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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην διερεύνηση της σκοπιμότητας εγκατάστασης 

ενός συστήματος σχεδιασμού επιχειρησιακών πόρων (ERP: Enterprise Resource 
Planning), στην επιχείρηση MINOS ΑΒΕΕ, που θα καλύπτει πλήρως όλες τις 
εμπορικές συναλλαγές, την οικονομική διαχείριση και την παραγωγή προϊόντων και 
θα βελτιώσει τον ήδη ύπαρχον τρόπο λειτουργίας της. Στα πλαίσια της μελέτης 
γίνεται ανάλυση της υποδομής της επιχείρησης και των απαιτήσεώς της και εξέταση 
του υφισταμένου και μελλοντικού συστήματος ως προς τον εξοπλισμό του και τον 
τρόπο λειτουργία. Στη συνέχεια περιγράφονται οι απαιτήσεις του νέου 
πληροφοριακού συστήματος και οι βασικές έννοιες σχεδιασμού του. Αφού 
παρουσιαστεί μια μελέτη παρόμοιων συστημάτων που υπάρχουν στην αγορά γίνεται 
η επιλογή του προτεινόμενου συστήματος καθώς και μια εκτίμηση συνολικού 
κόστους και σύγκριση κόστους / ωφελειών. Τέλος αφού αναλυθούν τα 
πλεονεκτήματα του νέου συστήματος παρουσιάζεται και χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης μαζί με την απαραίτητη ομάδα υλοποίησης. Η εκπόνηση της μελέτης 
σκοπιμότητας έχει γίνει με τη μορφή, με την οποία μπορεί να παρουσιαστεί στην 
επιχείρηση, για την λήψη της τελικής απόφασης. Επιτεύχθηκε με την λεπτομερή 
καταγραφή της πληροφορίας που διακινείται και των γενικών χαρακτηριστικών της, 
καθώς και την παρακολούθηση ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας από την 
παραγγελία ως την τελική παράδοση.
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1. Εισαγωγή

Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας μελέτης σκοπιμότητας, 
ακολουθώντας όλα τα απαραίτητα στάδια της μεθοδολογίας και η οποία θα είναι 
βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία και δεδομένα, για την κάλυψη των πραγματικών 
αναγκών μιας επιχείρησης.

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην διερεύνηση της σκοπιμότητας εγκατάστασης 
ενός συστήματος σχεδιασμού επιχειρησιακών πόρων (ERP: Enterprise Resource 
Planning), στην επιχείρηση MINOS ΑΒΕΕ, που θα καλύπτει πλήρως όλες τις 
εμπορικές συναλλαγές, την οικονομική διαχείριση και την παραγωγή προϊόντων.

Η εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας έχει γίνει με τη μορφή, με την οποία 
μπορεί να παρουσιαστεί στην επιχείρηση, για την λήψη της τελικής απόφασης. 
Επιτεύχθηκε με την λεπτομερή καταγραφή της πληροφορίας που διακινείται και των 
γενικών χαρακτηριστικών της, καθώς και την παρακολούθηση ολόκληρης της 
παραγωγικής διαδικασίας από την παραγγελία ως την τελική παράδοση.

Αρχικά, γίνεται στην εργασία μια συνοπτική περιγραφή των συστημάτων ERP και 
στη συνέχεια γίνεται μια περιληπτική περιγραφή της εταιρίας MINOS ΑΒΕΕ, ως προς 
το αντικείμενο της δραστηριότητας της και των βασικών της στοιχείων, περιγραφή της 
επιχείρησης. Ακολουθεί η ανάπτυξη μιας λεπτομερούς μελέτης σκοπιμότητας, όπου 
γίνεται ο προσδιορισμός των βασικών αναγκών της επιχείρησης από τεχνολογική, 
λειτουργική / οργανωτική και οικονομική άποψη με αναλυτική παρουσίαση της 
αναφοράς των αποτελεσμάτων.

Η παρούσα εργασία αποτελεί το βασικότερο μέσω για την λήψη της σημαντικής 
απόφασης εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων από 
την εταιρία.
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2. Περιγραφή συστηιιάτων ERP

Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP: Enterprise Resource 
Planning) είναι πληροφοριακά συστήματα που ολοκληρώνουν και αυτοματοποιούν 
όλες τις διαδικασίες και του πόρους μιας επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
διαδοθεί ευρέως στις επιχειρήσεις για την αντικατάσταση των παραδοσιακών 
συστημάτων μηχανογράφησης. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων 
είναι η παροχή μιας κοινής και ολοκληρωμένης πλατφόρμας για τις επιχειρησιακές 
διαδικασίες και λειτουργίες.

Τα ERP συστήματα έχουν ήδη αναπτυγμένες εφαρμογές και υποσυστήματα για 
να καλύπτουν πλήρως τους ακόλουθους τομείς μιας επιχείρησης: 

την εμπορική διαχείριση, 
την οικονομική και λογιστική διαχείριση και 
την παραγωγική διαδικασία.

Το μόνο που χρειάζεται επιπλέον, είναι η παραμετροποίηση και η προσαρμογή του 
συστήματος στις ακριβείς ανάγκες μιας επιχείρησης.

Το σύστημα Εμπορικής διαχείρισης καλύπτει ολοκληρωμένα τη διαχείριση των 
προμηθειών και πωλήσεων της επιχείρησης και περιλαμβάνει:

Πωλήσεις / Παραγγελιοληψία
- Διαχείριση παραγγελιών & Έκδοση και Διαχείριση παραστατικών πώλησης 

Πωλητές, Αντιπρόσωποι, Εισπράκτορες
- Τιμολογιακές πολιτικές 

Προγραμματισμός παραδόσεων
- Κοστολόγηση πωλήσεων 

Παραστατικά διακίνησης
Αγορές / Παραγγελιοδοσία

- Διαχείριση παραγγελιών & παραστατικών αγοράς 
Κοστολόγηση εισαγωγών

Αποθήκη

- Διαχείριση & έλεγχος αποθεμάτων - ειδών 
Οικονομική εικόνα αποθεμάτων - ειδών 
Παραστατικά κινήσεων

- Παρτίδες

- Αντίστοιχοι κωδικοί ειδών
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Αποτίμηση αποθεμάτων 
Ανάλυση αναπαραγγελιών

Το σύστημα Χρηματοοικονομικής διαχείρισης είναι σχεδιασμένο να καλύπτει 
ολοκληρωμένα τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών λειτουργιών 
της επιχείρησης και δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να το προσαρμόσει στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις της, ενώ παράλληλα επιτρέπει την επέκτασή του για την 
κάλυψη μελλοντικών αναγκών της. Στο σύστημα Χρηματοοικονομικής διαχείρισης 
περιλαμβάνονται:

Γενική Λογιστική 
Αναλυτική Λογιστική 
Πάγια
Προϋπολογισμοί
Τράπεζες

- Αξιόγραφα 
Ταμειακές συναλλαγές 
Πελάτες / Προμηθευτές

Το υποσύστημα Διαχείριση Παραγωγής καλύπτει την παραγωγική δραστηριότητα 
κάθε είδους και προσομοιώνει την παραγωγική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα 
σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, οδηγώντας σε εξάλειψη των 
λαθών και μείωση του κόστους. Αντλώντας πληροφορίες από τα υπόλοιπα 
υποσυστήματα (Αποθήκη, Πωλήσεις/Παραγγελιοληψία, Αγορές/Παραγγελιοδοσία) 
βελτιστοποιεί τον προγραμματισμό των απαιτήσεων ενώ παράλληλα επιτρέπει την 
πλήρη παρακολούθηση του κόστους. Η Διαχείριση Παραγωγής περιλαμβάνει: 

Προδιαγραφές προϊόντων 

Εντολές παραγωγής 
Φασεολόγια 
Προκοστολόγια 
Εσωλογιστική κοστολόγηση

- Διαχείριση κόστους

- Χρονοπρογραμματισμό & έλεγχο παραγωγής
- Διαχείριση πόρων

Τα συστήματα ERP αποτελούνται από τα λειτουργικά επίπεδα που φαίνονται στο 
σχήμα 1. Στην κορυφή, το επίπεδο παρουσίασης (presentation layer) αποτελείται
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από το σύστημα παρουσίασης στο χρήστη (GUI: Graphical User Interface) και 
διαχειρίζεται τη σχέση μεταξύ του τελικού χρήστη και του προγράμματος εφαρμογής. 
Στο μεσαίο επίπεδο είναι το επίπεδο εφαρμογής όπου χειρίζεται όλες της 
επιχειρησιακές εφαρμογές αλλά και την σύνδεση με τα άλλα επίπεδα και περιέχονται 
στοιχεία, όπως οι προγραμματιστικές γλώσσες προσαρμογής (customisation 
languages), εργαλεία διαχείρισης υποσυστημάτων και τα συστήματα ασφαλείας. Το 
κατώτερο επίπεδο παρουσίασης αποτελεί το δίκτυο, την βάση δεδομένων και το 
λειτουργικό σύστημα.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ INTERNET

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ MIDDLEWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

HARDWARE LAYER

Σχήμα 1 : Τα βασικά επίπεδα ενός συστήματος ERP

Ένα από τα γνωστά ελληνικά ERP συστήματα της αγοράς είναι το ATLANTIS της 
UNISOFT και αποτελείται από ένα ομοιογενές σύνολο υποσυστημάτων που 
παρέχουν συνοχή και διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP

3. Περιγραφή της Επιγείρησης

3.1 Η εταιρεία

Η MINOS κλείνει φέτος τριάντα δύο χρόνια παρουσίας στην αγορά (η εταιρία 
ιδρύθηκε το 1969). Έχοντας ως αρχική δραστηριότητα την κατασκευή ηλεκτρικών 
θερμοσιφώνων, προϊόν που κατέχει και σήμερα σημαντικό τομέα της παραγωγικής 
δυναμικότητας της επιχείρησης, η ΜΙΝΟΣ σύντομα επέκτεινε τις δραστηριότητές της 
στην παραγωγή ανοξείδωτων νεροχυτών και σταδιακά και σε άλλα προϊόντα που 
παράγει σήμερα.

Από αρκετά νωρίς (το 1982) η εταιρία μετεγκαταστάθηκε στη Σίνδο κατανοώντας 
την ανάγκη για αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης και εγκατάσταση παραγωγικών 
μονάδων στη Βιομηχανική Περιοχή και σε Βιομηχανικά Πάρκα. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
ΜΙΝΟΣ έχει να εμφανίσει μία σταθερή προσήλωση στην προβλεπτικότητα, σε 
αντίθεση ίσως με τις περισσότερες ελληνικές βιομηχανικές μονάδες που βασίζουν 
ένα μεγάλο μέρος του επιχειρησιακού τους σχεδιασμού στην ανταπόκριση σε 
ανάγκες.

Η επιχείρηση ακολουθώντας σταδιακά τη ζήτηση της αγοράς και εφαρμόζοντας τις 
πλέον σύγχρονες μεθόδους προγραμματισμού, οργάνωσης και διοίκησης 
παραγωγής προχώρησε στην παραγωγή μιας πλούσιας γκάμας προϊόντων για την 
οικοδομή και την κατοικία. Η εταιρία εξάγει εδώ και 25 χρόνια τα προϊόντα της σε 
περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα της εξάγονται σε 
ποσοστό 60% των πωλήσεών της και το υπόλοιπο διατίθεται στην ελληνική αγορά.

Η επιχείρηση παράγει:
1. ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες,
2. ταχυθερμαντήρες νερού,
3. Boiler Ηλιακών,
4. Ηλιακούς Συλλέκτες,
5. ανοξείδωτες νεροχύτες,
6. συνθετικούς νεροχύτες,
7. θμαγιέ νεροχύτες,
8. χαλύβδινες ντουζιέρες,

9. απορροφητήρες κουζίνας.
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3.2 Η αγορά - ο ανταγωνισμός

Τα προϊόντα της MINOS διοχετεύονται στην ελληνική αγορά σε ποσοστό 45% και 
το 55% αυτών εξάγονται σε 40 χώρες στην Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική, 
Αραβικές Χώρες και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Επειδή η βασική της 
παραγωγική δραστηριότητα επικεντρώνεται στην κατασκευή ηλεκτρικών 
θερμοσιφώνων γι’ αυτό και παρέχονται περισσότερα στοιχεία για τον κλάδο των 
Ηλεκτρικών Συσκευών.

Όσον αφορά στην ετήσια αύξηση όγκου παραγωγής και εξέλιξη της ζήτησης, να 
σημειωθεί ότι για ολόκληρη τη δεκαετία του 70 μέχρι και το 1981, ο κλάδος σημειώνει 
έντονη ανοδική πορεία. Το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του '80 η παραγωγή του 
κλάδου παρουσίασε ελαφρά κάμψη, ανέκαμψε στη διετία 1985- 1986 για να μειωθεί 
εκ νέου κατόπιν μέχρι και το 1990, οπότε και φτάνει σε επίπεδο 16% χαμηλότερα 
από την παραγωγή του 1980. Την τελευταία τετραετία ωστόσο, ο κλάδος εμφανίζει 
σταθερά ανοδική τάση με εξαίρεση το 1994. Η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων και η 
παράλληλη κάμψη της απασχόλησης υποδηλώνουν μία μεγάλης έκτασης 
αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό της παραγωγής του κλάδου, δίνοντας μία απτή 
εικόνα των αλλαγών που χρειάζεται να λάβουν χώρα στον τρόπο με τον οποίο 
σχεδιάζονται τα προϊόντα, καλύπτεται ο κύκλος επικοινωνίας με προμηθευτές των 
πρώτων υλών παραγωγής, αλλά και των ημιέτοιμων προϊόντων και τεχνογνωσίας, 
έτσι ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγική διαδικασία με "περισσότερα προϊόντα - 
μικρότερους χρόνους εμφάνισης στην αγορά - μικρότερο κόστος παραγωγής". Από 
το 1995 ο κλάδος παρουσίασε ανάκαμψη και οι πωλήσεις και τα κέρδη των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων σημείωσαν αύξηση.

Η MINOS ΑΒΕΕ, εξ’ αιτίας της εξειδίκευσής της και της υψηλής παραγωγικότητάς 
της, προωθεί το Ελληνικό Βιομηχανικό Προϊόν, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα, 
σχεδίασμά, λειτουργικότητα και ανταγωνιστική τιμή. Η προώθηση των προϊόντων 
στην ελληνική αγορά διασφαλίζεται με το δίκτυο των τεσσάρων υποκαταστημάτων 
και με τους τοπικούς και περιοδεύοντες αντιπροσώπους. Στο εξωτερικό η πολυετής 
παρουσία της MINOS και τα διαρκώς βελτιωμένα προϊόντα της έχουν δημιουργήσει 
θεσμικούς αγοραστές.

Αυτή η κατηγορία μεγάλων πελατών, όμως, δεν αποτελεί απλά τον τελευταίο 

κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain) της επιχείρησης, αλλά έναν ιδιαίτερα 
μεγάλης σημασίας εταίρο στην παραγωγική διαδικασία, αφού σε ένα μεγάλο βαθμό 
μέσα από δομημένη ή αδόμητη πληροφόρηση που παρέχουν στη ΜΙΝΟΣ, 

εστιασμένη είτε σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τους τελικούς τους πελάτες,
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είτε τις εθνικές / περιφερειακές αγορές στις οποίες κινούνται, αποτελούν ενεργούς 
κόμβους της αλυσίδας αξίας της ΜΙΝΟΣ.

Το τελευταίο χαρακτηριστικό θα πρέπει να τονιστεί σε σχέση και με τους 
κυριότερους ανταγωνιστές της εταιρίας, καθώς επίσης και τη θέση της επιχείρησης 
σε σχέση μ' αυτούς.

1. ΠΙΤΣΟΣΑ.Ε. 31,08
2. ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ Α.Ε.Β.Ε. 10,8
3. FRIGOREX Α.Β.Ε.Ε. 5,7
4. ELCO-ΒΑΠΩΝΗΣΑΈ. 4,6
5. ΣΤΗΜΠΕΛ ΕΛΤΡΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2,6
6. FRIGEL ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε. 2,2

Η MINOS κατατάσσεται 7η , με συνολικές πουλήσεις 1,73 δις. Παρ'όλη την 
παραπάνω υστέρηση στον όγκο πωλήσεων, η εταιρία διαφοροποιείται θετικά από τις 
περισσότερες από τις προηγούμενες αφού κατέχει μοναδική θέση στη συνδυασμένη 
αποδοχή που επιδεικνύει σε:

νέες τεχνολογίες και συστήματα παραγωγής, 
σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές marketing και
αποτελεσματικότητα της διοίκησης, της ηγετικής ομάδας των στελεχών της η 
οποία χαρακτηρίζεται από συνέχεια και συνέπεια (όλα τα διευθυντικά στελέχη 
της έχουν άνω των 20 ετών, κατά μέσο όρο παρουσία στην εταιρεία) 
αποτέλεσαν τα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ, 
τα οποία της επέτρεψαν να αντισταθεί στις πιέσεις του Διεθνούς 
Ανταγωνισμού.

Ευρισκόμενη στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, η ΜΙΝΟΣ βρίσκεται στο κέντρο 
της Βόρειας Ελλάδας και στο σταυροδρόμι των εθνικών και διεθνών αξόνων που 
συνδέουν τον Βορρά με τον Νότο και την Ανατολή με την Δύση. Λαμβάνοντας υπόψη 
χαρακτηριστικά της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας (ιδιαίτερα αναπτυγμένη η 
μεταποιητική δραστηριότητα, ισχυρή κλαδική εξειδίκευση, και ασθενείς διακλαδικές 
συνδέσεις και συμπτώματα διαρθρωτικής κρίσης σε τοπικά κυρίαρχους κλάδους 
λόγω ελλείψεων σε βιομηχανική υποδομή και χαμηλή στάθμη ενδοεπιχειρησιακής 

οργάνωσης), η ΜΙΝΟΣ έχει έγκαιρα αντιληφθεί ότι για να καταφέρει να ανταγωνιστεί 
τόσο τις ελληνικές επιχειρήσεις που κινούνται στις ίδιες αγορές με την ΜΙΝΟΣ, όσο 
και μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες, θα πρέπει να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες 

που θα επιτρέψουν αξιοποίηση όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που σε μία 
πρώτη ανάλυση θα θεωρούνταν αδυναμίες ή μειονεκτήματα, δημιουργώντας τις
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συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στην επιχείρηση να καινοτομήσει στα επόμενα 
χρόνια.

Η MINOS ΑΒΕΕ, έχει ως στόχο τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου απόκρισης 
στο πελάτη και τη καλύτερη διαχείριση των πόρων της, για τη μείωση του συνολικού 
κόστους. Αυτό σκοπεύει να το πετύχει με την υιοθέτηση ενός επιχειρησιακού 
πληροφοριακού συστήματος που θα καλύψει πλήρως όλες τις δραστηριότητές της.
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4. Μελέτη σκοπιμότητας

4.1 Ανάλυση της Υποδομής της Επιχείρησης και των Απαιτήσεων

Μετά από μια λεπτομερή εξέταση και διερεύνηση της διακίνησης της 
πληροφορίας και της εργασίας στην ΜΙΝΟΣ και μεταξύ των τμημάτων και των 
εργαζομένων που συμμετέχουν, όσο αφορά στην ανάγκη για την εγκατάσταση 
πληροφοριακού συστήματος που θα διαχειρίζεται όλους τους πόρους της 
επιχείρησης που θα καλύπτει πλήρως όλες τις εμπορικές συναλλαγές, την 
οικονομική διαχείριση και την παραγωγή προϊόντων. Αυτό επιτεύχθηκε με την 
λεπτομερή καταγραφή της πληροφορίας που διακινείται και των γενικών 
χαρακτηριστικών της, καθώς και την παρακολούθηση ολόκληρης της παραγωγικής 
διαδικασίας από την παραγγελία ως την τελική παράδοση. Για την έρευνα 
χρησιμοποιήθηκαν στα εμπλεκόμενα τμήματα ερωτηματολόγια της μορφής του 
σχήματος Π 1.1 στο παράρτημα I. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν, αποτύπωσαν 
μια λεπτομερή εικόνα της υπάρχουσας υποδομής της επιχείρησης και των 
απαιτήσεων για τη βελτίωσή της.

Η διερεύνηση μας οδήγησε στην αναγνώριση της δομής της επιχείρησης και του 
τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας, η οποία είναι η "παραδοσιακή", κάθετη 
πυραμιδοειδής, με τρία επίπεδα διοίκησης από τα οποία τα δύο εξυπηρετούν 
λειτουργίες ελέγχου και το ένα επιτήρησης και παρακολούθησης. Ένα σχετικό 
διάγραμμα φαίνεται και στο σχήμα Π 11.1 στο Παράρτημα II. Παρακάτω 
περιγράφονται τα συμπεράσματα που αποκόμισε, η σε βάθος εξέταση των 
λειτουργιών μεταξύ, αλλά και στο εσωτερικό των επιμέρους τμημάτων και των 
στελεχών τους, καθώς και οι απαιτήσεις τους σε χρήσιμη και σημαντική πληροφορία 
σχετικά με τους πόρους της εταιρίας και τις δυνατότητες βέλτιστης αξιοποίησης τους.

Η διεύθυνση συμβούλων χρειάζεται όλη εκείνη την σημαντική πληροφόρηση σε 
Νομικά, Τραπεζικά και Φοροτεχνικά δεδομένα της επιχείρησης, για να υποστηρίξει τη 
Διοίκηση και την Οικονομική διεύθυνση με πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες 
και βελτιώσει την απόδοση χρόνου σε στρατηγικούς στόχους της εταιρίας και να 

μειώσει το χρόνο που αποδίδεται σε επικουρία της Γενικής Διεύθυνσης για 
διαχειριστικά θέματα.

Η οικονομική διεύθυνση που καθορίζει την οικονομική και επενδυτική στρατηγική 

της εταιρίας, χρειάζεται μια άμεση μηχανογράφηση των εντύπων για τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις για τις φορολογικές αρχές και τους χρηματοοικονομικούς
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οργανισμούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Στην Οικονομική 
Διεύθυνση, όπου υπάγεται το τμήμα του Λογιστηρίου απαιτείται η αυτοματοποίηση 
των διαδικασιών κοστολόγησης, ελέγχου αποθεμάτων και παρακολούθησης της 
απόδοσης προσωπικού και η σύνδεση των διαδικασιών προκοστολόγησης 
(προϋπολογιστικής κοστολόγησης) και εσωλογιστικής κοστολόγησης, καθώς επίσης 
και η παρακολούθηση από δίκτυο online των ταμειακών ροών, των φορολογικών 
στατιστικών και των ισολογισμών .

Η εμπορική διεύθυνση απαιτεί πιο άμεσο έλεγχο των διανομών, των αποθεμάτων, 
καθώς και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο στατιστικών για τις πωλήσεις , 
τους πελάτες και τις δαπάνες διαφήμισης. Επίσης, για να λαμβάνει τις παραγγελίες 
και να καθορίζει το χρόνο και τρόπο παράδοσης σε συνεργασία με τα συναρμόδια 
τμήματα με μεγαλύτερη ακρίβεια στους υπολογισμούς παράδοσης, απαιτείται 
συντονισμός της πολιτικής πωλήσεων της εταιρίας με τις παραγωγικές της 
δυνατότητες (μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) και συντονισμός της διαχείρισης 
παραγγελιών σε σχέση με έκτακτες εργασίες (βραχυπρόθεσμα). Πιο συγκεκριμένα, 
για παράδειγμα, στη διεύθυνση πωλήσεων, απαιτείται συντονισμός του 
προγραμματισμού και της λειτουργίας του με τα τμήμα προμηθειών και 
προγραμματισμού της παραγωγής, το τμήμα πωλήσεων εσωτερικού - εξωτερικού 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Είναι αναγκαία η επικοινωνία και η 
ανταλλαγή σημαντικών δεδομένων μεταξύ αυτών των τμημάτων για την άμεση 
ανταπόκριση στην ειδική παραγγελία ενός πελάτη.

Η διεύθυνση παραγωγής εκτελεί τις επί μέρους φάσεις της παραγωγικής 
διαδικασίας και ειδικότερα την κοπή, ραφή και τη συσκευασία και προγραμματίζει και 
παρακολουθεί τις παραγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Επίσης, κατανέμει 
το προσωπικό σε θέσεις εργασίας αναθέτοντάς του καθήκοντα και υλοποιεί 
τροποποιήσεις στην παραγωγική διαδικασία και προγραμματίζει την συντήρηση του 
εργοστασίου και του λοιπού εξοπλισμού. Το τμήμα χρειάζεται να βελτιστοποιήσει τα 
σχεδία παραγωγής και να εξισορροπήσει το φόρτο εργασίας στις διαδικασίες 
σχεδιασμού - ανάπτυξης - παραγωγής προϊόντων της.

Η διεύθυνση διασφάλισης ποιότητας παρακολουθεί από το πρώτο ως το 
τελευταίο στάδιο την παραγωγική διαδικασία, όπου γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος των παραγόμενων προϊόντων και απαιτεί την άμεση επικοινωνία της με 
δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν ποιοτικά στοιχεία των προϊόντων σε όλα τα 

τμήματα της επιχείρησης που εμπλέκονται, καθώς και την ανάγκη συμβατότητας 
σύμφωνα με τις διεθνής σταθερές πιστοποίησης ISO 9000.
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Σημαντικά, επίσης, είναι και τα παρακάτω προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα 
τα τμήματα κατά την λειτουργία τους και την επικοινωνία τους και χρειάζονται άμεση 
επίλυση, μέσω του προτεινόμενου συστήματος.

Ο μεγάλος όγκος εγγράφων με αρκετά μεγάλο όγκο πληροφορίας που δεν 
επεξεργάζεται (γραφειοκρατία) και που εμποδίζει τη συστηματική εκτίμηση 
της αξίας για δεδομένα και πληροφορίες (ιδιαίτερα κρίσιμο)
Η έλλειψη μίας κεντρικής πηγής πληροφοριών για την ενημέρωση των 
διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης με μικρά (σχετικά) resources για 
αναζήτηση πληροφορίας (κρίσιμο)
Η αδυναμία αξιολόγησης σχεδίων παραγωγής νέων προϊόντων ή 
επανεκτίμησης / τροποποίησης / προσαρμογής ήδη υπαρχόντων, με 
αποτέλεσμα αρκετές φορές να πραγματοποιούνται μη συμφέρουσες 
οικονομικά επιλογές μέσα από τις μονάδες της επιχείρησης (υψηλή 
κρισιμότητα)
Η παρουσία μη εύκολα ιχνηλάσιμων και ελέγξιμων διαδικασιών στην 
παραγωγική διαδικασία
Η έλλειψη ενός κεντρικού συστήματος λήψης αποφάσεων δεδομένης της 
εμπειρικής δομής που ακολουθείται και όπου η όποια ευελιξία βασίζεται σε 
χρήση μη συστηματικών μεθόδων
Η έλλειψη υποδομής για την ανταλλαγή των δεδομένων / πληροφοριών 
μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στις διαδικασίες σχεδιασμού - 
ανάπτυξης - παραγωγής
Η έλλειψη μίας κεντρικής βάσης δεδομένων για καταγραφή και υποστήριξη 
των (διαφορετικών κατηγοριών) χρηστών.
Η έλλειψη σύνδεσης με τους προμηθευτές και τους πελάτες, μέσω του 
παγκόσμιου διαδικτύου ή και πάνω από πρότυπα πρωτόκολλα 
ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών.
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4.2 Εξέταση του Υφισταμένου Συστήματος

Το υφιστάμενο σύστημα αποτελείται από ένα λογιστικό πρόγραμμα που καλύπτει 
κυρίως τις βασικές λειτουργίες της εταιρίας που σχετίζονται με τα απαραίτητα 
έγγραφα που πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με την νομοθεσία και τους λογιστικούς 
ελέγχους και βασίζεται σε στοιχεία της γενικής και αναλυτικής λογιστικής. Επίσης, 
υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης της μισθοδοσίας και κάποιων βασικών 
παραστατικών και τα κύρια προϊόντα της επιχείρησης και οι πρώτες ύλες είναι 
καταχωρημένες σε μία βάση δεδομένων, κυρίως για την διευκόλυνση της 
τιμολόγησης και ελέγχου των αποθεμάτων. Οι υπόλοιπες διαδικασίες βασίζονται σε 
αποσπασματικές τεχνικές και εμπειρικές, κυρίως, μεθόδους, που δεν δίνουν τη 
δυνατότητα προγραμματισμού της επιχείρησης και οργάνωσης της παραγωγής και 
της εργασίας σε ένα μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Στην υπάρχουσα κατάσταση υπάρχει μεγάλος όγκος εγγράφων για αρκετές 
διαδικασίες και υπάρχει δυσκολία στην διακίνηση και επεξεργασία της πληροφορίας 
που διαδίδεται. Η έλλειψη μίας κεντρικής πηγής πληροφοριών για την ενημέρωση 
των διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης γίνεται φανερή από την παραλαβή μιας 
παραγγελίας, ως την προώθησή της στο τεχνικό τμήμα και στο τμήμα προμηθειών, 
ως την τελική εκτέλεσή της και την παράδοση του προϊόντος στον πελάτη. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα φαίνεται στο σχήμα 2, όπου παρουσιάζεται ένα έγγραφο 
παραγγελιοληψίας, όπου διακινείται και αρχειοθετείται σε έντυπη μορφή δίχως να 
καταχωρούνται δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή ή σε μια κεντρική βάση δεδομένων. 
Η έλλειψη μιας κεντρικής βάσης δεδομένων για καταγραφή και υποστήριξη των 
διαφορετικών κατηγοριών χρηστών είναι φανερή στο υπάρχον σύστημα, δίχως, 
επίσης, να υπάρχει σύνδεση με τους προμηθευτές και τους πελάτες, μέσω του 
παγκόσμιου διαδικτύου ή και πάνω από πρότυπα πρωτόκολλα ανταλλαγής 

δεδομένων και πληροφοριών.
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4.3 Υφιστάμενος και Μελλοντικός Εξοπλισμός (Hardware)

Το παρόν σύστημα αποτελείται από ένα απλό δίκτυο δύο υπολογιστικών 
συστημάτων, ένα στην αποθήκη και ένα στο λογιστήριο με σκοπό να καλύψει τις 
βασικές ανάγκες της εταιρίας και του λογιστικού πακέτου που είναι εγκατεστημένο.

Το νέο σύστημα λογισμικού θα λειτουργεί σε δίκτυο υπολογιστών, με ανοικτή 
Client / Server (πελάτη/ διακομιστή) αρχιτεκτονική, όπου θα υπάρχουν 11 clients- 
χρήστες του συστήματος, ενώ επίσης θα υπάρχει ένας χειριστής του συστήματος, 
όπου θα διαχειρίζεται το συνολικό δίκτυο και θα υποστηρίζει το σύστημα μέσω του 
διακομιστή. Το δίκτυο που θα αναπτυχθεί θα συνδέει, με την απαραίτητη καλωδίωση 
ένα κεντρικό διακομιστή με 11 χρήστες, οι οποίοι θα βρίσκονται σε ένα τοπικό δίκτυο 
LAN και μέσω δρομολογητών (routers) και τηλεπικοινωνιακών συσκευών (modem) 

θα υπάρχει σύνδεση στο Παγκόσμιο Διαδίκτυο.
Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός μπορεί να εξασφαλίσει:

Την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του δικτύου λόγω μεταφοράς 
μεγάλου όγκου δεδομένων. Πχ. η εκτέλεση ενός ερωτήματος (query) για 
την ανάκτηση μερικών εγγραφών από έναν πίνακα με δεκάδες χιλιάδες 
εγγραφές γίνεται στο διακομιστή εφαρμογής, από τον οποίο μεταφέρεται 
στον πελάτη μόνο το αποτέλεσμα (οι λίγες εγγραφές).
Τη δυνατότητα ο διακομιστής δεδομένων να εκτελείται σε διαφορετικό 
υπολογιστικό σύστημα από το διακομιστή εφαρμογής. Έτσι, είναι δυνατός 
ο καθορισμός των κρίσιμων μεγεθών απόδοσης των αντίστοιχων μηχανών 
(sizing) να γίνεται ανεξάρτητα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται απεριόριστη 
επεκτασιμότητα, χωρίς καμία ανακατασκευή του λογισμικού.
Τη μέγιστη ευελιξία στην επιλογή του διακομιστή δεδομένων, καθώς 
επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε υπολογιστικού συστήματος με 
οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα με μοναδική απαίτηση τη δυνατότητα 
επικοινωνίας μέσω TCP/IP. Έτσι, είναι δυνατή η μεταγενέστερη 
αναβάθμιση ως προς τη βάση δεδομένων με την αλλαγή / αναβάθμιση του 
υπολογιστικού συστήματος, χωρίς να επηρεάζεται το υπόλοιπο σύστημα.

Ο απαραίτητος εξοπλισμός, όπως φαίνεται και στην παράγραφο 4.8, θα 

αποτελείται από 11 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με χαρακτηριστικά Pentium II στα 
450 ΜΗΖ, για του χρήστες του συστήματος στο Υπεύθυνος Προμηθειών (1), 
Αποθήκη (1), Λογιστήριο (2), οικονομική διεύθυνση (2), τεχνικό τμήμα (2) και τμήμα 

πωλήσεων (2), γραμματειακή υποστήριξη (1). Ακόμα, χρειάζονται και 5 εκτυπωτές
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και κάλυψη λειτουργικών αναγκών στα τμήματα Προμηθειών (1), Αποθήκη (1), 
Λογιστήριο (1), τεχνικό (1) και πωλήσεων (1).

Επίσης, θα υπάρχει ένας κεντρικός διακομιστής (NT SERVER), όπου θα 
διαχειρίζεται το συνολικό πληροφοριακό σύστημα και θα υποστηρίζει το δίκτυο που 
θα αναπτυχθεί.
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4.4 Γενική Περιγραφή των Απαιτήσεων του Συστήματος

Το πληροφοριακό σύστημα που χρειάζεται στην εταιρία περιέχει χαρακτηριστικά 
και λειτουργίες που καλύπτονται άμεσα από ένα σύστημα διαχείρισης 
επιχειρηματικών πόρων ERP και τα υποσυστήματά του, ενώ κάποιες ιδιαίτερες 
προσαρμογές θα χρειαστούν για την βέλτιστη κάλυψη των αναγκών.

Κατά την ανάλυση των αναγκών προσδιορίστηκε ότι στην εταιρία απαιτούνται 
άμεσα τα υποσυστήματα της Εμπορικής διαχείρισης, της Χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης και της διαχείρισης Παραγωγής, με κάποιες προσαρμογές που 
περιγράφονται παρακάτω και σχετίζονται κυρίως με μεταφορά και παρουσίαση 
πληροφορίας σε διαφορετικά τμήματα της εταιρίας.

Στο υποσύστημα της Εμπορικής διαχείρισης, που αναλαμβάνει τη διαχείριση των 
προμηθειών και πωλήσεων της επιχείρησης, απαιτείται πλήρως όπως αναφέρεται 
και στο κεφάλαιο 2, με προσαρμογές, όμως που σχετίζονται με:

Πωλήσεις / Παραγγελιοληψία:
ο Σχεδίασμά της εργασίας καταχώρισης παραστατικών ■ 
ο Παρακολούθηση και εκτύπωση προσφορών, 
ο Διαχείριση λιανικών πωλήσεων με προσομοίωση ταμειακής 

μηχανής

ο Αυτόματος έλεγχος και προειδοποίηση για υπέρβαση ορίου 
πίστωσης πελάτη 

- Αγορές / Παραγγελιοδοσία:
ο Παρακολούθηση και εκτύπωση προσφορών Προμηθευτών, 
ο Παρακολούθηση ανεκτέλεστων ή μερικώς εκτελεσμένων

παραγγελιών τύπων εκπτώσεων όπως: ποσοστιαία προμηθευτή, 
βάσει τρόπου πληρωμής, βάσει τρόπου αποστολής 

ο Δυνατότητα καταχώρισης εμπορευμάτων σε διαφορετικούς
αποθηκευτικούς χώρους

ο Αναλυτική παρακολούθηση δασμολογικών κλάσεων 
ο Εκτύπωση συνοδευτικών καταστάσεων με πλήρη ανάλυση των 

στοιχείων κόστους και του μερισμού στα είδη.
Αποθήκη:

ο Ολοκληρωμένη διαχείριση σύνθετων ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών
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ο Αυτόματη ενημέρωση αποθήκης για είδη που αναμένονται (από 
παραγγελιοδοσία) ή δεσμεύονται Τήρηση ορίων ασφαλείας ανά 

είδος και αποθηκευτικό χώρο, 
ο Διαχείριση θέσεων αποθήκης.
ο Πολλαπλοί τρόποι απεικόνισης στατιστικών δεδομένων σε 

γραφικά.

Στο υποσύστημα Χρηματοοικονομικής διαχείρισης χρειάζεται να γίνετε η 
διαχείριση των οικονομικών, λογιστικών και μισθολογικών λειτουργιών και σημαντικές 
προσαρμογές απαιτούνται σχετικά με:

Γενική Λογιστική:
ο Παράλληλη παρακολούθηση 2 ή περισσότερων οικονομικών 

χρήσεων.
ο Δυνατότητα καταχώρισης προσωρινών ή on-line κινήσεων, 
ο Αυτόματες εγγραφές κλεισίματος και ανοίγματος χρήσης με 

ταυτόχρονη μεταφορά του λογιστικού σχεδίου στη νέα χρήση, 
ο Πλήρης σειρά λογιστικών εκτυπώσεων 

Αναλυτική Λογιστική :
ο Απευθείας ενημέρωση από λοιπά προγράμματα Λογιστικής, 

Εμπορικής και Παραγωγικής Διαχείρισης 
ο Δυνατότητα απ’ ευθείας εγγραφής άρθρων, 
ο Ολοκληρωμένη σειρά εκτυπώσεων 

Πάγια
Προϋπολογισμοί:

ο Δυνατότητα on line υπολογισμού αποκλίσεων προϋπολογισθέντων 
/ πραγματοποιηθέντων και ανάλυση αυτών κατά μήνα.

Τράπεζες:
ο Δημιουργία κινήσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς από άλλα 

υποσυστήματα
ο Παρακολούθηση δανείων (υπολογισμός δόσεων, επιβαρύνσεων).

- Αξιόγραφα:
ο Ανάλυση χρηματοροών

ο Διαχείριση των αξιόγραφων από όλες τις ταμειακές συναλλαγές
- Ταμειακές συναλλαγές :

ο Δυνατότητα on-line ενημέρωσης Γενικής Λογιστικής, 
ο Παρακολούθηση ταμείων μέσω ποικίλων καταστάσεων
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Τέλος, το υποσύστημα Διαχείρισης Παραγωγής θα καλύπτει την κάθε είδους 
παραγωγική δραστηριότητα και προσομοιώνει την παραγωγική διαδικασία σε όλα τα 

επίπεδα σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, οδηγώντας σε 
εξάλειψη των λαθών και μείωση του κόστους. Η Διαχείριση Παραγωγής περιλαμβάνει 
τις προδιαγραφές προϊόντων, εντολές παραγωγής, φασεολόγια, προκοστολόγια, 
χρονοπρογραμματισμό και έλεγχο παραγωγής. Χρειάζονται όμως επιπρόσθετα και 
τα εξής:

Άμεση ενημέρωση αποθεμάτων από εντολές παραγωγής και ανάλωσης σε 
όλες τις μονάδες μέτρησης.
Απ’ ευθείας σύνδεση κινήσεων παραγωγής με λογαριασμούς της 
αναλυτικής λογιστικής (Βιομηχανική κοστολόγηση).
Προγραμματισμός παραγωγής με βάση τις παραγγελίες των πελατών και 
τη διαθεσιμότητα των υλικών παραγωγής 

- Αναλυτική καταχώριση προδιαγραφών παραγωγής ανά είδος με 
δυνατότητα τήρησης εναλλακτικών προδιαγραφών κατά είδος.
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4.5 Βασικές Έννοιες του Σχεδιασμού του Συστήματος

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εταιρίας είναι η μεταφορά δεδομένων για τις 
πρώτες ύλες και τα προϊόντα της αποθήκης, που είναι καταχωρημένα στην 
υπάρχουσα βάση στοιχείων. Για την επίτευξη του στόχου της μεταφοράς 

(μετάπτωσης) των δεδομένων από το παλαιό πληροφορικό σύστημα της εταιρίας στο 
νέο λογισμικό και βάση δεδομένων, είναι αναγκαίο να δοθεί το δικαίωμα της 
πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα της εταιρίας, στην ομάδα των προγραμματιστών 
που θα αναλάβουν αυτή την εργασία, δηλαδή όλα τα κύρια αρχεία (master files) των 
Πελατών, Προμηθευτών, Προϊόντων, Πωλητών και Γενικής Λογιστικής σε μορφή 
ASCII FILES.

Τα αρχεία δεδομένων θα πρέπει να είναι ASCII FILES, FIXED WIDTH, με 
διαχωρισμό των στηλών με διαστήματα. Οι χαρακτήρες γραμμάτων θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα ELOT928 ή 437G. Τα πεδία χαρακτήρων θα πρέπει 
να περιέχουν Trailing Spaces μετά το τέλος της τιμής, και όπου δεν υπάρχει τιμή, θα 
πρέπει όλο το σχετικό πεδίο, να περιέχει διαστήματα και τα αριθμητικά πεδία δεν θα 
πρέπει να περιέχουν μηδενικές τιμές.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα διαθέτει έναν κεντρικό Διακομιστή (NT Server), 
που θα περιέχει μια κεντρική Βάση Διαχείρισης Στοιχείων (ORACLE 8 SERVER) , 
ένα Λειτουργικό σύστημα (WINDOWS NT Application Server), και την εφαρμογή ERP 
UNISOFT ATLANTIS με τις προσαρμογές που θα γίνουν. Από εκεί και πέρα 11 
χρήστες θα μπορούν χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα μέσα από το δίκτυο 
που θα υπάρχει.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργεί ένα 3ων επιπέδων (tier) client / server, δίκτυο TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). Σε πρώτο επίπεδο, θα υπάρχει ο 
διακομιστής δεδομένων (database server), που παρέχει όλες τις λειτουργίες που 

απαιτούνται για την αποθήκευση, ενημέρωση, συντήρηση και διαχείριση των 
δεδομένων του συστήματος. Σε δεύτερο επίπεδο, υπάρχει ο διακομιστής εφαρμογής 
(application server), όπου πρόκειται για το κύριο τμήμα του λογισμικού, όπου 
εκτελούνται οι περισσότερες λειτουργίες, πλην αυτών που σχετίζονται με τη 
μορφοποίηση των οθονών που βλέπει ο χρήστης. Θα εγκατασταθεί ένας 
διακομιστής, για να εξυπηρετεί τον διακομιστής εφαρμογής (application server) τους 

πελάτες (clients) και το τοπικό δίκτυο (LAN) των χρηστών, με το διακομιστή 
δεδομένων. Σε τρίτο επίπεδο, το λεγόμενο «επίπεδο χρήστη», αποτελεί τη διεπαφή 
του χρήστη με το σύστημα, το οποίο πρόκειται για το λογισμικό που αποτελεί τη 
διεπαφή του χρήστη με το σύστημα και που θα διαχειρίζεται τις οθόνες που βλέπει ο
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χρήστης, τη μορφοποίηση των δεδομένων που παρουσιάζονται, κλπ.. Η επικοινωνία 
του πελάτη (client) με το διακομιστή της εφαρμογής θα γίνεται με τα ελάχιστα 
δεδομένα, σε ένα μόνον πακέτο δεδομένων κάθε φορά, μια που θα μεσολαβεί 
κάποια γραμμή μεταφοράς δεδομένων χαμηλής ταχύτητας (μισθωμένη, dial-up κτλ.), 
εξασφαλίζοντας εξαιρετικά υψηλούς χρόνους απόκρισης του συστήματος.
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4.6 Μελέτη των προς Αγορά Συστημάτων

Οι τάσεις που υπάρχουν στην αγορά των επιχειρησιακών πληροφοριακών 
συστημάτων διαχείρισης πόρων ERP είναι κυρίως δύο, με την παρουσία 
συστημάτων που παρουσιάζουν:

- πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα και χρειάζονται αρκετό χρόνο και χρήματα 
για την εγκατάστασή τους και παρακολουθούν με μεγάλη λεπτομέρεια 
όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Το μειονέκτημα 
αυτών των συστημάτων είναι κυρίως η ανάγκη αναπροσαρμογής και 
μετατροπής κάποιων βασικών λειτουργιών της επιχείρησης, με σκοπό να 
προσαρμοστεί η επιχείρηση στο σύστημα και όχι το αντίθετο. Αυτά τα 
συστήματα, αναφέρονται κυρίως σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, με 
παραρτήματα σε διάφορες περιοχές και μεγάλο αριθμό προσωπικού, 
ώστε να αποσβεστεί μια τέτοια επένδυση από την βελτίωση της 
λειτουργικότητας που θα προσδώσει το νέο σύστημα. Τέτοια ERP 
συστήματα είναι το σύστημα SAP (www.sap.com). το σύστημα Baan 
(www.baan.com) και το σύστημα JDEdwards (www.idedwards.com). 
μια πιο απλή διαχείριση και λειτουργία των βασικών διαδικασιών μιας 
επιχείρησης, καθώς επίσης εύκολη, γρήγορη και χωρίς μεγάλο κόστος 
εγκατάσταση. Το πλεονέκτημα τους είναι ότι τα συστήματα αυτά 
προσαρμόζονται στην επιχείρηση δίχως να επιφέρουν μεγάλες αλλαγές 
στο τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, αν αυτό δεν απαιτείται βέβαια 
από την επιχείρηση. Αυτά τα συστήματα αναφέρονται σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, με μικρό αριθμό εργαζομένων και τζίρου, ώστε να είναι πιο 
εφικτή και αποδοτική μια τέτοια επένδυση. Στην ελληνική αγορά υπάρχουν 
κυρίως τέτοια συστήματα, λόγω κυρίως και του μεγέθους των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται. Τέτοια λοιπόν συστήματα με ευρύ 
εφαρμογή στις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι εκτός από το UNISOFT 
ATLANTIS, το Omega της LogicDis και το Enterprise της Singular.

Ακριβώς για τις ανάγκες και το μέγεθος της MINOS, επιλέγετε, ένα ERP σύστημα 
από την ελληνική αγορά, με εύκολη και οικονομική εγκατάσταση, όπως ακριβώς 

είναι το ERP σύστημα ATLANTIS της Unisoft. Συγκριτικά με τα άλλα δύο γνωστά 

ελληνικά ERP συστήματα, μετά από μια έρευνα που έγινε και τις προσφορές που 
κατατέθηκαν, όταν τέθηκαν οι βασικές λειτουργικές ανάγκες που πρέπει να
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καλυφθούν στην επιχείρηση, η δυνατότητες του συστήματος ATLANTIS, καθώς και 
το χρονικό διάστημα εγκατάστασης και προσαρμογής του συστήματος, όπως και το 

συνολικό κόστος κρίνονται ως πιο συμφέρουσες.
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4.7 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης φαίνεται στο παρακάτω πίνακα όπου αναλύονται 
οι βασικές ενότητες του έργου κατανεμημένες στους 6 μήνες υλοποίησης του έργου 
που απαιτούνται.

Ανάλυση απαιτήσεων
Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, αναλύονται οι ανάγκες της εταιρίας με σκοπό 

την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης, η οποία θα ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες 
επιχειρηματικές λειτουργίες και απαιτήσεις. Σε αυτό το στάδιο τίθενται οι 
επιχειρηματικοί στόχοι (απαιτήσεις, λειτουργίες, διαδικασίες) της MINOS και με την 
ενεργή συμμετοχή των αρμόδιων στελεχών συγκροτείται μία λύση που θα συμβάλει 
στην πραγματοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης.

Σχεδιασμός συστήματος
Το στάδιο αυτό, σχεδιάζονται οι προσαρμογές που χρειάζονται στο σύστημα 

ATLANTIS για να την ενσωμάτωση των συγκεκριμένων απαιτήσεων του πελάτη. 
Δημιουργείται ένα αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας που αποτελείται από την 
επεξεργασία, τη σχεδίαση, το χρονοδιάγραμμα και την υλοποίηση, το τελικό 
αποτέλεσμα αυτού του σταδίου είναι η διατύπωση και διαμόρφωση του 
επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας της επιχείρησης.

Εγκατάσταση λογισμικού, βασική παραμετροποίηση
Ακολουθεί στην συνέχεια ανάπτυξη της σχεδιασμένης παραμετροποίησης και η 

εγκατάσταση του συστήματος στην επιχείρηση, αφού ληφθούν υπόψη οι αναλυτικές 
ανάγκες της εταιρίας.

Μετάπτωση δεδομένων
Σε αυτό το στάδιο γίνεται η μεταφορά δεδομένων από το προηγούμενο 

πληροφοριακό σύστημα στο ATLANTIS, λαμβάνοντας υπόψη τυχών μετατροπές 
που πρέπει να γίνουν και το σημαντικότερο να μην καταστραφούν ή χαθούν 
δεδομένα.

Εκπαίδευση βασικών Χρηστών και χειριστών

Τα στελέχη, που θα οριστούν από την εταιρία ως χρήστες και διαχειριστές του 

συστήματος, θα πρέπει να λάβουν όλη την απαραίτητη χρηστική και τεχνική 
εκπαίδευση ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις λειτουργίας και
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συντήρησης του νέου συστήματος. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος εκπαίδευσης 
είναι αφενός η εταιρία να είναι σε θέση να διοικεί πλήρως το πληροφοριακό σύστημα 

και αφ' ετέρου το προσωπικό της εταιρίας να αποκτήσει την εμπειρία και την γνώση 
ώστε να οργανώσει και να μετεκπαιδεύσει καινούργιο προσωπικό. Φυσικά, όλες οι 
εκπαιδεύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στον κατάλληλο χρόνο, ώστε να 
γίνουν οι δοκιμές του συστήματος και στη συνέχεια να ξεκινήσει απρόσκοπτα η 
κανονική του λειτουργία.

Πιλοτική εγκατάσταση
Απαραίτητη κρίνεται κατά το τέλος και την ολοκλήρωση του συστήματος η 

πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος, ώστε να επιλυθούν 
προβλήματα που τοποθετούνται σε περισσότερα του ενός επίπεδα και που 
εμπλέκουν περισσότερα του ενός τμήματα και οργανικές μονάδες της επιχείρησης. 
Θα πρέπει να γίνει μια επίδειξη του συστήματος ERP που αναπτύχθηκε, που θα 
παρουσιάζει τις δυνατότητες που παρέχει και την ανταπόκρισή τους στις βασικές 
ανάγκες της εταιρίας. Ειδικότερα, η εργασία αυτή περιλαμβάνει:

- Ανάλυση κόστους - απόδοσης της χρήσης του συστήματος από τη ΜΙΝΟΣ
- Μελέτη της δυνατότητας (α) βελτίωσης στη χρήση και (β) βελτίωσης στην 

αξιοποίηση του περιβάλλοντος για τα τμήματα που εμπλέκονται
- Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης του σε συνδυασμό με άλλα 

παρόμοια/ συμπληρωματικά περιβάλλοντα ή και μεμονωμένες εφαρμογές

Βελτιστοποίηση λειτουργίας συστήματος
Η λειτουργία του συστήματος βελτιστοποιείται βάσει των στόχων που έχουν τεθεί 

από την επιχείρηση και αφορούν στις λειτουργίες, τους ελέγχους, τη διαμόρφωση και 
ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος. Η αξιολόγηση που πρέπει να γίνει 
μετά την πιλοτική εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τρόπο βελτίωσης της 
λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των βασικών λειτουργιών της 
επιχείρησης ακόμα και ως τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούντα διάφορα τμήματα 
μεταξύ τους και πως μεταφέρεται πληροφορία.
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ 1 2 3 4 5 6
Ανάλυση απαιτήσεων
Σχεδιασμός συστήματος
Εγκατάσταση λογισμικού, βασική 
παραμετροποίηση

'

Μετάπτωση δεδομένων
Εκπαίδευση βασικών Χρηστών και χειριστών '

Πιλοτική εγκατάσταση
Βελτιστοποίηση λειτουργίας συστήματος

Πίνακας 1: Χρονοδιάγραμμα έργου ανά μήνα

Ομάδα εργασίας
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή πορεία του έργου και την ολοκλήρωσή 

του μέσα στο προϋπολογισμένο χρονικό πλαίσιο, είναι η άριστη συνεργασία του 
κατάλληλου προσωπικού της εταιρίας με την ομάδα εργασίας της εταιρίας που 
παρέχει το σύστημα ERP, για όσο χρόνο είναι απαραίτητο, όποτε χρειαστεί κατά την 
πορεία των εργασιών, για διευκρινήσεις και παροχή πληροφοριών. Η ειδική ομάδα 
που θα συσταθεί για την ολοκλήρωση της εργασίας για το προτεινόμενο έργο, θα 
αποτελείται από:

- Διαχειριστή έργου (project manager): θα είναι υπεύθυνος για το συνολικό 
συντονισμό του έργου, από την πλευρά της UNISOFT, και θα είναι αυτός 
στον οποίο θα απευθύνονται οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι της εταιρίας για 
θέματα που άπτονται της καλής πορείας του έργου (προγραμματισμός 
συναντήσεων και επαφών, λύση προβλημάτων συντονισμού και 
χρονοπρογραμματισμού, κλπ.).
Τεχνικό υπεύθυνο: θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της ομάδας 
ανάπτυξης του λογισμικού και των τεχνικών εργασιών (εγκατάσταση, κλπ.) 
που θα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.
Υπεύθυνο Εφαρμογής: θα είναι υπεύθυνος για την ανάλυση και 
καταγραφή των απαιτήσεων της MINOS, όπως επίσης για την 

παραμετροποίηση του προγράμματος ATLANTIS.
- Υπεύθυνο Εκπαίδευσης: Θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, σχεδίαση 

και διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Από την MINOS θα πρέπει να οριστούν:
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Γενικός Υπεύθυνος Έργου: θα είναι υπεύθυνος για τη συνεργασία με το 
Διαχειριστή Έργου και θα παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου.

Και για κάθε υποσύστημα:
Υπεύθυνος Υποσυστήματος: θα είναι υπεύθυνος για τη συνεργασία με το 

Διαχειριστή Έργου σε θέματα που αφορούν στο υποσύστημα.
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4.8 Εκτίμηση κόστους του Προτεινόμενου Συστήματος

I ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑ

1. Κόστος επένδυσης 

α. Λογισμικό

- Βάση Διαχείρισης Στοιχείων (ORACLE 8 SERVER) 2.200.000 1.300.000

- ERP UNISOFT ATLANTIS (12 χρήστες) 8.400.000 7.500.000

- Επιπρόσθετες εφαρμογές (προσαρμογές) 1.900.000 1.500.000

- Λειτουργικό σύστημα (WINDOWS NT Application Server) 800.000 400.000

β. Εκπαίδευση

- Αναλυτές/Προγραμματιστές - -
- Προγραμματιστές συστήματος 3.000.000 3.000.000
- Διαχείριση Βάσεων Στοιχείων 1.500.000 1.500.000

- Χειριστές Η/Υ 2.000.000 2.000.000

- Συνεργάτες Ανάπτυξης Συστημάτων - '
- Χρήστες 4.500.000 4.500.000

γ. Τεχνική Υποστήριξη στο Προσωπικό

- Μ.Κέντρο: 60 Άνθρωπο/Ημέρες χ 20.000 δρχ. 1.200.000 1.200.000

- Χρήστες: 40 Άνθρωπο/Ημέρες χ 20.000 δρχ. 800.000 800.000

- Φιλοξενία και Εισιτήρια - -
δ. Μηχανογραφικός Εξοπλισμός

- Ηλ.Υπολ. (Pentium-ll-450 MHZ): 400.000 δρχ. χ 11 τεμ. 4.400.000 4.400.000
- Διακομιστής (NT SERVER) 2.700.000 δρχ. χ 1 τεμ. 2.700.000 2.700.000
- Εκτυπωτής 400.000 δρχ. χ 5 τεμ. 2.000.000 2.000.000
- Εξοπλισμός επικοινωνιών

ο Συσκευή Τηλεπικ. (modem) 100.000 δρχ. χ 2 τεμ. 200.000 200.000
ο Δρομολογητές (routers) 300.000 δρχ. χ 2 τεμ. 600.000 600.000
ο Καλωδίωση 500 δρχ. χ 1000m 500.000 500.000

- Βιομηχανικό τερματικό 250.000 δρχ. χ 4 τεμ. 1.000.000 1.000.000
ε. Εργασία

- Αναλυτής : 1 χ 500.000 δρχ. χ 2 Μήνες 1.000.000 1.000.000
- Προγραμματιστές συστήματος: 2 χ 300.000 δρχ. χ 3 Μήνες 1.800.000 1.800.000
- Διαχείριση Βάσεων Στοιχείων: 1 χ 300.000 δρχ. χ 2 Μήνες 600.000 600.000
- Χειριστής Η/Υ: 1 χ 250.000 δρχ. χ 1 Μήνας 250.000 250.000

Σύνολο 41.350.000 38.750.000
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1. Κόστος Λειτουργίας (Ετήσιο)

α. Λειτουργικές Δαπάνες

- Χειριστές 4.800.000 4.900.000

- Χρήστες 5.800.000 5.500.000

- Δαπάνες Ηλεκτρικού Ρεύματος 1.500.000 1.500.000

β. Συντήρηση

- Εξοπλισμός 1.500.000 1.000.000

- Πληροφοριακά συστήματα 2.300.000 2.000.000

Σύνολο 15.900.000 14.900.000
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4.9 Ανάλυση των Πλεονεκτημάτων του Νέου Συστήματος

Τα πλεονεκτήματα του νέους συστήματος μπορούν να διακριθούν και σε 
λεπτομερή στοιχεία μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας και της 
καθημερινής εργασίας. Έτσι με το νέο σύστημα θα μπορούμε να διαθέτουμε:

Κεντρικό σύστημα πληροφόρησης.
Δυνατότητα επεκτασιμότητας.

- Δυνατότητα WEB εφαρμογής στο παγκόσμιο διαδίκτυο.
- Διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. 

Εξυπηρέτηση σε πολλά απομακρυσμένα σημεία δραστηριότητας με άριστη 
ανταπόκριση σε πολύ χαμηλές ταχύτητες επικοινωνίας (9,600 BPS).

- Δυνατότητα εξυπηρέτησης απεριόριστου αριθμού χρηστών από το 
σύστημα.

- Τυποποίηση των διεργασιών και των καθημερινών ασχολιών του χρήστη. 
Μείωση του χρόνου λήψης διοικητικών αποφάσεων, των 
βραχυπρόθεσμων προγραμματισμών των επιχειρησιακών πόρων της 
εταιρίας
Εύκολη διαμόρφωση του συστήματος σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του 
χρήστη, ώστε να παρέχει τη λειτουργικότητα μίας "κατά παραγγελία" 
εφαρμογής, αλλά με πολύ μικρότερο κόστος.

- Δυνατότητα αναβάθμισης της λειτουργικότητας του συστήματος χωρίς 
περιορισμούς, εξασφαλίζοντας την επένδυση που έχει ήδη γίνει (κόστος 
προμήθειας, εκπαίδευσης χρηστών και προσαρμογής στην επιχείρηση).

- Μείωση του κόστους συντήρησης λόγω ύπαρξης ενός κεντρικού 
πληροφοριακού συστήματος.
Δυνατότητα εκμετάλλευσης του σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος 
(Internet, World Wide Web, ηλεκτρονικό εμπόριο), διευκολύνοντας την 
προσαρμογή και την εξέλιξη της εταιρίας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. 
Ενσωμάτωση της τελευταίας λέξη της τεχνολογίας του λογισμικού (object- 
oriented analysis, design and implementation, DCOM, κλττ.) παρέχοντας 
μικρούς χρόνους απόκρισης, υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια, πολύ εύκολη 
προσθήκη επιπλέον υπολογιστών στο δίκτυο.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ανακαλύπτοντας όλες τις λειτουργικές, οργανωτικές και τεχνολογικές ανάγκες της 
εταιρίας, έχει συσταθεί μια μελέτη σκοπιμότητα αρκετά λεπτομερή για να βοηθήσει τη 
διοίκηση στην οριστική απόφαση για την υιοθέτηση ή όχι του συστήματος. 
Συγκεκριμένα, με την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης των επιχειρησιακών 
πόρων ATLANTIS θα δοθεί η δυνατότητα στην εταιρία MINOS ΑΘΕΕ να μειώσει τον 
απαιτούμενου χρόνο απόκρισης στο πελάτη και να διαχειριστεί καλύτερα τους 
πόρους της, για να μειώσει περισσότερο το συνολικό της κόστος. Αυτούς τους 
στόχους θα μπορέσει να τους πραγματοποιήσει με την προσαρμογή των 
υποσυστημάτων της εμπορικής διαχείρισης, της χρηματοοικονομική διαχείρισης και 
της διαχείρισης παραγωγής, μέσα από τα οποία θα διαχειρίζεται όλες τις βασικές 
λειτουργίες και δραστηριότητές της, ξεφεύγοντας από τον μέχρι πρότινος 
γραφειοκρατικό τρόπο λειτουργίας.
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Παράρτημα I

Βασισμένοι πάνω σε ένα προσχέδιο ερωτήσεων με κοινά ερωτήματα για τα 
διάφορα τμήματα, γίνεται η διερεύνηση με την προσθήκη επιπλέον σημαντικών 
στοιχείων στα αρχικά ερωτήματα, σκοπεύοντας στην απόσπαση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών του κάθε τμήματος, όσων αφορά την διακίνηση της πληροφορίας 
και της εργασίας στην εταιρεία.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1 Ποια τμήματα ανήκουν σε 

εσάς ;
(π.χ.Αποθήκες)

2 Ποια είναι η κύρια ευθύνη 
και ασχολία σας;
Τι παιρνεται σαν πρώτη 
ύλη;

3 Όταν γίνεται μια 
παραγγελία ενός 
προϊόντος (non standard) 
με ποια μορφή 
ενημερώνεστε για τι πρεπει 
να κάνεται;

4 Με ποια άλλα τμήματα 
έχετε άμεση επαφή 
(ως προς την εισερχόμενη 
- εξερχόμενη πληροφορία)

5 Τι άλλες γενικά 
πληροφορίες χρειάζεστε 
και εξωτερικές και 
εσωτερικές.
(πχ. Χρηματιστήριο αξιών, 
αγορές πρώτων υλών)
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6 Ποια μορφή έχει η 
πληροφόρηση που 
παρέχετε σαν έξοδο ; 
(αγορές που γίνανε, την 
παρούσα κατάσταση, 
γενικά reports,αποθέματα)

Σχήμα ΠΙ.1: Παράδειγμα ερωτηματολογίου για το τμήμα Προμηθειών
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Παράρτημα II

Η οργάνωση της εταιρίας είναι η "παραδοσιακή", κάθετη πυραμιδοειδής, με τρία 
επίπεδα διοίκησης από τα οποία τα δύο εξυπηρετούν λειτουργίες ελέγχου και το ένα 

επιτήρησης και παρακολούθησης.
Το πρώτο επίπεδο διοίκησης εστιάζεται στη λειτουργία και τη δραστηριότητα του 

Διευθύνοντος Συμβούλου που λαμβάνει όλες τις στρατηγικές και τις περισσότερες 
τακτικές αποφάσεις. Ενίοτε και με τη μορφή της αντιμετώπισης κρίσεων και 
δυσεπίλυτων προβλημάτων χειρίζεται και επιχειρησιακά θέματα.

Το δεύτερο επίπεδο διοίκησης, που είναι και ο τακτικός οργανωτικός κορμός της 
επιχείρησης, διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις Διευθύνσεις που χειρίζονται τα 
αντίστοιχα θεματικά αντικείμενα των δραστηριοτήτων. Οι Διευθύνσεις ασκούν τακτική 
διοίκηση στην πλειοψηφία των θεμάτων και ασχολούνται επίσης με δευτερογενή 
έλεγχο, εποπτεία και παρακολούθηση.

Το τρίτο επίπεδο διοίκησης είναι και ο κεντρικός παραγωγικός κορμός της 
επιχείρησης. Ασκείται σε τομείς που βρίσκονται κάτω από τις αντίστοιχες διευθύνσεις 
και είναι καθαρά επιχειρησιακού χαρακτήρα. Λειτουργεί ως εποπτεία και 
παρακολούθηση των οργανωτικά παραγωγικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει το 
σύνολο των παραγωγικών δράσεων και ενεργειών
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Σχήμα ΠΙΙ.1 : Οργανωτική διάρθρωση ΜΙΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
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