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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στην σημερινή κοινωνία οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμός δεν μπορεί
να αγνοήσει την τεχνολογία της πληροφορικής γιατί σημαίνει ότι αγνοεί μια
δύναμη η οποία, μπορεί να καλυτερεύσει τις υπηρεσίες / προϊόντα της, να
διευρύνει τις αγορές της, να αυξήσει τα κέρδη της και να θέσει σε κίνδυνο
την επιβίωση της μακροπρόθεσμα. Επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να
συνδέουν την πληροφορική με τη στρατηγική τους, έχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες επιβίωσης και δημιουργίας υψηλών κερδών.
Υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι όπου η πληροφορία (και συνεπώς η
πληροφορική) είναι ουσιαστικό στοιχείο στην όλη παραγωγική και εμπορική
διαδικασία.
Τέτοιοι κλάδοι (π.χ. τράπεζες) έχουν ήδη αντιληφθεί ότι η πληροφορική
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι απλά σαν εργαλείο υποστήριξης των
καθημερινών εργασιών, αλλά σαν ένα στρατηγικό όπλο στην πρώτη γραμμή
του επιχειρηματικού ανταγωνισμού μαχών για την απόκτηση συγκριτικού
πλεονεκτήματος.
Η κεντρική ιδέα του όρου «πληροφορική» αποτελείται από τα εξής δύο
χαρακτηριστικά :
α) Ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνολογιών
Η

διαχείριση

της

επεξεργασίας

δεδομένων

(data

processing

management) ή των Η/Υ (computing management) δεν μπορεί πλέον να
θεωρηθεί το βασικό και μοναδικό βοήθημα για την διοίκηση των
επιχειρήσεων. Πέρα από την τεχνολογία των Η/Υ και άλλες τεχνολογίες,
όπως οι τηλεπικοινωνίες και ο αυτοματισμός γραφείου, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη έτσι ώστε όλες μαζί να αποτελόσουν την βάση πάνω
στην οποία θα αναπτυχθούν και θα εξελιχθούν οι επιχειρηματικές
στρατηγικές και γενικά η διοίκηση της επιχείρησης,
β) Η ευρεία και διεισδυτική επίδραση στην κοινωνία.
Οι άνθρωποι, οι ιδέες τους και η ερμηνεία των δεδομένων είναι οι θεμέλιοι
λίθοι της τεχνολογίας της πληροφορικής. Το να συνδέσει κανείς απλά και
μόνο την τεχνολογία με την επιστημονική θεωρία, χωρίς να λάβει υπόψη
του τον ανθρώπινο παράγοντα, είναι σαν να αγνοεί το κυριότερο στοιχείο
που προσδιορίζει την έλευση της «πληροφορικής εποχής». Γι' αυτό το
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λόγο, οι κοινωνικές επιστήμες θα πρέπει να παίξουν ένα ρόλο
τουλάχιστον τόσο σπουδαίο όσο και οι άλλες επιστήμες, σε οποιοδήποτε
ρεαλιστικό ορισμό της πληροφορικής.
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO EDI
1.1. Ορισμός
Στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες το EDI αποτελεί καθημερινή
πρακτική στις επιχειρηματικές και εμπορικές συναλλαγές χιλιάδων εταιρειών
που εντάσσονται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, από την παραγωγή
μέχρι την πρόσφορά προϊόντων και υπηρεσιών.
Τι είναι όμως το EDI (Electronic Data Interchange) ή όπως αλλιώς
συνηθίζεται να αποκαλείται «εμπόριο χωρίς έγγραφα» (paperless trade);
Ένας συνοπτικός ορισμός από τον International Data

Exchange

Association (IDEA) είναι ο ακόλουθος :
« Η μεταφορά στοιχείων / πληροφοριών, δομημένων
σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα μηνύματος, από ένα
πληροφοριακό σύστημα σε άλλο, με ηλεκτρονικά μέσα».
Πιο απλά, το EDI είναι η διαδικασία ή η μέθοδος της πραγματοποίησης
συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, όπου τα δεδομένα της συναλλαγής
περνούν από τον Η/Υ της μιας επιχείρησης στον Η/Υ της άλλης, χωρίς να
χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση για την ερμηνεία ή την αντιγραφή των
στοιχείων αυτών. Για να υλοποιηθεί η αυτόματη αυτή μεταφορά, οι
πληροφορίες θα πρέπει να είναι δομημένες σύμφωνα με προκαθορισμένη
μορφή και κανόνες έτσι ώστε ο υπολογιστής να μπορεί να τις «μεταφράσει»
στο μορφότυπο (format) των ενδοεπιχειρησιακών εφαρμογών για να
ενημερώσει έτσι τα αρχεία ή τις βάσεις δεδομένων της συγκεκριμένης
επιχείρησης.
Ο όρος «εμπόριο χωρίς έγγραφα» χρησιμοποιείται διότι στην τεχνική
αυτή

συνδυάζονται

οι

δυνατότητες

των

υπολογιστών

και

των

τηλεπικοινωνιών, με στόχο να αντικαταστήσουν το «χαρτί» ως φορέα
στοιχείων συναλλαγών, που λαμβάνουν χώρα κατά την διεξαγωγή του
εμπορίου και της παροχής ποικίλων υπηρεσιών.
Η τεχνική EDI αποτελεί το συντομότερο μονοπάτι επικοινωνίας μεταξύ
εμπορικών εταίρων. Από τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα δύο
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χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για να κατατάξουν τις διάφορες
δυνατές μορφές ηλεκτρονικής εμπορικής επικοινωνίας σε ιδεατό EDI ή όχι;
α)

Οι

μεταφερόμενες

πληροφορίες

θα

πρέπει

να

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν ΑΜΕΣΑ από το πληροφοριακό σύστημα εφαρμογών
του λήπτη χωρίς να απαιτείται ερμηνεία ή μεταφορά / αντιγραφή από
άνθρωπο, κατά συνέπεια το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το fax δεν
μπορούν να θεωρηθούν EDI όπως επίσης και οι ανταλλαγές στοιχείων
από υπολογιστή σε υπολογιστή, εάν το

υπολογιστικό σύστημα του

λήπτη απλά εκτυπώνει κάθε δέσμη στοιχείων συναλλαγής για να τα
χειριστεί κατόπιν κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και στην περίπτωση που
αυτά θα μεταφέρονται μέσω ταχυδρομείου. Παρ' όλα αυτά, αρκετές
φορές τέτοιες συναλλαγές εντάσσονται στην κατηγορία του EDI.
β) Οι μεταφερόμενες πληροφορίες θα πρέπει να είναι ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ
σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες, τους οποίους ο υπολογιστής
θα

μπορεί

να

ερμηνεύσει

προκειμένου

να

χρησιμοποιήσει

τις

πληροφορίες άμεσα και πάλι οι μέθοδοι ηλεκτρονικής επικοινωνίας που
αναφέρθηκαν δεν συμβιβάζονται μ' αυτό το χαρακτηριστικό αφού τα
δεδομένα μεταδίδονται χωρίς συγκεκριμένη διάταξη, έχουν δηλαδή
τυχαία δομή. Αν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
υπάρχει η δυνατότητα οι πληροφορίες να είναι δομημένες, κάτι τέτοιο
δεν είναι απαραίτητο και επομένως δεν θεωρείται θεμελιώδης λίθος της
τεχνικής, όπως στην περίπτωση του EDI.
1.2. Η κατάσταση πριν το EDI
Είναι γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου και η
αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων οργανισμών ή των
επιχειρήσεων, οδήγησε σε σημαντική αύξηση της ροπής των πληροφοριών
που θα πρέπει να ανταλλάσσονται. Αυτός ο όγκος των πληροφοριών είναι
αρκετά

μεγάλος

καθ'

όσον

αρκετές

από

τις

πληροφορίες

αυτές

επαναλαμβάνονται σε κάθε στάδιο μιας επιχειρηματικής συναλλαγής. Ακόμα
περισσότερες πληροφορίες προστίθενται καθώς ο αριθμός των συναλλασ
σόμενων

εταίρων

αυξάνεται.

Τελικά

αυτός

ο

όγκος

πληροφοριών

μεγιστοποιείται από τη στιγμή που επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί χρειάζεται
να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς συναλλαγές τους, σε
πολλές κρατικές υπηρεσίες και ειδικότερα στις τελωνειακές.
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Ας πάρουμε ένα πολύ κοινό παράδειγμα στον κόσμο των εμπορικών
συναλλαγών μεταξύ των δύο εταιρειών που συνεργάζονται μεταξύ τους. Η
μια εταιρεία παίζει τον ρόλο του προμηθευτή και λαμβάνει παραγγελίες προς
διεκπεραίωση (purchase orders), ενώ η άλλη είναι ο πελάτης και λαμβάνει
τιμολόγια προς εξόφληση (invoices). Είναι φανερό ότι και οι δύο εταιρείες
δέχονται και αποστέλλουν έγγραφα μέχρι την τελική ολοκλήρωση της
συναλλαγής. Πίσω από όλα αυτά κρύβονται οι γνωστοί παραδοσιακοί
τρόποι εργασίας και μεταβίβασης όλου αυτού του όγκου των πληροφοριών,
μεταξύ των δύο εταιρειών.
Ειδικότερα μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα της μεταφοράς των
πληροφοριών από την άποψη του χρόνου. Στο σχήμα 1 απεικονίζονται δύο
ξεχωριστές περιπτώσεις. Στη μεν πρώτη οι συναλλαγές πραγματοποιούνται
με την χρήση εγγράφων και της κλασσικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ενώ
στην δεύτερη οι συναλλασσόμενες εταιρείες έχουν υιοθετήσει ηλεκτρονική
μέθοδο μεταφοράς πληροφοριών.
Η κάθε εταιρεία (σχήμα 1) παίζει από την πλευρά της το ρόλο του
αποστολέα ή του παραλήπτη εγγράφων ανάλογα με την φάση που
βρίσκεται η συγκεκριμένη εμπορική συναλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε
την εξής κατάσταση :
α) Από την πλευρά του αποστολέα : εκτύπωση των σχετικών
πληροφοριών.
β) Από την πλευρά του παραλήπτη : εδώ απαιτείται η αντίστροφη
διαδικασία από τον υπολογιστή πάνω στο κατάλληλο εμπορικό
έγγραφο, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση των εγγράφων, ετοιμασία και
αποστολή τους μέσω της κλασσικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, δηλαδή
παραλαβή του ταχυδρομείου από το αντίστοιχο τμήμα της εταιρείας,
άνοιγμα

και

ταξινόμηση

των επιστολών,

αποστολή

αυτών

στα

κατάλληλα τμήματα της εταιρείας για την παραπέρα επεξεργασία και την
διεκπεραίωσή τους.
Η τυπική χρονική διάρκεια για την μεταφορά των πληροφοριών μεταξύ
των δύο εταιρειών, μέχρι την τελική ολοκλήρωση της συναλλαγής, για
την μεν πρώτη περίπτωση μπορεί να φτάσει και τις οκτώ ημέρες, ενώ
στην δεύτερη περίπτωση αρκούν δύο ημέρες.
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Τα λάθη, οι καθυστερήσεις και το κόστος που εμπεριέχονται στις
παραπάνω διαδικασίες των συναλλαγών έχουν σαν αποτέλεσμα, σήμερα,
την μειωμένη αποδοτικότητα και αποτελούν εμπόδιο για την επιβίωση και
την παραπέρα

ανάπτυξη

μιας σύγχρονης

επιχείρησης

στο

μέλλον.

Συγκεκριμένα, από μελέτες που έχουν γίνει στην Αγγλία (μια από τις πιο
πρωτοποριακές χώρες στη χρήση του EDI) έχει υπολογιστεί το κόστος της
δημιουργίας και επεξεργασίας ενός εγγράφου φτάνει το ύψος των 10 λιρών
το καθένα. Τα δύο τρίτα αυτού του κόστους επιμερίζονται σε ανθρώπινη
εργασία και χαρτί. Έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι οι κλασσικές διαδικασίες
επεξεργασίας και μεταβίβασης όλων αυτών των πληροφοριών (που
περιγράφω παραπάνω).
Συνήθως καταναλώνουν πολύ περισσότερο χρόνο από εκείνες τις
διαδικασίες της παραγωγής και παράδοσης προϊόντων (ή παροχής
υπηρεσιών). Η εισαγωγή της χρήσης EDI έχει σαν στόχο να αλλάξει αυτή
ακριβώς την μορφή των παραδοσιακών εμπορικών συναλλαγών και να
δράσει

σαν

καταλύτης

για

την

μελλοντική

ανταγωνιστικότητα

των

επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων.
1.3. Πεδία εφαρμογών της τεχνικής EDI
Όπως προκύπτει από την ανάλυση του ορισμού του EDI

οι περιοχές

εφαρμογών του EDI θεωρητικά μπορούν να καλύψουν το σύνολο των
εμπορικών και επιχειρηματικών συναλλαγών, τόσο κατά κλάδους όσο και
ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και λέμε θεωρητικά γιατί
σήμερα ακόμα και στις χώρες όπου η τεχνική αυτή έχει ένα μεγάλο και
σημαντικό παρελθόν εφαρμογής, δεν έχει χρησιμοποιηθεί από όλους τους
κλάδους και από όλες τις επιχειρήσεις μέσα στους κλάδους, αλλά και πολύ
περισσότερο δεν έχει επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της διασύνδεσης και
επικοινωνίας εφαρμογών EDI διαφορετικών ομάδων χρηστών - για λόγους
κυρίως τεχνικούς π.χ. έλλειψη κοινών προτύπων (standards), αδυναμία
διασύνδεσης δικτύων κ.λπ.
Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μια σειρά περιοχών
εφαρμογής του EDI, όπως αυτές προκύπτουν από την μέχρι σήμερα
εμπειρία και πρακτική :
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α) Εμπόριο / Βιομηχανία
Είναι ένας χώρος που παρουσιάζει μεγάλο αριθμό εφαρμογών που
εκτείνονται από την βαριά βιομηχανία, τις οικοδομικές επιχειρήσεις, το
λιανικό και χονδρικό εμπόριο μέχρι τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία.
Για την υποστήριξη αυτών των εφαρμογών στις προηγμένες οικονομικά
χώρες, έχουν δραστηριοποιηθεί φορείς (Ενώσεις, Οργανισμοί κ.λπ.) που
αντιπροσωπεύουν τους επιμέρους αυτούς κλάδους και έχουν εκπονήσει
συγκεκριμένα προγράμματα για την προώθηση των εφαρμογών EDI μεταξύ
των επιχειρήσεων - μελών των κλάδων.
Για παράδειγμα, ο Organization for Data Exchange by Tele Transmission
in Europe (ODETTE), συστάθηκε το 1985 από επιχειρήσεις του κλάδου της
αυτοκινητοβιομηχανίας (Austin Rover, General Motors, Peugeot, Talbot
Ford) με στόχο την συντονισμένη εφαρμογή του EDI.
Στον τομέα της βιομηχανίας καταναλωτικών ειδών, πολύ γνωστή είναι η
πρωτοβουλία του Article Number Association (ANA) που κατέληξε στην
δημιουργία

του

προτύπου

επικοινωνίας

EDI

TRADACOMS

που

χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλη έκταση στην αγορά.
Ένα

άλλο

αξιόλογο

παράδειγμα

προέρχεται

από

το

χώρο

της

βιομηχανίας χημικών. Πρόκειται για το πρόγραμμα CEFIC που ξεκίνησε με
την πρωτοβουλία του European Council for chemical Manufactures
Federation στο οποίο συμμετέχουν 15 επιχειρήσεις του κλάδου.
Στον χώρο της βιομηχανίας ηλεκτρονικών εντοπίζουμε το πρόγραμμα
EDIFICE (Electronic Data Interchange for Companies with Interests in
Computing and Electronics) που ξεκίνησε το 1986 με στόχο την χρήση EDI
μεταξύ

κατασκευαστών

υπολογιστών και προμηθευτών ηλεκτρονικών

εξαρτημάτων, καθώς και το πρόγραμμα ECIF/AFDEC με πρωτοβουλία των
Electronic Components Industry Federation και Association of Franchised
Distributors of Electronic Components.
Όσον αφορά τον κλάδο των οικοδομικών επιχειρήσεων, υπάρχει το
πρόγραμμα EDICON (Electronic Data Interchange Construction) που
άρχισε το 1987 και στο οποίο συμμετέχουν κατασκευαστές, προμηθευτές
υλικών, αρχιτέκτονες, εργολάβοι κ.λπ., που υπολογίζονται ότι φτάνουν τα
5.000 μέλη.
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Ιδιαίτερα γνωστό στον τομέα του τουρισμού είναι το πρόγραμμα
UNICORN (United Nations EDI for Cooperation in Reservation Networks)
που έχει επικεντρωθεί στις λειτουργίες κρατήσεων θέσεων σε πλοία και στην
έκδοση εισιτηρίων. Το βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η
εστίαση στη δημιουργία διαλογικών συστημάτων κρατήσεων κάνοντας
χρήση της τεχνικής EDI.
β) Τραπεζικός / Ασφαλιστικός τομέας.
Ο τραπεζικός τομέας ήταν από τους πρώτους κλάδους που εισήγαγαν
αυτόματες διαδικασίες από τα τέλη κιόλας του 1950. Όσον αφορά τις
εφαρμογές EDI, υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερα σημαντικές πρωτοβουλίες. Η
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) έχει
διάρκεια ζωής πάνω από 10 χρόνια. Περισσότερες από 1.500 τράπεζες σε
όλο τον κόσμο διακινούν εκατομμύρια μηνύματα (διεθνείς πληρωμές,
διακανονισμούς ξένου συναλλάγματος, πιστώσεις κ.λπ.) κάθε μέρα στα
πλαίσια του ειδικού δικτύου που έχει δημιουργηθεί. Αν και η συμμετοχή
περιορίζεται αποκλειστικά στις Τράπεζες, πρόσφατα έχει ξεκινήσει μια
διεύρυνση ώστε να συμπεριληφθούν χρηματομεσίτες, εταιρείες ανταλλαγών
χρεογράφων, εκκαθάρισης και διακανονισμού χρεογράφων κ.λ.π.
Μια άλλη πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι η BACS (Bankers
Automatic Clearing Service) που θεωρείται η μεγαλύτερη υπηρεσία
ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στην Αγγλία με περισσότερους από
40.000 χρήστες που χρηματοδοτούνται άμεσα από Τράπεζες.
Αναφορικά τώρα με τον ασφαλιστικό κλάδο, γνωστό πρόγραμμα EDI

στην Αγγλία είναι το LIMNET (London Insurance Market Network) που
συνδέει πάνω από 1.100 ασφαλιστικά συνδικάτα των Lloyds, μεσίτες και
ασφαλιστικές εταιρείες. Παράλληλα, το πρόγραμμα RINET ξεκίνησε με
πρωτοβουλία ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών χρησιμοποιώντας το
δίκτυο της IBM, ενώ στην υπηρεσία INS'S BROKERNET συμμετέχουν
γνωστές ασφαλιστικές εταιρείες όπως η Commercial Union, Norwich Union,
Zurich Insurance και Eagle Star με στόχο την απαλλαγή πληροφοριών για
ασφάλειες αυτοκινήτων.
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γ) Μεταφορές.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εφαρμογές EDI που σχετίζονται με τις
οδικές, σιδηροδρομικές, εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές και διανομές
προϊόντων, εταιρείες αποθήκευσης προϊόντων, κ.λπ.
Έτσι, στην Αγγλία για παράδειγμα, το 1986 ξεκίνησε το πιλοτικό
πρόγραμμα DISH (Data Interchange for Shipping) που αφορούσε τη
σύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων 12 μεγάλων εξαγωγέων εταιρειών
προώθησης εμπορευμάτων και ναυτιλιακών εταιρειών. Στα πλαίσια αυτά
υπήρξε

συνεργασία

με

ανάλογες

πρωτοβουλίες

στην

Σκανδιναβία

(DEDIST), στην Ολλανδία (INTIS) και το Βέλγιο (SEAGHA) με αποτέλεσμα
να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πλέον ομάδα χρηστών EDI με το EDIS.
Ένα άλλο πιλοτικό πρόγραμμα που κινείται στον ίδιο χώρο είναι το
SHIPNET στο οποίο συμμετείχαν 40 εταιρείες διακίνησης εμπορευμάτων,
όλες χρήστες συστημάτων IBM και που σαν στόχο είχε την διασύνδεση
των συστημάτων των εταιρειών αυτών με οικονομικές κρατικές υπηρεσίες,
τελωνεία

και πρακτορεία

ασφαλίσεων εξαγωγών.

Το πιλοτικό αυτό

πρόγραμμα έχει λήξει και αυτή η ομάδα χρηστών έχει ήδη ενταχθεί στο
πρόγραμμα EDIS που ήδη αναφέρθηκε.
δ) Τελωνεία / έξοδοι
Γνωστά προγράμματα προώθησης του

EDI

στη

κατηγορία αυτή

εντοπίζονται σε συστήματα οργάνωσης τελωνείων, μεγάλων λιμανιών και
αεροδρομίων.
Για παράδειγμα, το σύστημα FCP80 χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο λιμάνι
του Felixstowe της Αγγλίας και στη συνέχεια σε άλλα λιμάνια της Αγγλίας.
Άμεσος στόχος είναι η μείωση του χρόνου διακίνησης των εμπορευμάτων
και η διευκόλυνση των συναλλασσομένων, αφού πλέον η τροφοδότηση των
ανάλογων στοιχείων γίνεται αυτόματα. Παράλληλα παρακολουθούνται όλες
οι εισαγωγές και εξαγωγές και κρατούνται στατιστικά στοιχεία μέσω
ενημέρωσης αρχείου με τις ταυτότητες των διακινούμενων εμπορευμάτων.
Αυτή τη στιγμή το σύστημα χρησιμοποιείται από 500 περίπου συνδρομητές
που περιλαμβάνουν τις αρχές των λιμανιών, ναυτιλιακές εταιρείες και
πρακτορεία, εταιρείες μεταφορών και κρατικές υπηρεσίες / οργανισμούς.
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Στα αεροδρόμια, από την άλλη, υπάρχουν παρόμοια συστήματα, όπως
το LACES που αποτέλεσε την πρώτη πρακτική εφαρμογή EDI στην Αγγλία
και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο του Heathrow. Το σύστημα έπαψε να
λειτουργεί το 1981 και αντικαταστάθηκε από το ACP80. Αλλά και αυτό το
σύστημα αντικαταστάθηκε το 1987 από το ACP90 που εφαρμόστηκε στα
αεροδρόμια του Heathrow, Gatwick και Manchester και βελτίωσε σημαντικά
τις τελωνειακές διαδικασίες.
Υπολογίζεται ότι το 1989 το 90% των πληροφοριών εισαγωγών
περνούσε στα τελωνεία της Αγγλίας ηλεκτρονικά. Για τη διαχείριση του
μεγάλου αυτού όγκου συναλλαγών ξεκίνησε στις αρχές του 1990 το
πρόγραμμα του CHIEF (customs Handling of Import and Export Freight)
που θα συλλέγει πληροφορίες συναλλαγών, θα συνδέεται με το Βρετανικό
Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και θα ανταλλάσσει στοιχεία με τα
γραφεία της ΕΟΚ στις Βρυξέλλες.
1.4. Πλεονεκτήματα από τη χρήση EDI
Ολοκληρώνοντας τη γενική αυτή παρουσίαση της τεχνολογίας του EDI,
κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια περιληπτική παράθεση των πλεονεκτημάτων
που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από τη χρήση της. Τα οφέλη από τη
χρήση του EDI μπορούν να διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες :
■

Λειτουργικά, δηλαδή οφέλη που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις
καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης και που συνήθως γίνονται
αισθητά σε ορισμένα μόνο τμήματά της.

■

Στρατηγικά,

δηλαδή

οφέλη

κρίσιμα

και

μακροπρόθεσμης

σπουδαιότητας για τη λειτουργία της επιχείρησης, που επηρεάζουν
άμεσα την κεντρική δραστηριότητα της επιχείρησης.
■

Ευκαιριακά, δηλαδή οφέλη όχι απαραίτητα κρίσιμα για τις τρέχουσες
λειτουργίες της επιχείρησης αλλά που πιθανόν να προσφέρουν
μελλοντικά νέες ευκαιρίες.

α) Λειτουργικά πλεονεκτήματα
Στα

λειτουργικά

πλεονεκτήματα

εντάσσεται

η

μείωση

διαφόρων

παραμέτρων κόστους, όπως μείωση στους λογαριασμούς χαρτικής ύλης και
στα ταχυδρομικά έξοδα, μείωση στο κόστος αποθήκευσης (αφού πλέον
διατηρείται μειωμένο απόθεμα) που εκφράζεται σε κόστος αποθηκευτικού
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χώρου, ασφάλιση αποθέματος, προσωπικό φύλαξης αποθηκών κ.λπ.
μείωση του κόστους επεξεργασίας στοιχείων από ανθρώπινο δυναμικό που
αφορά τη χειρωνακτική εισαγωγή, διόρθωση και επιβεβαίωση στοιχείων
από και προς τον υπολογιστή.
Ένα άλλο λειτουργικό πλεονέκτημα είναι η βελτίωση στη ροή χρημάτων,
κάτι που είναι βέβαια αποφασιστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις. Με τη
χρήση EDI αναφέρονται σημαντικές βελτιώσεις στη διαδικασία σύνδεσης
τιμολογίων και παραγγελιών καθώς και παράδοσης παραγγελιών, που
σημαίνει ότι μεγαλύτερη αναλογία τιμολογίων εξοφλούνται έγκαιρα.
Επιπλέον, μέσω του EDI αποφεύγονται τα λάθη που παρατηρούνται κατά
τη μεταφορά των στοιχείων των συναλλαγών από το ένα μέσο (έγγραφο)
στο άλλο (υπολογιστής) ενώ ταυτόχρονα μειώνονται τα σφάλματα, όπως η
λανθασμένη αποστολή παραγγελιών και άλλων στοιχείων συναλλαγών.
β) Στρατηγικά πλεονεκτήματα.
Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα εντοπίζονται κατ' αρχήν στην επιτάχυνση
του εμπορικού κύκλου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί σημαίνει
αυξημένη ροή προϊόντων και κεφαλαίων και κατ' επέκταση μεγαλύτερη
εμπορική και επιχειρηματική δραστηριοποίηση.
Ένα άλλο στρατηγικό πλεονέκτημα αναφέρεται στη δυνατότητα της
λεγάμενης just-in-time παραγωγής που

σημαίνει δυνατότητα άμεσης

διεκπεραίωσης παραγγελιών μικρού όγκου τη στιγμή που θα υπάρξει
ζήτηση. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα οι βιομηχανίες είναι υποχρεωμένες να
δεσμεύουν κεφάλαια σε μορφή αποθέματος ώστε να υπάρχουν αποθέματα
όταν παρουσιαστεί ανάγκη. To EDI, επιταχύνοντας τις διαδικασίες των
παραγγελιών και των πωλήσεων υποβοηθά την υιοθέτηση της τεχνικής justin-time, αποδεσμεύει τα κεφάλαια, συνεπάγεται γρήγορη διακίνηση του
αποθέματος και μείωση στο ελάχιστο της απαξίωσης των αποθεμάτων αφού
πλέον οι επιχειρήσεις διατηρούν την ελάχιστη μόνο ποσότητα αποθέματος.
Ένα τρίτο στρατηγικό πλεονέκτημα αφορά τη μείωση του χρόνου παρά
δοσης των παραγγελιών που προκύπτει από τη κατάργηση των εγγράφων η διακίνηση των οποίων συχνά καθυστερεί- και τη ταχύτερη διακίνηση των
προϊόντων. Έτσι οι επιχειρήσεις που μπορούν να επιτύχουν τη γρήγορη και
έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Σελίδα 12

TO EDI & Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY ΣΤΟ Φ.Π.Α.
ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ

στην αγορά μέσω των καλύτερων υπηρεσιών που προσφέρουν στους
πελάτες τους.
γ) Ευκαιριακά πλεονεκτήματα.
Όσον

αφορά

τέλος

τα

ευκαιριακά

οφέλη,

αυτά

περιλαμβάνουν

παράγοντες όπως ενίσχυση του γοήτρου και της φήμης μέσα στην αγορά
και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων που δεν κάνουν
χρήση EDI. Καθώς οι χρήστες της τεχνικής αυξάνονται, παρατηρείται το
φαινόμενο οι επιχειρήσεις να διαλέγουν τους συνεργάτες τους ανάλογα και
με αυτό το κριτήριο. Έτσι, μια επιχείρηση έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να
αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό και να διασφαλίσει τη θέση της στην αγορά,
έχοντας

μια

μεγαλύτερη

δυνατότητα

επιλογής

σε

σχέση

με

τους

ανταγωνιστές της.
Χωρίς αμφιβολία, τα ποικίλα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το EDI
δεν προκύπτουν χωρίς κόστος. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τόσο την
αρχική επένδυση, που δεν είναι ευκαταφρόνητη, όσο και τα λειτουργικά
έξοδα. Πάντως, τα πλεονεκτήματα που εμφανίζονται και που είναι τόσο
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, σίγουρα αντισταθμίζουν το
κόστος.
Αυτό που θα πρέπει πάντως να επισημανθεί είναι πως τα πλεονεκτήματα
αυξάνουν δραματικά και υπερβαίνουν κατά εντυπωσιακά

ποσοστά το

κόστος με την επίτευξη αυτού που ονομάζεται «κρίσιμη μάζα χρηστών»
(critical mass). Δηλαδή, με την αύξηση του αριθμού των συναλλασσόμενων
εταίρων που χρησιμοποιούν EDI και τη διενέργεια όσο το δυνατό
μεγαλύτερου όγκου συναλλαγών μέσω EDI.
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις η επένδυση στο EDI είναι απόλυτα
δικαιολογημένη και αποσβένεται πολύ γρήγορα. Αυτός είναι άλλωστε και ο
λόγος που συνεργεί ώστε οι εφαρμογές EDI να μη αναπτύσσονται
μεμονωμένα από τις διάφορες επιχειρήσεις αλλά μέσα στα πλαίσια μιας
ομάδας χρηστών, ώστε να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων και στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η «κρίσιμη μάζα».
Όταν μελλοντικά θα καταστεί εφικτή η διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών
ομάδων χρηστών EDI και η τεχνική θα χρησιμοποιείται λίγο ή πολύ με την
ίδια ευκολία και στην ίδια έκταση που χρησιμοποιείται σήμερα το τηλέφωνο
ή το fax, τότε θα υπάρξει πλήρη μεγιστοποίηση της ωφέλειας από τη χρήση
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του EDI. Και βέβαια η πραγματοποίηση αυτών των γεγονότων δεν θα
πρέπει να τοποθετείται ούτε στη σφαίρα της φαντασίας ούτε στο πολύ
μακρινό μέλλον.
Όπως είδαμε, η πληροφορική παίζει πλέον ουσιαστικό ρόλο στην όλη
παραγωγική

και

συγκεκριμένες

εμπορική
εταιρείες

διαδικασία
μπορεί

να

μιας

εταιρείας.

οδηγήσει

στην

Μάλιστα

σε

δημιουργία

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι τα
πληροφοριακά συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ αποτελεσματικά
στην ενδυνάμωση των σχέσεων της επιχείρησης με τους προμηθευτές και
αγοραστές

της.

Σε

αυτή

ακριβώς

τη

σχέση

παρεμβαίνει

το

EDI

παρουσιάζοντας μια ακόμα προχωρημένη πτυχή της πληροφορικής στην
υπηρεσία των εμπορικών συναλλαγών.

Εάν η τεχνολογία του EDI

συνοδευτεί από τις δέουσες οργανωτικές αλλαγές, τότε μπορεί να αποδώσει
σοβαρά.στρατηγικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το EDI σε συνδυασμό με τις δέουσες
επιχειρηματικές στρατηγικές, επηρέασε θετικά την ανταγωνιστικότητα της
εταιρίας χρήστη μέσω ενός ή περισσοτέρων δυνάμεων που επηρεάζουν την
ανταγωνιστική θέση μιας επιχείρησης και αναλύθηκαν στις αρχές αυτού του
κεφαλαίου.
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ TOY EDI
2.1. Πρότυπα
Θεμελιώδης λίθος του EDI είναι η δόμηση των ανταλλασσόμενων
μηνυμάτων σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένους κανόνες, προκειμένου να
καταστεί εφικτή η «διερμηνεία» των μηνυμάτων από τα υπολογιστικά
συστήματα των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται χρησιμοποιώντας EDI.
Οι κανόνες αυτοί τυποποιούνται σε επίπεδο ομάδων χρηστών αλλά και σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο

και αποτελούν πλέον πρότυπα (standards).

Βέβαια τα πρότυπα του EDI αποτελούν πρότυπα δόμησης μηνυμάτων και
όχι τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα.
Η ανάγκη δημιουργίας πρότυπων προέκυψε από το γεγονός ότι στις
ενδοεπιχειρησιακές εφαρμογές και στα αρχεία των συναλλασσόμενων
εταίρων τα στοιχεία και οι πληροφορίες έχουν διαφορετική μορφή και πολύ
συχνά διαφορετική σημασιολογία και έκφραση για το ίδιο χαρακτηριστικό /
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αντικείμενο. Προκειμένου λοιπόν να υλοποιηθεί η επικοινωνία μέσω EDI, θα
έπρεπε κάθε εταίρος να είναι εφοδιασμένος με το κατάλληλο λογισμικό που
θα μετέτρεπε τα λαμβανόμενα μηνύματα σε μορφή συμβατή με τις δικές του
εφαρμογές. Η ανάγκη όμως να υπάρχει κατάλληλο λογισμικό μετατροπής
για κάθε μια από τις συναλλασσόμενες επιχειρήσεις, καθιστά το EDI
οικονομικά ασύμφορο.
Έτσι, η λύση που προκρίθηκε ήταν να υπάρχει μια κοινή μορφή (format)
κατά το στάδιο της μετάδοσης των πληροφοριών και κατά συνέπεια ένα
μόνο πακέτο λογισμικού που θα μετατρέπει τις πληροφορίες από την μορφή
των ενδοεπιχειρησιακών εφαρμογών στην κοινή μορφή μετάδοσης, κατά την
αποστολή και αντίστροφα κατά την λήψη.
Από τι αποτελείται ένα μήνυμα EDI
Ένα μήνυμα είναι η μικρότερη ενότητα πληροφοριών που έχει νόημα για
τον παραλήπτη της και αποτελείται από το περιεχόμενο μιας συναλλαγής
αντικατοπτρίζει δηλαδή μια συναλλαγή ή ανταλλαγή πληροφοριών /
στοιχείων. Έτσι, ένα μήνυμα αποτελεί το σύνολο των στοιχείων ενός
τιμολογίου, μιας παραγγελίας, ενός τιμοκαταλόγου, μίας φορτωτικής, μιας
εντολής πληρωμής, εντολής, χρέωσης ή πίστωσης δήλωσης στα τελωνεία.
Τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός μηνύματος EDI είναι τα ακόλουθα:
α) Στοιχεία δεδομένων (data elements)
Πρόκειται για το μικρότερο τμήμα πληροφορίας ενός μηνύματος, είναι
το «λεξιλόγιο» με το οποίο χτίζεται ένα μήνυμα EDI. Το σύνολο των
στοιχείων

δεδομένων

στοιχείων

δεδομένων

ενός

μηνύματος

αποτελεί

το

(data element directory).

ευρετήριο

Παραδείγματα

στοιχείων δεδομένων είναι ο κωδικός προϊόντος, η ημερομηνία λήξης,
ο αριθμός τιμολογίου, ο Τ.Κ. κ.λ.π.
β) Τμήματα πληροφοριών (elements)
Είναι τα τμήματα του μηνύματος, ομάδες στοιχείων δεδομένων που
σχετίζονται
συγκεκριμένα

μεταξύ

τους,

«αντικείμενα»

με

την
ή

έννοια

ότι

«οντότητες».

αναφέρονται
Σαν

σε

παράδειγμα

αναφέρουμε το όνομα και την διεύθυνση του παραλήπτη ή του
αποστολέα, την περιγραφή του αντικειμένου προς παραγγελία κ.λπ.
Τα παραπάνω

στοιχεία ενός μηνύματος δομούνται σύμφωνα

τυποποιημένα και πάλι πρότυπα :
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α) Συντακτικοί κανόνες (syntax rules)
Με το όρο αναφερόμαστε στους κανόνες εκείνους που καθορίζουν
πως θα πρέπει να συνδυαστούν τα στοιχεία δεδομένων, ώστε να
συνθέσουν μηνύματα με νόημα που θα μπορούν να αναγνωριστούν
και να ερμηνευθούν.
β) Κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού μηνυμάτων (message
design guidelines).
Πρόκειται για κατευθύνσεις που σαν στόχο έχουν να διευκολύνουν το
σχεδίασμά νέων μηνυμάτων ή την τροποποίηση ήδη υπαρχόντων
ώστε αυτό να γίνεται εύκολα και με τρόπο συνεπή προς τους
συντακτικούς κανόνες.
Η τυποποίηση των παραπάνω

στοιχείων είναι χρονοβόρο και

επίπονο έργο αφού συνεπάγεται την σε βάθος ανάλυση των
ποικίλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους
και από διάφορες επιχειρήσεις. Έχει γίνει αντικείμενο μακροχρόνιων
προσπαθειών από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς αφού αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα για την απρόσκοπτη χρήση του EDI και την
διασύνδεση των διαφόρων εφαρμογών EDI διαφορετικών ομάδων
χρηστών.
2.2 Η εξέλιξη του EDI
α) UN/GTD1 (United Nations Guidelines for Trade Data Interchange)
Στις αρχές του 1970 στην Αγγλία το SITRO (Simpler Trade Procedures
Board), φορέας χρηματοδοτούμενα από την Κυβέρνηση, δημιούργησε ένα
σύνολο από συντακτικούς κανόνες (syntax rules) και ένα λεξικό από στοιχεία
δεδομένων (data elements) αναφορικά με την ανταλλαγή στοιχείων /
πληροφοριών εμπορικής φύσεως.
Η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών
(UNECE) υιοθέτησε αυτά τα στοιχεία και παρήγαγε το UM/TDED (United
Nations Trade Data Element Interchange) που το ενστερνίστηκαν διάφορες
ομάδες χρηστών EDI και αποτέλεσε την βάση της τεχνικής σε πολλές
εφαρμογές στην Ευρώπη.
β) ANSI XI2 «EDI»
Παράλληλα με τις εξελίξεις αυτές στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ υπήρχαν ήδη
πρακτικές εφαρμογές EDI που είχαν αναπτυχθεί κατά κλάδους και τομείς
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της οικονομίας (μεταφορές, λιανικό εμπόριο, διανομή, αυτοκινητοβιομηχανία,
τράπεζες, φαρμακοβιομηχανία) χωρίς να ακολουθούν κάποια συντονισμένη
και εναρμονισμένη πορεία.
Διαφαινόταν επομένως η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα εθνικό πρότυπο
για το EDI προκειμένου να λειτουργήσει ως κοινό μέσο επικοινωνίας μεταξύ
διαφορετικών

ομάδων

χρηστών

και

να

αποτελέσει

την

βάση

της

συντονισμένης ανάπτυξης της τεχνικής σε εθνικό επίπεδο.
Για να ικανοποιήσει αυτήν ακριβώς την ανάγκη δημιουργήθηκε ειδική
επιτροπή - Accredited Standards Committee XI2 - στα πλαίσια της ANSI
(American National Standards Institute).
Αποτέλεσμα των εργασιών αυτής της επιτροπής ήταν η δημιουργία ενός
εθνικού προτύπου που ονομαζόταν EDI. Παράλληλα δημιουργήθηκε ειδική
επιτροπή (DISA) με στόχο τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ανάμεσα
στις ομάδες χρηστών, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
γ)

EDIFACT (Electronic

Data Interchange for Administration,

Commerce and Transport).
Όπως γίνεται εμφανές, το αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που
εκδηλώθηκαν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ είχαν τελικά σαν αποτέλεσμα την
δημιουργία δύο διαφορετικών προτύπων EDI (χωρίς να αναφερόμαστε στις
παραλλαγές αυτών).
Το 1985, η ANSI φιλοξενεί την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των
Ηνωμένων Εθνών (UNECE) και διεξάγονται συζητήσεις για την προοπτική
καθιέρωσης παγκόσμιου προτύπου EDI.
Το 1986, η UNECE ιδρύει την επιτροπή UN/JEDI (United Nations Joint
EDI) για να ερευνήσει και να εκτιμήσει τις δυνατότητες αλλά και τις συνέπειες
από την καθιέρωση του προτύπου πάνω σε μια πιο οργανωμένη βάση. Η
πρωτοβουλία συνεχίζεται και δημιουργείται το TDED (Trade Data Element
Directory), που περιλαμβάνει ολοκληρωμένους συντακτικούς κανόνες για
την δόμηση των μηνυμάτων, ένας οδηγός υλοποίησης βασισμένος στο
EDIFACT.
δ) TRADACOMS (Trading Data Communications)
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε όταν ο ANA (Article Number Association)
δημιούργησε μια ειδική επιτροπή που σαν στόχο είχε να ορίσει ένα σύνολο
προτύπων για την επικοινωνία δεδομένων.
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Ο βασικός στόχος κατά την υλοποίηση των προτύπων ήταν η εφαρμογή
τους σε όλους τους τομείς του εμπορίου και της βιομηχανίας στην Μεγάλη
Βρετανία, χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια να εξασφαλιστεί συμβατότητα
και με τις εφαρμογές EDI άλλων χωρών.
Αυτή τη στιγμή το TRADACOMS περιέχει 16 διαφορετικούς τύπου
μηνυμάτων ενώ πολλά άλλα βρίσκονται σε στάδιο εξέλιξης. Τα πρότυπα
TRADACOMS χρησιμοποιούνται στην Μεγάλη Βρετανία σε περισσότερες
από

2.000

εταιρείες

που

ανήκουν

σε

τομείς

όπως

διατροφής,

φαρμακευτικού κλάδου, βιομηχανίας ηλεκτρονικών και χημικών, του λιανικού
και

χονδρικού

εμπορίου,

εκδοτικών

οίκων,

τοπικής

αυτοδιοίκησης,

μεταφορών, ασφαλειών και ηλεκτρονικής ενέργειας. Είναι επομένως φανερό
ότι το TRADACOMS αποτελεί το de facto πρότυπο EDI στην Μεγάλη
Βρετανία.
2.3. προς την υιοθέτηση κοινών EDI προτύπων
2.3.1 Η τρέχουσα κατάσταση
Η εξελικτική πορεία του EDI κατέληξε στην δημιουργία του EDIFACT, το
οποίο έχει κερδίσει πολύ πλατιά αποδοχή και έχει πετύχει το πρώτο βήμα
προς την κατεύθυνση της πρακτικής εφαρμογής, σε ασυνήθιστα μικρό
χρονικό διάστημα.
Σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά την υλοποίηση του EDIFACT και
συγκεκριμένα το 1987, ο ISO (International Standard Organization) ενέκρινε
την καθιέρωσή του ως διεθνές πρότυπο.
Το 1988 τα τελωνεία της Ευρώπης και των ΗΠΑ υιοθετούν το EDIFACT
ως βάση για την ανάπτυξη μηνυμάτων εφαρμογών στο χώρο των τελωνείων
και λίγο αργότερα την ίδια χρονιά το Customs Cooperation Council
(αντιπρόσωπος των τελωνειακών αρχών όλων των χωρών του κόσμου)
συμφωνεί να υιοθετήσει το EDIFACT με την μορφή σύστασης προς τα μέλη
του.
Αλλά και η ANSI την ίδια αυτή χρονιά ψηφίζει υπέρ της υποστήριξης της
ανάπτυξης του EDIFACT, εκπροσωπώντας τις χώρες της Βόρειας Αμερικής
(ΗΠΑ, Καναδά) ενώ στην ΙΑΠΩΝΙΑ ιδρύεται επιτροπή EDIFACT.
Πολλές κυβερνήσεις μεμονωμένων χωρών έχουν επίσημα δηλώσει
συμμετοχή σε διαδικασίες ανάπτυξης του EDIFACT, όπως οι κυβερνήσεις
της Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Καναδά, Τσεχοσλοβακίας, Δανίας,
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Γαλλίας, Φινλανδίας, Γερμανίας, Ουγγαρίας, Ισλανδίας, Ολλανδίας, Ν.
Ζηλανδίας, Νορβηγίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σιγκαπούρης, Σουηδίας,
Ελβετίας, Μεγ. Βρετανίας, ΗΠΑ και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ
πολλές ακόμα δείχνουν πολύ έντονο ενδιαφέρον σε ανεπίσημη προς το
παρόν βάση.
Όσον αφορά τις γνωστές και δραστήριες ομάδες χρηστών EDI που
υπάρχουν στα πλαίσια διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας και του εμπορίου,
πολλές έχουν ήδη υιοθετήσει το EDIFACT.
Έτσι βλέπουμε η ομάδα ODETTE (αυτοκινητοβιομηχανία) να παράγει
καινούρια έκδοση των μηνυμάτων της σύμφωνα με το συντακτικό EDIFACT,
η SWIFT (Τράπεζες) να εκφράζει την πρόθεση να εναρμονίζει τα δικά της
πρότυπα με αυτά του EDIFACT, η ΙΑΤΑ (αεροπορικές συγκοινωνίες) να
δεσμεύεται να προχωρήσει σε σταδιακή σύγκληση με το EDIFACT, ενώ
άλλα προγράμματα όπως το CEFIC (βιομηχανία χημικών) έχουν ήδη
υιοθετήσει το EDIFACT ως πρότυπο για την υλοποίηση των προγραμμάτων
τους.
2.3.2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αναφορικά με την χρήση
του EDIFACT
Μετά την ανάπτυξη του EDIFACT το σχετικό ερώτημα που προέκυψε
ήταν κατά πόσο θα έπρεπε πλέον όλες οι ομάδες χρηστών να υιοθετήσουν
το EDIFACT ως αποκλειστικό γενικό EDI πρότυπο ή να συνεχιστεί η χρήση
διαφορετικών προτύπων EDI ανάλογα με την ομάδα χρηστών με την οποία
θα διεξάγονταν οι επιμέρους συναλλαγές. Βέβαια και σ' αυτή τη δεύτερη
περίπτωση η τάση είναι υπέρ της καθιέρωσης εθνικών προτύπων EDI με
ισχύ για όλες τις ομάδες χρηστών μιας χώρας.
Αν και εκ πρώτης όψεως η απάντηση φαίνεται εύλογα να κλείνει υπέρ της
πρώτης εκδοχής, στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο
απλά

και

έχουν

διατυπωθεί

ένα

πλήθος

από

επιχειρήματα

που

υποστηρίζουν τη μία ή την άλλη περίπτωση.
Οι υποστηρικτές της χρησιμοποίησης περισσότερων από ένα EDI
προτύπων, θεωρούν ότι έτσι εξασφαλίζεται μεγαλύτερη εξειδίκευση ανάλογα
με το περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιείται το EDI και τις
συγκεκριμένες λειτουργικές απαιτήσεις που καλείται να υποστηρίξει, με
συνέπεια να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
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Επιπλέον, όσοι υποστηρίζουν την ύπαρξη διαφορετικών προτύπων για
τις εθνικές και τις διεθνείς συναλλαγές διατυπώνουν το επιχείρημα ότι στις
δύο αυτές περιπτώσεις είναι διαφορετικές οι λειτουργικές απαιτήσεις, ο
όγκος και η αξία των συναλλαγών. Επειδή μάλιστα η χρήση του EDI FACT
προϋποθέτει την προσθήκη στα μηνύματα επικεφαλίδων, κάτι τέτοιο
θεωρείται αντιοικονομικό και ασύμφορο, τουλάχιστον για τις συναλλαγές
εθνικού επιπέδου που συνήθως αντιπροσωπεύουν και το μεγαλύτερο όγκο
των συναλλαγών των περισσότερων επιχειρήσεων. Άρα ως βέλτιστη λύση
εμφανίζεται η χρήση ξεχωριστού εθνικού προτύπου. Συμπληρωματικά δε,
προστίθεται και το επιχείρημα ότι η χρήση ξεχωριστού εθνικού και διεθνούς
προτύπου είναι συνεπής με το γεγονός ότι στην πράξη οι περισσότερες
επιχειρήσεις διαχειρίζονται ξεχωριστά τις εθνικές και διεθνείς συναλλαγές
τους κάτω από διαφορετικά ενδοεπιχειρησιακά συστήματα.
Ένα τελευταίο επιχείρημα υπέρ των διαφορετικών προτύπων EDI είναι
και το ότι στην περίπτωση χρησιμοποίησης εθνικού προτύπου, αποφάσεις
σχετικά με αλλαγές, εξελίξεις ή βελτιώσεις του προτύπου αυτού μπορούν να
γίνουν σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα απ’ ότι αν χρειαζόταν αυτές να
γίνουν πάνω σε διεθνή πρότυπα, όπου περισσότεροι φορείς και κριτήρια θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έτσι, εξασφαλίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό η
άμεση ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών και επομένως η
αποτελεσματικότητα της ίδιας της τεχνικής του EDI.
Από την άλλη όμως πλευρά πολλά και σημαντικά είναι τα επιχειρήματα
που αναφέρονται υπέρ της χρήσης παγκόσμιου προτύπου EDI. Το βασικό
επιχείρημα είναι ότι καθώς μειώνεται ο αριθμός των μη συμβατών
μορφότυπων μετάδοσης μηνυμάτων, μειώνεται και η ανάγκη μετατροπής
των μεταδιδόμενων πληροφοριών από το ένα μορφότυπο στον άλλο.
Επομένως και τα εμπόδια στην ροή των πληροφοριών ανάμεσα σε
επιμέρους ομάδες χρηστών μειώνονται.
Η ευρεία υιοθέτηση ενός μοναδικού προτύπου σημαίνει τελικά πως τα
εμπόδια στη ροή των πληροφοριών θα μειωθούν και η συνολική χρήση του
EDI θα μεγιστοποιηθεί, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα την ωφέλεια των
χρηστών του EDI, αφού θα επιτυγχάνεται ευκολότερα και σε μεγαλύτερο
βαθμό αυτό που αναφέρουμε ως «κρίσιμη μάζα», μαζί με τα συνεπαγόμενα
για τους χρήστες αποτελέσματα.
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Ένα άλλο πολύ

σημαντικό και συναφές επιχείρημα είναι ότι η

χρησιμοποίηση ενός παγκοσμίου προτύπου EDI μπορεί να συντελέσει στη
διευκόλυνση ή στη διάνοιξη της πρόσβασης σε νέες, μεγαλύτερες και πολλά
υποσχόμενες αγορές, αφού πλέον οι επιχειρήσεις θα έχουν εξασφαλίσει την
κοινή «γλώσσα επικοινωνίας» στην οποία αναφερθήκαμε προηγούμενα.
Αυτό το επιχείρημα ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση της Ενιαίας
Ευρωπαϊκής Αγοράς που σταδιακά ισχύει από τις αρχές του 1993 και που
θα δώσει στις επιχειρήσεις των χωρών-μελών της Κοινότητας τη δυνατότητα
να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που ανοίγονται σε νέες αγορές. Αυτός είναι
και ένας βασικός λόγος που πολλές χώρες έχουν συμπεριλάβει το EDI FACT
στα επίσημα εθνικά τους πρότυπα.
Πάντως, αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι πως τα αποτελέσματα
από τη χρήση του EDIFACT θα είναι μακροπρόθεσμα και βέβαια ακόμα δεν
έχουν αποδειχθεί στην πράξη. Οι εφαρμογές του EDI σε διεθνές επίπεδο
δεν είναι ακόμα πολύ αναπτυγμένες και πολύ περισσότερο δεν είναι
αναπτυγμένες οι εφαρμογές ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες χρηστών.
Έτσι τα προβλήματα από τη μη χρησιμοποίηση παγκόσμιου προτύπου
EDI είναι ακόμα μάλλον περιορισμένα και όχι τόσο καταφανή, ενώ δεν έχει
δοθεί η ευκαιρία να γίνει εμφανής η αποτελεσματικότητα του EDIFACT ως
εναλλακτική λύση.
Το ερώτημα αν το EDIFACT θα γίνει τελικά το καθιερωμένο πρότυπο EDI
και αν θα έχει τα θετικά αποτελέσματα τα οποία υπόσχεται, είναι κάτι που το
μέλλον θα δείξει. Πάντως σίγουρα έχει διανύσει σημαντικό μέρος της
διαδρομής προς την καθιέρωση του και αυτό είναι κάτι πολύ ευνοϊκό για το
ίδιο το μέλλον του EDI.
2.4 EDI και Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Οι

υπηρεσίες

των

δικτύων

και

των

συστημάτων

ηλεκτρονικής

συναλλαγής δεδομένων λέγεται ότι θα αποτελέσουν τους εμπορικούς
δεσμούς οι οποίοι θα συσφίξουν την μια και μοναδική Ευρωπαϊκή αγορά.
Μελέτες που έχουν γίνει για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
δείχνουν ότι η χρήση του EDI θα εξοικονομήσει περίπου $ 300 εκατ., ποσό
το οποίο δαπανάται κάθε χρόνο, μέσα σε όλους εκείνους τους χώρους που
διεξάγονται οι επιχειρηματικές συναλλαγές.
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Υπάρχουν βέβαια προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν έτσι ώστε να
αρχίσει να φαίνεται ο ρόλος και η στρατηγική σημασία του EDI μέσα στην
Ευρ. Κοινότητα. Τα προβλήματα είναι ποικίλα και σαν πρώτο από αυτά
μπορεί να αναφερθεί η έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ των κρατών για τη
δημιουργία κοινών προτύπων. Ένα άλλο πρόβλημα είναι αυτό της
ασφάλειας των ανταλλασσόμενων δεδομένων μεταξύ των συστημάτων
υπολογιστών, από κάποιους σύγχρονους κινδύνους της εποχής μας, όπως
οι ιοί (viruses) των υπολογιστών και οι hackers (άνθρωποι με ειδικές
προγραμματιστικές γνώσεις για παρανομίες μέσω Η/Υ).
Επίσης ένα άλλο θέμα, δεν αντιμετωπίστηκε ακόμα επαρκώς,

είναι το

κυκλοφοριακό πρόβλημα στα δίκτυα. Αυτό είναι επακόλουθο της αύξησης
του όγκου των επιχειρηματικών συναλλαγών

και είναι χαρακτηριστικό ότι

από μελέτες που έγιναν στην Αγγλία, έδειξαν ότι το κυκλοφοριακό
πρόβλημα στα δίκτυα της, αναμένεται από το 1993 και μετά να αυξάνεται με
ρυθμό 20% ανά μήνα.
Πάντως το κυριότερο εμπόδιο στην διάδοση της τεχνικής του EDI μπορεί
στο τέλος να καταλήξει να είναι το ίδιο με εκείνο που η πρωτοβουλία της
Κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς σχεδιάστηκε να ξεπεράσει-δηλαδή οι διαφορές
μεταξύ των 12 κρατών - μελών. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την
Ευρωπαϊκή βιομηχανία τηλεπικοινωνιών,

μπορούμε να πούμε ότι η

«αχίλλειος πτέρνα» της είναι ο υψηλός βαθμός κατακερματισμού που την
χαρακτηρίζει. Αυτός ο κατακερματισμός έχει διπλή φύση. Απ’ τη μια είναι οι
πολύμορφες εθνικές ρυθμίσεις, ενώ από την άλλη η έλλειψη κοινοτικών και κυρίως διεθνών - προτύπων, που να επιτρέπουν την συμβατότητα των
επιμέρους τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. Για παράδειγμα,
στην Αγγλία, οι περισσότερες πρωτοβουλίες για το EDI που περιλαμβάνουν
αρκετές χιλιάδες χρήστες σήμερα, στηρίζονται στο πρότυπο UN/GTD1. Από
τη στιγμή όμως που απ’ την άλλη όχθη οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες
τείνουν προς την υιοθέτηση του EDIFACT, το EDI της Αγγλίας κινδυνεύει να
μείνει ένα «ξεκομμένο νησί».
Ένα ακόμη σημαντικό σημείο που πρέπει να τονίσουμε εδώ, λιγότερο ή
περισσότερο γνωστό σε όλους μας, είναι ότι η Ευρωπαϊκή βιομηχανίας και
το εμπόριο συχνά υστερούν σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές των ΗΠΑ και
της Ιαπωνίας και αυτό εξαιτίας της κατάτμησης της Ευρωπαϊκής εσωτερικής
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αγοράς. Έτσι το αποτέλεσμα για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι η
«εισβολή» ξένων, κυρίως αμερικάνικων εταιρειών, οι οποίες εγκαθιστούν και
λειτουργούν τα δικά τους δίκτυα και υπηρεσίες EDI, έχοντας καρπωθεί
προφανώς ένα

μεγάλο δίκτυο πλεονεκτημάτων,

λόγω της έλλειψης

εναρμόνισης μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών, ιδιαίτερα στον τομέα των
διεθνών προτύπων.
2.4.1. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Όλα τα ζητήματα τα οποία θίξαμε παραπάνω έχουν προβληματίσει και
ενεργοποιήσει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και έτσι στη

συνέχεια θα

ασχοληθούμε με την περιγραφή μιας σειράς από πρωτοβουλίες που
ξεκίνησαν, οι οποίες υποστηρίζουν και προωθούν το EDI. Πριν αρχίσουμε
είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όσον αφορά τον τομέα των προτύπων,
οι ενέργειες της Κοινότητας δεν στρέφονται τόσο στην ανάγκη εναρμόνισης
με τα πρότυπα που ήδη υπάρχουν, αλλά στρέφονται στο να εξασφαλιστεί
ευθύς εξαρχής ότι τα πρότυπα που εγκρίνονται για πρώτη φορά θα είναι τα
ίδια για όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, οι πρωτοβουλίες αυτές είναι:
α) SAD (Single Administrative Document) :

Πρόκειται για την

υλοποίηση ενός Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου για όλες τις εισαγωγές και
εξαγωγές και τις τελωνειακές διαδικασίες που διεξάγονται στις χώρες της
Κοινότητας. Εισήχθη

το 1988 και στόχος του είναι να αντικαταστήσει τα

διάφορα τελωνειακό έγγραφα κατά τις διακινήσεις εμπορευμάτων μέσα στην
Κοινότητα.
Από την πλευρά του EDI η πρωτοβουλία αυτή είναι σημαντική γιατί
δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός πρότυπου μηνύματος για τη
διεξαγωγή τελωνειακών διαδικασιών μέσω EDI.
β) CADDIA/CD: Το πρόγραμμα αυτό αφορά τη χρήση της τηλεματικής σε
συστήματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που σχετίζονται με εισαγωγές,
εξαγωγές και την διαχείριση και οικονομικό έλεγχο της Αγοράς Αγροτικών
προϊόντων. To CD (Coordinated Development of Computerized Admini
strative Procedures) έχει δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη του EDIFACT και
θεωρείται ότι θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της Ενιαίας
Αγοράς μέσω της αυξημένης χρήσης του EDI.
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γ) TARIC (Tariff Integre Communitaire): Σύμφωνα με την προσπάθεια
αυτή σχεδόν όλα τα προϊόντα που υπόκεινται στο τελωνειακό καθεστώς της
Κοινότητας

μπορούν να αναγνωριστούν

μοναδικά μέσω συστήματος

αρίθμησης. Πρόκειται δηλαδή για άλλον ένα επιβοηθητικό για το EDI
παράγοντα.
δ) Cost 306: Το πρόγραμμα αυτό έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη
μηνυμάτων σχετικών με λειτουργίες μεταφορών. Υποστηρίζεται από τα
Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στόχος του είναι να
αποδείξει

ότι

το

EDI

είναι

πραγματοποιήσιμο

και

σε

περιπτώσεις

περίπλοκων διασυνοριακών ανταλλαγών πληροφοριών. Το πρόγραμμα
εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα COST (Co-operation in Scientific and
Technical Research) που σχεδιάστηκε για να προωθήσει την Ευρωπαϊκή
συνεργασία σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.
2.5. Το ειδικό πρόγραμμα TEDIS (Trade Electronic Interchange
Systems)
Όλες οι πρωτοβουλίες της Κοινότητας που ήδη αναφέραμε, προωθούν
λιγότερο ή περισσότερο άμεσα το EDI. Ωστόσο το ειδικό πρόγραμμα TEDIS
είναι εκείνο που πλέον αποτελεί μια εξειδικευμένη προσέγγιση του όλου
θέματος του EDI. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 1988 και οι αντικειμενικοί
στόχοι του, όπως αυτοί διατυπώθηκαν, είναι:
α) να αποφευχθεί η εξάπλωση κλειστών συστημάτων EDI και η μεταξύ
τους ασυμβατότητα που αυτό συνεπάγεται.
β)

να προωθηθεί

η

δημιουργία

και

καθιέρωση

των

εμπορικών

συστημάτων EDI που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών
και ιδιαίτερα του μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων.
γ) να αυξηθεί η ενημέρωση ανάμεσα στους φορείς της Ευρωπαϊκής
βιομηχανίας τηλεματικού εξοπλισμού και υπηρεσιών, ώστε να
μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των χρηστών στον τομέα
αυτό.
δ) να υποστηριχθεί η κοινή χρήση των διεθνών και Ευρωπαϊκών
προτύπων, όπου αυτά υπάρχουν και ιδιαίτερα οι συστάσεις της
UN/ECE, όσον αφορά τις διεθνείς εμπορικές διαδικασίες.
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Τα αποτελέσματα του TEDIS ήταν πραγματικά πολύ σημαντικά και έτσι
στις 22 Ιουλίου 1991 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποφάσισε να συνεχίσει το
πρόγραμμα ξεκινώντας μια δεύτερη φάση που θα καλύπτει τη χρονική
περίοδο 1991-1994 και θα έχει έναν προϋπολογισμό της τάξης των 25 εκατ.
ECUs. Για τη δεύτερη φάση του TEDIS τρεις κύριοι αντικειμενικοί στόχοι
αναγνωρίστηκαν:
α)

η

ολοκλήρωση

των

υλοποιήσεων

του

EDI

και

γενικά

της

δραστηριότητας αναφορικά με το EDI στις χώρες-μέλη, στα πλαίσια
διαφορετικών κλάδων.
β) η διερεύνηση του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου του EDI στη
διοίκηση των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
γ) η αύξηση της ενημέρωσης των πιθανών χρηστών, ιδιαίτερα των μικρών
επιχειρήσεων, καθώς και των εταιρειών παροχής υλικού, λογισμικού
και υπηρεσιών.
Η ολοκλήρωση των διαφόρων πρωτοβουλιών σε διαφορετικούς κλάδους
της οικονομίας και στις διαφορετικές χώρες-μέλη, συνεπάγεται συνέχιση της
προσπάθειας πάνω στην τυποποίηση των μηνυμάτων, στη διασύνδεση των
δικτύων προστιθέμενης αξίας, στην καθιέρωση μηχανισμών EDI που
εγγυώνται
κατάλληλου

την

ασφάλεια

νομικού

της επικοινωνίας

πλαισίου.

Ο

και

στη

συντονισμός

θα

δημιουργία

του

συνεχίσει

να

εξασφαλίζεται σε διεθνές επίπεδο μέσω αρμόδιων φορέων, όπως τα
Ηνωμένα Έθνη και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης.
Παράλληλα με την δημιουργία της τεχνικής και νομικής αυτής δομής στα
πλαίσια της ικανότητας, θα πρέπει να επιτευχθεί η βαθύτερη κατανόηση και
συνειδητοποίηση του πως η οργάνωση των διαφόρων κλάδων μπορεί να
βελτιωθεί ως άμεσο αποτέλεσμα. Η διαδικασία της αλλαγής θα πρέπει να
ελεγχθεί και τα οφέλη να πραγματοποιηθούν με δίκαιο και ίσο τρόπο για
όλους.
Η βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης αναφορικά με το EDI αποτελεί
ένα συνεχιζόμενο καθήκον. Στην πρώτη φάση του προγράμματος η έμφαση
δόθηκε στην δημιουργία τοπικών ή εθνικών κέντρων πληροφόρησης για το
EDI, προκειμένου να υποστηρίξουν τις ανάγκες των χρηστών σε τοπικό/
εθνικό επίπεδο. Στη δεύτερη φάση, η έμφαση δίδεται στη σύνδεση και το
συντονισμό της λειτουργίας των επιμέρους αυτών κέντρων.
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Όλη η προσπάθεια στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η εξάλειψη των
φυσικών και οικονομικών εμποδίων είναι απαραίτητη, αλλά δεν είναι αρκετή
από μόνη της ώστε να εξασφαλίσει την πετυχημένη λειτουργία της Ενιαίας
Αγοράς. Είναι ταυτόχρονα απαραίτητο να υπάρχουν εκείνες οι υλικές
προϋποθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεση των πληροφοριακών και
διοικητικών συστημάτων της Κοινότητας.
Οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες θα πρέπει να μπορούν να βασιστούν σε μια
ολοκληρωμένη υποδομή για το EDI η οποία να υποστηρίζει την παροχή
υπηρεσιών σε τομείς, όπως η υγεία, οι μεταφορές και οι τραπεζικές
συναλλαγές πέρα από τα σύνορα. To TEDIS θεωρείται ότι θα συμβάλει
αποφασιστικά

στην

αποτελεσματική

ολοκλήρωση

αυτών

των

πανευρωπαϊκών δικτύων.
3. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ TOY EDI
3.1 Λόγοι ύπαρξης των προτύπων
Αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι η σταδιακή αύξηση του όγκου
των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ εταιρειών ή οργανισμών,
έχει σαν επακόλουθο την απαίτηση για εκσυγχρονισμό των εμπορικών
συναλλαγών τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μια από τις
σημαντικότερες τεχνολογίες, η οποία θα επιφέρει επαναστατικές αλλαγές
στον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι εμπορικές συναλλαγές στο μέλλον,
είναι το EDI.
Ας ξεκινήσουμε τώρα με την περίπτωση μιας εμπορικής επιχείρησης η
οποία έχει πεισθεί για τα οφέλη του EDI. Η επόμενη λογική κίνησή της θα
είναι να προσεγγίσει κάποιον (ή κάποιους) από τους κύριους πελάτες (ή
προμηθευτές) της, οι οποίες θα είναι επίσης ενημερωμένες πάνω στα οφέλη
του EDI. Έτσι οι συναλλασσόμενες εταιρείες δημιουργούν (set-up) μια
εφαρμογή για ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υπολογιστικών
συστημάτων τους, χρησιμοποιώντας τα δικά τους πρότυπα. Σε αυτή την
περίπτωση έχουμε δύο εσωτερικά (in-house) πρότυπα και για κάθε εταιρεία
απαιτείται η ανάπτυξη λογισμικού που θα μετατρέπει το εσωτερικό πρότυπο
της μιας στο εσωτερικό πρότυπο της άλλης. Δεν είναι απίθανη - αλλά
συνηθισμένη - η περίπτωση στην οποία και άλλες εταιρείες, που διατηρούν
εμπορικές σχέσεις με τις δύο πρώτες, θα θέλουν να συνάψουν τέτοιου
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είδους

«ηλεκτρονικές

συναλλαγές»

δημιουργώντας

έτσι

ένα

ολοένα

επεκτεινόμενο δίκτυο. Σε αυτό το παράδειγμα ο στόχος του EDI φαίνεται να
έχει επιτευχθεί και οι συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων έχουν
υποκαταστήσει πλήρως τα εμπορικά έγγραφα.
Η αλήθεια όμως είναι αρκετά διαφορετική. Από τη στιγμή που δεν έχουν
συμφωνηθεί κοινά πρότυπα, κάθε εταιρεία πρέπει να αναπτύξει λογισμικό το
οποίο θα μετατρέπει τα πρότυπα των άλλων εταιρειών, στο δικό της
εσωτερικό πρότυπο. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε τέσσερις εταιρείες, τότε θα
πρέπει να αναπτυχθούν δώδεκα ξεχωριστά προγράμματα λογισμικού (για
όλους τους συνδυασμούς συναλλαγών). Αυτή η κατάσταση από ένα σημείο
και μετά, ούτε αποδοτική ούτε λογική είναι και είναι σαφές ότι με την αύξηση
του

αριθμού

των

συναλλασσόμενων

εταίρων

τα

πράγματα

θα

χειροτερέψουν.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η επιθυμητή λύση στο παραπάνω πρόβλημα,
είναι η υιοθέτηση ενός κοινού προτύπου για τη διαδικασία της μετάδοσης
δεδομένων από τον ένα εμπορικό εταίρο στον άλλο. Έτσι θα υπάρχει μόνο
ένα κοινό λογισμικό μετατροπής, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούμε για τον
αριθμό των εμπορικών εταίρων που χρησιμοποιούν EDI.

3.2 Βασικά στοιχεία ενός EDI προτύπου και τρόπος δόμησης αυτών,
α) Μήνυμα (Message):
Ένα μήνυμα αντιστοιχεί στη συμπληρωμένη φόρμα ενός επίσημου
εμπορικού εγγράφου (τιμολόγιο, παραγγελία, πιστωτικό σημείωμα κ.λ.π.)
και αποτελεί τη μικρότερη μονάδα πληροφοριών με νόημα που μπορεί να
μεταδοθεί.

Στην πλειοψηφία τους τα επίσημα εμπορικά έγγραφα

στηρίζονται στο υπόδειγμα UN Layout Key, το οποίο παρέχει την
τυποποιημένη μορφή την οποία πρέπει να ακολουθούν τα έγγραφα
τουλάχιστο στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Στον πίνακα 3.1

απεικονίζεται η μορφή του τιμολογίου σύμφωνα με το UN Layout Key.
Όλα τα μηνύματα αποθηκεύονται μέσα σε ένα ειδικό ευρετήριο το οποίο
ονομάζεται ευρετήριο προτύπων μηνυμάτων (standard messages
directory).
Οι βασικές μονάδες από τις οποίες κατασκευάζεται ένα EDI μήνυμα,
αλλά και ο τρόπος δόμησής του, αναλύονται αμέσως παρακάτω.
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β) Στοιχεία δεδομένων (Data Elements):
Είναι οι μικρότερες (αδιαίρετες) μονάδες πληροφορίας μέσα σ’ ένα
μήνυμα και όλα μαζί αποτελούν το λεξιλόγιο του EDI. Ένα στοιχείο
δεδομένων μπορεί να είναι ένα όνομα, μια ημερομηνία, ένα χρηματικό
ποσό, μια μονάδα μέτρησης κ.λ.π. Επίσης ένα στοιχείο δεδομένων
ανάλογα με τη θέση που κατέχει μέσα στο μήνυμα μπορεί να είναι απλό ή
σύνθετο (simple or composite) ή ακόμα να εξυπηρετεί σαν συστατικό
(component) ενός σύνθετου στοιχείου δεδομένων. Για παράδειγμα το
σύνθετο

στοιχείο

δεδομένων

«1000:DRX»

αποτελείται

από

δύο

συστατικά στοιχεία δεδομένων και ερμηνεύεται σαν «ποσό 1000
δραχμών». Όλα τα στοιχεία δεδομένων είναι αποθηκευμένα μέσα σε αυτό
που ονομάζεται ευρετήριο στοιχείων δεδομένων (data elements
directory). Το ευρετήριο των στοιχείων δεδομένων περιέχει τον τίτλο αλλά
και την περιγραφή του κάθε στοιχείου δεδομένων, καθώς και κάποια
άλλα χαρακτηριστικά που θα δούμε αργότερα,
γ) Τμήματα πληροφοριών (Segments):
Τα τμήματα πληροφοριών αποτελούνται από στοιχεία δεδομένων τα
οποία οργανώνονται σαν μια λειτουργικά συσχετισμένη ομάδα με κάποιο
συγκεκριμένο σκοπό. Τα τμήματα πληροφοριών ανάλογα με τη θέση που
έχουν μέσα στο μήνυμα αλλά και τη λειτουργία για την οποία
προορίζονται, διακρίνονται σε τμήματα πληροφοριών εξυπηρέτησης
(service segments) και τμήματα πληροφοριών του χρήστη (user data
segments).
πληροφορίες
προορισμός
αποστολέα,

Τα

τμήματα

που
του

πληροφοριών

περιγράφουν
μηνύματος

εξυπηρέτησης

στοιχεία

(ταυτότητα

όπως,

περιέχουν

ταυτότητα

παραλήπτη),

και

ταυτότητα

ημέρα και ώρα προετοιμασίας του μηνύματος κ.λ.π.

Αντίθετα, τα τμήματα πληροφοριών του χρήστη ασχολούνται με τις
ουσιώδεις πληροφορίες της επιχειρηματικής λειτουργίας ενός μηνύματος.
Για παράδειγμα, στην τελευταία ομάδα ανήκει το τμήμα πληροφορίας
«όνομα και διεύθυνση» (Name and Address data segment), το οποίο
είναι κοινό σε πολλά μηνύματα και όπως είναι ευνόητο προσδιορίζει
πληροφορίες ονόματος και διεύθυνσης. Όπως και τα στοιχεία δεδομένων
έτσι και τα τμήματα πληροφοριών φυλάσσονται στο λεγόμενο ευρετήριο
τμημάτων πληροφοριών (segments directory).
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δ) Λειτουργική ομάδα (Functional Group):
Τελειώνοντας την περιγραφή των βασικών μονάδων κατασκευής ενός
μηνύματος πρέπει να αναφέρουμε και την έννοια της λειτουργικής
ομάδας. Η λειτουργική ομάδα δίνει τη δυνατότητα της μετάδοσης, μέσα
σε μία σύνοδο, μιας σειράς μηνυμάτων που ανήκουν όλα στον ίδιο τύπο.
Λέγοντας ίδιο

τύπο εννοούμε π.χ.

όλα

τα

μηνύματα που

είναι

παραγγελίες και απευθύνονται στον ίδιο παραλήπτη,
ε) Συντακτικοί κανόνες (Syntax rules):
Η ύπαρξη των βασικών μονάδων κατασκευής ενός μηνύματος δεν
είναι όσο σημαντική αν δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι κανόνες οι οποίοι
δεν καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα συναρμολογούνται τα στοιχεία
δεδομένων μέσα στα μηνύματα, έτσι ώστε τα τελευταία εκτελούν σωστά
τη λειτουργία για την

οποία προορίζονται. Οι κανόνες αυτοί λέγονται

συντακτικοί κανόνες (syntax rules). Ένας επιτυχημένος χαρακτηρισμός,
που αποδίδεται στους συντακτικούς κανόνες, είναι ότι η σημασία της
ύπαρξής τους είναι η ίδια με τη σημασία που έχει το συντακτικό για μια
φυσική γλώσσα επικοινωνίας. Συγκεκριμένα θέματα που καλύπτουν οι
συντακτικοί κανόνες είναι π.χ. το σύνολο χαρακτήρων που χρησιμο
ποιείται από ένα μήνυμα, οι ειδικοί χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για
να διαχωρίσουν τις τιμές που περιέχονται σε ένα μήνυμα κ.ά.
στ) Κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού ενός μηνύματος (Message
design guidelines):
Οι κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού ενός μηνύματος επιτρέπουν
στις διάφορες ομάδες εργασίας την ανάπτυξη νέων ή την τροποποίηση
ήδη υπαρχόντων μηνυμάτων, με ένα τρόπο συνεπή και εναρμονισμένο
(ομοιόμορφο). Για παράδειγμα για να είναι ένα νέο μήνυμα σύμφωνο με
το πρότυπο που ακολουθείται, και κατ’ επέκταση να διερμηνεύεται
σωστά, θα πρέπει να είναι συνεπές με τους συντακτικούς κανόνες του
προτύπου αυτού.

Το

ίδιο ισχύει

και για την τροποποίηση

ήδη

υπαρχόντων μηνυμάτων. Καθώς μιλάμε εδώ για πρότυπα, θα πρέπει να
γνωρίζουμε ότι σ’αυτό το χώρο ισχύει η λεγάμενη «αρχή του προηγού
μενου», δηλαδή, «ότι δούλεψε σωστά στο παρελθόν χρησιμοποίησέ το»
δε χρειάζεται να ξαναανακαλύψει κανείς τον τροχό). Είναι μία αρχή που
κυριαρχεί σιγά- σιγά στο σύγχρονο προγραμματισμό υπολογιστών.
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Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι περιγράψαμε μέχρι τώρα τα
βασικά στοιχεία ενός EDI προτύπου που είναι τα στοιχεία δεδομένων, τα
τμήματα πληροφοριών, τα μηνύματα, οι λειτουργικές ομάδες, οι κανόνες
ένταξης και οι κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού των μηνυμάτων.
Μπορούμε να φανταστούμε μια ιεραρχία από φακέλους και να πούμε
ότι μια λειτουργική ομάδα περιέχει έναν αριθμό από μηνύματα, τα
μηνύματα με τη σειρά τους αποτελούνται από τμήματα πληροφοριών και
τέλος τα τμήματα πληροφοριών αποτελούνται από στοιχεία δεδομένων.
Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω εννοιών και σε
αντιπαράσταση με μια φυσική γλώσσα επικοινωνίας, μπορούμε να πούμε
ότι ισχύουν οι εξής αντιστοιχίσεις:
EDI πρότυπο

Φυσική γλώσσα

Στοιχεία δεδομένων

λέξη

Τμήμα πληροφοριών

πρόταση

Μήνυμα

παράγραφος

Συντακτικοί κανόνες

συντακτικό

Σε αντιπαράσταση με ένα επίσημο συμπληρωμένο έγγραφο ισχύουν τα
εξής:
Στοιχεία EDI
Προτύπου:

Αναπαριστάνεται
Πάνω στο έγγραφο με:

Αναπαριστάνεται στο
EDI πρότυπο με:

στοιχείο δεδομένων

ένα στοιχείο
γραπτού δεδομένου

την τιμή του δεδομένου

τμήμα πληροφοριών

τα περιεχόμενα ενός
«κουτιού» μέσα στη
φόρμα του εγγράφου

μια ομάδα από
τιμές δεδομένων

μήνυμα

το συμπληρωμένο

μια συλλογή από τιμές
δεδομένων που
σχετίζονται με μια
επιχειρηματική
συναλλαγή
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j SELLER

j

i

1
1

1

j

INVOICE DATE AND No.

|
:

OTHER REFERENCES

|

i
| CONSIGNEE

j BUYER (IF OTHER THAH CONSIGNEE)

;

I

!

i

j

1

| COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS
!
| TRANSPORT DETAILS

TERNS OF DELIVERY AND PAYHIHT

I

'SHIPPING NARKS-.CONTAINER No.' No.AND RIND OF PACKAGES :GOO&S
| DESCRIPTION (IN FULL AN0/0R IN COD )

'SPECIFICATION OF COWWDITIES (IN CODE AND/OR IN FULL)

GROSS HEIGHT, KG

UNIT PRICE

j QUANTITY

PACKING

CUBE, N’

'INCLUDED ABOVE NOT INCL.
I
I ABOVE

FREIGHT
I OTHER COSTS (SPECIFY)|
I INSURANCE
TOTAL INVOICE AHOUNT

Πίνακας 3.1.
Τιμολόγιο σύμφωνα με το πρότυπο των Ηνωμένων Εθνών.
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3.3. To npoTUKoEDIFACT

To παρακάτω μήνυμα τιμολόγιο περιέχει 19 τμήματα πληροφοριών και
απεικονίζετοι π«ν υιο οι··.··π'«'·.·<··"■· γ'ΐρακτηρων, όπως ακριβώς θο
μεταδοθεί.
UNB+UNOA: 1 + 5012345678900:21+4012345500000: 14+890921:14 22:003 21
+RA424+INVOIC:1'UNH+481+INVOIC:1'BGM+325+REF6621-42+900919'NAD
+SU+5012345678900:21++ABC HEAVYMETALS AND ROCK LTD+64 QUEEN
STREET + STOCKPORT+LANCS+SK16 JF+GB' RFF+SS+AB4 4 ' RFF+ON+4 2 81/6' CTA
+BD++9991234: TE'FII+RH+20734216+WEST
64'NAD+BY++HETALFABRIC
GMBH : DUSSELDORF : GERMANY ' RFF+CR+24-42-ABC' CUX+GBP : IN ' PAT+ZZ' PAI
+ 01++21' PAC + 10 + + CR: UN ' PCI + 16+ABCHHM6071' UNS+D' LIN+++14762/9994
28 : VN++21: 10:EA+4 02.6:PE'UNS+S'VAL+2+5021:GBP'UNT+19+481'UNZ+1
+00321'

Εδώ χωρίζουμε το μήνυμα ανά τμήμα πληροφορίας (segment), γιά
λόγους αναγνωσιμότητας.
UNB
UNH
BGM+325+REF6621-42+900919'
Lease invoice + reference +date'
NAD+SU+5012 34 5678900:21 ++ABC HEAVYMETALS AND ROCK LTD+
64 QUEEN STREET+STOCKPORT+LANCS+SK1 6JF+GB'
Supplier address + Identity, ANA Coded ++ address'
RFF+SS+AB44'
Seller's reference number qualifier + reference'
RFF+ON+4281/6'
Order number qualifier + reference'
CTA+BD++9 9 912 3 4:TE'
Buyer dept. ++ Phone number'
FII+RH+20734216+WEST 64'
Seller's financial institution + account + code for name'
NAD+BY++METALFABRIC GMBH:DUSSELDORF:GERMANY'
Buyer qualifier + address'
RFF+CR+24—42-ABC'
Customer reference number qualifier + reference number'
CUX+GBP:IN'
Currency is pounds sterling : for insurance'
PAT+ZZ'
Payment terms mutually defined'
PAI+01++21'
Direct payment ++ banker's draft'
PAC+10++CR:UN'
Number of packages ++ crates'
PCI+16+ABCHHM6071'
Buyer's marking instructions + shipping marks'
UNS
LIN+++14762/999428:VN++21:10:EA+402.6:PE'
Line

item

id.:vendor

number++as

ordered:quantity:each+price:each'
UNS
VAL+2+5021:GBP'
Insurance value + value in pounds sterling'
UNT
UNZ

To μήνυμα «τιμολόγιο» σύμφωνα με το πρότυπο EDIFACT.
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To EDI FACT είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας των Ηνωμένων
Εθνών για τη δημιουργία ενός κοινού προτύπου μέσα στο χώρο που
ονομάζεται «εμπόριο χωρίς έγγραφα» (paperless trading). Το όνομά του
σημαίνει «Ηλεκτρονική Μετάβαση Δεδομένων για τη Διαχείριση, το Εμπόριο,
και της Μεταφορές» (Electronic Data Interchange for Administration,
Commerce and Transport). Αυτό το πρότυπο συγκεντρώνει τα καλύτερα
χαρακτηριστικά από τα δύο προϋπάρχοντα πρότυπα, το UN/EDI και το
ANSI Χ.12, τα οποία ήδη αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η
εξέταση του EDIFACT κρίνεται σκόπιμη, λόγω ακριβώς αυτής της διεθνούς
διάστασης που έχει λάβει και αναμένεται ότι η τοποθέτησή του στο μέλλον
θα γενικευθεί σε βάρος των δύο άλλων προσώπων.
Η ανάλυση γενικά ενός EDI προτύπου και ειδικότερα του EDIFACT,
περιλαμβάνει τρία βασικά σημεία και αυτά είναι:
■

Τα στοιχεία δεδομένων.

■

Οι συντακτικοί πίνακες

■

Οι δομές μηνυμάτων.

3.3.1. Στοιχεία δεδομένων.
Τα στοιχεία δεδομένων αποτελούν ίσως το σημαντικότερο σημείο του
EDIFACT προτύπου. Ο λόγος είναι ότι «αυτό που μεταδίδεται» έχει
μεγαλύτερη σημασία από τον «τρόπο με τον οποίο οργανώνεται». Το
λογισμικό για τη διαχείριση μιας EDI συναλλαγής μπορεί σχετικά εύκολα να
αντεπεξέλθει σε διαφορετικούς κανόνες σύνταξης ή διαφορετικές γραμμές
μηνυμάτων.

Για παράδειγμα, το λογισμικό «Interbridge» της SITTO

(Αγγλικός οργανισμός για θέματα προτύπων στο εμπόριο), στην τελευταία
του έκδοση υποστηρίζει και τα τρία πρότυπα (EDIFACT, UN/ ANSI Χ.12).
Όμως τα bits πληροφοριών που πραγματικά μεταδίδονται είναι τα στοιχεία
δεδομένων, τα οποία ως γνωστό σχηματίζουν και το πλήρες μήνυμα.
Το ευρετήριο στοιχείων δεδομένων έχει άμεση και ουσιαστική σχέση με
τα αρχεία εφαρμογών των συναλλασσομένων εταίρων. Βοηθάει στην
ερμηνεία των στοιχείων δεδομένων με ένα κοινό τρόπο από όλους τους
εταίρους και στη σωστή αντιστοίχησή τους μέσα στα πεδία μιας εφαρμογής.
Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του EDI δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο
κεντρικό ευρετήριο που να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία δεδομένων
που θα ταίριαζαν σε κάθε χώρα και σε κάθε τύπο εμπορικής συναλλαγής.
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Παρ' όλα αυτά όμως σήμερα, υπάρχει μια προσπάθεια της UNECE η οποία
ονομάζεται Trade Data Elements Directory (UN/TDED). To UN/TDED είναι
ένα διεθνές ευρετήριο που περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με το
εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές. Αυτή την προσπάθεια της UNECE
πολλοί χρήστες τη βρήκαν κατάλληλη για την υλοποίηση των EDI
συναλλαγών τους σε διεθνές επίπεδο και έτσι με τον καιρό η χρησιμότητα
του TDED αναγνωρίστηκε και υιοθετήθηκε και από τον Διεθνή Οργανισμό
Προτύπων (ISO), που το επικύρωσε με το κωδικό όνομα ISO 7372. Κάποια
από τα στοιχεία δεδομένων του TDED είναι ειδικά μαρκαρισμένα σαν
EDIFACT στοιχεία δεδομένων (θα δούμε πως παρακάτω) και έτσι μπορούμε
να πούμε ότι το ευρετήριο στοιχείων δεδομένων του EDIFACT είναι
υποσύνολο του TDED.
Εδώ, πρέπει να αναφέρουμε, επίσης ότι πρόσφατα η επιτροπή WP.4. της
UNECE (η ομάδα εργασίας 4 που ασχολείται με το EDIFACT), επικέντρωσε
τις προσπάθειές στη δημιουργία ενός νέου ευρετηρίου, του UN/TDID (Trade
Data Interchange Directory). To TDID περιλαμβάνει όλη τη βασική
τεκμηρίωση που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, αποκλειστικά το EDIFACT.
Τα κυριότερα θέματα μέσα στο TDID είναι το EDIFACT ευρετήριο στοιχείων
δεδομένων,

το

συντακτικό,

οι

κατευθυντήριες

γραμμές

σχεδιασμού

μηνύματος, ένα ευρετήριο για σύνθετα στοιχεία δεδομένων, ένα ευρετήριο
κωδικών

(τα

EDIFACT σύνολα

κωδικών),

ένα ευρετήριο

τμημάτων

πληροφοριών και τέλος ένα ευρετήριο προτύπων μηνυμάτων που έχουν
αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. Για κάθε τροποποίηση που γίνεται στο EDIFACT
ευρετήριο στοιχείων δεδομένων ενημερώνεται παράλληλα και το TDED.
Επιστρέφοντας στη

μελέτη του TDED,

μπορούμε να πούμε ότι

περιλαμβάνει τα επόμενα τμήματα :
■

Εισαγωγή - εδώ εξηγούνται λεπτομερώς ο σκοπός του ευρετηρίου,
θέματα αναπαράστασης, κατηγορίες στοιχείων δεδομένων κ.λπ.

■

Αλφαβητικές και αριθμητικές καταχωρήσεις

■

Πρότυπα στοιχεία δεδομένων - λίστες των στοιχείων δεδομένων και
των σχετικών χαρακτηριστικών τους.

■

Κάποιες επεξηγηματικές παρατηρήσεις.

■

Κωδικοί - διάφορες άλλες λίστες

■

Σχετικές συστάσεις και πρότυπα.

Σελίδα 34

TO EDI & Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY ΣΤΟ Φ.Π.Α.
ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ

■

Προκαθορισμένα.

■

Διάφορα άλλα στοιχεία

Το ουσιαστικότερο τμήμα που αφορά ένα χρήστη είναι το τρίτο κατά
σειρά, το οποίο ασχολείται με τα πρότυπα στοιχεία δεδομένων. Τα πιο
ενδιαφέροντα από τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν ένα οποιοδήποτε
στοιχείο δεδομένων μέσα στο TDED, είναι τα εξής :
■

Μια κωδικοποιημένη ετικέτα ή αναγνωριστικό

■

Ένας τίτλος

■

Μια περιγραφή της χρήσης του συγκεκριμένου στοιχείου δεδομένων

■

Τη μορφή αναπαράστασής του δηλ. το μήκος και τον τύπο
δεδομένου ή την κατηγορία που ανήκει.

■

Το χρόνο εισαγωγής του στοιχείου στο ευρετήριο (αν υπάρχει
προηγούμενη έκδοση αυτού του στοιχείου δεδομένων, τότε αυτή
υποδηλώνεται σε παρένθεση).

Αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται καθαρότερα μέσα από ένα τμήμα
πίνακα που έχει εξαχθεί από το TDED (πίνακας 3.2), και εξηγούνται
ακολούθως :
8056

VEHICLE LENGTH

87

Desc

Length of single vehicle expressed in metres

Repr

n..4

Note : To be combined, as required, with 8072 and 8182 and to be
accompanied by 6411 Measure unit specifier if unit other than
metre. No blanks or separators other than decimal comma (point)
allowed.
8066

MODE OF TRANSPROT

E (81) 88.1

Desc Method of transport used for the carriage of the goods
Repr an..17
8066

MODE OF TRANSPROT, CODE

E (81) 88.1

Repr n..3 Code for modes of transport, cf. 5.3
Η ετικέτα ή αλλιώς αναφορά ευρετηρίου (tag, directory reference) έχει
την έννοια της μοναδικής αναγνώρισης ενός στοιχείου δεδομένων μεταξύ
των υπολοίπων. Αποτελείται από έναν αριθμό 4 ψηφίων, δομημένο με
τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνει τον επιχειρηματικό τομέα μέσα στον οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο στοιχείο δεδομένων.
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To πρώτο ψηφίο της ετικέτας αναφέρεται σε ειδικά στοιχεία του τομέα
στον οποίο χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο στοιχείο δεδομένων (π.χ. το 2
για παράδειγμα για να υποδηλώσει ημερομηνία ή/και ώρα, το 3 σχετίζεται με
θέματα διευθύνσεων, άλλες τιμές σχετίζονται με μονάδες μέτρησης, ποσά,
τρόπους διακίνησης αγαθών κ.λπ.).
Το δεύτερο ψηφίο υποδηλώνει τον τομέα εθνικό, διεθνή ή ιδιωτικό, μέσα
στον οποίο χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο στοιχείο δεδομένων. Τιμές από
0-4 σημαίνουν ότι το στοιχείο δεδομένων αποτελεί στοιχείο που ανήκει μέσα
στο TDED, ενώ τιμές από 5-9 δίνονται σε στοιχεία δεδομένων που δεν
ανήκουν στο TDED (π.χ. χρησιμοποιούνται μόνο σε εθνικό επίπεδο μιας και
μόνο χώρας ή χρησιμοποιούνται για καθαρά ιδιωτική χρήση π.χ. όπως μέσα
σε ένα μόνο επιχειρηματικό κλάδο).
Τα υπόλοιπα δύο ψηφία είναι μια τυχαία ακολουθία αριθμών, η οποία
υποδηλώνει ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά ενός στοιχείου δεδομένων
(βλέπουμε δηλαδή ότι έχει ληφθεί αρκετή πρόνοια για την περαιτέρω
ανάπτυξη και χρήση των στοιχείων δεδομένων που ανήκουν ή πρόκειται να
ενταχθούν μέσα στο TDED).
Ο τίτλος και η περιγραφή, που ακολουθούν ένα στοιχείο δεδομένων
μέσα στο TDED, είναι από μόνα τους αρκετά επεξηγητικά ως προς το νόημά
τους. Φαίνονται καθαρά και στο σχήμα μας, καθώς δεν χρησιμοποιείται για
την περιγραφή τους κανενός είδους κωδικοποίηση (είναι καθαρό κείμενο),
Όσον αφορά τον αριθμό που υπάρχει δίπλα στον τίτλο κάθε στοιχείου
δεδομένων,
στοιχείου

αυτός υποδηλώνει το χρόνο εισαγωγής του συγκεκριμένου

δεδομένων

μέσα

στο TDED.

Πιο

συγκεκριμένα,

υπάρχει

περίπτωση να προηγείται του αριθμού το γράμμα «Ε», πράγμα το οποίο
σημαίνει ότι το στοιχείο δεδομένων είναι στοιχείο εγκεκριμένο και για το
EDIFACT. Μετά το γράμμα αυτό μπορεί να ακολουθεί σε παρένθεση ο
χρόνος κατά τον οποίο έγινε για πρώτη φορά η εισαγωγή του στοιχείου
δεδομένων, ενώ ακολουθεί ο χρόνος της τελευταίας αναβαθμισμένης
εισαγωγής του μέσα στο TDED.
Το θέμα της αναπαράστασης του στοιχείου δεδομένων είναι καθαρά
θέμα συμβολισμού. Για λόγους πληρότητας, αμέσως παρακάτω αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα από πιθανούς συνδυασμούς συμβολισμούς
αναπαράστασης που μπορεί να απαντηθούν μέσα στο TDED:
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a3

3 αλφαβητικοί χαρακτήρες, σταθερό μήκος,

n6

6 αριθμητικοί χαρακτήρες, σταθερό μήκος,

an5

5 αλφαβητικοί χαρακτήρες, σταθερό μήκος,

a .6

μέχρι 6 αλφαβητικοί χαρακτήρες, μεταβλητό μήκος,

an..35

μέχρι 35 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, μεταβλητό μήκος,

π..9

μέχρι 9 αριθμητικοί χαρακτήρες, μεταβλητό μήκος.

Τέλος, τα στοιχεία δεδομένων που περιλαμβάνει το TDED μπορεί να
ακολουθούνται από κάποια συγκεκριμένη παρατήρηση που αφορά τη σχέση
τους με άλλα στοιχεία δεδομένων.
Κατά τη διάρκεια μιας EDI συναλλαγής, είναι αρκετές φορές απαραίτητο
μέσα σε ένα μήνυμα να περιλαμβάνονται στοιχεία όπως χώρες, νομίσματα,
χώροι φόρτωσης, τρόποι μεταφοράς κ.λ.π. Ακριβώς εδώ υπεισέρχεται η
έννοια του κωδικού όπου περιγραφές στοιχείων, όπως τα παραπάνω, σε
μορφή κειμένου, αντικαθίστανται κατά την μετάδοση μέσω EDI από
κατάλληλους κωδικούς. Όταν χρειάζεται να μεταδοθεί μέσα σε κάποιο
σημείο ενός EDI μηνύματος π.χ. ένας χώρος φόρτωσης, αυτό που στην
πραγματικότητα μεταδίδεται είναι ο κωδικός του χώρου φόρτωσης, παρά
κάποιο περιγραφικό κείμενο που περιέχει ονόματα και διευθύνσεις.
Η χρήση

των συνόλων κωδικών ανταποκρίνεται πλήρως στους

αντικειμενικούς σκοπούς του EDI όπως είναι η ταχύτητα και η ευελιξία κατά
τη μετάδοση.
Οι λίστες κωδικών (code lists) που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα από
την UNECE

περιλαμβάνουν 85 σύνολα κωδικών (code lists), τα οποία

αποτελούν μέρος του EDIFACT ευρετηρίου συνόλων (directory set).
Υπάρχουν επίσης, περιπτώσεις καταχωρήσεων μέσα στις λίστες κωδικών
που αναφέρονται σε άλλες λίστες κωδικών τις οποίες έχει αναλάβει να
συντηρεί κάποιος άλλος οργανισμός, π.χ. ο ISO έχει αναλάβει τις λίστες
που περιλαμβάνουν κωδικούς για χώρες και νομίσματα ενώ η UNECE είναι
υπεύθυνη για λίστες κωδικών που περιγράφουν χώρους φόρτωσης.
Αναλύσαμε στα προηγούμενα το ευρετήριο στοιχείων πληροφοριών και
περιγράψαμε σε γενικές γραμμές το τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται τα
στοιχεία δεδομένων μέσα σ' αυτό. Επίσης, αναφέραμε τη σημασία και τον
τρόπο λειτουργίας των κωδικών. Υπάρχει ακόμη ένα σημείο που πρέπει να
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αναπτύξουμε εδώ και αυτό είναι ένας ειδικός τύπος στοιχείων δεδομένων, οι
προσδιοριστές (Qualifiers).
Ο τρόπος χρήσης των προσδιοριστούν είναι δανεισμένος στο EDIFACT
από το αντίστοιχο πρότυπο των ΗΠΑ σ' αυτό το χώρο, το ANSI Χ.12. Ένας
προσδιοριστής εφαρμόζεται πάνω σ' αυτά που συνήθως αποκαλούνται
«στοιχεία δεδομένων γενικής χρήσης» (generic data elements) και τους
αποδίδει μια ακριβέστερη σημασία. Για παράδειγμα αν πάρουμε ένα γενικής
χρήσης στοιχείο δεδομένων όπως το στοιχείο «Αριθμός Αναφοράς», τότε
αυτό μπορεί να σημαίνει μια οποιουδήποτε είδους αναφορά. Συνδυάζοντας
όμως και ένα κατάλληλο προσδιοριστή, η γενική σημασία του στοιχείου
«Αριθμός Αναφοράς» μπορεί να εξειδικευτεί π.χ. 01= αριθμός παραγγελίας,
02 = αριθμός τιμολογίου, 03 = αριθμός παραλαβής κ.λπ.
Ένα άλλο παράδειγμα

στοιχείου δεδομένων γενικής χρήσης είναι το

στοιχείο «Ημερομηνία», η οποία μπορεί να είναι ημερομηνία παραλαβής,
ημερομηνία πληρωμής, ημερομηνία λήξης κ.λπ. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι αντί
να είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολλά ξεχωριστά στοιχεία δεδομένων
που διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους, χρησιμοποιούμε τους προσδιοριστές.
Όσον αφορά την «Ημερομηνία» πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν
σήμερα 160 διαφορετικοί κωδικοί προσδιοριστών μέσα στην EDIFACT
Date/time Qualifier

λίστα κωδικών προσδιοριστών. Αν δεν υπήρχαν

ήμασταν υποχρεωμένοι να διατηρούμε 160 διαφορετικά στοιχεία δεδομένων
μόνο και μόνο για όλες τις δυνατές περιπτώσεις που αφορούν ημερομηνίες.
Τελικά αυτό που επιτυγχάνουμε με τη χρήση προσδιοριστών είναι η
ευκολότερη συντήρηση μιας λίστας από κωδικούς σε αντίθεση με το έργο
της

συντήρησης

ενός

υπερβολικά

δεδομένων. Αυτό συμβαίνει παρά την

μεγάλου

ευρετηρίου

στοιχείων

η ανάγκη αποκωδικοποίησης των

δεδομένων μέσω αναφοράς στη λίστα κωδικών των προσδιοριστών, η
οποία προσθέτει κάποια επεξεργαστική επιβάρυνση.
3.3.2. Συντακτικό.
Οι κανόνες σύνταξης είναι αυτοί που μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε
τα στοιχεία δεδομένων, με τρόπο ώστε να κατασκευάσουμε μηνύματα που
να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου EDIFACT.
Όπως και στην περίπτωση του UN/TDED, το συντακτικό του EDIFACT
υιοθετήθηκε από τον ISO και συγκεκριμένα ασχολήθηκε μ' αυτό η τεχνική
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επιτροπή ISO/TC 154 η οποία το επικύρωσε ως πρότυπο με το κωδικό
όνομα ISO 9735. Άρα οι όροι EDIFACT συντακτικό και ISO 9735 είναι
ταυτόσημοι.
Σύμφωνα με το συντακτικό του EDIFACT, σκοπός του είναι να δώσει
τους κανόνες εκείνους για την προετοιμασία μηνυμάτων τα οποία πρόκειται
να ανταλλαγούν μεταξύ διαφόρων εταίρων, σε τομείς που αφορούν
διαχείριση, εμπόριο και μεταφορές. Αυτό ειδικότερα, σημαίνει κανόνες οι
οποίοι δομούν τα δεδομένα του χρήστη (user data) μαζί με κάποια σχετικά
δεδομένα εξυπηρέτησης (service data) μέσα σε μια συναλλαγή μηνυμάτων,
η οποία πραγματοποιείται μέσα σ' ένα «ανοικτό περιβάλλον». Οι κανόνες
σύνταξης χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
σχεδιασμού του μηνύματος. Η διαφορά των δύο έγκειται στο γεγονός ότι οι
κανόνες σύνταξης αφορούν τουθς επιτρεπτούς συνδυασμούς των διαφόρων
στοιχείων μέσα σε ένα EDI μήνυμα, ενώ η κατευθυντήριες γραμμές
σχεδιασμού μηνυμάτων αφορούν την επιλογή των στοιχείων εκείνων που
συνιστούν το αποδοτικότερο σχεδίασμά και τη λειτουργία ενός EDI
μηνύματος. Ένα μήνυμα, για να λάβει το πιστοποιητικό ότι ανήκει στο
EDIFACT, θα πρέπει, να έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους συντακτικούς
κανόνες του EDIFACT, να συμμορφώνεται με άλλους κανόνες και με τα
ευρετήρια που υπάρχουν μέσα στο UN/TDED και τέλος να έχει εγκριθεί από
την ανάλογη επιτροπή της UNECE.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά σο συντακτικό του EDIFACT είναι :
■

Η ιεραρχική δόμηση

■

Η υπονοούμενη αναγνώριση για τα στοιχεία δεδομένων

■

Τα σύνολα χαρακτήρων και χαρακτήρες διαχωρισμού.

■

Τα πεδία μεταβλητού μήκους.

■

Η υποχρεωτική ή υπό συνθήκη παρουσία των στοιχείων δεδομένων
και των τμημάτων πληροφοριών.

■

Η επανάληψη στοιχείων δεδομένων και τμημάτων πληροφοριών.

Οι κανόνες σύνταξης είναι δομημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
ανεξάρτητοι από τα είδη των υπολογιστών αλλά και τα μέσα επικοινωνίας
που χρησιμοποιούνται. Επίσης, είναι ανεξάρτητοι και από το τρόπο που
είναι δομημένες οι πληροφορίες μέσα εσωτερικά συστήματα των χρηστών.

Σελίδα 39

TO EDI & Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY ΣΤΟ Φ.Π.Α._______
ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ

α) Η ιεραρχική δόμηση (Hierarchical Structuring).
To πρώτο χαρακτηριστικό του συντακτικού του EDIFACT είναι η μορφή
δόμησης μιας συναλλαγής.
Αρχίζοντας με τα στοιχεία δεδομένων (τα οποία είναι και οι πραγματικές
τιμές που μεταδίδονται), μπορούμε να πούμε ότι αυτά ομαδοποιούνται μέσα
σε τμήματα πληροφοριών του χρήστη, τα οποία μπορούν να εκτελέσουν μια
πιο σύνθετη λειτουργία από ότι ένα στοιχείο δεδομένων μόνο του.
Έτσι

λοιπόν

πληροφοριών

του

κάθε

μήνυμα

χρήστη

αποτελείται

και περικλείεται

από

κάποια

(enveloped)

τμήματα

μεταξύ

δύο

τμημάτων πληροφοριών εξυπηρέτησης. Μια σειρά από ολοκληρωμένα
μηνύματα, με τη σειρά τους, εσωκλείονται μεταξύ δύο νέων τμημάτων
πληροφοριών εξυπηρέτησης - των UNG και UNE - τα οποία οριοθετούν
αυτό που αποκαλούμε «Λειτουργική ομάδα» (Functional group). Πολλές
λειτουργικές ομάδες ή πολλά ξεχωριστά μηνύματα (όταν δεν υπάρχει η
ανάγκη για λειτουργικές ομάδες) οριοθετούνται μέσα σε μια συναλλαγή
(interchange) με την προσθήκη των τμημάτων εξυπηρέτησης UNB στην
αρχή της συναλλαγής και του UNZ στο τέλος της.
Στο

σημείο

αυτό

είναι

σκόπιμο

να

αναφέρουμε

και

κάποια

παραδείγματα, επίσης μέσα από την τεκμηρίωση του ISO 9735, που
απεικονίζουν ακολουθίες τμημάτων πληροφοριών που είναι σύμφωνες με το
πρότυπο.
■

Απλό μήνυμα μέσα σε λειτουργική ομάδα UNA UNB UNG
UNH......τμήματα πληροφοριών χρήστη.......UNT UNE UNZ

■

Απλό μήνυμα χωρίς λειτουργική ομαδοποίηση UNA UNB
UNH...... τμήματα πληροφοριών χρήστη.......UNT UNZ
Συνοψίζοντας, τα στοιχεία δεδομένων (data elements) δομούνται μέσα

στα λεγάμενα τμήματα πληροφοριών του χρήστη (user data segments). Τα
τμήματα

πληροφοριών

του

χρήστη

περικλείονται

σε

δύο

τμήμα

πληροφοριών εξυπηρέτησης (UNH, UNT) και σχηματίζουν το τελικό μήνυμα.
Στο μήνυμα ή σε μια σειρά από μηνύματα του ιδίου τύπου, τότε
χρησιμοποιείται η έννοια της λειτουργικής ομάδας και προστίθενται δύο νέα
τμήματα πληροφοριών εξυπηρέτησης (UNB, UNZ) τα οποία σχηματίζουν
την ολοκληρωμένη συναλλαγή, π.χ.
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—

Service String Advice

UNA

Interchange Header

UNB

Functional Group Header

— Message Header

UNG
UNH

User Data Segments
— Message Trailer

UNT

___

Functional Group Trailer

UNE

___

Interchange Trailer

UNZ

3.4 TO ΠΡΟΤΥΠΟ UN/TDI
Πριν την «γέννηση» του EDIFACT προηγήθηκαν δύο άλλα πρότυπα, το
ANSI XI2 και το TDEDUN/TDI. Το τελευταίο αποτέλεσε μια προσπάθεια της
UNECE η οποία υιοθέτησε μια προηγούμενη προσπάθεια με βάση
κάποιους κανόνες σύνταξης που είχε αναπτύξει η Αγγλική SITPRO.
Η περαιτέρω εξέλιξη του UN/TDI κατέληξε σε ένα πρότυπο που παρέχει
οδηγίες πάνω σε κανόνες σύνταξης, κατασκευής τμημάτων πληροφορίας,
κανόνες μετάδοσης και επίσης οδηγίες για τον σχεδίασμά ενός μηνύματος.
Το πρότυπο αυτό έχει την μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση χρηστών στην
Ευρώπη,

κυρίως

μέσω

της

σημαντικότερης

παραλλαγής

του,

που

ονομάζεται TRADACOMS και είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας του
οργανισμού

ΑΝΑ

το

1982.

To

TRADACOMS

(Trading

Data

Communications) και τα άλλα πρότυπα που βασίζονται στο UN/TDI
γεννήθηκαν

αττό

την

ανάγκη

των

διαφόρων

επιχειρηματικών

τομέων

(τράπεζες, ναυτιλία, κατασκευές, μεταφορές, κ.λ.π ). Δεν υπήρχε κάποιος
μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει την τεράστια ευθύνη για την
ανάπτυξη μιας τέτοιας ποικιλίας μηνυμάτων, αντίθετα με το EDIFACT που
αναπτύσσεται σε μια πολύ πιο συγκροτημένη βάση, με κεντρική επίβλεψη
και με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή.
Η δόμηση των διαφόρων μονάδων πληροφορίας που χρησιμοποιούνταν
είναι, σε αντιστοιχία με το EDIFACT, ως ακολούθως:
■
■

Data elements simple/composite ή στοιχείων δεδομένων απλά ή
σύνθετα
Sub-elements ή υποστοιχεία δεδομένων
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■

Segments ή τμήματα πληροφοριών

■

Messages ή μηνύματα

■

Batch of messages ή δέσμες μηνυμάτων

■

Transmission ή μετάδοση

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ EDI
Η μορφή με την οποία πρέπει να κωδικοποιηθούν οι πληροφορίες έτσι
ώστε να σχηματίσουν μηνύματα που υπακούουν σε κάποιο πρότυπο (π.χ.
το EDIFACT). Μετά την δημιουργία τέτοιων μηνυμάτων, ένα από τα επόμενα
βήματα είναι η επιλογή του τρόπου εγκατάστασης της επικοινωνιακής
υποδομής μεταξύ

των συναλλασσόμενων εταίρων. Το

μήνυμα που

αποτελείται από μια ακολουθία αλφαριθμητικών χαρακτήρων θα πρέπει να
κωδικοποιηθεί ξανά σε μια σειρά σημάτων η οποία θα μεταδοθεί από
υπολογιστή σε υπολογιστή, μέσω κάποιων ενδιάμεσων ειδικών συσκευών,
με τη χρήση ενός καναλιού επικοινωνίας.
Τα προβλήματα που ανακύπτουν εδώ είναι δύο ειδών:
α. Εύρεση της κατάλληλης επικοινωνιακής υποδομής που θα συνδέει τους
ενδιαφερομένους χρήστες μεταξύ τους. Οι χρήστες είναι διεσπαρμένοι
γεωγραφικά στο χώρο, έτσι θα πρέπει να συνδεθούν επιλέγοντας και
χρησιμοποιώντας ένα κοινό κανάλι επικοινωνίας. Η απάντηση στο
πρόβλημα δίδεται μέσα από την προσφερόμενη υποδομή που υπάρχει
μέχρι σήμερα στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών,
β. Ακόμα και αν βρεθεί ένα κοινό κανάλι επικοινωνίας τα συστήματα Η/Υ
κάθε χρήστη αναμένεται, στην πλειονότητά τους, να ανήκουν σε
διαφορετικούς τύπους, δηλαδή να είναι «ασύμβατα» (incompatible)
μεταξύ τους. Το προφανές αποτέλεσμα είναι ότι όταν τα ενδιαφερόμενο
μέρη δεν «μιλούν την ίδια γλώσσα» δεν μπορούν και να επικοινωνήσουν.
Αυτό

το πρόβλημα

αφορά

εξ ολοκλήρου

αυτό που

ονομάζεται

πρωτόκολλο επικοινωνίας (Communications protocol).
4.1. Πρωτόκολλα επικοινωνίας
Ως Π.Ε.

ορίζουμε τους κανόνες

και τις συνθήκες εκείνες που

χρησιμοποιούνται για την ροή πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
υπολογιστικών συστημάτων ή γενικότερα τη ροή πληροφοριών μέσα σε ένα
επικοινωνιακό σύστημα.
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Κάθε υπολογιστής χρησιμοποιεί το δικό του πρωτόκολλο επικοινωνιών
και είναι εφοδιασμένος από τον κατασκευαστή του με συγκεκριμένες
προδιαγραφές, σχετικά με την κωδικοποίηση και τις τεχνικές ελέγχου κατά
την διάρκεια μιας μετάδοσης δεδομένων.
Πρωτόκολλα Π.Ε. επικοινωνιών όπως για παράδειγμα τα 2780, 3780,
3770, 3270, DEC, VT100, SDLC, SNA, C03, τα οποία έχουν αναπτυχθεί
από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες πρωτοπόρες στον κλάδο της
πληροφορικής όπως η IBM και η DEC.
Το κάθε Π.Ε. ρυθμίζει και ελέγχει την μετάδοση μιας ροής δεδομένων.
Ένα πρωτόκολλο μπορεί να αποτελείται από διάφορα μέρη (όπως και τα
πρότυπα του EDI) και μπορεί να επιτελεί λειτουργίες σε διάφορα επίπεδα. Η
λειτουργία του μπορεί να επιμερίζεται σε επίπεδο bit, ή σε επίπεδο ενοτήτων
από bits.
Η ανάπτυξη του προτύπου του EDI έγινε με ένα οργανωμένο τρόπο,
καθώς συμμετείχαν απ’ την αρχή οργανισμοί με διεθνές κύρος. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα την αποθάρρυνση της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης προτύπων
και φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για ένα και μοναδικό διεθνές πρότυπο, το
EDIFACT.
Για τον ίδιο λόγο στο τομέα των επικοινωνιών, οι διεθνείς οργανισμοί
ISO και CCITT, έχουν καταβάλλει και συνεχίζουν τις προσπάθειές τους στην
ανάπτυξη διεθνών προτύπων. Η συνεργασία των δύο διεθνών οργανισμών
(ISO+CCITT) οδήγησε στην θεμελίωση μιας κοινής βάσης και την αποφυγή
δυσαρμονίας ανάμεσα στα διεθνώς συμβατά πρότυπα.
5. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TOY EDI
5.1 EDI μεταφραστικό Λογισμικό
Η χρήση του EDI, εκτός από hardware και δίκτυα επικοινωνίας απαιτεί
και την ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού που θα διαχειρίζεται την όλη
διαδικασία

ονομάζεται

EDI

μεταφραστικό λογισμικό

(EDI

translation

software).
Σαν σκοπός του μεταφραστικού αυτού λογισμικού ορίζεται η διαδικασία
εκείνη κατά την οποία τα δεδομένα διαμορφώνονται (formatting) και
αποδιαμορφώνονται (deformatting) από και προς ένα EDI πρότυπο (π.χ.
EDIFACT,

UN/TDI,

ANSI XI2).

Δηλαδή το
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αναλαμβάνει να πάρει τις κατάλληλες πληροφορίες μέσα από τα αρχεία
εφαρμογών ενός χρήστη και να τις μετατρέψει σε ένα ισοδύναμο
ηλεκτρονικό έγγραφο, ένα EDI μήνυμα.
5.1.1. Χαρακτηριστικά λειτουργίας του
Περιγράφοντας το μεταφραστικό λογισμικό, πρέπει να αναφέρουμε ότι
υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που διέπουν την λειτουργία του, κατά
γενική αποδοχή.
α) Ανεξαρτησία μεταξύ του EDI λογισμικού και των εφαρμογών του
χρήστη.
Η επιχείρηση που υιοθετεί την τεχνολογία του EDI, ίσως χρειαστεί να
κάνει κάποιες αλλαγές στα αρχεία των εφαρμογών της, ώστε να μην
επηρεαστούν οι λειτουργίες της επιχείρησης.
β) Ανεξαρτησία από το hardware:
Σύμφωνα με αυτό, το EDI θα πρέπει να δουλεύει σε μια όσο το
δυνατό μεγαλύτερη ποικιλία Η/Υ, π.χ. σε προσωπικούς υπολογιστές
(PC), mini υπολογιστές (minis), σταθμούς εργασίας (workstations)
κεντρικούς υπολογιστές (mainframes).
γ) To EDI λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα για
απρόσκοπτη λειτουργία με οποιονδήποτε αριθμό και οποιαδήποτε
σύνθεση μεταξύ των συναλλασσόμενων εταίρων.
δ) To EDI λογισμικό θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τις μελλοντικές
επεκτάσεις του. Αυτή η επιδιωκόμενη ανεξαρτησία οδηγεί τους
περισσότερους κατασκευαστές EDI λογισμικού στην παροχή της όσο
το δυνατό μεγαλύτερης παραμετρικότητας στο προϊόν τους.
5.2. Η διαδικασία που επιτελεί το λογισμικό
Η περιγραφή της διαδικασίας που επιτελεί το μεταφραστικό λογισμικό,
θα γίνει σύμφωνα με το σχήμα 5.2.1. Στο σχήμα αυτό απεικονίζονται τα
βασικά συστατικά στοιχεία του μεταφραστικού λογισμικού καθώς και τα
αρχεία, τα προγράμματα και οι διασυνδέσεις που εμπεριέχονται στην όλη
διαδικασία.
Το σχήμα απεικονίζει έναν αποστολέα EDI μηνυμάτων. Η αντίστροφη
διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση του παραλήπτη μηνυμάτων. Οι
διαδικασίες της επεξεργασίας ακολουθούν μια αυστηρή διαδοχή και
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μπορούμε να παρομοιάσουμε το ακόλουθο σχήμα,

με μια γραμμή

παραγωγής (production line).
5.2.1. Η διαδικασία από την πλευρά του αποστολέα
α)
MESSAGE STORE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΡΧΕΙΟ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

►
αρνεια/βαση
I .
Ρεήομα’ίον

MESSAGE STORE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΙΝΛΚΚΣ
ΔΙΑΦΟΡΔ
ΠΡΟΦΙΔ

----------->

------------>

.
. .
εςαχ()ε\'τα Ρεήομενα

μεταφραστικό
λογισμικό

ΑΡΧΕΙΟ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΙΙΣ

ΕΠ1 ΚΟΙΝΩΝ ΙΛΚΓΙ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

---------------- ►*
EDI μορφές

>
V.ADS ή άλλο
πρωτόκολλο

Για να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση που πιθανόν θα έχουν οι απαιτήσεις
του EDI λογισμικού από τα αρχεία εφαρμογών του χρήστη, προκύπτει η
ανάγκη για μια κοινή διασύνδεση μεταξύ των δύο. Αυτή η ανάγκη
ικανοποιείται μέσω της δημιουργίας ενός αρχείου διασύνδεσης (interface
file). Έτσι τα δεδομένα που εξάγονται από το αρχείο εφαρμογών
τοποθετούνται σε ένα αρχείο συναλλαγής. Για να αποκομίσουμε όμως
την μέγιστη δυνατή ευελιξία σ' αυτό το στάδιο, είναι λογικό να εισάγουμε
και τη χρήση μιας αποθήκης μηνυμάτων (message store). Η αποθήκη
μηνυμάτων μπορεί να χωρέσει έναν αριθμό από αρχεία διασύνδεσης,
των οποίων η επόμενη επεξεργασία μπορεί να αρχίσει στον επιθυμητό
χρόνο τα αρχεία διασύνδεσης μέσα στην αποθήκη μηνυμάτων, είναι
δυνατό να έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη,
ανάλογα με τον τύπο ή την μορφή του μηνύματος (message type /
format), το συναλλασσόμενο εταίρο ή οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό.
β) Από την στιγμή που υπάρχει το αρχείο διασύνδεσης και δοθείσης της
κατάλληλης εντολής, προχωράει η επεξεργασία αυτού του αρχείου. Τα
προγράμματα
εναλλακτική,

του

μεταφραστικού

λογισμικού

προσπελαύνουν

ένα πίνακα ο οποίος περιέχει την ορθή δομή του

συγκεκριμένου μηνύματος και το αρχείο διασύνδεσης που δημιουργήθηκε
προηγουμένως.

Γίνονται

οι

απαραίτητοι

έλεγχοι

ορθότητας,

μετατρέπονται οι κωδικοί, και εξακριβώνεται το προφίλ του επιθυμητού
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παραλήπτη (-ών). Εφόσον όλα πήγαν καλά τα δεδομένα μορφοποιούνται
στο κατάλληλο EDI συντακτικό πρότυπο, π.χ. το EDIFACT.
γ) Τα μορφοποιημένα πλέον δεδομένα, αντιγράφονται σε ένα αρχείο το
οποίο είναι πολύ κοντά σε αυτό που τελικά θα μεταδοθεί. Το αρχείο που
παράγεται σ' αυτό το στάδιο ονομάζεται αρχείο συναλλαγής (interchange
file). Είναι αυτονόητο ότι και σε αυτό το σημείο είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθεί μια αποθήκη μηνυμάτων. Αυτή θα περιέχει έναν αριθμό
από αρχεία συναλλαγής τα οποία θα αναμένουν να μεταδοθούν.
δ) Πριν την τελική μετάδοση γίνονται και κάποιες ρυθμίσεις σύμφωνα με την
μορφή των προτύπων επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, τα
δεδομένα του κάθε αρχείου συναλλαγής «τοποθετούνται» μέσα σ' έναν
φάκελο, όπως ορίζει το επικοινωνιακό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται
(π.χ. X.25, X. 400) και τελικά μεταδίδονται. Οι διαδικασίες αυτού του
βήματος επιτελούνται μέσα στο τμήμα που στο σχήμα μας ονομάζεται
επικοινωνιακή διασύνδεση (communication interface).
Στη διαδικασία που ακολουθείται από την πλευρά του παραλήπτη,
ισχύουν τα

ίδια

όπως και

στον αποστολέα

με

κάποιες

μικρές

διαφοροποιήσεις.
5.2.2. Τα σημαντικά στοιχεία (μηχανισμοί) της διαδικασίας.
Η φιλοσοφία μας κατευθύνεται σε ένα EDI μεταφραστικό λογισμικό του
οποίου η λειτουργία θα προγραμματίζεται εύκολα από το χρήση, θα είναι
πλήρως ελεγχόμενη σε όλο της το φάσμα και θα είναι εξασφαλισμένη από
πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκόψουν.

Και όλα αυτά με

οποιονδήποτε αριθμό και τύπο EDI συναλλαγών, αλλά και οποιονδήποτε
αριθμό συναλλασσόμενων εταίρων. Συγκεκριμένα :
α) Το πρώτο στοιχείο είναι ο «πίνακας» (table), που παίζει πρωταρχικό
ρόλο στο βήμα β αντίστοιχα και στον αποστολέα και στον παραλήπτη.
Η σκοπιμότητα αυτού του στοιχείου είναι η αποθήκευση των ορισμών
των EDI μηνυμάτων.
β) Το επόμενο στοιχείο είναι αυτό που ονομάζεται προφίλ. Υπάρχουν δύο
ειδών τέτοια προφίλ. Το πρώτο αφορά τους συναλλασσόμενους
εταίρους (trading partner profile) ενώ το δεύτερο αφορά το δίκτυο
(network profile) το οποίο χρησιμοποιείται για να γίνουν οι EDI

Σελίδα 46

TO EDI & Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY ΣΤΟ Φ.Π.Α.
ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ

συναλλαγές. Με τη διατήρηση τέτοιων προφίλ οι διαδικασίες αποστολής
και λήψης EDI μηνυμάτων αυτοματοποιούνται στο μέγιστο δυνατό
βαθμό, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται και κάποια μορφή ασφάλειας.
Πιο συγκεκριμένα, το προφίλ ενός συναλλασσόμενου εταίρου είναι μια
εγγραφή, τα πεδία της οποίας περιέχουν πληροφορίες που αφορούν τα
EDI μηνύματα με τα οποία συναλλάσσεται ένας εταίρος με τους
υπόλοιπους. Η εγγραφή αυτή περιέχει, τουλάχιστο, τα εξής πεδία : τη
διεύθυνσή του εταίρου στο επικοινωνιακό δίκτυο, μια αναφορά σχετικά
με την εφαρμογή που πρόκειται να λάβει (δηλαδή το τύπο του
συντακτικό

μηνύματος),

που

χρησιμοποιείται

στη

συγκεκριμένη

συναλλαγή, το «πίνακα» (-ες) που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη
διάρκεια της μετάφρασης του EDI μηνύματος και τέλος το πεδίο
χρονοπρογραμματισμός της αποστολής.
Το προφίλ του δικτύου είναι και αυτό μια εγγραφή, οι πληροφορίες της
οποίας αφορούν αποκλειστικά το επικοινωνιακό δίκτυο που θα
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των EDI μεταδόσεων. Τα πεδία της
εγγραφής αυτής είναι : η ταυτότητα του χρήστη στο δίκτυο, το όνομα με
το οποίο είναι γνωστός στο δίκτυο και οι αριθμοί κλήσης του δικτύου.
γ) Επίσης ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που αφορά την ύπαρξη
ενός μηχανισμού λήψης αντιγράφων και επανάκτησης πληροφοριών
(back-up / recovery mechanism). Αυτό αποτελεί ένα είδος ασφαλιστικής
δικλείδας η αξία της οποίας αναγνωρίζεται από όλους για καθένα
πληροφοριακό σύστημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο σκοπός
αυτού του μηχανισμού είναι να παρέχει προστασία όταν, κατά τη
διάρκεια

μιας

EDI

μετάδοσης

(αποστολής

ή

λήψης),

συμβούν

προβλήματα (ανωμαλία μετάδοσης).
δ) Τέλος πρέπει να αναφέρουμε την ύπαρξη ενός αποδοτικού μηχανισμού
για τον έλεγχο και την εκτύπωση ανάλογων καταστάσεων (auditing &
reporting mechanism). Πρωταρχική λειτουργία αυτού του μηχανισμού
είνάι να παρακολουθεί και να καταγράφει το «τι συμβαίνει» κατά τη
διάρκεια της αποστολής και λήψης EDI μηνυμάτων. Με αυτό τον τρόπο
επιτρέπει στον αρμόδιο ελεγκτή της εταιρείας να έχει μια εμπερι
στατωμένη

άποψη

κατά τη

διάρκεια

της διαδικασίας

των

EDI

συναλλαγών, είτε παράγοντας κάποιες εκτυπώσεις, είτε εμφανίζοντας
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αναφορές (reports) σε μια οθόνη υπολογιστή. Για παράδειγμα, ποιο και
τι είδους μήνυμα μεταδίδεται ανά πάσα χρονική στιγμή, ημερομηνία και
ώρα αποστολής, ταυτότητα συναλλασσόμενου εταίρου, καθώς και άλλα
περισσότερο ή λιγότερο επιθυμητά στοιχεία.
5.3. Ο πυρήνας του μεταφραστικού λογισμικού.
Ο πυρήνας του EDI μεταφραστικού λογισμικού αποτελείται από διάφορα
προγράμματα, τα οποία εκτελούν τη μετατροπή των πληροφοριών από τα
αρχεία εφαρμογών ενός οργανισμού σε ένα EDI πρότυπο και αντίστροφα.
Πολλοί κατασκευαστές EDI λογισμικού γενικότερα, θεωρούν ότι το προϊόν
τους αποτελείται από δύο συγκεκριμένα είδη προγραμμάτων :
■

το πρόγραμμα κατασκευής (construction) το οποίο ασχολείται με τη
κατασκευή ενός EDI μηνύματος από τα αρχεία εφαρμογών του χρήστη

■

το πρόγραμμα μετάφρασης (translation) το οποίο ασχολείται με τη
μετάφραση των δεδομένων ενός EDI μηνύματος σε μορφή συμβατή
προς τα αρχεία εφαρμογών του χρήστη.

■

Υπάρχει όμως και ένα τρίτο πρόγραμμα ο οποίο παίζει ζωτικό ρόλο
στη λειτουργία των Δ.Ο.Υ προηγούμενων προγραμμάτων. Αυτό
ονομάζεται πρόγραμμα διαχείρισης πίνακα (table manager). Τα
προγράμματα

κατασκευής

και

μετάφρασης

είναι

ουσιαστικά

ενοποιημένα μέσα στο πρόγραμμα του διαχειριστή πίνακα.
5.3.1. Διαχείριση πινάκων.
Πριν από την τελική απόφαση για την αγορά του EDI μεταφραστικού
λογισμικού, ένας χρήστης θα χρειαστεί σε συνεργασία με τον προμηθευτή,
να

ασχοληθεί

υποστηρίζονται,
συντακτικού.

με

τις

τόσο

πρότυπες
σε

επίπεδο

μορφές

(standard

μηνύματος όσο

Δηλαδή, για παράδειγμα,

και

formats)

που

σε επίπεδο

το λογισμικό υποστηρίζει το

συντακτικό πρότυπο EDIFACT και κατ' επέκταση τα αντίστοιχα UN
πρότυπα μηνύματα που έχουν πιστοποιηθεί και εκδοθεί μέχρι στιγμής. Το
παραπάνω είναι θέμα που αφορά το χρήστη ο οποίος θα πρέπει να
καθορίσει τις απαιτήσεις του (π.χ. ανάγκη για διεθνείς συναλλαγές).
To EDI μεταφραστικό λογισμικό θα

πρέπει να είναι σχεδιασμένο με

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανεξάρτητο από τις εφαρμογές του καθενός
χρήστη, με τις οποίες σχεδιάζεται να συνδεθεί. Ο τρόπος δόμησης και
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γενικότερα η οργάνωση των αρχείων εφαρμογών κάθε χρήστη δε θα πρέπει
να

απαιτεί

και

αντίστοιχες

προγραμματιστικές

αλλαγές

στο

EDI

μεταφραστικό λογισμικό. Η αντιμετώπιση αυτού του θέματος επιτυγχάνεται
καλύτερα με την κατασκευή ενός οδηγούμενου από πίνακες (table / driven)
λογισμικού. Με την παρουσία κάποιων ειδικών πινάκων, ο χρήστης θα
μπορεί εύκολα να ορίσει τη διασύνδεση του EDI λογισμικού με τα
πραγματικά αρχεία των εφαρμογών του. Αυτή τη διαδικασία, αναλαμβάνει
ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται διαχειριστής πινάκων (table manager).
Ένας πίνακας περιέχει τους ορισμούς ενός ή περισσοτέρων EDI
μηνυμάτων, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της
πορείας των συναλλαγών που διεξάγει μια επιχείρηση με το εξωτερικό της
περιβάλλον (π.χ. πελάτες, προμηθευτές, τελωνεία, διάφοροι κρατικοί
οργανισμοί, κ.λ.π.) Μπορούμε να φανταστούμε ότι ο πίνακας αποτελείται
από έναν αριθμό εγγραφών, η κάθε μια από τις οποίες αποτελείται από δύο
μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει τον ορισμό ενός συγκεκριμένου EDI
μηνύματος, (π.χ. τιμολόγιο), ενώ στο δεύτερο μέρος αντιστοιχούν οι
ανάλογες πραγματικές πληροφορίες από τα αρχεία εφαρμογών του χρήστη.
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος υπάρχει ο «σκελετός» του EDI
μηνύματος με τις «ελάχιστες δυνατές λεπτομέρειες». Ένα οποιοδήποτε
πρότυπο EDI μήνυμα, αποτελείται από κάποια προκαθορισμένα τμήματα
πληροφοριών δεδομένων (data segments), και περικλείεται από κάποια
προκαθορισμένα

τμήματα

πληροφοριών εξυπηρέτησης

(service data

segments). Τα τελευταία υπάρχουν υποχρεωτικά σε κάθε EDI μήνυμα.
Μέσα στις «ελάχιστες δυνατές λεπτομέρειες» για κάθε τμήμα πληροφοριών,
εκτός απ' το όνομα και τα πεδία του, εντάσσονται ο μέγιστος δυνατός
αριθμός επαναλήψεων, η ομάδα στην οποία ανήκει, αν είναι υποχρεωτικό ή
υπό συνθήκη, κ.λπ.
Στο δεύτερο μέρος της εγγραφής, ο χρήστης, χρησιμοποιώντας κάποιες
ευκολίες (facilities) που του παρέχει το πρόγραμμα του διαχειριστή πινάκων,
ορίζει το μέρος απ 'όπου θα αντληθούν τα αντίστοιχα πραγματικά δεδομένα.
Δηλαδή, ορίζει τις θέσεις των δεδομένων αυτών (εγγραφή, θέση της στο
αντίστοιχο αρχείο, όνομα αρχείου που την περιλαμβάνει), όπως βρίσκονται
μέσα στα πραγματικά αρχεία των εφαρμογών του.
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Συνεχίζοντας θα αναφερθούμε στο ζωτικότερο ίσως τμήμα που
χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα του διαχειριστή πινάκων έτσι ώστε να
χρίσει το «σκελετό» ενός EDI μηνύματος, μέσα σ' έναν πίνακα. Αυτό είναι το
ευρετήριο τμημάτων πληροφοριών (segments directory), το οποίο μπορεί να
χαρακτηριστεί σαν η κεντρική «αποθήκη» που περιλαμβάνει όλα τα τμήματα
πληροφοριών που χρειάζονται για να κατασκευαστεί ένα EDI μήνυμα. Αυτά
τα τμήματα πληροφοριών χρησιμοποιούνται από όλα τα EDI μηνύματα και
πολλά μάλιστα είναι κοινά μεταξύ των μηνυμάτων.
Αναφέραμε ότι ο πίνακας περιέχει τους ορισμούς των EDI μηνυμάτων.
Όμως το ευρετήριο των τμημάτων πληροφοριών (data & services) περιέχει
τους

ορισμούς

του

κάθε

στοιχείου

δεδομένου

(απλού,

σύνθετου,

συστατικού) που χρησιμοποιείται στο «χτίσιμο» ενός τμήματος πληροφο
ριών. Οι ορισμοί αυτοί έχουν γίνει μια φορά (και πάντως όχι από το χρήστη)
και χρησιμοποιούνται στη συνέχεια, χωρίς άλλη επέμβαση, σε αυτή τους τη
μορφή. Κάθε τμήμα πληροφοριών που υπάρχει μέσα σε κάποιο πίνακα,
διαθέτει ένα δείκτη προς το ευρετήριο τμημάτων πληροφοριών.
Είναι φανερό ότι η παρουσία και μόνο των πινάκων, οι οποίοι περιέχουν
τους ορισμούς των μηνυμάτων, δεν είναι αρκετή. Θα πρέπει να υπάρχουν
και κάποιοι άλλοι πίνακες οι οποίοι κάτω από την εποπτεία του διαχειριστή
πινάκων, θα παρέχουν και άλλες πολύτιμες πληροφορίες. Για παράδειγμα,
να αναφέρουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν πίνακες που θα αντιστοιχίζουν
τους διάφορους κωδικούς που χρησιμοποιεί ο χρήστης στα αρχεία των
εφαρμογών του - με τους πρότυπους κωδικούς που έχουν αναλάβει και
συντηρούν διάφοροι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ISO η UNECE κ.ά.
Ο διαχειριστής πινάκων έχει όλη τη μέριμνα ώστε τελικά να παράγονται
αυτόματα οι τελικοί πίνακες με τα EDI μηνύματα, έτοιμα πλέον για μετάδοση
μέσω του κατάλληλου επικοινωνιακού συστήματος. Γι' αυτό το λόγο παρέχει
στους χρήστες μια σειρά από ευκολίες οι οποίες μπορεί να ξεκινούν από την
ύπαρξη εξειδικευμένων συντακτών (editors) για την διασύνδεση των
αρχείων εφαρμογών με το EDI λογισμικό,

μέχρι και εξειδικευμένες

εκτυπώσεις που βοηθούν εκείνους από τους χρήστες που ασχολούνται με
τη σχεδίαση νέων μηνυμάτων. Αναφορικά με τη σχεδίαση νέων μηνυμάτων
θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι απαραίτητο να παρέχονται τέτοια
εργαλεία

στους χρήστες. Όποιος το θεωρεί αναγκαίο και έχει
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απαιτούμενες γνώσεις, θα χρειαστεί να δημιουργήσει τα δικά του μηνύματα.
Πάντως συνιστάται τέτοιες προσπάθειες γίνονται σε συλλογικότερο επίπεδο.
Όταν μιλάμε για σχεδίαση νέων μηνυμάτων εννοούμε είτε για σχεδίαση
εντελώς νέων μηνυμάτων είτε για σχεδίαση ενός νέου υποσυνόλου κάποιου
προϋπάρχοντος μηνύματος. Η σχεδίαση ενός εντελώς νέου μηνύματος
μπορεί

να

προκύψει

από

μια

συγκεκριμένη

ανάγκη

ενός

κλάδου

επιχειρήσεων, που δεν έχει καλυφθεί ακόμα.
Στο άλλο σκέλος της σχεδίασης, ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να
σχεδιάσει ένα νέο υποσύνολο ενός ήδη προϋπάρχοντος μηνύματος. Αυτό
μπορεί να προκύψει εάν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής EDI συναλλαγών,
αποφασίσει ο χρήστης ότι ένα EDI μήνυμα περιέχει και περιττά στοιχεία γι'
αυτόν. Είναι γεγονός ότι κάθε EDI μήνυμα που εγκρίνει σαν πρότυπο η
αντίστοιχη ομάδα εργασίας των UN, θα περιέχει όλες τις δυνατές
λεπτομέρειες, που μπορεί να επιθυμεί ένας χρήστης σε παγκόσμια βάση.
Ο διαχειριστής πίνακα παρέχει πάντως όλες εκείνες τις διαδικασίες που
χρειάζονται για ελέγχους ορθότητας αλλά και αυτόματους ελέγχους μέσα
στο ευρετήριο τμημάτων πληροφοριών αλλά και μέσα στους ίδιους τους
πίνακες. Παρέχει την πολύ σημαντική στο χρήστη δυνατότητα μιας μεγάλης
ποικιλίας εκτυπώσεων οι οποίες παράγονται με την ανίχνευση των πινάκων
είτε όταν οι τελευταίο βρίσκονται σε πλήρη συμπληρωμένη μορφή είτε εάν
απλά περιέχουν το «σκελετό» του μηνύματος.
Πολύ σημαντικό θέμα για το χρήστη αποτελεί επίσης η δυνατότητα
εφοδιασμού με νέες εκδόσεις (αναβαθμισμένες ή και επεκταμένες) όσον
αφορά το ευρετήριο τμημάτων πληροφοριών αλλά και τους πίνακες που
περιέχουν τους ορισμούς των EDI μηνυμάτων. Αυτό γίνεται τουλάχιστον
από ορισμένους προμηθευτές EDI λογισμικού (π.χ. SITPRO) οι οποίοι
έχουν δημιουργήσει μια μόνιμα εγκατεστημένη EDI βάση δεδομένων που
ενημερώνεται διαρκώς, και στην οποία ο χρήστης μπορεί να έχει απευθείας
πρόσβαση από το πληροφοριακό του σύστημα.
Εφόσον περιγράψαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο διαχειριστής
πινάκων και τη σημασία των πινάκων καθ' αυτών καθώς και του ευρετηρίου
των τμημάτων πληροφοριών, θα περιγράφουμε τις διαδικασίες κατασκευής
(αποστολή μηνύματος) και μετάφρασης (λήψη μηνύματος).
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5.3.2. Αποστολή EDI μηνύματος.
Εδώ η διαδικασία μετάφρασης στο EDIFACT πρότυπο σημαίνει ότι το
μεταφραστικό πρόγραμμα θα διαβάσει σαν είσοδο ένα αρχείο διασύνδεσης,
θα εκτελέσει τη μετατροπή, και θα ετοιμάσει στην έξοδο ένα αρχείο
συναλλαγής έτοιμο προς αποστολή. Για παράδειγμα, έστω ότι ένας χρήστης
αποφασίζει να στείλει ένα τιμολόγιο σε κάποιον πελάτη της εταιρείας του. Τα
κατάλληλα δεδομένα μπορούν να εντοπιστούν και να εξαχθούν από τα
αρχεία των εφαρμογών, αφού ο χρήστης δώσει τον κατάλληλο κωδικό
πελάτη.
Οι κωδικοί πελατών βρίσκονται συνήθως αποθηκευμένοι σε ένα πίνακα
όπου υπάρχει η αντιστοιχεί, μορφή κωδικού πελάτη (όπως αναγνωρίζεται
από την εταιρεία) και μορφή κωδικού εμπορικού εταίρου για τις EDI
συναλλαγές. Η δεύτερη μορφή χρησιμοποιείται μέσα στο EDIFACT μήνυμα
«τιμολόγιο» και συγκεκριμένα στο UNB τμήμα πληροφοριών. Μέχρι στιγμής,
λοιπόν, έχει εντοπιστεί ο παραλήπτης του EDI τιμολογίου, έχουν εντοπιστεί
τα αρχεία εφαρμογών που περιέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες για το
τιμολόγιό του και έχει εξαχθεί ο EDI κωδικός του.
Στη συνέχεια οι πληροφορίες που αφορούν το τιμολόγιο του παραλήπτη
αντιγράφονται στο αρχείο διασύνδεσης. Δοθείσης της κατάλληλης εντολής
και εφόσον έχει εντοπιστεί και ο πίνακας «σκελετός» που περιέχει το βασικό
ορισμό του EDIFACT τιμολογίου, το μεταφραστικό πρόγραμμα αρχίζει την
προσαρμογή των πληροφοριών στο πρότυπο αυτό. Δηλαδή, τα πραγματικά
δεδομένα μετακινούνται στα κενά στοιχεία δεδομένων (data events) του
μηνύματος «τιμολόγιο». Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπλήρωσης του
μηνύματος (λέγεται και κατασκευή του πίνακα) επιτελούνται παράλληλα
αρκετές λειτουργίες και έλεγχοι. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι το τελικό μήνυμα
είναι σωστό και ότι διαθέτει όλα εκείνα τα απαραίτητα δεδομένα για να είναιδ
βιώσιμο και να μην απορριφθεί σαν ελλιπές. Αυτές οι λειτουργίες και οι
έλεγχοι συμμόρφωσης για ένα πρότυπο όπως το EDIFACT,

είναι

επιγραμματικά οι εξής :
■

Εισαγωγή των κατάλληλων χαρακτήρων σύνταξης, π.χ. χαρακτήρας
διαχωρισμού των στοιχείων δεδομένων, χαρακτήρας τερματισμού
των τμημάτων πληροφοριών κ.λπ.
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■

Κατασκευή των τμημάτων πληροφοριών που δεν εξαρτώνται από τα
πραγματικά δεδομένα π.χ. τα UNH (message header) και UNT
(message trailer)

τμήματα πληροφοριών τα

οποία

υπάρχουν

υποχρεωτικά (mandatory) στην αρχή κάθε EDI συναλλαγής.
■

Μετατροπή κωδικών που βρίσκονται στην εσωτερική παράσταση
που

αναγνωρίζει

η

εταιρεία,

στους

αντίστοιχους

πρότυπους

κωδικούς (codes) και προσδιοριστές (qualifiers).
■

Μετατροπή

των

αριθμητικών

δεδομένων

από

την

εσωτερική

παράσταση της εταιρείας στην αντίστοιχη μορφή που χρησιμοποιεί
το EDIFACT.
■

Έλεγχος για ελάχιστο /μέγιστο μήκος πεδίου κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς των δεδομένων.

■

Απόρριψη των περιττών χαρακτήρων.

■

Έλεγχος για σωστούς τύπους δεδομένων μέσα στα πεδία, δηλαδή
αλφαβητικούς, αριθμητικούς, αλφαριθμητικούς εκεί που απαιτούνται.
Για παράδειγμα, από ένα πρόγραμμα του EDIFACT ως an..35.

■

Έλεγχος για τα πεδία που πρέπει υποχρεωτικά (mandatory) να
περιέχουν δεδομένα, π.χ. ημερομηνία και αριθμός τιμολογίου.

■

Εισαγωγή διαφόρων ψηφίων ελέγχου (control digits) σε ορισμένα
μέρη του μηνύματος.

■

Λεπτομερής έλεγχος της ακολουθίας των δεδομένων μέσα σε ένα
μήνυμα, κατά στοιχείο δεδομένων και κατά τμήμα πληροφοριών.

■

Αναφορές ελέγχου όσον αφορά το EDI μήνυμα που κατασκευάστηκε.

■

Αυτόματη

αναφορά

λάθους

(error

report)

στο

σημείο

που

εντοπίστηκε.
Τελικά, και εφόσον αντιμετωπίστηκαν τα οποιαδήποτε (πιθανά) λάθη
προέκυψαν, το EDI μήνυμα κατασκευάζεται και αποθηκεύεται μέσα σε ένα ή
περισσότερα αρχεία συναλλαγής, ανάλογα με τον αριθμό των παραληπτών.
Την κατάλληλη στιγμή δίνεται η εντολή και το αρχείο συναλλαγής
δρομολογείται μέσα στο επικοινωνιακό δίκτυο, μέχρι να φτάσει στον
επιθυμητό πελάτη.
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6. EDI ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
6.1. Τα αναμενόμενα οφέλη και το κόστος ως ττροσδιοριστικοί
παράγοντες.
Αυτό που μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές, είναι ότι τα οφέλη
που προσδοκά να έχει μια επιχείρηση, από την εισαγωγή του EDI,
επηρεάζουν θετικά την απόφαση της να προχωρήσει στην εισαγωγή αυτή.
Το ερώτημα όμως που προκύπτει στην περίπτωση αυτή αφορά το ποια
είναι αυτά τα οφέλη και κατά πόσο αυτά μπορούν προσδιοριστούν
επακριβώς στην φάση που μια επιχείρηση πραγματοποιεί μια μελέτη
σκοπιμότητας (feasibility study).
Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά δεν είναι μια απλή υπόθεση. Διότι,
κατά πρώτο λόγο, πολλά από τα οφέλη που προκύπτουν από το EDI έχουν
σχέση με την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που προέρχεται από
την επιτάχυνση στη ροή προϊόντων και κεφαλαίων, την ταχεία ανταπόκριση
στη ζήτηση της αγοράς Market demand) καθώς και άλλα οφέλη που όμως
δεν άμεσα μετρήσιμα. Επομένως, κάθε προσπάθεια να δικαιολογηθεί μια
επένδυση στο EDI
καθημερινών

βασισμένη μόνο στη μείωση του κόστους των

λειτουργιών

μιας

επιχείρησης

και

στην

αύξηση

της

παραγωγικότητας (productivity), είναι κατ' ανάγκη ατελής και σίγουρα αγνοεί
πολλούς κρίσιμους παράγοντες επιχειρηματικής επιτυχίας. To EDI είναι ένα
τυπικό παράδειγμα χρήσης της τεχνολογίας, όπου το επιχείρημα ότι
«κέρδος που δεν μπορεί να αποδοθεί σε νούμερα δεν υπάρχει», κατά
κανένα τρόπο δεν ισχύει.
Κατά δεύτερο λόγο, η χρήση «καταλόγων» τυπικών πλεονεκτημάτων της
εφαρμογής του EDI δεν αποτελεί ικανοποιητικό τρόπο προσδιορισμού όλων
των δυνατών ωφελειών της τεχνολογίας αυτής. Αν και τα πλεονεκτήματα
αυτά σίγουρα ισχύουν, ωστόσο είναι μόνο ενδεικτικά αφού το EDI εισαχθεί
σε μια επιχείρηση και λειτουργήσει σε συνδυασμό και ολοκληρωμένα με τις
υπόλοιπες εφαρμογές της επιχείρηση, τότε πραγματικά προκύπτουν πολλές
δυνατότητες που δεν μπορεί να είναι εκ των προτέρων γνωστές (a priori),
αφού σχετίζονται με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τον τρόπο λειτουργίας της
κάθε επιχειρηματικής μονάδας.
Δεδομένων των δύο κύριων αυτών προβλημάτων πολλές επιχειρήσεις,
που μελετούν την περίπτωση υιοθέτησης του EDI, βρίσκονται σε αδυναμία
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να αιτιολογήσουν την απαιτούμενη επένδυση. Ενδεικτικό είναι ότι στην
έρευνα στην οποία αναφερόμαστε, δεν φάνηκε να υπάρχει σαφής θετική
συσχέτιση ανάμεσα στα προσδοκώμενα οφέλη και στην απόφαση για
εισαγωγή του EDI, αφού στις περισσότερες επιχειρήσεις δεν υπήρχε
ακριβής γνώση για το «ποια θα είναι τα οφέλη αυτά».
Αντίθετα, στην περίπτωση του αναμενόμενου κόστους εισαγωγής του
EDI υπήρχε μια σαφής αρνητική σχέση ανάμεσα σε αυτό και στην απόφαση
εισαγωγής της τεχνικής. Μάλιστα, το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών
ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένες αναφορικά με το κόστος, γεγονός που
ενισχυόταν από το ότι και σε αυτή την περίπτωση, υπήρχε ανεπαρκής
γνώση

για

το

ποιοι

ακριβώς

είναι

οι

παράγοντες

και

ο

τρόπος

προσδιορισμού του κόστους αυτού.
Αυτός ο τόσο έντονος προβληματισμός, αναφορικά με το κόστος,
θεωρείται ότι υποδηλώνει το γεγονός ότι το EDI δεν αντιμετωπίζεται ως ένα
ακόμα θέμα στρατηγικής σημασίας (strategic importance), που μπορεί να
προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση. Αντίθετα φαίνεται
να θεωρείται περισσότερο ως μέσο αύξησης της εσωτερικής απόδοσης.
Όμως χωρίς την πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρξει στρατηγικό
πλεονέκτημα από τη συστηματική χρήση της τεχνικής αυτής, το θέμα του
κόστους δεν μπορεί παρά να φαντάζει ως ένα μεγάλο πρόβλημα.
Ενδιαφέρον μάλιστα, είναι το γεγονός ότι το θέμα του κόστους θεωρείται ως
σημαντικά μικρότερης σπουδαιότητας, από τις επιχειρήσεις που κάνουν ήδη
χρήση EDI σε σχέση με αυτές που απλά μελετούν την εισαγωγή του.
Πάντως γεγονός είναι, ότι όσο τείνει μια επιχείρηση στην υιοθέτηση του EDI,
τόσο μεγαλύτερη σημασία φαίνεται να αποκτούν παράγοντες εκτός του
κόστους, όπως τα οφέλη και ο στρατηγικός χαρακτήρας.
Ο προβληματισμός πάνω στο ζήτημα του

κόστους εμφανίζεται,

δικαιολογημένα βέβαια, περισσότερο έντονος στην περίπτωση των μικρών ή
μεσαίων επιχειρήσεων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να επιτευχθούν
πραγματικά αξιοσημείωτα αποτελέσματα απαιτείται να συμμετέχει αυτό που
ονομάζεται «κρίσιμη μάζα» στις συναλλαγές, δηλαδή, ένα σημαντικό μέρος
των συναλλαγών της επιχείρησης να διεκπεραιώνεται μέσω EDI.
Αυτό συμβαίνει όταν ισχύει τουλάχιστον κάποια από τις ακόλουθες
περιπτώσεις. Δηλαδή είτε όταν η διασύνδεση EDI υπάρχει με το μεγαλύτερο
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συνεργάτη

της

επιχείρησης αυτής,

είτε

όταν υπάρχουν πολλαπλές

συνδέσεις EDI με πολλούς πιθανόν μικρότερου όγκου, συναλλασσόμενους,
είτε όταν τα περισσότερα αν όχι όλα τα διαφορετικά είδη συναλλαγών
γίνονται μέσω EDI. Κατά μια εκτίμηση, λέγεται ότι για να δικαιολογηθεί,
τουλάχιστον οικονομικά, το EDI απαιτούνται περίπου 10.000 συναλλαγές σε
ετήσια βάση.
Ο αριθμός αυτός βέβαια μπορεί να είναι αποθαρρυντικός για μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν σημαντικό όγκο συναλλαγών αλλά
δέχονται ερεθίσματα από τους πελάτες τους για εισαγωγή του EDI. Ωστόσο
στην περίπτωση αυτή το πρόβλημα δεν είναι αξεπέραστο. Η από κοινού
συνεργασία σε θέματα προμήθειας του απαραίτητου υλικού εξοπλισμού, του
λογισμικού και της εκπαίδευσης ή ακόμα και η χρηματοδότηση κάποιου
ασθενέστερου οικονομικά εταίρου προκειμένου αυτός να προχωρήσει στην
υιοθέτηση του EDI, μπορεί να είναι μια λύση. Το σκεπτικό σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις είναι ότι τα οφέλη από το EDI μπορεί να είναι πολύ σημαντικά
και οι ευκαιρίες δεν θα πρέπει να χάνονται μέσα σε μια ανταγωνιστική
αγορά.
6.2 Ο βαθμός εξάρτησης ως ττροσδιοριστικός παράγοντας
Ο βαθμός εξάρτησης μιας επιχείρησης από μια άλλη προσδιορίζεται
κατά κύριο λόγο από το χαρακτήρα της επιχείρησης αυτής απέναντι στην
άλλη -δηλαδή αν αποτελεί γι' αυτήν πελάτη ή προμηθευτή - και από τη
μορφή της αγοράς στην οποία οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν - δηλαδή
αν πρόκειται για αγορά πλήρους ανταγωνισμού ή κάποιας μορφής
μονοπωλίου. Πιο συγκεκριμένα, ο πελάτης τις περισσότερες φορές έχει
μεγαλύτερη δύναμη σε σχέση με τον προμηθευτή, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η
αγορά είναι πλήρως ανταγωνιστική και ο πελάτης μπορεί να προμηθευτεί το
ίδιο ή κάποιο υποκατάστατο του προϊόντος από περισσότερες από μια
πηγές. Το αντίστροφο μπορεί να συμβεί όταν οι επιχειρήσεις λειτουργούν
κάτω από καθεστώς μονοπωλιακής μορφής.
Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι επιχειρήσεις με μεγάλη δύναμη, τείνουν
να επηρεάζουν εταίρους με μικρότερη δύναμη προς την κατεύθυνση υιοθέ
τησης του EDI. Ενδεικτικά, της παρατήρησης αυτής, είναι τα αποτελέσματα
της συγκεκριμένης έρευνας όπου διαπιστώθηκε ότι το 40% των χρηστών
EDI δέχτηκε το κίνητρο για την εγκατάσταση EDI από τους πελάτες τους.
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Επιπλέον, ένα 15% των χρηστών αυτών προχώρησε στην εγκατάσταση EDI
αποκλειστικά και μόνο γιατί θεωρήθηκε ότι «έτσι έπρεπε να πράξει»
προκειμένου να αντεπεξέλθει καλύτερα στον ανταγωνισμό ενώ το 69% (των
συμμετεχόντων στην έρευνα) ανέφερε ότι οι πελάτες τους έθεσαν ως
υποχρεωτική προϋπόθεση τη χρήση EDI προκειμένου να συνεχιστεί και στο
μέλλον η επιχειρηματική τους συνεργασία.
Μια άλλη περίπτωση εξάρτησης, γενικότερης βέβαια μορφής, είναι αυτή
που υπάρχει ανάμεσα σε μια επιχείρηση και στο σύνολο των επιχειρήσεων
του κλάδου στον οποίο αυτή ανήκει. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε να
εφαρμόζεται πολύ συχνά στην πράξη η συνεργασία ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου με στόχο τη δημιουργία ομάδων χρηστών
EDI. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της σύστασης του ODETTE στον
κλάδο της κατασκευής και εμπορίας αυτοκινήτων, του SWIFT και του BACS
στον τραπεζικό κλάδο, του CEFIC στον κλάδο της βιομηχανίας χημικών, του
EDIFICE στον κλάδο των ηλεκτρονικών κ.λπ.
Η σύσταση αυτών των ομάδων χρηστών σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις
που βρίσκονται εκτός των ομάδων αυτών, μειονεκτούν σημαντικά και
αντιμετωπίζουν βασικό πρόβλημα επιβίωσης στην αγορά αφού δεν
μπορούν να εκμεταλλευτούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που παρέχεται
μέσα από τις δυνατότητες της τεχνολογίας του EDI. Έτσι προκειμένου μια
επιχείρηση να μη βρεθεί στη μειονεκτική αυτή θέση αναγκάζεται πολλές
φορές να προχωρήσει στην απόφαση για υιοθέτηση του EDI, μια απόφαση
που

όμως

δεν πηγάζει

από

συνειδητή

αποδοχή

των

σημαντικών

πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας αυτής.
6.3. Ο βαθμός εμπιστοσύνης ως προσδιοριστικός παράγοντας
Σύμφωνα με μελέτες, υπάρχει και ένας ακόμα παράγοντας που
επηρεάζει την απόφαση για εισαγωγή του EDI και αυτός είναι ο βαθμός
εμπιστοσύνης που υπάρχει σε μια σχέση πελάτη - προμηθευτή αναφορικά
με το κατά πόσο ο επιχειρηματικός εταίρος θα συμπεριφερθεί ή όχι
κερδοσκοπικά.
Η εμπιστοσύνη τείνει να εξουδετερώνει την κερδοσκοπική συμπεριφορά
αφού συνεπάγεται την ύπαρξη ισχυρών άτυπων κανόνων συμπεριφοράς
που εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρηματικοί εταίροι δεν θα παραμελούν τις
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υποχρεώσεις τους. Μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης περιορίζεται στο
ελάχιστο δυνατό η ανάγκη ύπαρξης ασφαλιστικών δικλίδων υπό μορφή
επίσημων συμφωνιών και συμβολαίων, κάτω από τα οποία θα λειτουργεί το
EDI. Με τη χρήστη του EDI, αλλάζει αυτόματα η ίδια η φύση των εμπορικών
συναλλαγών. Δεν υπάρχουν πλέον τα έγγραφα για να καταγράφουν τις
συναλλαγές και να επιτρέπουν τον έλεγχο. Στα πλαίσια αυτά είναι
απαραίτητη η οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που, πέρα από τις
διάφορες τεχνικές που ενισχύουν την ασφάλεια ου όλου συστήματος, θα
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνισης αθέμιτης συμπεριφοράς.
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο παράγοντας «εμπιστοσύνη» έχει
ιδιαίτερα

μεγάλη

σημασία

στην

απόφαση

εισαγωγής

EDI

όταν

οι

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν τον ίδιο σχετικά βαθμό εξάρτησης η μια
από την άλλη και επομένως δεν είναι κάποια από αυτές σε θέση να ασκήσει
πίεση στην άλλη.
6.4.

Αιτιολόγηση της υιοθέτησης
προσδοκώμενα οφέλη.

του

EDI

με

βάση

τα

Οι λίστες των ωφελειών από τη χρήση του EDI που συναντώνται στη
σχετική βιβλιογραφία είναι παρόμοιες μεταξύ τους, γεγονός που υποδηλώνει
ότι οι εμπειρίες των διαφόρων οργανισμών γύρω από το EDI είναι μεταξύ
τους συνεπείς και χωρίς αξιοσημείωτες αποκλίσεις.
Η χρήση τέτοιων λιστών για τη δικαιολόγησης της υιοθέτησης του EDI
δεν αποτελεί πανάκεια, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, αφού οι λίστες
αυτές είναι μόνο ενδεικτικές και στην πραγματικότητα μια επιχείρηση μπορεί
να ωφεληθεί με ποικίλους τρόπους που εξαρτώνται από το είδος της
συγκεκριμένης επιχείρησης, το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί
καθώς και τον ιδιαίτερο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της.
Τα οφέλη από τη χρήση του EDI μπορούν να διακριθούν σε τρεις κύριες
κατηγορίες :
α) Λειτουργικά, δηλαδή οφέλη που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις
καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης και που συνήθως γίνονται
αισθητά σε ορισμένα μόνο τμήματά της.
β)

Στρατηγικά,

δηλαδή

οφέλη

κρίσιμα

και

μακροπρόθεσμης

σπουδαιότητας για τη λειτουργία της επιχείρησης, που επηρεάζουν
άμεσα την κεντρική δραστηριότητα της επιχείρησης.
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γ) Ευκαιριακά, δηλαδή οφέλη όχι απαραίτητα κρίσιμα για τις τρέχουσες
λειτουργίες της επιχείρησης, αλλά που πιθανόν να προσφέρουν
μελλοντικά νέες ευκαιρίες.
6.4.1 Λειτουργικά οφέλη
α) Μείωση λειτουργικού κόστους
Κάτω από τον τίτλο αυτό μπορούμε να εντάξουμε τις ακόλουθες
περιπτώσεις περικοπής λειτουργικών εξόδων :
■ Μείωση

διαφόρων

παραμέτρων

κόστους

που

σχετίζονται

με

λογαριασμούς χαρτικής ύλης και ταχυδρομικά έξοδα.
■ Μείωση στο κόστος αποθήκευσης (αφού πλέον διατηρείται μειωμένο
απόθεμα) που εκφράζεται σε κόστος αποθηκευτικού χώρου, ασφάλιση
αποθέματος, προσωπικό φύλαξης αποθηκών κ.λπ.

Κάτι τέτοιο

καθίσταται δυνατό αφού η επιτάχυνση του κύκλου παραγγελία διάθεση προϊόντος και η δυνατότητα καλύτερης πληροφόρησης πάνω
στις

πωλήσεις

επιτρέπει

τη

διατήρηση

του

ελάχιστου

μόνο

απαραίτητου αποθέματος.
■ Μείωση στο κόστος επεξεργασίας στοιχείων από το ανθρώπινο
δυναμικό που αφορά τη χειρονακτική είσοδο, διόρθωση, επιβεβαίωση
κλπ στοιχείων από και προς τον υπολογιστή. Ενδεικτικό είναι ότι κατά
τη δοκιμή συστήματος EDI σε ομάδα χρηστών που προέρχονταν από
τη βιομηχανία ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αναφέρθηκε ότι, ενώ στην
περίπτωση που χρησιμοποιούνταν έγγραφα το κόστος ανά 1000
έγγραφα έφτανε τις 1510 λίρες Αγγλίας, με το σύστημα EDI το
αντίστοιχο κόστος μειώθηκε στις 325 λίρες.
β) Βελτίωση στις χρηματαγορές.
Ένα άλλο λειτουργικό πλεονέκτημα είναι η βελτίωση στη ροή
χρημάτων, κάτι που είναι βέβαια αποφασιστικής σημασίας για τις
επιχειρήσεις.

Με

τη

χρήση

EDI

έχουν

αναφερθεί

σημαντικές

βελτιώσεις στη διαδικασία σύνδεσης τιμολογίων και παραγγελιών
καθώς και στη διαδικασία παράδοσης παραγγελιών. Οι βελτιώσεις
αυτές επηρεάζουν το χρόνο διεκπεραίωσης των διαδικασιών αυτών,
γεγονός

που

σημαίνει

ότι

μεγαλύτερο

εξοφλούνται έγκαιρα.
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γ) Μείωση λαθών
Επιπλέον, μέσω του EDI αποφεύγονται τα λάθη που παρατηρούνται
κατά τη μεταφορά των στοιχείων των συναλλαγών από το ένα μέσο
(έγγραφο) στο άλλο (υπολογιστής) γεγονός που συντελεί, εκτός των
άλλων, στην εξάλειψη περιπτώσεων όπου γίνεται λάθος αντιστοίχηση
παραγγελιών και προς παράδοση προϊόντων. Τέτοια λάθη, βέβαια,
έχουν σαν αποτέλεσμα επιστροφές προϊόντων, που συνεπάγονται
σπατάλη χρόνου και χρήματος.
Οι

περιπτώσεις

που

αναφέρθηκαν

αποτελούν

βέβαια

απλώς

παραδείγματα, αφού στην πραγματικότητα υπάρχουν ένα πλήθος
σημείων στα οποία μπορούν να εμφανιστούν λειτουργικά οφέλη
ανάλογα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των λειτουργιών και των
συναλλαγών της κάθε συγκεκριμένης επιχείρησης.
6.4.2. Στρατηγικά οφέλη.
α) Επιτάχυνση του εμπορικού κύκλου
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ηλεκτρονική μετάδοση των στοιχείων των
συναλλαγών στα πλαίσια της τεχνικής του EDI, σημαίνει πως πλέον οι
συναλλαγές διεκπεραιώνονται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα
απ' ότι με τις συμβατικές διαδικασίες. Επιταχύνεται, με δύο λόγια, ο
εμπορικός κύκλος. Αυτό βέβαια είναι φανερό πως είναι ιδιαίτερα
σημαντικό γιατί συνεπάγεται αυξημένη ροή προϊόντων και κεφαλαίων
και κατά συνέπεια αποτελεσματικότερη εμπορική και επιχειρηματική
δραστηριοποίηση,

πράγμα

που

αποτελεί

και

στόχο

κάθε

επιχειρηματικής μονάδας.
β) Δυνατότητα παραγωγής just-in-tioie.
Ένα άλλο στρατηγικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα της λεγάμενης
παραγωγής

just-in-time,

που

σημαίνει

δυνατότητα

άμεσης

εκπλήρωσης παραγγελιών μικρού όγκου τη συγκεκριμένη στιγμή που
θα υπάρξει ζήτηση. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα οι κατασκευάστριες
εταιρείες είναι υποχρεωμένες να δεσμεύουν κεφάλαια, σε μορφή
αποθέματος, ώστε να διατηρούν αποθέματα όταν παρουσιαστεί
ανάγκη. Η παραγωγή just-in-time βέβαια προϋποθέτει και δυνατότητα
παραγγελιών των απαραίτητων πρώτων υλών. To EDI, επιταχύνοντας
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τις διαδικασίες των παραγγελιών και των πωλήσεων, συμβάλλει στην
υιοθέτηση

της τεχνικής just-in-time,

αποδεσμεύει

τα

κεφάλαια,

συνεπάγεται γρήγορη διακίνηση του αποθέματος και μείωση στο
ελάχιστο της απαξίωσης του αφού πλέον οι επιχειρήσεις κρατούν την
ελάχιστη δυνατή ποσότητα αποθέματος, τόσο πρώτων υλών όσο και
έτοιμων προϊόντων.
γ) Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης.
Μέσα σε μια ανταγωνιστική αγορά το EDI μπορεί να αποδειχθεί ένα
ισχυρό επιχειρηματικό όπλο. Η δυνατότητα μείωσης του χρόνου
παράδοσης προϊόντων, για παράδειγμα, μπορεί να αποδειχθεί πολύ
κρίσιμη για την εξασφάλιση συνεργασίας με τους πελάτες μιας
επιχείρησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο διεθνές εμπόριο, όπου η
διακίνηση των διαφόρων εγγράφων συχνά καθυστερεί και την
διακίνηση των προϊόντων. Η καθυστέρηση της διακίνησης σημαίνει με
τη σειρά της αύξησης του κόστους μεταφοράς των προϊόντων που
επιβαρύνει τον πελάτη. Έτσι, με την κατάργηση των εγγράφων που το
EDI συνεπάγεται, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν την ταχεία και
έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών και αποκτούν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στην αγορά μέσω των καλύτερων και οικονομικότερων
υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους.
6.4.3. Οφέλη από νέες ευκαιρίες.
Όσον αφορά τα οφέλη, είναι αρκετά πιο δύσκολο να προσδιοριστεί ποιες
μπορεί να είναι οι συγκεκριμένες ευκαιρίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν
σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση και κατά συνέπεια τα οφέλη που θα
προκύψουν από αυτές. Σε γενικές γραμμές οι νέες ευκαιρίες καθορίζονται
από τη φύση της επιχείρησης και των λειτουργιών της και από τη φύση της
αγοράς και του ανταγωνισμού μέσα σον οποίο καλείται μια επιχείρηση να
λειτουργήσει.
Αυτό που πολύ γενιά μπορεί να ειπωθεί είναι πως η υιοθέτηση του EDI
μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση του γοήτρου και της φήμης της
επιχείρησης μέσα στην αγορά και να προσελκύσει επιχειρηματικούς
εταίρους. Και αυτό διότι καθώς οι χρήστες της τεχνικής αυξάνονται,
παρατηρείται το φαινόμενο οι επιχειρήσεις να διαλέγουν τους συνεργάτες
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τους ανάλογα και με αυτό το κριτήριο. Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί το
EDI έχει πολύ μεγαλύτερο όφελος αν επιλέξει για συνεργάτη της μια άλλη
επιχείρηση που επίσης χρησιμοποιεί EDI παρά μια που συναλλάσσεται με
τον παραδοσιακό τρόπο. Έτσι, οι επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην
νέα τεχνολογία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αντεπεξέλθουν στον
ανταγωνισμό και να διασφαλίσουν τη θέση της στην αγορά, έχοντας μια
μεγαλύτερη

δυνατότητα

επιλογής

συνεργατών

σε

σχέση

με

τους

ανταγωνιστές τους.

7. EDI ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση όλων των στοιχείων και
πληροφοριών που έχουν σχέση με τις εμπορικές συναλλαγές, τη φορολογία,
τη διακίνηση εμπορευμάτων, αγαθών και υπηρεσιών είναι αυτονόητη
παράμετρος εύρυθμης λειτουργίας των ευρωπαϊκών κρατών και απαραίτητο
στοιχεία άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής οικονομικής σχεδίασης.
Επί σειρά ετών είχε εντοπιστεί η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας
σύγχρονων

υποδομών

πληροφορικής

στο

χώρο

του

Υπουργείου

Οικονομικών, των Εφοριών όλης της χώρας και των φοροελεγκτικών
μηχανισμών. Η αξιοποίηση των κονδυλίων του Β' Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Κλεισθένης» στον τομέα
των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είχε ως αποτέλεσμα την
δημιουργία ενός επιτελικού σχεδίου εισαγωγής και αξιοποίησης της
πληροφορικής σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών με
βασικό άξονα ανάπτυξης το ΚΕΠΥΟ και τις Δ.ΟΎ όλης της χώρας. Το
γνωστό σε όλους TAXIS είναι το πρόγραμμα με το οποίο η πολιτική ηγεσία
της χώρας θα αποκτήσει σύντομα (ήδη βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο
υλοποίησης) ένα ισχυρό «εργαλείο» άσκησης οικονομικής και φορολογικής
πολιτικής

βασιζόμενη

σε προηγμένες τεχνολογίες

Πληροφορικής και

Επικοινωνιών.
Η τεχνολογική και οικονομική πρόταση για το TAXIS αναδείχθηκε ως η
πλέον επωφελής για το ελληνικό Δημόσιο, τα οποίο και της κατακύρωσε τον
διεθνή διαγωνισμό για την υλοποίηση των νέων κεντρικών εγκαταστάσεων
(πίθίηίΓθπΐΘ) του Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών
(ΚΕΠΥΟ), τον εξοπλισμό Πληροφορικής των Δ.Ο.Υ σε σταθμούς εργασίας
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και servers αλλά και του συνόλου των υποδομών ενός πανελλαδικού
δικτύου επικοινωνιών. Η υλοποίηση του έργου, το οποίο ανακηρύχθηκε ως
το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο ευρωπαϊκό έργο Πληροφορικής, βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη και σήμερα ο βαθμός υλοποίησης του είναι απόλυτα
σύμφωνος με τα στενά και αυστηρά χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει του
Υπουργείο Οικονομικών.
Στα κεντρικά κτίρια του ΚΕΠΥΟ στην Καλλιθέα έχουν ήδη ολοκληρωθεί
οι υποδομές τηλεπικοινωνιών και επικοινωνιών που αποτελούν το «νευρικό
σύστημα» του TAXIS, το οποίο θα επιτρέψει σε 8.000 σταθμούς εργασίας
να συνδεθούν μέσω τοπικών δικτύων με ένα από τα μεγαλύτερα
mainframes

υψηλής

τεχνολογίας που λειτουργεί στην περιοχή

των

βαλκανικών χωρών.
Το δίκτυο του TAXIS είναι αναμφισβήτητα το πιο σύνθετο δίκτυο
Πληροφορικής στην ελληνική πραγματικότητα. Συνδυάζει ένα υψηλό και
προηγμένο επίπεδο ολοκλήρωσης σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών, είναι ικανό να αξιοποιεί κάθε νέα τεχνολογία που
παρουσιάζεται όπως π.χ. οι «έξυπνες κάρτες», η ηλεκτρονική μεταφορά
δεδομένων κ.λπ. και δίνει τη δυνατότητα στην πολιτική και τεχνική ηγεσία
του Υπουργείου Οικονομικών να έχει μια τεχνολογικά «ετοιμοπόλεμη»
μηχανή, ικανή να υποστηρίξει τον φοροεισπρακτικό και ελεγκτικό μηχανισμό
του ελληνικού κράτους.
Από τους πρώτους τομείς εφαρμογής του νέου συστήματος είναι η
υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. (Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) με ηλεκτρονική
μορφή. Η ολοκληρωμένη υλοποίηση του συστήματος θα δημιουργήσει
σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις και το ελληνικό δημόσιο. Προς
το παρόν το νέο σύστημα βρίσκεται στο στάδιο της εγκατάστασης και
λειτουργίας των τοπικών σταθμών και της καταγραφής των στοιχείων.
Με

τη

σύγχρονη

υποδομή

Πληροφορικής

που

υλοποιείται

για

λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών παρέχονται οι κατάλληλες
προϋποθέσεις στην κρατική μηχανή να αξιοποιήσει ένα σύγχρονο δίκτυο
Πληροφορικής με κόμβους σε περισσότερες από 300 Δ.Ο.Υ σε όλη τη χώρα
και περισσότερους από 8.000 σύγχρονους διαδικτυωμένους σταθμούς
εργασίας, οι οποίοι θα δίνουν την ευκαιρία σε ικανά στελέχη του δημόσιου
τομέα να ασκήσουν παραγωγικά τα καθήκοντά τους.
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8. 01 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι ίσως από τα σημεία της κοινής ευρωπαϊκής
πολιτικής για τον ενοποιημένο ευρωπαϊκό χώρο που δεν έχουν προβληθεί
και παρουσιαστεί ανάλογα. Παραδοσιακά τα κράτη Ευρώπης, σε αντίθεση
με άλλες γεωγραφικές περιοχές, είχαν οργανώσει την κοινωνική, οικονομική
και πολιτική ζωή τους πάνω σε ένα γραφειοκρατικό σύστημα. Η οργάνωση
αυτή έχει δημιουργήσει ένα αποδεκτό επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς
τον Ευρωπαίο πολίτη, χωρίς όμως αυτό να είναι ίδιο σε όλα τα κράτη. Οι
διαφορές που παρουσιάζονται, πολλές από τις οποίες είναι μεγάλες,
οφείλονται κατά κύριο λόγο στα συστήματα οργάνωσης και την υστέρηση
που καταγράφεται στον εξοπλισμό με συστήματα Πληροφορικής.
Οι δημόσιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 21ου αιώνα οι
περισσότερες των οποίων διαθέτουν επαρκείς υποδομές Πληροφορικής θα
είναι σε θέση να ανταλλάσσουν πληροφορίες, μηνύματα, στοιχεία και να
αξιοποιούν κοινές εφαρμογές λογισμικού, αποβλέποντας σε ένα ενιαίο
περιβάλλον εργασίας.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα διαμορφώνεται ένα νέο και
σύνθετο περιβάλλον λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, το οποίο
ελάχιστα

κοινά

σημεία

θα

έχει

με

το

σημερινό

της

ελληνικής

πραγματικότητας. Η σταδιακή αλλά συστηματική σύγκλιση των εθνικών
νομοθεσιών,
διευρωπαϊκές

η επέκταση της ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων,
συνεργασίες,

η

παρακολούθηση

της

διαχείρισης

οι
των

αναπτυξιακών προγραμμάτων και ο μεγάλος αριθμός κοινών διευρωπαϊκών
διεργασιών απαιτούν τη λειτουργία σύγχρονων υποδομών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών που θα επιτρέπουν τη συνεργασία των δημόσιων
υπηρεσιών από διάφορες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η

σχεδίαση,

Πληροφορικής

η

δημιουργία

και

και

Επικοινωνιών

λειτουργία
είναι

διευρωπαϊκών

επιβεβλημένες

σε

δικτύων
πολλές

περιπτώσεις και έχουν ήδη ξεκινήσει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Πολλά

προγράμματα

όπως

το

IDA,

το

EURES,

το

TESS/SOSENET, το VIES, το SIMAP και πολλά άλλα έχουν δημιουργήσει
τις βάσεις για μια διαφορετική ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση.
Τα προγράμματα
συμβαδίζουν

στην

και οι πρωτοβουλίες της
δημιουργία

ενός
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περιβάλλοντος εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών και βοηθά, ώστε να
μεταφερθεί στην ελληνική πραγματικότητα κάθε νέο λειτουργικό στοιχείο
που θα δώσει στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες τα ανάλογα εφόδια,
προκειμένου να αξιοποιήσουν άμεσα την εμπειρία των άλλων υπηρεσιών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η ηλεκτρονική Interchange πληροφοριών και δεδομένων (Electronic
Data Interchange - EDI) και ο συνδυασμός των τηλεπικοινωνιών, του
Internet, της κρυπτογραφίας, των δικτύων και μιας σειράς άλλων τομέων
των τεχνολογιών Πληροφορικής έχουν προκαλέσει πραγματική επανάσταση
στις κάθε είδους συναλλαγές. Σήμερα όλο και συχνότερα ακούγεται η έννοια
των «ηλεκτρονικών συναλλαγών» και του «ηλεκτρονικού εμπορίου», που
δεν είναι τίποτε άλλα παρά ένας συνδυασμός προηγμένων τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
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