριση Υπηρεσιών πελάτη

Διαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων, Διαχείριση Συμβολαίων Συντήρησης/υπηρεσιών, 

Διαχείρισης Εγκατεστημένης Βάσης Πελατών, Τιμολόγηση Υπηρεσιών συντήρησης / 

υποστήριξης.

6. Διαχείριση κατασκευαστικών έργων

Διαχείριση Συμβολαίων, Διαχείριση Υπεργολάβων, Διαχείριση Έργων, Τιμολόγηση.

7. Διαχείριση χημικών πετρελαιοειδών

Διαχείριση παραγγελιών, Διαχείριση χύμα προϊόντων, Διαχείριση μεταφορών, 

Διαχείριση Container

8. E-business

Storefront, Customer Self services, Supplier Self services, Customer Relationship 

Management (CRM).

> Υποδομή λογισμικού

Βασίζεται σε αντικειμενοστραφή αρχιτεκτονική και επιτρέπει εύκολη ανάπτυξη 

εφαρμογών, αλλαγές διαδικασιών και διασύνδεση με εξωτερικές εφαρμογές. Οι
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αλλαγές στην παραμετροποίησή του μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του.

Χρησιμοποιεί τα εργαλεία ActiveEra για την επέκταση των εφαρμογών του στο 

διαδίκτυο μέσω browser, Java και HTML.

Συνεργάζεται με βάσεις δεδομένων DB2, SQL server , OracleKai οι πλατφόρμες 

λειτουργίας του είναι AS/400, RS/6000, ΗΡ9000 και Windows NT servers.

2.2.15 Oracle Applications R 11: Oracle

> Περιγραφή προϊόντος

To σύστημα είναι μια πλήρης σουίτα εφαρμογών που καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας 
επιχείρησης. Τα Oracle Applications R11 χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική Internet 
Computing που τις καθιστά πλήρως Web enabled, και οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτές 
χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε WEB browser. Έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί εξ 
ολοκλήρου από την oracle Corporation, χρησιμοποιώντας τη σχεσιακή βάση δεδομένων της, 
σε συνδυασμό με τα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της τα οποία επιτρέπουν την εύκολη 
προσαρμογή και επέκταση τους. Το μεγαλύτερο μέρος της Oracle Applications είναι 
μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα.

Όσον αφορά τις περιοχές e-commerce , e-business αξίζει να αναφέρουμε ότι 

πρόκειται για εφαρμογές ERP&CRM που τρέχουν αποκλειστικά σε corporate 

internets και στο World Wide Web.

> Ενότητες Βασικού Συστήματος

Περιλαμβάνει πάνω από 100 ενότητες που διακρίνονται στις εξής κύριες κατηγορίες:

. Σώμα ERP: Financial, Supply Chain, Manufacturing, Projects, Human 

Resources

. Σώμα CRM: Sales, marketing, Services, Call Center, E-commerce,

. Εφαρμογές και εργαλεία Business intelligence και Data Warehouse.

> Υποδομή Λογισμικού

Οι Oracle Applications τρέχουν σε όλες σχεδόν τις πλατφόρμες UNIX και Windows 

NT. Η βάση δεδομένων είναι η ORACLE RDBMS.
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> Εττιττλέον/πρόσθετα

Προσφέρει λύσεις business Intelligence και Data Warehousing, δίνοντας τη 

δυνατότητα στους χρήστες να αναλύουν κάθε χρήσιμη πληροφορία, η οποία οδηγεί 

στη βέλτιστη λειτουργία και λήψη αποφάσεων.

2.2.16 ORAMA ERP: Quality & Reliability Α.Ε

> Περιγραφή προϊόντος

To ORAMA ERP δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από την ελληνική εταιρία Quality & 

Reliability Α.Ε και διαθέτει ενσωματωμένες εφαρμογές οικονομικών και διαχείρισης 

προσωπικού, των οποίων η ανάπτυξη εμπλέκει αξιόλογες μεθόδους επιχειρηματικής 

ανάλυσης, εκπαίδευση εργαζομένων και νέες μεθόδους εργασίας. Στο πλαίσιο του 

εμπλουτισμού του συστήματος με νέες δυνατότητες και λειτουργίες έχει δημιουργήσει 

μια ενότητα για e-commerce, για την υλοποίηση των κατηγοριών επιχείρηση προς 

επιχείρηση (Β2Β) και επιχείρηση προς πελάτες (B2C). To ORAMA ERP διασφαλίζει 

τις ανάγκες του χρήστη και αξιοποιεί πλήρως το Διαδίκτυο και το Data Warehousing.

> Ενότητες βασικού συστήματος

• Οικονομική Διαχείριση.

. Γενική Λογιστική.

. Αναλυτική Λογιστική.

. Εμπορική Διαχείριση.

. Διαχείριση Αποθήκης.

. Διαχείριση Πωλήσεων.

. Διαχείριση Αγορών

• Διαχείριση Εισαγωγών.

• Διαχείριση Παραγωγής 

. Παραγωγή.

• Κοστολόγηση Παραγωγής.

• Περιφερειακές Εφαρμογές.
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. M.I.S.

. Προϋπολογισμός.

. Ταμειακός Προγραμματισμός.

• Διαχείριση Παγίων.

• Διαχείριση Service.

. Παρακολούθηση Αυτοκινήτων.

. Διαχείριση Υπηρεσιών.

• Διαχείριση Πελατών.

• Διαχείριση Προμηθευτών.

• Παροχή Υπηρεσιών.

. Λήψη Υπηρεσιών.

• Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μισθοδοσία,Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

. E-commerce/business.

> Υποδομή Λογισμικού

To ORAMA ERP είναι βασισμένο στη βάση δεδομένων Oracle RDBMS με τα σχετικά 

εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών (Developer/Designer) και αρχιτεκτονική 

client/server.

> Επιπλέον/ προαιρετικά

Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS), Προϋπολογισμός (budget), Ταμειακός 

Προγραμματισμός (Cash Flow), Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Service, 

Παρακολούθηση αυτοκινήτων.
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2.2.17 Platinum SQUERA: Epicor Software/Δέλτα Πληροφορική

> Περιγραφή του Προϊόντος

Η ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ είναι αποκλειστική διανομέας για την Ελλάδα και Κύπρο 

του λογισμικού Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών εφαρμογών Platinum SQL/ERA, 

που κατασκευάζει η Epicor Software Corporation (www.epicor.com ) με έδρα στην 

Καλιφόρνια, ΗΠΑ. To ERP PLATINUM έχει σχεδιαστεί σε ανοικτή αρχιτεκτονική 

client/server και ενσωματώνει εφαρμογές που υποστηρίζουν ηλεκτρονικό εμπόριο 

μέσω Internet και επικοινωνίες EDI. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον MS Exchange 

Server (e-mail), ενσωματώνει και αξιοποιεί τα Word και Excel μέσω της τεχνολογίας 

ActiveX/OLE και μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυα ευρείας ζώνης WAN για σύνδεση 

απομακρυσμένων τερματικών και έχει ενσωματωμένο M.I.S (Management 

information System).

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή του δηλώνει ευέλικτο και προσαρμόσιμο, με τις 

συνηθέστερες προσαρμογές του να γίνονται από απλούς χρήστες, χωρίς 

προγραμματισμό. Εγκαθίσταται σε μικρό χρόνο και προβάλλεται ως ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό ως προς το κόστος.

Το σύστημα παρέχει πλήρη κάλυψη του Ευρώ, με δυνατότητα τριγωνισμού 

ισοτιμιών, ενώ ενσωματώνει τη λειτουργικότητα Customer Relation Management 

(CRM).

> Ενότητες Βασικού συστήματος

Οικονομική Διαχείριση

Γενική και αναλυτική λογιστική.

. Εσωτερική κοστολόγηση.

Πελάτες.

. Προμηθευτές.

. Πάγια.

. Αξιόγραφα.

. Διαχείριση χρηματοοικονομικών.

• Διαχείριση πολλαπλών νομισμάτων.
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Διαχείριση Αγορών

Παραγγελίες αγορών.

. Παραγγελίες πωλήσεων.

. Παρακολούθηση αποθεμάτων.

• Logistics.

. Έλεγχος ποιότητας.

• Net-Order.

Βιομηχανική Παραγωγή

. Σχεδιασμός και προγραμματισμός παραγωγής.

• Παρακολούθηση παραγωγής.

Κοστολόγηση παραγωγής.

Διαχείριση Σχέσεων με πελάτες (CRM)

. Αυτοματισμός Πωλήσεων.

. Οργάνωση Πωλήσεων.

Marketing.

. Διαχείριση τεχνικών κλήσεων.

• Υποστήριξη τεχνικών προβλημάτων και υπηρεσίες.

Προϋπολογισμός

• Διαχείριση και ανάλυση προβλημάτων.

. Διαχείριση αποτελεσμάτων, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός.

> Υποδομή Λογισμικού

Οι εφαρμογές Platinum SQL/ERA υποστηρίζονται από τις Microsoft SQL server , 

Microsoft Windows NT. Η αρχιτεκτονική eArchitecture, βασίζεται στο 

αντικειμενοστραφές μοντέλο COM και αξιοποιεί τον Microsoft Site Commerce Server 

για εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου.
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> Επιπλέον/ προαιρετικά

Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου - eStorefront δημιουργία 

ηλεκτρονικού καταστήματος στο Internet για eBusiness και 

eCommerce.

. Διοικητική Πληροφόρηση - Business Intelligence εξελιγμένο Executive 

Information System.

2.2.18 SAP R/3: SAP Hellas A.E 

> Περιγραφή προϊόντος

To SAP R/3 είναι το πλέον διαδεδομένο σύστημα ERP, διεθνώς. Στηρίζεται στην 

αρχιτεκτονική client/server, με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

• Οι πληροφορίες φυλάσσονται σε αρχεία σχεσιακής βάσης δεδομένων 

(relation database), που περιγράφονται στο Λεξικό Δεδομένων της SAP ως 

μία κοινή και μοναδική λογική βάση.

. Γίνεται χρήση της γλώσσας και του περιβάλλοντος ΑΒΑΡ/Ο για τη δημιουργία 

εκτυπώσεων (μέσω report generator) ή και συγκεκριμένων εφαρμογών, 

χρησιμοποιώντας πρότυπο open SQL, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στη βάση 

δεδομένων ή άλλων μη βάσεων SAP.

• Η επικοινωνία με το χρήστη γίνεται μέσω παραθύρων και μενού που 

ορίζονται για κάθε χρήστη και παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης 

δεδομένων σε γραφική μορφή ή μεταφορά αυτών στο περιβάλλον Ms-Office 

για τη δημιουργία αναφορών και άλλων εκτυπώσεων.

Ισχυρό όπλο του συστήματος θεωρείται η δημιουργία των υποεφαρμογών ΒΑΡΙ που 

επιτρέπουν την ενσωμάτωση λειτουργιών από άλλα πακέτα ERP, σε ένα ενιαίο 

περιβάλλον.

Το σύστημα R/3 διατίθεται στα Ελληνικά και υπάρχει δυνατότητα τήρησης 

περισσοτέρων του ενός λογιστικών σχεδίων. Το σύστημα είναι σύννομο και 

εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του ΚΒΣ και του νόμου 270.

Νέο προϊόν: mySAP.com

Η νέα εφαρμογή της SAP αποτελείται από δύο συστατικά: το mySAP.com 

Workplace, που αφορά την εσωτερική μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων, και το
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mySAP.com Marketplace, το οποίο καλύπτει όλες τις επιχειρησιακές ανάγκες μέσα 

στο διαδίκτυο. Πρόκειται για ένα Portal (Κέντρο Ηλεκτρονικού Εμπορίου), το οποίο 

από τη μία πλευρά αποτελεί ένα τεράστιο κέντρο εμπορίου μεταξύ των επιχειρήσεων 

και από την άλλη υποστηρίζει πλήρως τις εσωτερικές διαδικασίες μηχανογράφησης 

των εταιριών που το χρησιμοποιούν.

Όλη η αλυσίδα των επιχειρηματικών λειτουργιών, από τις προμήθειες, την 

παραγωγή, τη διανομή έως την πώληση στον τελικό καταναλωτή, υποστηρίζονται 

μηχανογραφικά από το www.mvSAP.com με μορφή πλήρους outsourcing. Βασικό 

χαρακτηριστικό του mySAP.com Marketplace είναι πως το σύστημα ανοίγει μία 

ατελείωτη αγορά, όπου οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό 

πιθανών προμηθευτών και πελατών.

Η SAP προωθεί, επίσης, στην αγορά τη λύση Fart Start, μία ολοκληρωμένη και 

ελληνικοποιημένη εφαρμογή, που δίνει τη δυνατότητα της άμεσης παραγωγικής 

χρήσης στην επιχείρηση, ανεξάρτητα από προηγούμενο επίπεδο μηχανογράφησης. 

To Fart Star είναι ένα έτοιμο περιβάλλον, παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα του 

λογισμικού SAP R/3 και είναι ανοικτό και επεκτάσιμο.

Δυνατότητες e-business: Η SAP δημιούργησε μια ολοκληρωμένη λύση που 

ονομάζεται «SAP e-business solutions».

> Ενότητες Βασικού Συστήματος

• Οικονομική διαχείριση (FI).

. Κοστολόγηση - Controlling (CO).

• Διαχείριση Παγίων (AM).

. Πωλήσεις και Διανομή (SD).

• Διαχείριση Αποθηκών-Αγορές (ΜΜ).

. Παραγωγή (ΡΡ).

. Διαχείριση ποιότητας (QM).

. Συντήρηση εξοπλισμού (ΡΜ).

. Διαχείριση προσωπικού (HR).

• Διαχείριση Έργων (PS).

• Πληροφόρηση Διοίκησης (EIS-MIS).
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. Workflow (WF). 

Ειδικές λύσεις (IS).

> Υποδομή Λογισμικού

Συνεργάζεται με όλες τις γνωστές βάσεις δεδομένων και όλα τα λειτουργικά 

συστήματα.

> Επιπλέον/Προαιρετικά

Παρέχεται επιπλέον λογισμικό τόσο με τη μορφή των ενοτήτων (π.χ. Ταμειακή 

Διαχείριση (TR), Διαχείριση Κινδύνων Αγοράς (MRM), όσο και ως ξεχωριστό 

λογισμικό, συνοδευτικό του R/3 (π.χ. Business Information Warehouse (BW), 

Advanced Planner and Optimizer (APQ).

2.2.19 SCICOM-AUTO: SCICOM-A.E 

> Περιγραφή προϊόντος

To SCICOM-AUTO είναι ένα εξειδικευμένο ERP για επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του αυτοκινήτου και των μηχανημάτων και οχημάτων 

γενικότερα.

Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με την αγορά στην οποία 

απευθύνεται, οι οποίες είναι οι εξής:

• SCICOM-AutoEnterprise, που απευθύνεται στις κεντρικές αντιπροσωπείες 
αυτοκινήτων και οχημάτων, με εισαγωγές και δίκτυο dealers.

• SCICOM-AutoDealer που είναι μια μικρή έκδοση του Enterprise και 

απευθύνεται στους dealer και γενικά στις μικρές επιχειρήσεις με κάθετες 

μονάδες γύρω από το αυτοκίνητο.

• SCICOM-AutoSMA (Metacar) που απευθύνεται στις νέες μορφές 

επιχειρήσεων γύρω από το αυτοκίνητο που δημιουργούν αλυσίδες 

καταστημάτων λιανικής πώλησης διαφόρων κατασκευαστών (αλυσίδες Super 

Market Αυτοκινήτων) και εμπορεύονται νέα και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 

δυνατότητες ανταλλαγών.
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Όλα τα συστήματα ERP SCICOM-Auto μπορούν να είναι σε πλήρη επικοινωνία 

μεταξύ τους και να αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα με όλες τις διαδικασίες 

πλήρως αυτοματοποιημένες για όλα τα επίπεδα της επιχείρησης μέχρι και την 

πληροφόρηση της διοίκησης. Πολλές από τις λειτουργίες του SCICON-Auto 

λειτουργούν και μέσω Internet.

Δυνατότητες e-business: Η εταιρία προβλέπει ότι σύντομα το προϊόν θα αποτελέσει 

και μία ολοκληρωμένη λύση για e-business και για e-commerce στο χώρο των 

αυτοκινήτων (σε θέματα αναζήτησης προϊόντων, διαμόρφωσης μοντέλων, 

διαμόρφωσης κανονισμών, παραγγελίες, ανταλλαγές, κ.λπ.).

> Ενότητες Βασικού Συστήματος

. Πωλήσεις αυτοκινήτων.

• Διαχείριση ανταλλακτικών.

. Διαχείριση συνεργείου (PDI).

. Διαχείριση εγγυήσεων.

. Οικονομική διαχείριση.

• Δίκτυο αντιπροσώπων.

. Έκθεση αυτοκινήτων.

• Υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων.

> Υποδομή Λογισμικού

Το εξεταζόμενο σύστημα λειτουργεί στις πιο γνωστές πλατφόρμες της αγοράς 
(λειτουργικά Unix και NT) σε περιβάλλον Oracle RDBMS. Διατίθεται σε παραθυρικό ή 

μη περιβάλλον και είναι δομημένο κατά την αρχιτεκτονική client/server, με τα 

εργαλεία της COGNOS.

2.2.20 SEN-Singular Enterprise 

> Περιγραφή προϊόντος

Ελληνικό ERP σύστημα που χρησιμοποιεί το σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων της Oracle. Βασίζεται σε μία παραλλαγή της παγκοσμίως γνωστής
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αντικειμενοστραφούς (object oriented) μεθοδολογίας, Coad-Yourdon. Η μεθοδολογία 

αυτή υποστηρίζεται πλήρως από προηγμένα CASE-tool και είναι πιστοποιημένη κατά 

ISO9001 αλλά και κατά Tick-IT από την Bureau Veritas Quality Internatyional.

Τα χαρακτηριστικά του SEN στον τομέα του Ηλεκτρονικού εμπορίου συνοψίζονται 

στα εξής:

• Δυνατότητα συνεργασίας και ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων με άλλα 

ετερογενή μηχανογραφικά συστήματα (EDI,EDIFACT,EFT κ.λ.π.)

• Δυνατότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών Internet, Intranet &Extranet σε 

επιλεγμένες λειτουργίες του συστήματος (π.χ. τιμοκατάλογοι, λήψη παραγγελιών, 

παρακολούθηση πορείας εκτέλεσης παραγγελίας κ.λ.π.) και για διάφορες 

κατηγορίες χρηστών, όπως πελάτες, συνεργάτες κ.α

> Ενότητες Βασικού συστήματος

. Οικονομική διαχείριση.

. Γενική και Αναλυτική Λογιστική.

. Πελάτες και προμηθευτές.

• Χρηματοοικονομικά παραστατικά.

. Λοιποί συναλλασσόμενοι.

. Διαχείριση εισπρακτόρων.

. Αξιόγραφα.

• Διαχείριση Προμηθειών.

• Παραγγελίες-Αγορές.

. Διαχείριση παραστατικών πωλήσεων.

. Διαχείριση πωλητών και αντιπροσώπων.

. Τιμολογιακή πολιτική.

. Τιμοκατάλογοι.

. Διαχείριση Διανομών.

. Διαχείριση πωλήσεων και διανομών.

• Παραγγελίες-Πωλήσεις.

. Διαχείριση παραστατικών πωλήσεων.
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. Διαχείριση πωλητών και αντιπροσώπων.

. Τιμολογιακή πολιτική.

. Τιμοκατάλογοι.

. Διαχείριση Διανομών.

. Διαχείριση αποθηκών.

. Λογιστική παρακολούθηση ειδών και αποθηκών.

. Διαχείριση παραστατικών αποθηκών.

. Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων.

. Εφοδιαστική διαχείριση αποθηκευτικών χώρων.

• Διαχείριση ροής αποθεμάτων.

• Διαχείριση ασυρμάτων τερματικών.

• Διαχείριση παγίων.

• Λογιστική και χωροταξική.

. Παρακολούθηση παγίων.

. Προληπτική συντήρηση και βλάβες εξοπλισμού.

• Διοίκηση Παραγωγής.

. Τεχνικές προδιαγραφές.

. Διαχείριση παραγωγής.

. Προγραμματισμός και έλεγχος πόρων.

. Κοστολόγηση παραγωγής.

> Υποδομή Λογισμικού

To SINGULAR Enterprise, στην πρώτη του έκδοση, απαιτεί το σχεσιακό σύστημα 

διαχείρισης βάσης δεδομένων της ORACLE και όποιο λειτουργικό σύστημα από τα 

όσα υποστηρίζει η βάση δεδομένων. Υποστηρίζει την αρχιτεκτονική client/server, με 

το σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων, σε γραφικό περιβάλλον 

εργασίας (GUI).
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Μέρος 3°

Επιλογή Συστήματος ERP
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3 Επιλογή Συστήματος ERP

3.1 Εισαγωγή

Οι ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια κατανοούν όλο και περισσότερο την 

ανάγκη προμήθειας ενός συστήματος ERP και έρχονται αντιμέτωποι με το κρίσιμο 

ερώτημα ποιο είναι καταλληλότερο για την δική τους επιχείρηση.

Στην παγκόσμια βιβλιογραφία προτείνονται διάφορες προσεγγίσεις, κυρίως από 

διάφορες εταιρίες συμβούλων, οι οποίες όμως αναφέρονται συνήθως σε πολυεθνικές 

εταιρίες που διεξάγουν λεπτομερείς έρευνες για την επιλογή ERP συστημάτων και 

δεν αρμόζουν στην ελληνική πραγματικότητα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει σε καμία 

περίπτωση ότι η επιλογή ενός συστήματος ERP θα πρέπει να είναι μια γρήγορη και 

επιπόλαια επιλογή. Αντίθετα θα πρέπει να βασίζεται σε μια δομημένη και 

αποτελεσματική έρευνα, η οποία θα διαρκεί κάποιους μήνες και θα εξασφαλίζει την 

όσο το δυνατόν καλύτερη επιλογή.

Η επιλογή ενός ακατάλληλου συστήματος ERP οδηγεί στην υιοθέτηση μιας 

αρχιτεκτονικής η οποία δεν ταιριάζει με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης 

και η κρισιμότητα του σταδίου επιλογής φαίνεται πλέον αργά, όταν το ERP δεν 

καταφέρνει να συναντήσει του στόχους της επιχείρησης [27], Δυστυχώς, οι 

περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ακολουθούν μια γρήγορη 

διαδικασία επιλογής που βασίζεται σε ένα μόνο σύστημα ERP, ή στα αποτελέσματα 

ερευνών μεγάλων εταιριών συμβούλων ή στην χειρότερη περίπτωση, όπως 

διαπιστώσαμε από τις συνεντεύξεις με του προμηθευτές, επειδή η επιχείρηση νιώθει 

την ανάγκη να αγοράσει το ERP της ανταγωνίστριας εταιρίας στον κλάδο της. 

Φυσικά, σε όλους τους παραπάνω λόγους υπάρχει παντελής έλλειψη της δομημένης 

και αποτελεσματικής έρευνας που αναφέραμε προηγουμένως και ενέχουν διάφοροι 

κίνδυνοι ακόμη και στην περίπτωση των αποτελεσμάτων εταιριών που εξειδικεύονται 

σε τέτοιου είδους επιλογές και χρηματοδοτούνται από τις ίδιες τις κατασκευάστριες 

εταιρίες των ERP συστημάτων.

Σε κάθε Πληροφοριακό Σύστημα, υπάρχουν δύο σαφώς διακριτές ομάδες 

απαιτήσεων: α) Οι Πόροι, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό, τα προϊόντα, οι 

εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, οι πελάτες, οι προμηθευτές, τα χρηματικά διαθέσιμα, 

και β) Οι Διαδικασίες, δηλαδή οι τρόποι, οι μέθοδοι και οι συνθήκες κάτω από τις 

οποίες παράγονται, διακινούνται, συνεργάζονται, εμπλέκονται, συνδυάζονται και
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αξιοποιούνται οι Πόροι. Αυτό που κάνει τις επιχειρήσεις ακόμη και του ίδιου κλάδου 
διαφορετικές είναι, ο διαφορετικός, ο δικός τους τρόπος αξιοποίησης των 

επιχειρησιακών Πόρων, δηλαδή ο δικός τρόπος εξυπηρέτησης των πελατών, η δική 

τους διαδικασία διεκπεραίωσης παραγγελιών, η δική τους μέθοδος παραγωγής 

προϊόντων, ο δικός τους τρόπος διαχείρισης διαθεσίμων κλπ.

Η επιλογή του λογισμικού ERP και του προμηθευτή είναι κρίσιμη για την επιτυχία του 

συνολικού έργου.

Ο κ. Τάσος Κυριακίδης, Γενικός Διευθυντής της KLEEMAN HELLAS, σε ομιλία που 

έδωσε σχετικά με την επιλογή προμηθευτή για την υλοποίηση συστημάτων ERP 

δήλωσε τα παρακάτω:

"Το πρώτο βήμα στη διαδικασία επιλογής είναι η σύσταση ομάδας αξιολόγησης και 

επιλογής. Σε αυτή πρέπει να συμμετέχουν ο Υπεύθυνος Πληροφορικής (IT Manager) 

της εταιρίας και εκπρόσωποι των σημαντικότερων λειτουργιών/διαδικασιών. 

Πρόεδρος της ομάδας αξιολόγησης και επιλογής θα πρέπει να είναι ο διευθυντής που 

αντιπροσωπεύει τον εταιρικό προσανατολισμό (π.χ. ο Γενικός Διευθυντής κ.λπ.). 

Κατά την αξιολόγηση των λογισμικών ERP σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει 

εξωτερικός σύμβουλος, ο οποίος διαθέτει τεχνογνωσία και αντικειμενικότητα".

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο εξωτερικός σύμβουλος λόγω της 

αποστασιοποιημένης θέσης του είναι ο καταλληλότερος για το σφαιρικό εντοπισμό 

των αναγκών της επιχείρησης και την τήρηση των ισορροπιών. Τέλος, λόγω της 

εμπειρίας που διαθέτει είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες benchmarking, στη 

σύνταξη των προδιαγραφών.

3.2 Η επιλογή του Λειτουργικού Συστήματος
Η επιλογή του λειτουργικού συστήματος και της βάσης δεδομένων είναι δύο θέματα 

σημαντικά που πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία επιλογής του 

ERP συστήματος και για το λόγο αυτό θα τα εξετάσουμε χωριστά.

Οι απαιτήσεις στην υλοποίηση ενός ERP συστήματος καθορίζονται από τον όγκο 

των εργασιών που εκτελούνται καθημερινά σε μια επιχείρηση και των αριθμό των 

χρηστών που εργάζονται ταυτόχρονα στο σύστημα.

Όσον αφορά την επιλογή λειτουργικού συστήματος πριν μερικά χρόνια ο όρος 

αυξημένες απαιτήσεις ήταν αποκλειστικό προνόμιο του Unix. Σήμερα, η κατάσταση 

αυτή τείνει να αλλάξει υπέρ της Microsoft με τη μετάβαση από τα NT 3.51 στα NT
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4.0. Η SAP και η Baan αναφέρουν ότι τα Windows NT μπορούν να υποστηρίξουν 

1000 χρήστες ταυτόχρονα, χωρίς σημαντική επιβάρυνση στην ταχύτητα 

επεξεργασίας. Αν και ο αριθμός των χρηστών έχει αμφισβητηθεί κατά καιρούς και 

οριοθετείτε στους 250 χρήστες, αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει καθόλου τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, των οποίων οι ανάγκες είναι δύσκολο να ξεπεράσουν τους 200 χρήστες 

ταυτοχρόνως [28],

Ένας ακόμη βασικός παράγοντας στην επιλογή λειτουργικού συστήματος είναι και το 

κόστος του, το οποίο εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος της υλοποίησης. Οι αναλυτές 

υποστηρίζουν ότι τα Windows NT μπορούν να υλοποιηθούν με 25% έως 50% 

μικρότερο κόστος από τις αντίστοιχες υλοποιήσεις σε Unix. Επίσης, σύμφωνα με 

μετρήσεις της Aberdeen Group από πλευράς hardware μια υλοποίηση Unix κοστίζει 

τρεις έως οκτώ φορές περισσότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη σε NT.

Εκτός από το κόστος που προαναφέρθηκε μια επιχείρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη 

της και το κόστος της ανθρώπινης υποδομής, η επιλογή του λειτουργικού 

συστήματος θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το λειτουργικό σύστημα που 

χρησιμοποιούσε η επιχείρηση πριν την υλοποίηση ενός ERP συστήματος και στο 

οποίο ήταν εξοικειωμένοι οι εργαζόμενοι της. Η εκμάθηση ενός νέου συστήματος 

συνεπάγεται την πρόσληψη νέων εργαζομένων και την εκπαίδευση των 

προηγούμενων, το οποίο αποτελεί πρόσθετο κόστος στην υλοποίηση του ERP 

συστήματος και πρέπει να συνεκτιμηθεί.

3.3 Η επιλογή της Βάσης Δεδομένων
Η επιλογή τα βάσης δεδομένων θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι παρακάτω 

παράγοντες [28]:

■ Χωρητικότητα

■ Απόδοση της βάσης δεδομένων

■ Απαιτήσεις διαχείρισης

■ Βάση δεδομένων ως εργαλείο ανάπτυξης

■ Συνεργασίες των κατασκευαστών ERP

1. Χωρητικότητα

Από άποψη χωρητικότητας οι πιο διαδεδομένες βάσεις όπως είναι η Oracle, το MS 

SQL Server, η INFORMIX, η DB 2 και η ADABAS D, μπορούν αδιαμφισβήτητα να
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ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας ελληνικής επιχείρησης, ενώ στην πράξη 

διαπιστώνουμε ότι πολλά από τα αρχεία της επιχείρησης αρχικά διατηρούνται και σε 

άλλες βάσεις δεδομένων μέχρι να επιτευχθεί πλήρως η μεταφορά των απαραίτητων 

δεδομένων.

2. Απόδοση της βάσης δεδομένων

Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η απόδοση της βάσης, δηλαδή η ικανότητα της να 

διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα στοιχεία που περιέχει. Η Microsoft ισχυρίζεται ότι με 

τον MS SQL Server 7.0 σε NT πλατφόρμα ο αριθμός των ταυτόχρονων χρηστών 

μπορεί να φτάσει τους 2.400.

3. Απαιτήσεις διαχείρισης

Συμπληρωματικά με την ικανότητα διαχείρισης καλό είναι η βάση δεδομένων να 

διαθέτει και εσωτερικούς μηχανισμούς αυτόματης αναδιοργάνωσης του χώρου. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι βάσεις όπως ο MS SQL Server και η ADABAS D έχουν 

δυνατότητα αυτόματης αναδιοργάνωσης σε αντίθεση με την Oracle και την 

INFORMIX οι οποίες έχουν την δυνατότητα αυτή κατόπιν ειδικής διαδικασίας.

4. Βάση δεδομένων ως εργαλείο ανάπτυξης

Ένα ακόμη κριτήριο επιλογής είναι και κατά πόσο η υλοποίηση του ERP συστήματος 

στηρίζεται στη βάση δεδομένων ως εργαλείο ανάπτυξης. Καλό είναι να είναι 

ανεξάρτητη όπως για παράδειγμα συμβαίνει με το ERP της SAP, η οποία έχει 

αναπτύξει δική της γλώσσα την ΑΒΑΡ για την υλοποίηση των επιπλέον απαιτήσεων 

και με τον τρόπο αυτό η επιλογή της βάσης δεν περιορίζεται από την ύπαρξη των 

εργαλείων ανάπτυξης της βάσης δεδομένων. Αντίθετα η επιλογή ενός συστήματος 

ERP όπως για παράδειγμα της Oracle συνεπάγεται ότι η βάση δεδομένων θα είναι 

και αυτή της Oracle.

5. Συνεργασίες των κατασκευαστών ERP

Η πρόταση του κατασκευαστή ERP θα πρέπει να εξετάζεται διεξοδικά, γιατί πίσω 

από αυτήν μπορεί να κρύβονται στρατηγικές συμμαχίες σε επιχειρηματικό επίπεδο.

109



Αθανασία -ηοονιαννοπούλου Η Ανοοά των ERP Συστηυάτων στην Ελλάδα

Όπως είδαμε και στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής, σχεδόν όλα τα σύγχρονα 

ERP παρέχουν στις επιχειρήσεις την δυνατότητα επιλογής τόσο του λειτουργικού 

συστήματος όσο και της βάσης δεδομένων. Η τελική επιλογή θα πρέπει να γίνεται με 

τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και το κόστος, ενώ δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί η 

μετάβαση δεδομένων (data migration) στο νέο σύστημα.

3.4 Κρυμμένα κόστη
Πρόσφατη έρευνα της Meta Group σε 63 επιχειρήσεις (μικρομεσαίες, μεσαίες και 

μεγάλες) έδειξε ότι το συνολικό κόστος ενός ERP συμπεριλαμβανομένου του 

κόστους: λογισμικού, υπηρεσιών συμβούλων και του εσωτερικού κόστους του 

προσωπικού ανέρχεται σε 15 εκατ. δολάρια (300 εκατ. Το ακριβότερο και 400 

χιλιάδες το φθηνότερο). Παρόλο, που είναι δύσκολο να καθοριστεί γενικά το κόστος 

για όλα τα είδη των επιχειρήσεων, ο μέσος όρος των 25 εκατ. δολαρίων είναι 

ενδεικτικός για να αποτυπωθεί το μεγάλο κόστος κτήσης ενός συστήματος ERP [15],

Η κάθε επιχείρηση έχει εκατοντάδες διαφορετικές παραμέτρους που πρέπει να 

συνυπολογιστούν για να γίνει ο προϋπολογισμός εγκατάστασης ενός συστήματος 

ERP Το καθ' αυτό κόστος του πακέτου ERP δεν είναι παρά ένα μικρό κομμάτι του 

συνόλου. Τα υπόλοιπα είναι έξοδα λειτουργικού συστήματος, της βάσης δεδομένων, 

της ανάγκης δικτύωσης, το κόστος μετατροπής και αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, 

το ανθρώπινο δυναμικό , οι σύμβουλοι κ.α

Οι εταιρίες που αποφασίζουν να εγκαταστήσουν ένα ERP σύστημα σπάνια μπαίνουν 

στην διαδικασία να ερευνήσουν αν θα απόδοση η εφαρμογή ενός ERP, ώστε να 

συμβάλλει στην μείωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. Ο κυριότερος 

λόγος υιοθέτησης ενός ERP συστήματος σύμφωνα με την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας είναι γιατί οι επιχειρήσεις 
περιμένουν ότι ένα ολοκληρωμένα σύστημα εφαρμογών θα πρέπει να είναι 

φθηνότερο και ευκολότερο στη χρήση από μερικές δεκάδες μικρές εφαρμογές. "Ένα 

άλλο σημείο που τόνισαν οι προμηθευτές των ERP ότι αποτελεί βασικό κίνητρο 

προμήθειας ενός ERP είναι η αγορά του από τους ανταγωνιστές.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι λίγες μόνο παραλείψεις στη διαμόρφωση του 

προϋπολογισμού είναι ικανές να διαμορφώσουν τα έξοδα με τέτοιο τρόπο που να 

επιφέρουν δυσμενή αποτελέσματα στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Στη συνέχεια παραθέτονται τα κρυμμένα κόστη που μπορούν να επηρεάσουν την 

υλοποίηση ενός συστήματος ERP τα σημεία αυτά είναι πιθανόν να δημιουργήσουν
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ένα λανθασμένο προϋπολογισμό αν δεν εκτιμηθούν σωστά πριν από την 

διαμόρφωση του συνολικού κόστους [23].

1. Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση είναι το πιο παραπλανητικό στοιχείο σε έναν προϋπολογισμό. 

Συνήθως το κόστος της εκπαίδευσης δεν παραμελείτε αλλά υποτιμάται η σοβαρότητα 

του και είναι το πρώτο βήμα στην προσπάθεια των διευθυντών για μείωση των 

εξόδων. Πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι το προσωπικό καλείτε να μάθει ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα νέων διαδικασιών και όχι απλά μια καινούργια διεπαφή ενός 

λογισμικού. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα της μείωσης των εξόδων εκπαίδευσης 

φαίνονται αρκετά αργότερα [29].

2. Ολοκλήρωση και έλεγχος λειτουργίας

Η ολοκλήρωση ενός συστήματος με άλλες εφαρμογές που υπάρχουν στην 

επιχείρηση, καθώς και ο έλεγχος καλής λειτουργίας και επικοινωνίας μεταξύ τους 

είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας στον οποίο ο αρχικός προϋπολογισμός 

μπορεί να αστοχήσει. Τις περισσότερες φορές η παρανόηση που γίνεται από την 

πλευρά της επιχείρησης είναι ότι μπορεί να αλλάξει προγραμματιστικά τα κεντρικά 

σημεία ενός ERP συστήματος, ώστε να δουλεύουν σύμφωνα με τα δεδομένα της 

επιχείρησης.όπως είδαμε στο πρώτο μέρος της εργασίας κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά 

δύσκολο και συνεπάγεται μεγάλο ψυχικό και χρηματικό κόστος, καθώς οι αλλαγές θα 

πρέπει να ελεγχθούν από την αρχή με όλες τις συνέπειες τους. Όπως και στην 

περίπτωση της εκπαίδευσης η ολοκλήρωση και ο έλεγχος λειτουργίας θα πρέπει να 

γίνεται με την λογική των διαδικασιών και οι εμπειρογνώμονες συστήνουν μια 

πραγματική δοκιμή μετά την ενσωμάτωση όλων των απαραίτητων εφαρμογών, ώστε 

να παρακολουθηθεί για παράδειγμα μια πραγματική αγορά από την παραγγελία 

μέχρι την πληρωμή του τιμολογίου. Η δοκιμή αυτή πρέπει να γίνει με την συμμετοχή 

των εργαζομένων που θα πραγματοποιούν τη διαδικασία αυτή στο μελλοντικό ERP 

σύστημα [29],

3. Μετατροπή δεδομένων

Η μεταφορά των διαφόρων αρχείων της επιχείρησης από το παλιό σύστημα σε ένα 

ERP κοστίζει, ενώ τα αρχεία που διατηρούσε η επιχείρηση στο παλιό σύστημα 

πολλές φορές διαπιστώνεται ότι είναι αμφίβολης ποιότητας ή υπάρχουν πολλές
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φορές. Μια λύση στο παραπάνω πρόβλημα είναι να αναλάβει μια εξειδικευμένη 

εταιρία συμβούλων να μετατρέψει τις πληροφορίες και η άλλη λύση είναι οι 

πληροφορίες να ελεγχθούν, να αξιολογηθούν και να καταχωρηθούν εκ νέου από την 

ίδια την επιχείρηση. Η δεύτερη λύση πολλές φορές αποδεικνύεται φθηνότερη σε 

χρήμα αλλά και σε χρόνο.

Πάντως, σημαντικό είναι η επιχείρηση να παραδεχθεί ότι υπάρχουν προβλήματα 

καταχώρησης δεδομένων στα παλιά συστήματα και να το διαπιστώσει πριν την 

μεταφορά δεδομένων στο νέο σύστημα, γιατί αλλιώς δεν θα έχει προβλέψει ένα 

σημαντικό κόστος στον προϋπολογισμό της [29],

4. Ανάλυση Δεδομένων

Συχνά τα δεδομένα ενός ERP συστήματος θα πρέπει να συνδυάζονται με δεδομένα 

από εξωτερικές πηγές, ώστε να δώσουν αποτελέσματα ανάλυσης χρήσιμα για την 

επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές που υπάρχουν μεγάλες ανάγκες ανάλυσης των 

δεδομένων θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό και το κόστος μιας 

αποθήκης δεδομένων (Data warehousing).

Η ανανέωση των δεδομένων σε καθημερινή βάση είναι δύσκολο να επιτευχθεί στην 

αποθήκη δεδομένων και δυστυχώς τα ERP συστήματα δεν έχουν εξελιχθεί τόσο , 

ώστε να μπορούν να ξεχωρίζουν ποιες πληροφορίες έχουν αλλάξει από μέρα σε 

μέρα στο σύστημα. Μια λύση στο πρόβλημα είναι να γίνει προσαρμογή στον κώδικα, 

ώστε να εκτελείτε η παραπάνω ενημέρωση και το κόστος αυτό να υπολογιστεί πριν 

από την τελική κατάρτιση του προϋπολογισμού [29].

5. Οι Σύμβουλοι

Ο πιο εύκολος τρόπος για να ξεφύγει μια επιχείρηση από τον προϋπολογισμό της 
είναι να μην μετρήσει σωστά το πόσοι σύμβουλοι και σε ποια αντικείμενα του έργου 

θα χρειαστούν για την μετάβαση στο νέο σύστημα. Χρειάζονται μετρήσιμα σημεία 

καθώς και ξεκάθαρες ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας στα συμβόλαια 

συνεργασίας με τους συμβούλους. Επίσης, συνιστάται ο καθορισμός του 

προϋπολογισμού να μην γίνει μόνο από τον σύμβουλο, αλλά και από ομάδες 

εργαζομένων που θα εφαρμόσουν το σύστημα ως τελικοί χρήστες του συστήματος 

[29].
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6. Ανθρώπινο Δυναμικό

Είναι γνωστό ότι η επιτυχία ενός πληροφοριακού συστήματος εξαρτάται άμεσα από 

το ανθρώπινο δυναμικό του. Τα ERP έχουν ένα πολύπλοκο λογισμικό που δεν 

μπορεί να ανατεθεί σε οποιονδήποτε. Το άσχημο είναι ότι όταν τελειώσει η 

υλοποίηση του ERP η επιχείρηση πιθανόν να χρειαστεί να αντικαταστάσει 

ορισμένους από τους εργαζόμενους. Καλό θα ήταν η αντικατάσταση των 

εργαζομένων να γίνει πριν από την υλοποίηση του ERP γιατί το προσωπικό αυτό στο 

τέλος του έργου θα είναι υψηλά εξειδικευμένο και η ανεύρεση νέων εργαζομένων με 

τις συγκεκριμένες γνώσεις θα είναι σχεδόν αδύνατη [29],

Το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να καθιερώσει bonus και νέες 

πολιτικές μισθών, ώστε να διατηρήσει και μελλοντικά το εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό που η ίδια δημιούργησε [11].

7. Ομάδα Υλοποίησης

Ένα έργο υλοποίησης πραγματοποιείται από μια ομάδα εργαζομένων στην 

επιχείρηση, οι οποίοι είχαν άλλη θέση στον οργανισμό πριν την υλοποίηση του ERP. 

Η εργασία αυτής της ομάδας δεν σταματά με το τέλος της εγκατάστασης ενός ERP 

συστήματος, όπως γινόταν συνήθως με τα πακέτα εφαρμογών στο παρελθόν.

Το λάθος των επιχειρήσεων είναι ότι δεν διαβλέπουν την συνέχιση του ρόλου της 

ομάδας εργασίας, με αποτελέσματα να μη αξιοποιούνται οι δυνατότητες του ERP 

συστήματος και να σταματούν να διατίθενται κονδύλια για περαιτέρω ανάπτυξη ενώ 

οι επιχειρήσεις αναμένουν άμεσα κέρδη. Ο χρόνος ο οποίος ένα σύστημα ERP θα 

αρχίσει να αποδίδει κέρδη, σύμφωνα με έρευνα της Meta Group υπολογίζεται σε 31 

μήνες συνολικά από τη στιγμή που ξεκινά το έργο του ERP συστήματος, αν δεν 

υπάρχουν καθυστερήσεις αυτό σημαίνει οκτώ μήνες με ένα χρόνο μετά την 

λειτουργία του. Οπότε συμπεραίνουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν κονδύλια 

για την διατήρηση της ομάδας εργασίας για έναν τουλάχιστον επιπλέον χρόνο, μετά 

την φάση Go Live του ERP.

3.5 Επιλογή του καταλληλότερου ERP

Όταν μια επιχείρηση καλείται να επιλέξει από μια σειρά προϊόντων ERP θα πρέπει να 

εστιάσει την προσοχή της στο προϊόν και στον προμηθευτή. Το προϊόν θα πρέπει να
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καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης και ο προμηθευτής να της 

διασφαλίζει ότι θα βρίσκεται στο προσκήνιο για αρκετά χρόνια.

Αρχικά θα πρέπει να γίνει μια ταξινόμηση των διάφορων λογισμικών ERP της αγοράς 

με βάση τα παρακάτω:

> Συμβατότητα ERP με εταιρικό προσανατολισμό

> Πληρότητα / Βαθμός ολοκλήρωσης

> Οικονομικός προσανατολισμός

S Εμπορικές επιχειρήσεις 

ν' Παραγωγικές επιχειρήσεις 

ν' Κατασκευαστικές επιχειρήσεις / Project

ν' Δημόσιοι οργανισμοί

> Κόστος software & υλοποίησης (ανά χρήστη)

Η αξιολόγηση πρέπει να είναι πολύ-κριτηριακή και να ακολουθήσει συστηματική 

διαδικασία. Σημαντικές φάσεις συνοψίζονται κατωτέρω [5],

Φάση 1

Σε αυτή τη φάση βασικό κριτήριο αποτελεί η συμβατότητα του συστήματος ERP με 

τον εταιρικό προσανατολισμό, π.χ. οικονομικό, εμπορικό, παραγωγικό, 

κατασκευαστικό ή δημόσιο οργανισμό.

Επιχειρήσεις παρόμοιου προσανατολισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελούν 

μια πολύτιμη πηγή σχετικών πληροφοριών. Το αποτέλεσμα της φάσης αυτής δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των 7 λογισμικών ERP.

Φάση 2

Κατά τη δεύτερη φάση πραγματοποιείται η αξιολόγηση πρώτου επιπέδου, στην 

οποία τα προεπιλεγμένα συστήματα της πρώτης φάσης αξιολογούνται τόσο όσον 

αφορά τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όσο και με βάση τα
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χαρακτηριστικά του προμηθευτή. Το αποτέλεσμα της φάσης αυτής είναι τα 2-4 

επικρατέστερα συστήματα ERP. Αντιπροσωπευτικά κριτήρια παρουσιάζονται 

κατωτέρω.

Κριτήρια Επιλοντκ Λονισυικού ERP

♦ Ελληνικοποίηση

♦ Εντοπιότητα (Localization).

♦ Επεκτασιμότητα.

♦ Προσαρμοστικότητα.

♦ Αρχιτεκτονική client-server. Internet based.

♦ Πλατφόρμα εξοπλισμού (hardware).

♦ Λειτουργικό Σύστημα.

♦ Συνεργασία με ανεξάρτητες εφαρμογές.

♦ Ολοκλήρωση Βάσης Δεδομένων (Database Integration).

♦ Γλώσσα Υλοποίησης.

♦ Γλώσσα Προγραμματισμού.

Κριτήρια Software House και Αντιπροσώπου

♦ Οικονομική ισχύς εταιρίας (Ελλάδα και εξωτερικό).

♦ Εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις (Ελλάδα και εξωτερικό).

♦ ISO προμηθευτή (ανάπτυξη λογισμικού, υλοποίηση και συντήρηση - Εγγύηση).

♦ Εγγύηση

♦ Υποστήριξη

♦ Κόστος / χρήστη

• Κόστος λογισμικού / hardware

• Κόστος υλοποίησης
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• Χρόνος υλοποίησης

• Κόστος υποστήριξης

• Κόστος Εκπαίδευσης

Φάση 3

Στην τρίτη φάση οι κατασκευαστές/αντιπρόσωποι των συστημάτων ERP της 

προηγούμενης φάσης καλούνται να πραγματοποιήσουν επίδειξη (demo) σε 

συγκεκριμένες κρίσιμες διαδικασίες ή ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, ώστε να 

εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του συστήματος στο περιβάλλον της εταιρίας. Εδώ 

κρίνονται και οι ολοκληρωμένες οικονομικές προσφορές από τους προμηθευτές και 

επιλέγεται η συμφερότερη τεχνική/οικονομική προσφορά.

3.6 Ο ρόλος του Συμβούλου
Ο ρόλος του συμβούλου είναι να προσφέρει την τεχνογνωσία, την αντικειμενικότητα, 

τον εντοπισμό των αναγκών, τις Benchmark processes, την Benchmark 

εγκατάστασης και να τηρήσει τις ισσοροπίες.
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Μέρος 4°

Τάσεις στην Αγορά των Συστημάτων ERP
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4 Τάσεις στην αγορά των συστημάτων
ERP

4.1 Η τάση της διεθνούς αγοράς
Στον διεθνή χώρο υπάρχει γενικότερα μια συζήτηση σχετικά με τους ρυθμούς 

ανάπτυξης που θα επικρατήσουν στην αγορά των ERP μετά το 2000. Η αναλυτές της 

AMR Research Inc., η οποία είναι leader στον κλάδο της και εξειδικεύεται σε 

επιχειρησιακές εφαρμογές, προβλέπει ότι η αγορά των ERP θα αυξηθεί κατά 37% 

έως το 2004 [15 & 81]. Η πρόβλεψη αυτή είναι αντίθετη με μια άλλη μερίδα αναλυτών 

της Gartner Group, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο ρυθμός αύξησης της ζήτηση για 

συστήματα ERP θα μειωθεί την περίοδο του 2000 [11], Σύμφωνα, με τα τελευταία 

στατιστικά στοιχεία της ίδιας εταιρίας τους 18 τελευταίους μήνες η αγορά των ERP 

έχει σημειώσει άνοδο μόλις 2% [11].

Americas

Εικόνα 9: Πρόβλεψη αγοράς, Πηγή Computer World, 1998 [36]

Η αντίληψη που φαίνεται να επικρατεί είναι ότι η αγορά θα συνεχίζει να αναπτύσσεται 

αλλά με διαφορετικούς τρόπους από ότι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Ο στόχος 

πλέον της επιχείρησης φαίνεται να μετατοπίζεται από την υλοποίηση του έργου στην 

επιχειρηματική ανάπτυξη με την βοήθεια των συστημάτων ERP.
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Η αγορά των ERP θα συνεχίσει να αναπτύσσεται για τους εξής λόγους:

■ Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αγοράσει μόνο τα βασικά υποσυστήματα 

(modules) και θα συνεχίζουν να τα εμπλουτίζουν με συμπληρωματικά 

υποσυστήματα.

■ Η αγορά των μεσαίων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί πρόσφορο 

έδαφος για τους προμηθευτές των ERP.

■ Οι παλαιότερες εξειδικευμένες λύσεις μηχανογράφησης τείνουν ολοένα και 

περισσότερο να αντικατασταθούν από ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης.

■ Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς επιβάλλει νέους κανόνες και καθιστά 

δυσκολότερο τον έλεγχο μιας επιχείρησης.

■ Ο ανταγωνισμός επιφέρει ανάπτυξη στις τεχνολογίες πληροφορικής.

4.2 Η πορεία της Ελληνικής Αγοράς ERP
Γεγονός είναι ότι η τεχνολογία ERP δεν είχε μέχρι πρόσφατα διεισδύσει αισθητά στην 

ελληνική αγορά, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είχαν συνειδητοποιήσει την 

ανάγκη αναδιοργάνωσης των λειτουργιών τους με βάση την τεχνολογία αυτή, ούτε 

είχαν την αναγκαία οργανωτική δομή και τους απαραίτητους πόρους για μια τόσο 

σημαντική επένδυση. Εκτός αυτού στην Ελλάδα υπήρχε σοβαρή έλλειψη 

εξειδικευμένων συμβούλων για την υποστήριξη της εφαρμογής των συστημάτων 

ERP.

Μετά από έρευνα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για λογαριασμό του 

ΣΕΒ φαίνεται ότι οι βιομηχανικές μονάδες της χώρας μας υστερούν στη χρήση της 

πληροφορικής. Το βασικότερο συμπέρασμα είναι ότι στην τελευταία τριετία, οι μέσες 

ετήσιες επενδύσεις για πληροφορική και δίκτυα υπολογιστών ανήλθαν σε 121,68 

εκατ. δραχμές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα του Παν. Αιγαίου πραγματοποιήθηκε 

σε 137 μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρούνται η "αφρόκρεμα" της 

ελληνικής βιομηχανίας. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις απασχολούν κατά 

μέσο όρο 6,53 εξειδικευμένους υπαλλήλους με ειδικότητα στην πληροφορική και τα 

δίκτυα, όταν το μέσο απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται σε 477,2 εργαζόμενους 

και ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών σε 31,2 δισ. δραχμές.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι περισσότερες επιχειρήσεις του δείγματος δεν 

διαθέτουν ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη του συνόλου των 

δραστηριοτήτων τους.
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Μεγάλο ποσοστό από αυτές διαθέτουν ορισμένες βασικές εφαρμογές 

μηχανογραφικής υποστήριξης κάποιων οικονομικών λειτουργιών τους, όπως είναι η 
λογιστική (99%), η μισθοδοσία (96%), η διαχείριση και παρακολούθηση τιμολογίων 

και εισπρακτέων λογαριασμών (92%) και η διαχείριση και παρακολούθηση 

προμηθειών και προμηθευτών (91%). Αντίθετα, είναι μικρά τα ποσοστά των 

επιχειρήσεων του δείγματος που διαθέτουν τις λοιπές βασικές εφαρμογές 

μηχανογραφικής υποστήριξης των διοικητικο-οικονομικών υπηρεσιών τους.

Σε ό,τι αφορά το Internet και το ηλεκτρονικό εμπόριο, από την έρευνα προέκυψε ότι 

πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων διαθέτει τοπικό δίκτυο (90,4%), πρόσβαση 

OToInternet (96,3%), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (86%), ιστοσέλιδα στο Internet 

(58,1%)και δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) (53,7%). Από την άλλη πλευρά, πολύ 

λίγες επιχειρήσεις πραγματοποιούν προηγμένες εφαρμογές στο Διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, μόνο το 15,4% των επιχειρήσεων του δείγματος πραγματοποιείοη-line 

αγορές μέσω Internet, ενώ μόνο το 2,9% πραγματοποιεί on-line πωλήσεις μέσω του 

web site. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις ΗΠΑ και Μ. Βρετανία ανέρχονται στο 40% για 

πωλήσεις και στο 17% σε ό,τι αφορά αγορές μέσω Internet.

Σημειώνεται ότι στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της Μεγ. Βρετανίας, τα ποσοστά αυτά 

διευρύνονται, καθώς περιορίζεται το δείγμα των επιχειρήσεων στις πολύ μεγάλες 

επιχειρήσεις.

Ουσιαστικό συμπέρασμα είναι ότι οι βιομηχανίες μας αξιοποιούν την πληροφορική 

περισσότερο ως τεχνικό θέμα, πάρα ως ένα μηχανισμό υποστήριξης των 

αποφάσεών τους.

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η κατάσταση αυτή δείχνει να μεταβάλλεται ραγδαία.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνειδητοποιούν πλέον ότι η εφαρμογή των σύγχρονων 
πληροφοριακών συστημάτων ERP, σε συνδυασμό με την αναδιοργάνωση των 

επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και την υιοθέτηση πιο ευέλικτων οργανωτικών 

δομών, αποτελεί πλέον αναγκαία προϋπόθεση για να παραμείνουν ανταγωνιστικές 

στο σύγχρονο σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αποτέλεσμα είναι μια 

αναμενόμενη έκρηξη στην αγορά των συστημάτων ERP, η οποία έχει ήδη αρχίσει και 

αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον την πρώτη πενταετία του νέου αιώνα.

Ήδη ένας σεβαστός αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων έχει ήδη επενδύσει σε ένα από 

τα συστήματα ERP που κυκλοφόρησαν σχετικά πρόσφατα στην ελληνική αγορά, ενώ 

και η μεγάλη πλειοψηφία των υπολοίπων επιχειρήσεων αναμένεται αργά ή γρήγορα 

να προχωρήσει στην επένδυση αυτή. Στην έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε
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στα πλαίσια αυτής της εργασίας χαρακτηριστική ήταν η έκπληξη που έδειξαν οι 

προμηθευτές από το πόσο αυξήθηκαν οι ανταγωνιστές τους!

Στην αύξηση των ελληνικών επιχειρήσεων που προμηθεύονται ERP συστήματα θα 

συμβάλουν ουσιαστικά οι παρακάτω παράγοντες:

■ η σταδιακή ενοποίηση της χώρας μας με το νομοθετικό πλαίσιο της Ενωμένης 

Ευρώπης και η κατάργηση πολλών από τους κανόνες του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (ΚΒΣ), που μέχρι στιγμής αποτελούν εμπόδιο για την προσαρμογή των 

περισσοτέρων πολυεθνικών πακέτων στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς [9],

■ Η αναμενόμενη διασφάλιση των συναλλαγών κατά SET από τις ελληνικές 

τράπεζες, η οποία θα λειτουργήσει καταλυτικά στην είσοδο των ERP στις ΜΜΕ.

■ Η άνθηση του outsourcing.

■ Η γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα χρηματοδότησης νέων τεχνολογιών 

στην χώρα μας (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης- Πρόγραμμα e-Europe).

Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα γίνει μια ανάλυση των τάσεων της αγοράς όπως 

αυτές καταγράφηκαν από το ερωτηματολόγιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε 

για τον σκοπό αυτής της εργασίας.

4.3 Προσαρμόζοντας την Επιχείρηση και όχι το ERP σύστημα
Έως πρόσφατα η επιχείρηση επέλεγε ένα σύστημα με βασικό κριτήριο τον τρόπο 

λειτουργίας της, με τα συστήματα ERP η φιλοσοφία είναι εντελώς αντίθετη. Ο 

κατασκευαστής του συστήματος ERP έχει κάνει τις υποθέσεις του για τον τρόπο 

λειτουργίας της επιχείρησης και ο αγοραστής θα πρέπει να τις δεχθεί στο μεγαλύτερο 

τουλάχιστον μέρος τους και να προσαρμοστεί σε αυτές.

Η αλλαγή αυτή στην νοοτροπία αγοράς ενός πληροφοριακού συστήματος δεν είναι 

καθόλου εύκολη. Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία της προσαρμογής του ERP στις 

ανάγκες της επιχείρησης είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που επιφέρει επιπλέον 

κόστος και προβλήματα στην αναβάθμιση του συστήματος. Η προσαρμογή της 

επιχείρησης στο σύστημα μπορεί αρχικά να φαίνεται δαπανηρή και χρονοβόρα 

διαδικασία, αλλά είναι λιγότερο πολυέξοδη από την συνεχή αναβάθμιση και 

προσαρμογή του συστήματος σε κάθε καινούργια έκδοση του ERP.

Το πλεονέκτημα της αναδιοργάνωσης και προσαρμογής της επιχείρησης είναι ότι 

μέσω της αναδιοργάνωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών επέρχεται και η 

βελτίωση τους. Εξάλλου, ένα ERP σύστημα αναπτύχθηκε από πολλούς ανθρώπους
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με εξειδικευμένες γνώσεις στις επιχειρηματικές διαδικασίες και ο αγοραστής μπορεί 

να επωφελείτε από τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται.

Το μειονέκτημα της προσαρμογής στο σύστημα είναι ότι τα ERP συστήματα 

επιφέρουν ομοιομορφία με αποτέλεσμα να απειλούνται ορισμένα από τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, η επιχείρηση θα 

πρέπει να προσδιορίσει εκ των προτέρων ποια από τα ανταγωνιστικά της 

πλεονεκτήματα προέρχονται από τις ιδιαιτερότητες στον τρόπο λειτουργίας της. Αφού 

διαπιστώσει την ύπαρξη τέτοιας κατηγορίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, θα 

πρέπει να βρει τρόπους προσαρμογής τους στο νέο σύστημα ή διατήρησης τους 

εκτός του συστήματος και ολοκλήρωση τους με αυτό [15].

4.4 Λιγότεροι ανταγωνιστές
Οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι προμηθευτές των συστημάτων ERP μελλοντικά 

τείνουν να μειωθούν, ενώ ταυτόχρονα κάποιοι προμηθευτές που προσφέρουν 

εξειδικευμένες λύσεις εμφανίζονται στο προσκήνιο.

Οι μειωμένοι ρυθμοί ανάπτυξης της αγοράς των ERP στην Ευρώπη σε συνδιασμό με 

τις εξαγορές μικρότερων προμηθευτών από μεγαλύτερες εταιρίες δημιουργούν 

ανησυχίες στους πελάτες τους. Οι επιχειρήσεις στο ενδεχόμενο μιας εξαγοράς ή 

συγχώνευσης νιώθουν να απειλούνται για την βιωσιμότητα των ERP συστημάτων 

που έχουν αγοράσει.

Η Gartner Group αναλύει την βιωσιμότητα ενός συστήματος ERP στην αγορά σε δύο 

βασικούς άξονες: την επιχείρηση και το προϊόν.

επιχείρηση φ·^ IBSPl
Η βιωσιμότητα ενός ERP συστήματος δεν εξαρτάται από τους ρυθμούς ανάπτυξης 

και τα οικονομικά μεγέθη του προμηθευτή, αλλά από την εμπειρία και την δέσμευση 

της διοίκησης και των εργαζόμενων, της επιχείρησης που διαθέτει το πληροφοριακό 

σύστημα [34],

Από την άλλη πλευρά, η βιωσιμότητα του προϊόντος ορίζεται από βαθμό 

ολοκλήρωσης εγκατάστασης του συστήματος και από το πόσο ευχαριστημένοι είναι 

οι πελάτες με την εφαρμογή του συγκεκριμένου ERP συστήματος.
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4.5 ERP συστήματα για τις Μ ΜΕ και τις μεσαίες επιχειρήσεις
Ο πρωταρχικός στόχος των προμηθευτών ERP ήταν παραδοσιακά οι μεγάλες 

επιχειρήσεις. Η κατάσταση αυτή τον τελευταίο καιρό τείνει να αλλάξει και παγκοσμίως 

όλο και περισσότεροι προμηθευτές αναζητούν νέους πελάτες σε μεσαίες και ακόμη 

και σε μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Bent Kallenberg, Διευ/ντή Marketing SAP 

ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης για τα δεδομένα της ευρωπαϊκής και 

αμερικανικής αγοράς, είναι σε μέγιστο αριθμό 350 εργαζόμενοι, ενώ για τα ελληνικά 

δεδομένα η μικρομεσαία επιχείρηση ορίζεται σε μέγιστο αριθμό 50 εργαζομένων.

Στην προσπάθεια να προσελκύσουν οι προμηθευτές μικρότερες επιχειρήσεις έχουν 

μειώσει αρκετά τον χρόνο εγκατάστασης του συστήματος, την πολυπλοκότητα και 

την τιμή του προϊόντος, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν και επιχειρήσεις που 

διαθέτουν λιγότερους οικονομικούς πόρους. Μια επίσης ελκυστική λύση για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εξωτερικού προσφέρεται αυτή τη στιγμή από την 

εταιρία BaaN η οποία νοικιάζει με τον μήνα την χρήση του συστήματος ERP. 

Γενικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα, είναι πιο εύκολο να εξασφαλίσει 

μια μικρομεσαία επιχείρηση μια περιορισμένη λύση, εφόσον οι προμηθευτές 

«χτίζουν» ολοένα και περισσότερο συμπληρωματικά υποσυστήματα (componets). Το 

πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι αποκλείοντας κάποια μέρη του όλου 

συστήματος εξασφαλίζουν πιο φτηνές, απλές και γρήγορες λύσεις, ενώ τους δίνεται 

ταυτόχρονα η δυνατότητα να αποκτήσουν ένα σύστημα και να αναπτυχθούν μαζί 

του.

4.6 Μομιοποίηση (Componentisation)

Ο προσανατολισμός για όλες τις εταιρίες προμηθευτών συστημάτων ERP είναι πλέον 

η μομιοποίηση (componentization), ανοιχτές διεπαφές και η εύκολη χρήση και 
σύνδεση με τις εσωτερικές βάσεις δεδομένων [15].

Για παράδειγμα η SAP έχει δημιουργήσει πάνω από 1000 API για να μπορέσουν οι 

ανεξάρτητοι παραγωγοί να συμπληρώσουν και να ενωθούν με το κυρίως σύστημα. 

Εφαρμογές όπως η ανάλυση και τα γραφήματα ενώνονται πλέον με το κυρίως 

σύστημα , χωρίς να απαιτείται η λογική του επανασχεδιασμού για την ενοποίηση. Η 

SAP δεν είναι η μόνη εταιρία που εφαρμόζει την τακτική των ανοιχτών διεπαφών για 

την συνεργασία με άλλα συστήματα εφαρμογών. Το βασικό πλεονέκτημα των 

ανοιχτών διεπαφών είναι ότι όταν οι ανάγκες δεν καλύπτονται από ήδη υπάρχουσες 

εφαρμογές, είναι πλέον αρκετά εύκολο για τους προγραμματιστές μιας επιχείρησης 

να γράψουν τον δικό τους κώδικα, χρησιμοποιώντας τα API που προσφέρονται από
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τα συστήματα ERP εξασφαλίζοντας πολλές φορές μικρότερο κόστος από την 

χρονοβόρα διαδικασίας της εύρεσης λύσης στην αγορά, αν υπάρχει. [18]

Οι απαιτήσεις για ανοιχτές διεπαφές άρχισαν να γίνονται μεγαλύτερες με την 

αυξανόμενη ανάγκη για καλύτερη πρόσβαση στην κεντρική βάση δεδομένων των 

συστημάτων ERP. Αν αναλογιστεί κανείς ότι σε ένα μέτριου μεγέθους σύστημα 

μπορεί να βρει κανείς 10 χιλιάδες πίνακες είναι εύκολο να γίνει κατανοητό ότι η 

αναζήτηση των στοιχείων στους πίνακές και τις στήλες της βάσης δεδομένων είναι 

μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα 

αντιμετωπίζεται με την δημιουργία ενδιάμεσων αποθηκευτικών χώρων (Data 

Warehouses) για τη διαμόρφωση των δεδομένων σε εύχρηστη μορφή και με πιο 

κατανοητές ονομασίες αντιμετωπίζοντας έτσι τα προβλήματα της δημιουργίας 

ερωτήσεων με SQL σε πίνακες, όπου ο προγραμματιστής δεν είναι σε θέση να 

γνωρίζει με ποιο όνομα και σε ποια στήλη βρίσκεται η πληροφορία που αναζητά [18].

Το πλεονέκτημα των μικρότερων και πιο ευέλικτων υποσυστημάτων είναι ότι είναι 

κατάλληλα για περισσότερες επιχειρήσεις και οι αλλαγές γίνονται πιο εύκολα και με 

λιγότερα έξοδα.

Σε λίγα χρόνια, θα είναι ίσως ευκολότερο να έχεις ένα μεγάλο σύστημα και να 

αγοράζεις συμπληρωματικά υποσυστήματα από διάφορους προμηθευτές. Το 

δυσκολότερο βέβαια, είναι να μπορέσεις να εγκαταστήσεις standard διεπαφές σε μια 

αγορά που αναπτύσσεται συνεχώς.

4.7 Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση Εφαρμογών (ΕΑΙ)
Στην σημερινή εποχή, μετά την είσοδο των συστημάτων ERP, του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν και του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού το πρόβλημα μετατοπίζεται 

πλέον στην ολοκλήρωση των διαφορετικών επιχειρηματικών εφαρμογών σε δίκτυα 

εφαρμογών που επικοινωνούν με αποδοτικό τρόπο.

Τα ERP συστήματα προσφέρουν πολύ λίγα στον διεπιχειρησιακό προγραμματισμό, 

ενώ διαχειρίζονται διοικητικές λειτουργίες όπως μισθοδοσίες, λειτουργίες 

χρηματοοικονομικών απογραφών και επεξεργασίες παραγγελιών. Με την ανάπτυξη 

του ηλεκτρονικού επιχειρείν (Ε business) αυτό δεν φαίνεται αρκετό, γιατί οι 

επιχειρήσεις έχουν πλέον ανάγκη επιχειρησιακής επικοινωνίας και εκτός των ορίων 

της επιχείρησης τους. Συμπερασματικά, το ηλεκτρονικό επιχειρείν προκαλεί τη 

μετεξέλιξη των συστημάτων ERP σε πρόσφατες καινοτομίες όπως το «eERP» 

(Extended ERP) και λειτουργίες όπως η ενοποίηση του πελάτη με τον προμηθευτή
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(ενοποίηση CRM και SCM) και ο Προγραμματισμός της Αλυσίδας Προσφοράς 

(Supply Chain Planning-SCP) [30].

Από την άλλη πλευρά, ακόμη και μέσα στην ίδια την επιχείρηση υπάρχουν 

περιπτώσεις, όπου η επιχείρηση προκειμένου να διατηρήσει κάποιο ανταγωνιστικό 

της πλεονέκτημα είναι υποχρεωμένη να συντηρεί και ξεχωριστές εφαρμογές που δεν 

είναι δυνατόν να υλοποιηθούν στο ERP ή η προσαρμογή τους σε αυτό είναι τόσο 

δαπανηρή που την καθιστά αδύνατη.

Για όλους αυτούς τους λόγους, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη 

ολοκλήρωσης των εφαρμογών. Η IBM υπολογίζει ότι ο προγραμματισμός που αφορά 

την δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των εφαρμογών αποτελεί το 70% του συνολικού 

κώδικα που γράφεται σήμερα. Επιπλέον, σύμφωνα με την Gartner Group το 40% 

όλων των προγραμματιστικών προσπαθειών αφιερώνεται στην ανάπτυξη και στην 

συντήρηση προγραμμάτων με στόχο την μεταφορά πληροφορίας από βάσεις 

δεδομένων [18].

Η ιστορία έχει δείξει ότι τα συστήματα ERP δεν είναι πάντα η λύση στο πρόβλημα 

κάθε επιχείρησης και για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το λεγόμενο λογισμικό 

διασύνδεσης ή ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών εφαρμογών το Enterprise 

Application Integration (ΕΑΙ), το οποίο ισχυρίζεται ότι θα δώσει τη λύση στα 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την εγκατάσταση των ERP συστημάτων.

Για να κατανοήσουμε την τεχνολογία του Enterprise Application Integration (ΕΑΙ) θα 

μπορούσαμε να πούμε συνοπτικά ότι η λύση του ΕΑΙ παρέχει εργαλεία εξαγωγής 

δεδομένων από μια βάση δεδομένων, μετάφρασης και μορφοποίηση αυτών 

(Formatting and Translating), και εισαγωγή τους στον προορισμό, ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών. Όλες οι παραπάνω 

διεργασίες υλοποιούνται με διάφορους τρόπους ανάλογα με τον κατασκευαστή. Το 

ΕΑΙ σκοπεύει να αυτοματοποιήσει όλες τις διαδικασίες ενοποίησης ετερογενών 

συστημάτων ελαχιστοποιώντας ουσιαστικά την ανάγκη συγγραφής κώδικα από τις 

ίδιες τις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να συνδέσουν τις διάφορες εφαρμογές που 

διαθέτουν. Ο πρωταρχικός σκοπός του ΕΑΙ είναι να παρέχει στην επιχείρηση έναν 

τύπο ενοποιημένου επιχειρησιακού συστήματος που θα διαχειρίζεται πλέον τα πάντα 

από την εξυπηρέτηση του πελάτη στο front office μέχρι την οικονομική διαχείριση και 

την παραγγελιοληψία στο back office της επιχείρησης [30],
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Όπως όλες οι τεχνολογίες που βρίσκονται σε προκαταρτικό στάδιο έτσι και η 

τεχνολογία ΕΑΙ αντιμετωπίζει ακόμη διάφορα προβλήματα υψηλού κόστους, φτωχής 

σχεδίασης διεπαφών, και πολλές φόρες ανικανότητα παροχής μιας πλήρης 

ολοκλήρωσης του συστήματος.

Παρόλο, που οι κατασκευαστές εγγυώνται εύκολα εργαλεία εκμάθησης τα GUIs που 

προσφέρουν, πολλές φορές είναι αναμφίβολα. Επίσης, η γρήγορη υλοποίηση που 

προσφέρουν είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υποστήριξη που χρειάζονται μετά την 

εγκατάσταση, το οποίο δημιουργεί ένα επιπλέον κόστος. Η υποστήριξη των 

εργαλείων ΕΑΙ πολλές φορές κοστίζει πέντε φορές περισσότερο από την αγορά του 

λογισμικού [30],

Όταν η εταιρία Simens ανέλαβε να εγκαταστήσει την τεχνολογία ΕΑΙ το 

σημαντικότερο πρόβλημα της ήταν η ανεύρεση προμηθευτή και ο χρόνος 

υλοποίησης του συστήματος, ο οποίος τις περισσότερες φορές ήταν μετρίσιμος σε 

χρόνια και όχι μήνες.

” Αν μια επιχείρηση δεν είναι έτοιμη να συμμετέχει στο ηλεκτρονικό εμπόριο στα 

επόμενα δύο χρόνια τότε δεν υπάρχει λόγος να παραμείνει στο παιχνίδι», όπως 

χαρακτηριστικά λεει Michael R. Spano Jr από την εταιρία Simens. Ένα άλλο 

μειονέκτημα που παρατήρησε είναι ότι τα εργαλεία που προσφέρουν προς το παρών 

οι κατασκευαστές δεν εγγυώνται μια «πολλά προς πολλά» σύνδεση παρά μόνο 

απλές συνδέσεις που επιτρέπουν την ολοκλήρωση δύο εφαρμογών. Στην εποχή των 

συγχωνεύσεων που διανύουμε το ερώτημα που διαφαίνεται είναι τι θα γίνει όταν 

υπάρχει ανάγκη διασύνδεσης δύο τεχνολογιών ΕΑΙ. Η αγορά των ΕΑΙ είναι βέβαια 

τόσο ανώριμη που δεν θα μπορούσε να υποσχεθεί κάτι τέτοιο προς το παρόν. Τέλος, 

κάθε επιχείρηση πριν να αποφασίσει ποιο λογισμικό χρειάζεται θα πρέπει να αναλύει 

διεξοδικά ποια είναι τα επιχειρησιακά προβλήματα που θέλει να επιλύσει. Το σίγουρο 
είναι ότι το ΕΑΙ δεν αποτελεί πανάκια για όλα τα προβλήματα διασύνδεσης του ERP 

με τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και η επανάσταση που έχει ξεσπάσει γύρω 

από την τεχνολογία του ΕΑΙ πρέπει να αντιμετωπίζεται επιφυλακτικά [30].
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4.8 Η εφοδιαστική αλυσίδα

To Supply Chain Management (SCM) αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 και είναι 

η εφαρμογή η οποία συνδέει την εφοδιαστική αλυσίδα μιας εταιρίας με τα κυκλώματα 

των Προμηθειών, του Προγραμματισμού Παραγωγής και των Πωλήσεων. 

Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές Supply Chain Management αναλαμβάνουν τον 

προγραμματισμό και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας 

από την πρόβλεψη πωλήσεων έως την εκτέλεση της διανομής. Οι κυριότερες από τις 

εφαρμογές αυτές έχουν ήδη δομηθεί, ώστε να είναι συμβατές με τα δημοφιλέστερα 

συστήματα ERP.

Με τα συστήματα ERP οι επιχειρήσεις έχουν εξασφαλίσει την ροή της πληροφορίας 

από την αγορά των πρώτων υλών μέχρι την διανομή και με τα SCM προσπαθούν 

πλέον να προγραμματίσουν τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα και έξω 

από την επιχείρηση, με τους συνεργάτες της. Πιο αναλυτικά μπορούμε να δούμε το 

ρόλο που αναμένεται να διαμορφώσουν τα ERP συστήματα σε συνδυασμό με το 

Internal SCM και το Extended SCM στο παρακάτω σχήμα:

External
suppliers

Internal supply chain management

External
customers

Internal
suppliers

Coordinated manufacturing

ERP

Plant management 

MRP MRP

Εικόνα 10: Ο ρόλος του Extended Supply Management, Πηγή: Forrester Research [15].
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Η συλλογιστική είναι πως για να επιτευχθούν αποδοτικότερα αποτελέσματα σε 
επίπεδο αλυσίδας, θα πρέπει να αναπτυχθεί υψηλός βαθμός συνεργασίας ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις που την αποτελούν (Femie, 1998). Δεν αρκεί δηλαδή, μια 

επιχείρηση να είναι ανεξάρτητα αποτελεσματική, γιατί αν η επόμενη επιχείρηση στην 

αλυσίδα προσθέτει χρόνο και κόστος στο προϊόν, τότε το προϊόν θα είναι μη 

ανταγωνιστικό στην αγορά και θα αποτύχει, παρασέρνοντας και τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις της αλυσίδας. Επίσης, για να καταφέρει μια επιχείρηση να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητά της, θα πρέπει να στηριχθεί στις ενέργειες των προμηθευτών 

της, όπως π.χ. στην έγκαιρη και έγκυρη παράδοση των πρώτων υλών (Balou, 1999). 

Καμία επιχείρηση δεν είναι αυτάρκης, όπως το έθεσε και ο Ford (Bowersox and 

Closs, 1996).

Εικόνα 11: Η εφοδιαστική Αλυσίδα, Πηγή: «An analysis of the current and future ERP
market», [15],

Οι απαιτήσεις έχουν διαμορφώσει την ανάγκη μεγαλύτερης συνεργασίας και η 

υλοποίηση αξιόλογων λύσεων για SCM προϋποθέτει πλέον και την συνεργασία 

διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων.

Στο παρακάτω σχήμα, απεικονίζονται τα αποτελέσματα έρευνας της KPMG σε 459 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από 300 USD που 

χρησιμοποιούν εφαρμογές SCM και ποια είναι τα ποσοστά που αναμένονται στην 

αγορά μέχρι το 2001 [15],
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Εικόνα 12:Επιχειρήσεις που έχουν Supply Chain Management, Πηγή KPMG E-Commerce
Report (1998), [15].

Τέλος, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι εφόσον τα ERP συστήματα είναι αυτά 

που διαχειρίζονται την εφοδιαστική αλυσίδα, οι εφαρμογές SCM μπορούν να 

αποτελέσουν στο μέλλον κινητήρια δύναμη για τις πωλήσεις των ERP.
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4.8.1 Η e-Εφοδιαστική Αλυσίδα

Το επόμενο στάδιο του SCM είναι η e-Εφοδιαστική Αλυσίδα, η οποία αναφέρεται 

στην ηλεκτρονική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας χρησιμοποιώντας τις 

τεχνολογίες των δικτύων, όπως είναι τα Intranets, Extranets και το Internet. 

Αντικειμενικοί στόχοι της κάθε επιχείρησης είναι η μείωση του κόστους, η μείωση του 

χρόνου και η αύξηση των εσόδων. Όλοι αυτοί στόχοι επιτυγχάνονται με την e- 

Εφοδιαστική Αλυσίδα η οποία βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της σχέσης πελάτη 

και προμηθευτή και εξασφαλίζει άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση των πελατών. Ο 

ανταγωνισμός επιβάλει σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές και 

διεπιχειρησιακό προγραμματισμό, γιατί όσο γρηγορότερα μπορούν οι επιχειρήσεις να 

μεταφέρουν δεδομένα, τόσο γρηγορότερα μπορούν και να προσφέρουν τα προϊόντα 

τους στους πελάτες.

Accelerated response time
■7^

<-

Tier I 
Supplier

ERP system

INTRANET

EXTRANET

Tasty Past t^_
JV% torp.

ERP system 

INTRANET

'ΊΒ/ΛΛΛ

EXTRANET
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Εικόνα 13: E-Supply Chain, npyp Turcotte et at, [15].
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To Intranet θα μπορούσε να θεωρηθεί u>s ένα λιλιπούτειο και εσωστρεφέβ Internet, 

το οποίο ανήκει μόνο σε μια εταιρεία και επιτρέπει στην ίδια την εταιρεία να 

διαχειρίζεται τις πληροφορίε3 τηβ και να tis διαθέτει στα επιμέρουβ τμήματά Tns, 

εύκολα και με μικρό κόστοβ. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα Intranets για να 

διαθέσουν μέρη της πληροφορίας των συστημάτων ERP μέσα στην ίδια την 

επιχείρηση. Η πληροφορία αυτή προστατεύεται από εξωτερική πρόσβαση μέσω 

διαφόρων firewalles.

Το εξωστρεφέβ αντίλογο ενόβ Intranet είναι ένα Extranet. Πρόκειται για δίκτυο που 

βασίζεται στην υποδομή του Internet, προκειμένου να συνδέσει τα επιμέρουΒ Intranet 

διαφόρων εταιρειών, ώστε να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική κοινότητα συνεργασίαΒ. 

Βέβαια, μόνο επιλεγμένα μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα, είτε για 

να ανταλλάξουν πληροφορίε8 απαραίτητεε για tous συνεργάτεβ είτε για να διεξάγουν 

εμπορικέε συναλλαγέε μέσω αυτού του «κλειστού» περιβάλλοντοε.Ένα παράδειγμα 

χρήσης Extranet και ERP συστήματος είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα 

τιμολόγια στους προμηθευτές της επιχείρησης, ώστε να γίνεται αυτοματοποιημένα η 

διαδικασία παραγγελιοληψίας.

Τέλος σημαντικό ρόλο στην συνεργασία της επιχείρησης με τους προμηθευτές της 

έχει το Internet. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξάχθηκε από το Ερευνητικό 

Κέντρο Ηλεκτρονικού Εμπορίου eLTRUN του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαπιστώθηκε 

ότι το μεγαλύτερο βάρος σήμερα έχει η on-line πληροφόρηση της επιχείρησης σε 

σχέση με τους προμηθευτές της (πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους, αναζήτηση 

προίόντων/υπηρεσιών) την οποία εκμεταλλεύεται σήμερα το 25% σε οργανωμένη 

βάση και ένα 32% σε αποσπασματική βάση [16 ].

Οι ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (π.χ σε συνεργασία στην αναπλήρωση αποθεμάτων, στην προώθηση των 

προϊόντων, στην διαμόρφωση του τελικού προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

πελάτη) έχουν πολύ χαμηλό βαθμό υιοθέτησης ( 6% οργανωμένα και 11 % 

αποσπασματικά) [16].

4.9 Η προσαρμογή των ERP στο e-Commerce και e-Business

Με την διάδοση του Internet και την ευκολία μεταφοράς δεδομένων σε όλο τον κόσμο 

οι περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν να πραγματοποιούν και ηλεκτρονικά τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Τα πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής 

ολοκλήρωσης και της παγκόσμιας διαδικτύωσης οδήγησαν σε αυτό που ονομάζουμε 

σήμερα e-Business. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι παρά ένα κομμάτι του e-
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Business, που αφορά τις διαδικασίες αγοροπωλησίας σε μια επιχείρηση διάμεσο 

δικτύου.

Η ολοκλήρωση των ERP συστημάτων με εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου 

επιχείρησης προς επιχείρηση και επιχείρησης προς καταναλωτή εστιάζονται 

ουσιαστικά στην σύνδεση των front office web based συναλλαγών με back office 

λειτουργίες των επιχειρησιακών συστημάτων.

Τα ERP συστήματα παρέχουν υποστήριξη των back office λειτουργιών μιας 

επιχείρησης (οικονομική διαχείριση, εφοδιαστική αλυσίδα, μισθοδοσία και 

παραγωγή). Από την άλλη πλευρά, τα συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου 

αλληλεπιδρούν με τις παραπάνω λειτουργίες μια επιχείρησης για την διεκπεραίωση 

των διαδικασιών παραγγελιοληψίας και πληρωμών των διάφορων αγαθών που 

πωλούνται στο διαδίκτυο. Επίσης, αν οι πελάτες μιας επιχείρησης έχουν πρόσβαση 

στο πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης και μπορούν να ανακτήσουν άμεσα 

χρήσιμες πληροφορίες ή να πραγματοποιήσουν μια παραγγελία on line, αυτό 

σημαίνει τεράστια οφέλη και για τα δύο μέρη.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα 

εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου από μια επιχείρηση έτσι όπως τα κατέγραψε ή 

έρευνα της KPMG που έγινε σε 457 επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη

( Λ
Single most important advantages of e- 

commerse, KPMG Report (1998)

0% 10% 20% 30%
V__________________________ _______________

□ Simplification of Task

■ Percieved as 
new/exciting

□ Cost Saving

□ Flexibility/adaptability

□ Speed

□ New Markets/customers
_________ ____________ )

Εικόνα 14: Τα Πλεονεκτήματα Εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, 
Πηγή KPMG (1998), [15].
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Η ολοκλήρωση των διεπιχειρησιακών διαδικασιών μπορεί να επιτευχθεί με δυο 
τρόπους:

♦ Είτε με την χρήση κλασικών τεχνολογιών προτυποποιημένης επικοινωνίας όπως 

το EDI, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που παρέχουν τα συστήματα 

διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (μηχανισμοί workflow, ενημερωμένη 

πληροφορία κτλ.). Μια αποδοτική χρήση τέτοιων τεχνολογιών μπορεί σίγουρα να 

αποφέρει σημαντικά οφέλη σε μια επιχείρηση.

♦ Είτε με την δυνατότητα διασύνδεσης εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης 

επιχειρησιακών πόρων, όπως είναι τα συστήματα ERP και εξωτερικών 

συστημάτων παροχής υπηρεσιών internet, δημιουργώντας νέους τύπους 

αξιακής αλυσίδας μεταξύ εταιριών και συνεργατών. Σε αυτόν τον τρόπο δεν 

έχουν βρεθεί ακόμη μηχανισμοί προτοτύπησης.

EDI και ERP

Η πιο γνωστή πλατφόρμα για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων 

ήταν μέχρι σήμερα η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων ή EDI (Electronic Data 

Interchange). Με την εξάπλωση του Internet η ανάγκη δημιουργίας μιας λύσης 

βασισμένης στο Internet γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη κυρίως για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που αναζητούν γρήγορους τρόπους ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

ηλεκτρονικού εμπορίου, χωρίς να είναι διατεθειμένοι να επιβαρυνθούν το υψηλό 

κόστος ενός συστήματος EDI.

Στα πλαίσια του EDI μεταφέρονται ηλεκτρονικά συμβάσεις ή παραστατικά και άλλα 

έγγραφα, όπως είναι εμπορικές παραγγελίες, λογαριασμοί, φορτωτικές, αποδείξεις 

παραλαβής, τιμοκατάλογοι, κλπ. Η μεταφορά λαμβάνει χώρα από τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή του αποστολέα σε αυτόν του παραλήπτη με μεγάλη ταχύτητα, ενώ 

ενδιάμεσα μεσολαβεί ένα δίκτυο δεδομένων, δημόσιο ή ιδιωτικό. Τα έγγραφα που 

μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά αποτελούν τα μηνύματα EDI που έχουν σαν 

χαρακτηριστικό ότι είναι δομημένα, παρέχουν δηλαδή τυποποιημένες πληροφορίες, 

τις οποίες επεξεργάζεται ειδικό λογισμικό ( ο EDI converter ) στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή του αποστολέα και τις μεταβιβάζει στη συνέχεια στο υπολογιστικό 

σύστημα του παραλήπτη, όπου υπόκεινται εκ νέου σε επεξεργασία, ώστε να 

αποκωδικοποιηθεί το αποστελλόμενο μήνυμα.
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Web based ERP

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου οδηγεί τις περισσότερες επιχειρήσεις στη 

δημιουργία των δικών τους δικτυακών τόπων. Η επένδυση είναι σχετικά μικρή 

συγκρινόμενη με αυτήν που θα χρειαζόταν οι φυσικές τοποθεσίες σημείων πώλησης 

και το στήσιμο ολοκληρώνεται σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως 

αναλύθηκε στην δεύτερη ενότητα της παρούσας εργασίας οι περισσότεροι 

προμηθευτές των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης πόρων περιλαμβάνουν 

συνήθως τη διάσπαση των συστημάτων αυτών σε ξεχωριστά κομμάτια (modules), 

ενώ οι βάσεις υπακούν σε συγκεκριμένες μορφοποιήσεις και συμπεριφέρονται 

ομοιόμορφα η μία με την άλλη. Η διάσπαση της πληροφορίας σε κομμάτια 

ουσιαστικά έρχεται να καλύψει τις λειτουργίες μιας επιχείρησης, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα και να διευκολύνουν την κίνηση προς το Διαδίκτυο και 

το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εφόσον, οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ήδη 

επενδύσει σε σύστημα ERP και η διαχείριση παραγγελιών καθώς και η παράδοση 

προϊόντος είναι μέρη που διαχειρίζεται το ERP είναι φυσικό να θέλουν να 

εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του συστήματος προς την κατεύθυνση ενός web site.

Δυστυχώς, όμως τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά γιατί η φιλοσοφία με την 

οποία αρχικά σχεδιάστηκαν πολλά από τα συστήματα ERP είναι να αποτελούν 

συμπαγή και ολοκληρωμένα πακέτα με λίγες δυνατότητες αλλαγής και προσθήκης.

Η λύση στην εξάπλωση και στη μεταφορά του ERP στο Internet αρχικά επιτεύχθηκε 

με την προσθήκη κώδικα HTTP, HTML ή Java για την παρακολούθηση των 

εφαρμογών των συστημάτων αυτών μέσω του διαδικτύου. Το επόμενο στάδιο όπου 

και προσανατολίζονται πλέον όλες οι μεγάλες εταιρίες κατασκευής συστημάτων ERP 

είναι ουσιαστικά η επαναδημιουργία τους σε γλώσσες που είναι κατάλληλες για το 

Internet, ώστε να είναι τα ίδια διαθέσιμα ως δικτυακές εφαρμογές και να τρέχουν 

επάνω στο ίδιο το διαδίκτυο. Ο προσανατολισμός για όλες τις εταιρίες ERP είναι 

πλέον η μοριοποίηση (componentization), ανοιχτές διεπαφές και η εύκολη χρήση και 

σύνδεση με τις εσωτερικές βάσεις δεδομένων. Οι Peoplesoft, SAP, Oracle, Baan, JD 

Edwards, έχουν ήδη ξεκινήσει τη μεταφορά των συστημάτων στο Διαδίκτυο.

Για παράδειγμα η SAP παρουσίασε το δικό της portal, mySAP.com όπου προσφέρει 

εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, που συνδέονται άμεσα με το R/3 και έχει 

δημιουργήσει πάνω από 1000 API για να μπορέσουν οι ανεξάρτητοι παραγωγοί να 

συμπληρώσουν και να ενωθούν με το κυρίως σύστημα. Εφαρμογές όπως η ανάλυση 

και α γραφήματα ενώνονται πλέον με το κυρίως σύστημα , χωρίς να απαιτείται η 

λογικού που επανασχεδιασμού για την ενοποίηση. Η SAP δεν είναι η μόνη εταιρία
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που εφαρμόζει την τακτική των ανοιχτών διεπαφών για την συνεργασία με άλλα 

συστήματα εφαρμογών το βασικό πλεονέκτημα τους είναι ότι όταν οι ανάγκες δεν 

καλύπτονται από ήδη υπάρχουσες εφαρμογές, είναι πλέον αρκετά εύκολο για τους 

προγραμματιστές μιας επιχείρησης να γράψουν τον δικό τους κώδικα, 

χρησιμοποιώντας τα API που προσφέρονται από τα συστήματα ERP εξασφαλίζοντας 

πολλές φορές μικρότερο κόστος από την χρονοβόρα διαδικασίας της εύρεσης λύσης 

στην αγορά, αν υπάρχει [18].

Virtual Enterprises

Business

Desktop

Intearator

Integrator

Integrator

m

Intearator

Integrator
Strategy Business Strategy

Εικόνα 15: To E-Business

Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην πράξη η αλλαγή και η ανανέωση ενός 

μέρους του όλου συστήματος συνήθως συνοδεύονται από την ανάγκη επανεξέτασης 

της χρήσης όλων των άλλων.

Τα βασικότερα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα: [12]

♦ Τα βασικά πλεονεκτήματα που φαίνεται να έχουν τα ERP συστήματα σε σχέση με 

το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου 

παραγγελιών από το Web και η εξασφάλιση ικανοποίησής τους, ενώ αναφορικά 

με τις επιχειρήσεις μειώνεται το κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των 

εσωτερικών επιχειρησιακών συστημάτων με τις εφαρμογές ηλεκτρονικού 

εμπορίου.
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♦ Ως μειονεκτήματα μπορούν να αναφερθούν είναι ο σημαντικός ανταγωνισμός 

από πολλές εξειδικευμένες εταιρίες που βρίσκονται στον χώρο για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, το γεγονός ότι οι στρατηγικές τους δεν έχουν επιβεβαιωθεί, 

ενώ τέλος, αλλά ίσως και το σημαντικότερο πιθανό μειονέκτημα αποτελεί το 

γεγονός ότι η αυξημένη πολυπλοκότητα των συστημάτων τους αφαιρεί την 

ευκαιρία μεταβολής τους με τον ραγδαίο τρόπο που μεταβάλλεται ολόκληρος ο 

χώρος.

4.9.1 Κατηγοριοποίηση εφαρμογών e-Commerce

Στη συνέχεια επιλέγονται τέσσερις από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ERP 

συστημάτων, και γίνεται μια προσπάθεια μελέτης των τάσεων, που εμφανίζονται στα 

συστήματα που κατασκευάζουν, για την υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικού 

εμπορίου και την ολοκλήρωση επιχειρηματικών διαδικασιών μεταξύ των 

επιχειρήσεων. Οι εταιρίες αυτές είναι η SAP, η BaaN, η Peoplesoft και η Oracle. Οι 

προσπάθειες για την υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου δεν 

περιορίζονται στα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων των εταιριών 

αυτών αλλά και σε συνοδευτικά παρεχόμενα προϊόντα λογισμικού. Οι κατηγορίες 

εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου που προσδιορίζονται από τα συστήματα αυτά 

είναι οι ακόλουθες:

> e- πωλήσεις (E-Sales)

Αφορούν τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου για την προώθηση προϊόντων και 

υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

> Τα επιχειρηματικά οφέλη που απορρέουν είναι:

S Παγκόσμια παρουσία,

S Δημιουργία καναλιών προώθησης και πώλησης προϊόντων,

S Δυνατότητα παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες.

Αντίστοιχα οι πελάτες εξυπηρετούνται από ένα νέο κανάλι πωλήσεων μέσω του 

οποίου μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές, σύγκριση προϊόντων, 

εξατομικευμένες υπηρεσίες, καλύτερη εξυπηρέτηση κ.α.
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> e- προμήθειες (E-Procurement)

Αφορούν τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου για την βελτίωση της διαδικασίας των 

προμηθειών μιας επιχείρησης. Η εταιρία μπορεί να διεκπεραιώσει με ηλεκτρονικό 

τρόπο τις προμήθειες των πρώτων υλών από τους συνεργάτες προμηθευτές της. Η 

διαδικασία επιλογής και η συνεργασία με τους προμηθευτές γίνεται πλέον 

ηλεκτρονικά.

Τα πλεονεκτήματα αυτών των εφαρμογών από την πλευρά της επιχείρησης είναι:

ν' Η δυνατότητα επιλογής του φθηνότερου και καλύτερου προμηθευτή,

ν' Η μείωση του χρόνου και του κόστους διεξαγωγής των προμηθειών.

Από την πλευρά του προμηθευτή δίνεται η δυνατότητα

ν' Υποβολής των προσφορών παγκοσμίους,

ν' Χαμηλό κόστος υποβολής προσφορών,

ν' Εξάλειψη των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών

ν' Δυνατότητα υποβολής προσφορών από κοινού με άλλους προμηθευτές.

> e-σχέσεις με τους πελάτες (Customer Relatioship Management )

Στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να στέψουν το ενδιαφέρον τους προς τον 

πελάτη στόχος του CRM είναι η παροχή της δυνατότητας στις επιχειρήσεις να 

προσεγγίσουν με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τους πελάτες τους με τεχνικές one- 

to-one marketing και customer asset management.

Τα επιχειρηματικά οφέλη για την επιχείρηση είναι:

ν' η βελτίωση των σχέσεων της με τους πελάτες της και κατά συνέπεια η επίτευξη 

των επιχειρηματικών της στόχων.

> e-εφοδιαστική αλυσίδα (Supply Chain Applications )

Αφορά την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την καλύτερη και αποδοτικότερη 

συνεργασία μεταξύ όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην εφοδιαστική 

αλυσίδα ενός προϊόντος.
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Τα επιχειρηματικά οφέλη που προκύπτουν είναι:

ν' Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών,

ν' Η ενίσχυση της παραγωγικότητας,

ν' Η μείωση των αποθεμάτων ασφαλείας και

ν' Η μεγαλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων.

> e-διοίκηση προσωπικού (Workfolk-Empowerment)

Οι εφαρμογές αυτές αφορούν την δυνατότητα διεκπεραίωσης των διοικητικών 

διαδικασιών με ηλεκτρονικό τρόπο.

Τα πλεονεκτήματα αυτών των εφαρμογών είναι: 

ν' Απλοποίηση ορισμένων διαχειριστικών διαδικασιών 

ν' Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης 

ν' Μείωση του κόστους διεκπεραίωσης.

Οι εφαρμογές αυτές προσδιορίζονται ως 5 κατηγορίες εφαρμογών ηλεκτρονικού 

εμπορίου που υλοποιούνται και με την βοήθεια συστημάτων διαχείρισης 

επιχειρηματικών πόρων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

συγκεκριμένες λύσεις που παρέχονται από τους τέσσερις μεγαλύτερους 

κατασκευαστές ERP συστημάτων για την υποστήριξη των συγκεκριμένων 

εφαρμογών.
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Πίνακας: Οι λύσεις που προσφέρουν τα ERP για εφαρμογές

Ηλεκτρονικού Εμπορίου

SAP BaaN PeopleSoft
'

Oracle

-A- :’/M · .+ ' ·. 1.-- - >

e-ττωλήσεις SAP Online Store e-Sales e-Store e-Commerce:
■ iBill & Pay
■ iStore
■ iPayment
■ Web-Customers

e-προμήθειες SAP B-2-B e- Procurement e-Procurement Internet- Procurement
Procurement ■

■

■

■

■

■

EDI Gateway 

Purchasing

Purchasing Intelligence 

Supplier Scheduling 

Web Suppliers 

Workflow

e-CRM SAP Marketing BaaN Sales Call Center:
SAP Sales BaaN CallCenter ■ Call Blending

SAP Service BaaN Configuration ■

■

■

■

■

■

■

■

Campaign Plus

Fulfillment

Insight

IVR Integrator 

OpenTel 

OpenWeb 

Predictive

Telephony manager

Marketing Sales:
■ Field Sales
■ Field Sales/Palm Devices
■ Tele Sales
■ Sales Compensation

Service:
■ Service
■ Customer Care
■ Contracts
■

■

Mobile Field Sales
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SAP BaaN PeopleSoft Oracle

e-SCM ■ APO (Advanced

Planner & Optimazer)

» Business information 

Warehouse (BW)

* Supply Chain

Designer

■ Supply Chain

Coordinator

■ Demand 

Planner

■ Planner

■ Transpro

■ Route Pro

• Scheduler

■ Order 

Management

• Product 

Configurator

* Remote order 

Entry

■ Billing

■ Inventory

■ Demand 

Planning

■ Supply Chain 

Collaborator

SCM:
■ Inventory

■ Order Entry/Shipping

• Purchasing Supplier

• Scheduling Supply 

Chain Planning

e-Administration ■ SAP Employee

Self Service

■ Self Service

Self Service Web
Application:
■ Self-Service 

Financials

■ Self Service

Purchasing

■ Web Customers

« Web Employees

■ Web Suppliers
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4.10 Outsourcing
To Outsourcing είναι μια ορολογία που έχει επικρατήσει στις μέρες μας και σημαίνει 

ανάθεση εργασιών σε τρίτους. Με την έννοια αυτή το ERP είναι μια μορφή 

outsourcing. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε το outsourcing σε συστήματα ERP, 

όπου ο outsourcer νοικιάζει άδειες χρήσεις του λογισμικού ERP (user licenses) και 

δικτυακούς πόρους στην επιχείρηση.

Η διάδοση του Internet και το e-business έχουν δημιουργήσει ένα καινούργιο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να 

αποκτήσουν τα κανάλια πώλησης και διανομής που δεν διέθεταν. Σήμερα οι 

πληροφορίες για συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες και εσωτερικές διαδικασίες είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και όταν υπάρχει μια πλατφόρμα σαν τα ERP 

μπορούν να αξιοποιηθούν με πολλαπλά οφέλη ακόμη και στις μικρότερες 

επιχειρήσεις. Άλλωστε, το αυξημένο ενδιαφέρον των προμηθευτών ERP για τις ΜΜΕ 

το έχουμε ήδη περιγράφει σε προηγούμενο κεφάλαιο.

Για τα ελληνικά δεδομένα και τη μικρομεσαία επιχείρηση η εγκατάσταση ενός ERP 

συστήματος μέχρι πρόσφατα ήταν αποθαρρυντική για διάφορους λόγους όπως: 

υψηλό κόστος, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, ανεπάρκεια υποδομής στην 

επιχείρηση [35].

Την λύση στα παραπάνω προβλήματα έρχεται να δώσει το outsourcing. Με την 

πρακτική αυτή, έχουμε το ERP το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στο δικτυακό 

κέντρο του outsourcer, ο οποίος παρέχει εγγυημένο επίπεδο εξυπηρέτησης και 

διασφάλισης των δεδομένων της επιχείρησης, έναντι ενοικίου.

Μεταξύ της επιχείρησης και του outsourcer υπογράφεται σύμβαση, όπου 
διασφαλίζονται το απόρρητο των δεδομένων, οι ρήτρες αποζημίωσης, η 

διαθεσιμότητα γραμμών από τον τηλεπικοινωνιακό φορέα, η ύπαρξη εγγυητή 
outsourcer, το κόστος της ενοικίασης και τι περιλαμβάνει (αναβάθμιση, επέκταση, 

επαναρύθμιση, συντήρηση του ERP κ.τ.λ), η διάρκεια της σύμβασης και το όριο 

αυξήσεων για την ανανέωση του συμβολαίου κ.α

Σε ότι αφορά το πλαίσιο υλοποίησης του outsourcing σε συστήματα ERP, ο 

outsourcer νοικιάζει άδειες χρήσεις του λογισμικού (user licenses) και δικτυακούς 

πόρους στην επιχείρηση. Συνήθως οι εταιρίες outsourcing παρέχουν στις 

επιχειρήσεις και προϊόντα προστιθέμενης αξίας (φιλοξενία εταιρίας στον δικτυακό 

χώρο, δικτυακή υποδομή για Virtual Priavate Networks κ.α).
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Με την απελευθέρωση της αγοράς το τηλεπικοινωνιών θα υπάρξουν μελλοντικά και 

εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί φορείς εκτός του ΟΤΕ, γεγονός που θα συμβάλει από 

τη μια πλευρά, στην αύξηση του ανταγωνισμού και στη μείωση του κόστους για τον 

πελάτη και από την άλλη οι εταιρίες outsourcing θα έχουν εναλλακτικούς 

τηλεπικοινωνιακούς πόρους , οι οποίοι θα διασφαλίζουν επιπλέον διαθεσιμότητα.

Τέλος, σημαντικό θα ήταν να αναφέρουμε ότι όσο ανθηρό και αν φαίνεται το μέλλον 

του outsourcing, οι τιμές που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική 

αγορά αφορούν επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 2 δις. δραχμών.

4.11 Μελλοντικές Τάσεις στην Τεχνολογία των ERP 
Συστημάτων

Όσον αφορά στις μελλοντικές τάσεις στην τεχνολογία και τη λειτουργικότητα των 

συστημάτων ERP, αναμένεται στο άμεσο μέλλον μια δυναμική εξέλιξη, που 

προβλέπεται να συμβαδίσει με τη ραγδαία εξέλιξη όλων των σύγχρονων τεχνολογιών 

της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Μια πρώτη σημαντική τάση είναι η 

ολοκλήρωση ενός συστήματος ERP με το σύστημα ποιότητας ISO μιας επιχείρησης.

Η συνύπαρξη και αρμονική λειτουργία ERP και ISO δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε 

επίπεδο σχεδιασμού και εποπτείας των διαδικασιών αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται 

σε επίπεδο εφαρμογής με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών όπως το ηλεκτρονικό 

ISO και τα συστήματα ροής εργασίας και διαχείρισης εγγράφων (Workflow 

Management) [7].

Μια πολύ σημαντική νέα τεχνολογία που πρόκειται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο 

λειτουργίας των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια είναι η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή 

Δεδομένων (EDI) και οι άλλες τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Electronic 

Commerce). Η ολοκλήρωση με τις νέες αυτές τεχνολογίες αναμένεται να αποτελέσει 

ένα σημαντικό παράγοντα πληρότητας και λειτουργικότητας των συστημάτων ERP τα 

επόμενα χρόνια. Η ευρεία εξάπλωση του Internet και των συναφών τεχνολογιών 

(Intranets, Extranets κ.τ.λ.) αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο 

λειτουργίας των συστημάτων ERP τα επόμενα χρόνια.

Εκτός από τους νέους τρόπους επεξεργασίας και παρουσίασης των δεδομένων, οι 

νέες αυτές τεχνολογίες θα κάνουν πιο ευέλικτη την επικοινωνία και ανταλλαγή 

δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης, ακόμα και σε 

παγκόσμια κλίμακα, ενώ θα επιτρέψουν την υιοθέτηση και εφαρμογή από τις 

επιχειρήσεις νέων, ευέλικτων μορφών εργασίας, όπως η τηλεεργασία.
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Τέλος, καθώς τα σύγχρονα ERP συστήματα έχουν την υποδομή και λειτουργούν σαν 

ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) και Συστήματα 

Υποστήριξης Αποφάσεων (DDS), αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν με 

εφαρμογή των τελευταίων εξελίξεων της Επιχειρησιακής Έρευνας, με παράλληλη 

χρήση Έμπειρων Συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης. Έτσι θα οδηγηθούμε σε 

μια νέα γενιά "έξυπνων" συστημάτων ERP που θα προσφέρουν ανεκτίμητες 

υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα [7],
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Μέρος 5ο

Αποτελέσματα Έρευνας-Συμπερόσματα
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5 Αποτελέσματα Έρευνας

5.1 Το προφίλ της έρευνας
Η έρευνα έλαβε χώρα κατά την περίοδο Οκτώβριο-Νοέμβριο 2000 με σκοπό την 

διερεύνηση των προμηθευτών και των συστημάτων ERP που προσφέρουν στην 

Ελληνική αγορά. Συντάχθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο και συλλέχθηκαν 

πρωτογενή στοιχεία μέσω προγραμματισμένων συνεντεύξεων για τη συλλογή 

πρωτογενών στοιχείων (το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο τέλος της εργασίας). 

Στην παραπάνω έρευνα μετείχαν 11 εταιρίες από τις 19 εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελληνική αγορά. Το 58% των έγκυρων 

απαντήσεων είναι στατιστικά σημαντικό.

Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε σε πέντε βασικές ενότητες:

I. Προφίλ της εταιρίας

II. Πελάτες

III. Προϊόν ERP

IV. Υλοποίηση έργου

V. Τάσεις- προοπτικές- συνδέσεις ERP συστήματος

5.1.1 Προφίλ συμμετεχόντων

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου σε 
συνδυασμό με τις προσωπικές συνεντεύξεις παρατίθενται στο δεύτερο μέρος της 

παρούσας εργασίας. Η έρευνα απευθύνθηκε σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη και το 
υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης αυτών - το 73% όσων απάντησαν ήταν διευθύνοντες 

σύμβουλοι ή γενικοί διευθυντές- επισημαίνει την σημασία που δόθηκε στο θέμα της 

έρευνας.

5.1.2 Πελάτες

Προκειμένου να εντοπιστούν οι επιχειρήσεις και οι κλάδοι στους οποίους 

απευθύνονται τα ERP ζητήθηκε από τους προμηθευτές να απαντήσουν στα 

παρακάτω ερωτήματα:

1. Ποιος είναι ο στόχος της δραστηριότητας σας στην Ελληνική αγορά;
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2. Ποιας τάξης κύκλου εργασιών είναι συνήθως οι πελάτες σας;

3. Ποιος είναι συνήθως ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούν οι κυριότεροι

πελάτες σας;

4. Σε ποιο κλάδο επιχειρήσεων ανήκουν οι κυριότεροι πελάτες σας;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με την πρωταρχική αγορά 

στόχο των εταιριών που προμηθεύουν ERP συστήματα οι απαντήσεις 

διαμορφώθηκαν ως εξής (Σχήμα 1):

• 91% των προμηθευτών ERP συστημάτων απευθύνονται σε μεγάλες

επιχειρήσεις (>50 άτομα).

• 36% των προμηθευτών ERP συστημάτων απευθύνονται σε μεσαίες

επιχειρήσεις.

• 9% των προμηθευτών ERP συστημάτων απευθύνονται σε μικρές

επιχειρήσεις.

□ Οι μεγάλες Επιχειρήσεις 
> 50 άτομα

□ Οι μικρομεσαίες 
Επιχερήσεις

□ Οι μικρές Επιχειρήσεις

Σχήμα 1: Πρωταρχική αγορά-στόχος των ERP προμηθευτών στην Ελληνική αγορά.

Στο σύνολο των ερωτηθέντων το μεγαλύτερο ποσοστό (64%) απάντησε ότι οι 

πελάτες τους έχουν κύκλο εργασιών της τάξεως των 5-20 δις. (Σχήμα 2)
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Σχήμα 2: Τάξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων που διαθέτουν ERP συστήματα.

1 -20 20-50 50-150 150-500 >500

Αριθμός εργαζομένων

Σχήμα 3: Αριθμός εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ERP.
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Όσον αφορά τους κλάδους των επιχειρήσεων που απευθύνονται τα ERP οι 

απαντήσεις στο σύνολο των ερωτηθέντων διαμορφώθηκαν ως εξής (Σχήμα 4):

• 27% Τράπεζες.

• 91% Βιομηχανικός και μεταποίησης.

• 45% Δημόσιο.

• 64% Υπηρεσίες.

• 91% Εμπόριο.

• 45% Κατασκευών Έργων.

• 73% Πληροφορική.

• 18% Άλλοι κλάδοι όπως εφοδιαστική και χημικά.

Ποσοστά πελατών

Σχήμα 4: Κλάδοι επιχειρήσεων που ανήκουν οι πελάτες των προμηθευτών ERP.
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5.1.3 Προϊόν

Προκειμένου να διερευνηθούν τα προϊόντα ERP της Ελληνικής αγοράς ζητήθηκε από 

τους προμηθευτές τους να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις:

5. Ποιες επιχειρηματικές λειτουργίες καλύπτει το ERP σας;

6. To ERP σας είναι ενιαίο ολοκληρωμένο πακέτο ή σύνολο από υποσυστήματα 

(modules);

7. Ποιο RDBMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ERP σας;

8. Ποιο λειτουργικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ERP σας;

9. Κριτήρια κοστολόγησης του ERP ;

10. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερο για την επιχείρηση να προσαρμόσει το ERP ανάλογα 

με την επιχείρηση ή να προσαρμοστεί η επιχείρηση ανάλογα με το ERP;

Στην ερώτηση ποιες επιχειρηματικές λειτουργίες καλύπτει το ERP σύστημα σας στο 

σύνολο των ερωτηθέντων οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής (Σχήμα 5):

Κοστολό γηση

Επεξεργασία Υπηρεσιών και Γνωσιοποιήσεων (Service 
Managenrent)

Παρακολούθηση και Διαχείριση Εργων 

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

Διαχείριση Αποθεμάτων 

Διαχείριση Πωλήσεων κα διανομών 

Υποστήριξη Συστημάτων διασφάλισης Ποιότητας 

Βιομηχανική Παραγωγή 

Οικονομική Διαχείριση

0% 20% «% 60% 80% 100% 120%

Σχήμα 5: Οι επιχειρηματικές λειτουργίες που καλύπτουν τα ERP συστήματα.

1 I I 1
%

%

%

100%

%

%

100%

91

17:1%

91

191

Π 91

82%

191

...........Γ........ Γ........ 1 '.'Τ.........

Σύμφωνα πάνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 64% των ERP είναι σύνολο από 

υποσυστήματα (modular), ενώ το 36% αποτελούν ένα ενιαίο ολοκληρωμένο πακέτο 

(Σχήμα 6).
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Δομή Λογισμικού του ERP

Σύνολο από 
υποσυστήματα 

(modules)

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Εννιαίο Ολοκληρωμένο 
Πακέτο

Σχήμα 6: Δομή Λογισμικού του ERP.

Όσον αφορά το RDBMS και το λειτουργικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ERP 

σύστημα του κάθε προμηθευτή οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν όπως φαίνεται στα 

σχήματα 7 & 8 αντίστοιχα.

Σχήμα 7: RDBMS που χρησιμοποιούν τα ERP συστήματα.
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Σχήμα 7: Λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούν τα ERP συστήματα

Όσον αφορά τα κριτήρια κοστολόγησης ενός ERP, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν 

ως εξής:

100% με βάσει τα υποσυστήματα που περιλαμβάνει,

82% σύμφωνα με τον αριθμό των χρηστών 

18% ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης και

9% σύμφωνα με την οργανωσιακή δομή που διαθέτει ο πελάτης (Σχήμα 8).
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Μέγεθος
Εγκατάστασης

Οργανωσιακή δομή

Υποσυστήματα
(modules)

Αριθμός αδειών 
χρηστών (>50 

άτομα)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Σχήμα 8: Κριτήρια κοστολόγησης ενός ERP συστήματος.

Στην ερώτηση μας αν πρέπει το ERP σύστημα να προσαρμοστεί στην επιχείρηση ή 

η επιχείρηση στο ERP, το σύνολο των ερωτηθέντων (100%) συμφώνησε με την 

πρώτη επίλυση, ενώ το 27% αυτών θεωρούν ότι η προσαρμογή θα πρέπει να γίνει 

συνδυαστικά και από τις δύο πλευρές.

Στην ερώτηση ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο υλοποίησης, η 

πλειοψηφία (82%) των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο βασικότερος παράγοντας που 

επηρεάζει το χρόνο υλοποίησης είναι η οργάνωση των διαδικασιών και ο 

συντονισμός με την διοίκηση.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο υλοποίησης είναι η διασύνδεση με 

άλλα συστήματα (64%) και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (55%) (Σχήμα 9).
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Συντονισμός με την διοίκηση 

Εξειδικευμένο Ανθρώπινο δυναμικό 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα 

Οργάνωση Διαδικασιών

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Σχήμα 9: Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο υλοποίησης του ERP συστήματος.

5.1.4 Τάσεις- προοπτικές- συνδέσεις ERP συστήματος

Ποσοστό 91% των ERP συστημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα προσφέρει ήδη 

δυνατότητα προσαρμογής και ολοκλήρωσης με web εφαρμογές, ενώ το υπόλοιπο 

9% δραστηριοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση. Το σύνολο δε των ερωτηθέντων 

(100%) εκτιμούν ότι η διασύνδεση Internet και ERP θεωρείται απαραίτητη και έχει 

φθάσει σε υψηλά επίπεδα ανταπόκρισης από πλευράς προμηθευτών (Σχήμα 10).

9%

91%

Μ Υπάρχουν

■ Πρόκειται να 
υπάρξουν

Σχήμα 10: Δυνατότητες προσαρμογής και ολοκλήρωσης με web εφαρμογές.
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Σχετικά με το αν η ενοικίαση των ERP συστημάτων έχει μέλλον στην ελληνική αγορά 

το 82% απάντησαν θετικά, ενώ το 18% του συνόλου των ερωτηθέντων δεν 

πιστεύουν ότι υπάρχει τέτοια προοπτική.

Τέλος, όσον αφορά τους λόγους που οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν 

τα ERP συστήματα οι απαντήσεις των προμηθευτών ERP συστημάτων 

διαμορφώθηκαν ως εξής (Σχήμα 11):

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Ελλειψη Κόστος Ελειψη Μη επαρκή Ελειψηανθρ. Μικρό μέγεθος
ενημέρωσης οργάνωσης τεχνολογική Δυναμικού για επιχειρήσεων

δαιδικασιών υποδομή τη διαχείρισή 
τους

Σχήμα 11: Λόγοι για τους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν υιοθετούν ERP.

Η έλλειψη ενημέρωσης θεωρήθηκε ο πιο σημαντικός λόγος για την μη εφαρμογή των 

ERP συστημάτων στις Ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ επίσης σημαντικοί λόγοι 

θεωρούνται το κόστος και η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού για την διαχείριση τους.
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6 Συμπεράσματα
Συμπερασματικά είναι προφανής και αναπόφευκτη η ανάγκη εγκατάστασης 

ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ERP σε μία επιχείρηση, γιατί 

ικανοποιεί τις ανάγκες της, ενοποιώντας και τυποποιώντας τις βασικές 

επιχειρηματικές διαδικασίες της και δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και 

επικοινωνίας.

Τα συστήματα ERP αποτελούν ένα υπόβαθρο στο οποίο μπορούν να συνδεθούν 

εξειδικευμένες εφαρμογές που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης. 

Είναι μία έτοιμη λύση που απαιτεί βασικά παραμετροποίηση και προσφέρει ευκολία 

εγκατάστασης και συντήρησης.

Εκτός από τα παραπάνω οφέλη το κυριότερο αναμενόμενο όφελος από την 

εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος είναι η συντομότερη ανάκτηση κεφαλαίου σε 

σύγκριση με τα λογισμικά που αναπτύσσονται in house.

Η επιλογή όμως ενός συστήματος ERP θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές ανάγκες, το μέγεθος και τον προσανατολισμό της επιχείρησης. Για το 

λόγο αυτό, απαιτείται καθιέρωση προδιαγραφών επιλογής από θεσμοθετημένη 

ομάδα αξιολόγησης σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο.

Η επιτυχία εξαρτάται από την δέσμευση της διοίκησης, την εξασφάλιση της 

διαθεσιμότητας των στελεχών της, την εκπαίδευση των τελικών χρηστών, την 

εξασφάλιση των χρηματοδοτικών πόρων, το λειτουργικό οργανόγραμμα του έργου, 

το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την αποτελεσματική διοίκηση του 

έργου. Η εταιρίες θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τις ψεύτικες υποσχέσεις 
γρήγορης υλοποίησης γιατί δεν ανταποκρίνονται σε καμιά περίπτωση στην αλήθεια.

Η ελληνική και διεθνής εμπειρία υποδεικνύει ότι η εγκατάσταση ενός συστήματος 

ERP δεν αποτελεί τον καταληκτικό στόχο μιας επιχείρησης, αλλά την αφετηρία προς 

την συνεχή βελτίωση της διοίκησης μιας σύγχρονης επιχείρησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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VI. Προφίλ της εταιρίας

11. Επωνυμία:____________________________________

12. Προϊόν ERP:___________________________________

13. Αλλά προϊόντα της εταιρίας (CRM, SCM, eERP):

14. Συνεργάζεστε με κάποια εταιρία για τα παραπάνω προϊόντα και αν ναι με ποια/ες;

15. Συνεργάζεστε με κάποια εταιρία συμβούλων και αν ναι με ποια/ες;

VII. Πελάτες

16. Πρωταρχικός σας στόχος στην Ελληνική αγορά είναι:

□ Οι μεγάλες επιχ/σεις □ Οι μικρομεσαίες επιχ/σεις □ Οι μικρές επιχ/σεις. 
(>50 άτομα)

17. Ποιας τάξης κύκλου εργασιών είναι συνήθως οι πελάτες σας

Q < 1 δις. Δρχ □ 1-5 δις. δρχ Ο 5-20 δις. δρχ. Q > 20 δις. δρχ

18. Ποιος είναι συνήθως ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούν οι κυριότεροι 

πελάτες σας

□ 1-20 □ 20-50 □ 50-150 □ 150-500 □ >500

19. Σε ποιο κλάδο από τους παρακάτω ανήκουν οι κυριότεροι πελάτες σας

Τραπεζικός & Χρηματοπιστωτικός □ Εμπόριο □

Βιομηχανίας & Μεταποίησης □ Κατασκευών & Έργων □

Δημόσιο □ Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες □

Υπηρεσίες □ Άλλο:
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VIII. Προϊόν ERP

20. Ποιες επιχειρηματικές λειτουργίες καλύπτει

Οικονομική Διαχείριση □ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων □

Βιομηχανική Παραγωγή □ Παρακολούθηση και Διαχείριση Έργων □

Υποστήριξη Συστημάτων 
Διασφάλισης Ποιότητας

□ Επεξεργασία Υπηρεσιών & 
Γνωστοποιήσεων (Service Management)

□

Διαχείριση Πωλήσεων και 
Διανομών

□ Κοστολόγηση-Ελεγκτική □

Διαχείριση Αποθεμάτων □

21. Το προϊόν σας είναι

□ Ενιαίο ολοκληρωμένο πακέτο □ Σύνολο από υποσυστήματα (modules)

22. Ποιο RDBMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ERP σας

□ Oracle □ SyBase □ SQL Server □ Informix □ DB2

Άλλο:___________

23. Ποιο λειτουργικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ERP σας

□ Windows NT □ Unix Q Solaris □ OS/400

Άλλο:__________

24. Κριτήρια κοστολόγησης του ERP

□ Αριθμός αδειών χρηστών D Υποσυστήματα (modules)

(>50 άτομα)

□ Οργανωσιακή δομή Q Μέγεθος Εγκατάστασης

25. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερο για την επιχείρηση να προσαρμόσει

□ To ERP ανάλογα με την επιχείρηση □ Η επιχείρηση ανάλογα με το ERP

IX. Υλοποίηση έργου

26. Παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο υλοποίησης

Οργάνωση διαδικασιών □ Διασύνδεση με άλλα συστήματα □

Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό □ Συντονισμός με την διοίκηση □
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X. Τάσεις- προοπτικές- συνδέσεις ERP συστήματος

27. Υπάρχουν δυνατότητες προσαρμογής και ολοκλήρωσης με web εφαρμογές;

Q Υπάρχουν □ Πρόκειται σύντομα να υπάρξουν Ο Όχι

28. Βλέπετε την διασύνδεση ERP και Internet να προχωρά;

QI Ναι Q Όχι

29. Πιστεύετε ότι ο θεσμός ενοικίασης ενός ERP συστήματος (ολόκληρου ή ορισμένων 

modules) από έναν ISP έχει μέλλον στην ελληνική αγορά;

Q Ναι Q Όχι

30. Εφαρμόζετε την τακτική των ανοικτών διεπαφών με άλλα 

συστήματα εφαρμογών

Q Ναι i—I Όχι

31. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι μεγάλος αριθμός Ελληνικών 

χρησιμοποιεί τα ERP συστήματα

Έλλειψη γνώσης των ERP συστημάτων και των δυνατοτήτων τους 

Κόστος

Έλλειψη οργάνωσης διαδικασιών 

Μη επαρκή τεχνολογική υποδομή 

Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού για την διαχείριση τους 

Μικρό μέγεθος επιχειρήσεων

Επωνυμία Εταιρίας _______________________________

Θέση στην Εταιρία: _______________________________

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _______________________________

Όνομα Ερωτώμενου: _______________________________

Έτη υπηρεσίας: _______________________________

E-mail: _______________________________

επιχειρήσεων δεν

□
□
□
□
□
□

160



Αθανασία -ηοονιαννοπούλου Η Ανορά των ERP Συστηιιάτων στην Ελλάδα

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

[1] Scheer A. - W. Business Process Engineering - Reference Models for Industrial 

Enterprises, Volume 2, Springer-Verlag, 1994.

[2] Plossl, George W., Orlicky's Material Requirements Planning, Volume 2, McGraw 

Hill, 1994.

[3] Vollmann, Thomas E., William L. Berry, William L. II. Whybark, Manufacturing 

Planning and Control Systems, Volume 4, Irwin, 1994.

[4] Boland, J., A. Dailey, ERP Implementation and Vendor Selection, Ημερίδα 

Gartner Group, 1998.

[5] Σ. Ανδριανόπουλου, B. Ασίκη, E. Βασιλειάδη, I. Μίνη, Γ. Παναγιωτόπουλου και I. 

Παπακυριακόπουλου, «Τα Πληροφορικά Συστήματα, Enterprise Resource Planning 

(ERP) στην Ελληνική Επιχείρηση», Plant Management-ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Τεύχος 99 

Έκδοση 1998-99.

[6] Χαρίδημος Τσούκας, Ή επίδραση των τεχνολογιών πληροφοριών και 

επικοινωνιών στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και τις οργανωτικές δομές”, 5ο 

Διεθνές Συνέδριο Μάνατζμεντ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Νοέμβριος 1998.

[7] Χάρης Μητρόπουλος, «Στην ελληνική αγορά υπάρχουν αξιόπιστες λύσεις για τη 

μεσαία και μεγάλη επιχείρηση που θέλει να επενδύσει σε σύστημα ERP», Περιοδικό 

Plant Επενδύσεις, 1999.

[8] Αγγελική Πολυμενάκου, «ERP Εκσυγχρονιστής ή Ριζοσπάστης» Περιοδικό 

XRAM, Ένθετο ειδικής έκδοσης για την Ψηφιακή Οικονομία, Απρίλιος 2000.

[9] http://www.plant-management.gr/plant invest/inv 1999 06.html.

Αθανάσιος Μαύρος, «Η εφαρμογή ενός συστήματος ERP είναι ένα έργο που 

προϋποθέτει πολύ προσεκτικό σχεδιασμό και οργάνωση», Περιοδικό Plant 

Management, 1999.

161

http://www.plant-management.gr/plant_invest/inv_1999_06.html


Αθανασία -ηοονιαννοπούλου Η Ανοοά των ERP Συστηιιάτων στην Ελλάδα

[10] http://www.strateqy-business.com/technoloqv/99208/paqe1.html

Scott Buckhout, Edward Frey, Joseph Nemec Jr.,"Making ERP SuccedQ turnig Fear 

Into Promise”, Περιοδικό strategy business, second quarter 1999.

[11] http://www.qartner.com/public/static/

[12] Κανέλης Αγαμέμνων, Διπλωματική Εργασία με θέμα «Συστήματα Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων, Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ολοκλήρωση 

Διεπιχειρησιακών Διαδικασιών» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών , 1999.

[13] http://www.dpu.se/boston e.html

Soren Janstal, «Life cycles for Business Applicationsn and ERP systems», DPU, 

Απρίλιος 2000.

[14] http://www.dpu.se/ovumerp e.html

Simon Bragg, Gisela Wilson and Laurant Lachal «Ovum Evaluates: ERP, August 

98/February 99/April 99/July 99.

[15] Carl Dahlen and Johan Elfsson, "An analysis of the current and future ERP 

market - with focus on Sweden", Master's Thesis, Stockholm, February 1999.

[16] http://www.heltrun.aueb.qr

Γ. Δουκίδης , A. Πολυμενάκου, Θ. Μότσιος, N. Γεωργόπουλος, , “To Ηλεκτρονικό 

Επιχειρείν (E-Business) στις μεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις”, Ερευνητικό Κέντρο 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου eltrun, Μάιος 2000.

[17] Θεόδωρος Μότσιος, «ERP και Επανασχεδιασμός», Περιοδικό XRAM, Ένθετο 

ειδικής έκδοσης για την Ψηφιακή Οικονομία, Απρίλιος 2000.

[18] Λευτέρης Καλαμαράς, «Η προσαρμογή των ERP στο e-Business» Περιοδικό 

XRAM, Ένθετο ειδικής έκδοσης για την Ψηφιακή Οικονομία, Απρίλιος 2000.

[19] R. Michael Donovan, “Successful ERP Implementation the Fist Time”, Mirange 

ERP, August 1999.

162

http://www.strateqy-business.com/technoloqv/99208/paqe1.html
http://www.qartner.com/public/static/
http://www.dpu.se/boston_e.html
http://www.dpu.se/ovumerp_e.html
http://www.heltrun.aueb.qr


Αθανασία =ηοονιαννοπούλου Η Αγορά των ERP Συστηυάτων στην Ελλάδα

[20] www.strategy-business.com/technoloav/99208/page1.html

Scott Bukhout, Edward Frevand Joseph Nemee Jr., "Making ERP Succeed: Turning 

Fear Into Promise", Second quarter 1999.

[21] Βιολέττα Ασίκη, "Μεθοδολογίες ERP: Η ανατομία του έργου και η συμβολή του 

ERP στην επιχειρηματική ανάπτυξη", Planning Α.Ε., Ιούλιος 2000.

[22] www.exressindia.com/newads/bs1/advant.htm

Shankarnarayanan S, “ERP Systems—Using IT to gain a competitive advantage”.

[23] http://www.cio.com/forums/erp/edit/122299 erp content.html 

Christopher Koch, Derek Slatr and E. Baatz “The ABCs of ERP”.

[24] Tomas H. Davenport, “Long live ERP”, Issue of CIO Magazine, Mar. 1, 2000.

[25] Tomas H. Davenport, “Does ERP build a Better Business?”, Issue of CIO 

Magazine, Feb. 15, 2000.

[26] Meg Mitchell, “Let there be CRM”, Mar. 1, 2000.

[27] http://datamation.earthweb.com/

Bradley Hetcht, “Choose the right ERP software”, Managing Recources.

[28] Νότης Κουκοβέτσος, «Πλατφόρμα Λειτουργίας του ERP» Περιοδικό XRAM, 

Ένθετο ειδικής έκδοσης για την Ψηφιακή Οικονομία, Απρίλιος 2000.

[29] Λευτέρης Καλαμαράς, «Το κρυφό κόστος του ERP » Περιοδικό XRAM, Ένθετο 

ειδικής έκδοσης για την Ψηφιακή Οικονομία, Απρίλιος 2000.

[30] Lee Pender, “Will Integration tools patch the holes left by an unsatisfactory ERP 

implementation”, CIO Magazine, Sep. 15 2000.

[31] Dick Kuiper, “The Key to a Customer Fit”, Evolving Enterprise-Spring 1998.

[32] Πολύτιμη Ιωάννου, «Συστήματα ERP Μονόδρομος Επιχειρηματικής 

Επιβίωσης», Tech Business.

163

http://www.strategy-business.com/technoloav/99208/page1.htm
http://www.exressindia.com/newads/bs1/advant.htm
http://www.cio.com/forums/erp/edit/122299_erp_content.html
http://datamation.earthweb.com/


Αθανασία -ηοονιαννοπούλου Η Ανορά των ERP Συστηιιάτων στην Ελλάδα

[33] http://www.zdnet.com

Lee Pender, “Post Y2K.ERP finally on rebound”, e-Week, 7 February 2000.

[34] Chad Eschinger, «What contingency plans can we put in place to address our 

concerns about viability of our ERP vendors”, Gartner, Enterprise and Supply Chain 

Management.

[35] Ντίνος Γεωργουλάς, «ERP & MME ο δρόμος του Outsourcing» Περιοδικό 

XRAM, Ένθετο ειδικής έκδοσης για την Ψηφιακή Οικονομία, Απρίλιος 2000.

[36] http://isds.bus.lsu.edu/cvoc/sap/tutorials/SAP R3 PP/erpintroduction.html 

«Evolution of ERP», SAP@LSU.

Διευθύνσεις στο Internet

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ERP

37. http://www.heltrun.aueb.gr/gem.htm

38. http://www.heltrun.aueb.gr/erpgrnet/hermitage.htm

39. http://www.advice.gr

40. http://www.unisoft.gr

41. http://www.iris.gr

42. http://www.singular.gr

43. http://www.dissoft.gr

44. http://www.dsi.gr

45. http://www.ifs.gr

46. http://www.bms-sa.gr

47. http://www.indelec.gr

48. http://www.gsi.gr

49. http://www.forthnet.gr/logismos

164

http://www.zdnet.com
http://isds.bus.lsu.edu/cvoc/sap/tutorials/SAP_R3_PP/erpintroduction.html
http://www.heltrun.aueb.gr/gem.htm
http://www.heltrun.aueb.gr/erpgrnet/hermitage.htm
http://www.advice.gr
http://www.unisoft.gr
http://www.iris.gr
http://www.singular.gr
http://www.dissoft.gr
http://www.dsi.gr
http://www.ifs.gr
http://www.bms-sa.gr
http://www.indelec.gr
http://www.gsi.gr
http://www.forthnet.gr/logismos


Αθανασία -ηοονιαννοπούλου Η Ανοοά των ERP Συστηυάτων στην Ελλάδα

50. http://www.softecon.gr

51. http://www.oracle.gr

52. http://www.q-r.gr

53. http://www.delta-inf.gr

54. http://www.sap.com/qreece

55. http://www.scicom.gr

56. http://www.sinqular.gr

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ERP

57. http://www.erpsupersite.com

58. http://www.erpfans.com

59. http://www.oraclefans.com

60. http://www.baanfans.com

61. http://www.peoplesoftfans.com

62. http://www.sapfans.com

63. http://www.erpassist.com

64. http://www.erpcentral.com

65. http://www.erpworld.com

66. http://www.kpmq-hp.com

67. http://www.ibm.com/erp

68. http://www.axiscomp.com

69. http://www.computerworld.com

70. http://www.datamation.com

71. http://www.forbes.com/asap

72. http://www.mfq-erp.com

73. http://www.brint.com/lSJournal.htm

165

http://www.softecon.gr
http://www.oracle.gr
http://www.q-r.gr
http://www.delta-inf.gr
http://www.sap.com/qreece
http://www.scicom.gr
http://www.sinqular.gr
http://www.erpsupersite.com
http://www.erpfans.com
http://www.oraclefans.com
http://www.baanfans.com
http://www.peoplesoftfans.com
http://www.sapfans.com
http://www.erpassist.com
http://www.erpcentral.com
http://www.erpworld.com
http://www.kpmq-hp.com
http://www.ibm.com/erp
http://www.axiscomp.com
http://www.computerworld.com
http://www.datamation.com
http://www.forbes.com/asap
http://www.mfq-erp.com
http://www.brint.com/lSJournal.htm


Αθανασία -ηρονιαννοττούλου Η Ανοοά των ERP Συστηιιάτων στην Ελλάδα

74. http://www.itmweb.com

75. http://www.sentrytech.com/Auq98/sm088f5.htm

76. http://www.softwareiobs.com/

77. http://www.brint.com

78. http://www.strateqy-business.com

79. http://rosewell.dis.uct.ac.za/thesis/sapr3/contents.html

80. http://www.techweb.com/investor

81. http://www.news.com

82. http://www.interqrationmanagement.co

83. http://www.infoworld.com

84. http://www2.computerworld.com

85. http://www.amrresearch.com

86. http://www.datamation.com

87. http://www.web.mit.edu/proffesional

88. http://www.amrresearch.com

ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΙ

89. http://www. iworksoftware.com

90. http://www.tsisoft.com

91. http://www.visualedqe.com

92. http://www.mercator.com

93. http://www.oberon.com

94. http://www.ondisplay.com

166

http://www.itmweb.com
http://www.sentrytech.com/Auq98/sm088f5.htm
http://www.softwareiobs.com/
http://www.brint.com
http://www.strateqy-business.com
http://rosewell.dis.uct.ac.za/thesis/sapr3/contents.html
http://www.techweb.com/investor
http://www.news.com
http://www.interqrationmanagement.co
http://www.infoworld.com
http://www2.computerworld.com
http://www.amrresearch.com
http://www.datamation.com
http://www.web.mit.edu/proffesional
http://www.amrresearch.com
http://www._iworksoftware.com
http://www.tsisoft.com
http://www.visualedqe.com
http://www.mercator.com
http://www.oberon.com
http://www.ondisplay.com

