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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η 
παρουσίαση προτάσεων βελτίωσης του Πληροφοριακού
Συστήματος Καταθέσεων Συναλλάγματος μιας Ελληνικής
Τράπεζας.

Η εργασία αποτελείται από δύο μεγάλα μέρη. Στο πρώτο 
μέρος, γίνεται μία μελέτη του υφισταμένου συστήματος 
Καταθέσεων Συναλλάγματος. Παρουσιάζεται το λειτουργικό και 
τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η εφαρμογή. Στη 
συνέχεια γίνεται αναφορά των αρχείων και των προγραμμάτων της 
εφαρμογής. Ακόμη, δίνονται παραδείγματα της διεπαφής που 
υπάρχει ανάμεσα στο χρήστη και στο σύστημα, καθώς και των 
στοιχείων εισόδου και εξόδου από το σύστημα. Τέλος 
παρουσιάζονται τα μειονεκτήματα της εφαρμογής και οι λόγοι οι 
οποίοι μας ωθούν στον ανασχεδιασμό της.

Στο δεύτερο μέρος γίνονται προτάσεις ανασχεδιασμού και 
βελτίωσης του Πληροφοριακού Συστήματος. Οι προτάσεις αυτές 
αφορούν στις απαιτήσεις του νέου συστήματος, στη νέα 
πελατοκεντρική φιλοσοφία του, στο νέο λειτουργικό και 
τεχνολογικό περιβάλλον, στα αρχεία και στα προγράμματα της 
εφαρμογής, στο νέο γραφικό περιβάλλον που θα εφαρμοστεί, στα 
στοιχεία εισόδου και εξόδου. Παράλληλα παρουσιάζονται τα 
λειτουργικά αλλά και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα τα οποία θα 
προκόψουν από τον ανασχεδιασμό αυτό και θα επιτρέψουν στην 
τράπεζα να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές που 
συμμετείχαν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για την πολύτιμη 
γνώση που μου προσέφεραν και ιδιαίτερα τον κ. Χαραμή για τις 
συμβουλές και την καθοδήγηση του στη συγγραφή της 
διπλωματικής εργασίας.

Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου για την 
ενθάρρυνση και τη συμπαράστασή της.

Την διπλωματική εργασία την αφιερώνω στη σύζυγό μου 
Ευαγγελία και στο γιο μου Μιχαήλ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιαστεί το 
παράδειγμα ανασχεδιασμού μιας τραπεζικής εφαρμογής, της 
εφαρμογής Καταθέσεων Συναλλάγματος της Τράπεζας ‘X’. Ο 
ανασχεδιασμός αυτός θα επιτρέψει στην τράπεζα να γίνει 
περισσότερο ανταγωνιστική στο τραπεζικό περιβάλλον.

Η τράπεζα ‘X’ δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά και 
είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες. Έχει ανεπτυγμένο ένα 
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων, θυρίδων και ανταλλακτηρίων 
συναλλάγματος. Η τράπεζα αυτή ξεκίνησε επενδύοντας πολύ 
μεγάλα κεφάλαια στη μηχανογράφησή της και τις δεκαετίες του 70 
και του 80 θεωρούνταν ηγέτης της τραπεζικής αγοράς στο χώρο 
αυτό. Παρ’ όλα αυτά όμως, το Πληροφοριακό της Σύστημα σήμερα 
δεν κρίνεται αρκετά σύγχρονο και ικανό να τη βοηθήσει να σταθεί 
σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό 
αποφασίστηκε κατ’ αρχάς ο ανασχεδιασμός της εφαρμογής 
Καταθέσεων Συναλλάγματος και εάν τα αποτελέσματα κριθούν 
ικανοποιητικά, τότε θα προχωρήσει ο ανασχεδιασμός και στις 
υπόλοιπες τραπεζικές εφαρμογές. Η εφαρμογή αυτή έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την Τράπεζα ιδιαίτερα μετά την απελευθέρωση του 
Συναλλάγματος. Η Τράπεζα έχει ήδη μία πολύ σημαντική παρουσία 
στο χώρο του Συναλλάγματος με 100.000 λογαριασμούς.

Ο ανασχεδιασμός θα βοηθήσει την τράπεζα πρώτα - πρώτα να 
βελτιωθεί στο λειτουργικό επίπεδο, αλλά και να πετύχει 
στρατηγικά πλεονεκτήματα που θα της επιτρέψουν να γίνει 
περισσότερο ανταγωνιστική στην τραπεζική αγορά.

Τα επιχειρηματικά οφέλη που μπορεί να προσδοκά η τράπεζα 
από τον ανασχεδιασμό της τραπεζικής εφαρμογής Καταθέσεων 
Συναλλάγματος είναι αύξηση και καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών, μείωση του λειτουργικού κόστους, βελτίωση στη λήψη 
αποφάσεων και στον διοικητικό έλεγχο.

Για την επίτευξη αυτών των ωφελειών πρέπει να γίνει 
ανασχεδιασμός του Πληροφοριακού Συστήματος Καταθέσεων 
Συναλλάγματος της τράπεζας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
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1. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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1.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Οι Καταθέσεις σε Συνάλλαγμα ιδιαίτερα μετά την 
απελευθέρωσή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι μία 
ιδιαίτερα διαδεδομένη μορφή καταθέσεων. Τέτοιου είδους 
καταθέσεις μπορεί να έχει ο κάθε πελάτης της τράπεζας, Έλληνας 
ή αλλοδαπός, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. Ο κάθε πελάτης μπορεί 
να προσέλθει στην τράπεζα και να ανοίξει έναν ή περισσότερους 
λογαριασμούς Συναλλάγματος. Κάθε λογαριασμός Συναλλάγματος 
τηρείται σε ένα και μόνο νόμισμα και παρακολουθείται από το 
κατάστημα στο οποίο ανοίγει.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Καταθέσεων Συναλλάγματος 
καλύπτει το κύκλωμα των Καταθέσεων Ταμιευτηρίου και Όψεως σε 
Συνάλλαγμα. Το κύριο χαρακτηριστικό των Καταθέσεων 
Ταμιευτηρίου είναι ότι παρέχουν στον κάτοχο βιβλιάριο 
καταθέσεων, ενώ οι Καταθέσεις Όψεως δεν παρέχουν βιβλιάριο 
καταθέσεων αλλά ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρέχουν 
εκτύπωση με την κίνηση του λογαριασμού. Επιπλέον οι κάτοχοι 
Καταθέσεων Όψεως έχουν τη δυνατότητα απόκτησης καρνέ 
επιταγών.

Ο πελάτης παίρνει έναν κωδικό λογαριασμού για κάθε 
λογαριασμό που ανοίγει. Αν ο πελάτης ανοίξει πολλούς 
λογαριασμούς τότε θα πάρει πολλούς διαφορετικούς κωδικούς. Οι 
λογαριασμοί αυτοί όμως παρότι ανήκουν στον ίδιο πελάτη είναι 
εντελώς ανεξάρτητοι. Το Πληροφοριακό Σύστημα Καταθέσεων 
Συναλλάγματος δεν είναι Πελατοκεντρικό με αποτέλεσμα να μην 
είναι εύκολη η παρακολούθηση όλων των λογαριασμών του 
πελάτη.
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Υπολογισμός και κεφαλαιοποίηση των τόκων γίνεται δύο 
φορές το χρόνο στις 30 Ιουνίου και στις 31 Δεκεμβρίου. Απόδοση 
τόκων όμως γίνεται και με το κλείσιμο του λογαριασμού.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Μηχανογραφικό Σύστημα της Τράπεζας ιΧ’ βασίζεται σε 
ένα σύστημα Τηλεπεξεργασίας το οποίο αναπτύχθηκε από την 
τράπεζα τη δεκαετία του 70. Είναι ένα On-Line’ σύστημα χάρη στο 
οποίο επιτυγχάνεται η σύνδεση των χρηστών με το 
Μηχανογραφικό Κέντρο. Μέσω του Συστήματος Τηλεπεξεργασίας 
οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις Τραπεζικές εφαρμογές. Οι 
εφαρμογές αυτές είναι Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών - 
‘TPS’ (Transactions Processing Systems) και υποστηρίζουν 
αποκλειστικά και μόνο το λειτουργικό επίπεδο της τράπεζας.

Είναι προσανατολισμένα στην εκτέλεση των τραπεζικών 
εργασιών (κατάθεση σε λογαριασμό, ανάληψη από λογαριασμό 
κλπ.), παρουσιάζουν όμως αρκετές αδυναμίες που έχουν σχέση με 
την πληροφόρηση που παράγουν τα συστήματα αυτά.

Ένα από τα συστήματα αυτά είναι και το Πληροφοριακό 
Σύστημα Καταθέσεων Συναλλάγματος, το οποίο είναι ένα On-Line 
Real-Time’ σύστημα.. Αυτό σημαίνει ότι την ίδια στιγμή που γίνεται 
μία συναλλαγή στο κατάστημα, ενημερώνεται η κεντρική Βάση 
Δεδομένων στο Μηχανογραφικό Κέντρο, με τα στοιχεία της 
συναλλαγής αυτής.

Ένα τέτοιο On-Line Real-Time’ σύστημα λειτουργεί όπως 
περιγράφεται στη συνέχεια. Ο χρήστης πληκτρολογεί τα δεδομένα 
στο τερματικό του (input), γίνονται κάποιοι έλεγχοι σε τοπικό 
επίπεδο και στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται στον 
Κεντρικό Υπολογιστή. Εκεί γίνονται επιπλέον έλεγχοι για την 
ορθότητα των δεδομένων, και μετά από κάποια επεξεργασία 
ενημερώνεται η Κεντρική Βάση Δεδομένων. Στη συνέχεια 
δημιουργείται το μήνυμα εξόδου (output) το οποίο αποστέλλεται στο 
τερματικό για εκτύπωση.
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Εκτός από την εφαρμογή Καταθέσεων Συναλλάγματος 
υπάρχουν και άλλες On-Line Real-Time’ τραπεζικές εφαρμογές, οι 
κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

* Καταθέσεις Ταμιευτηρίου σε Δραχμές
* Κίνηση Κεφαλαίων
* Προθεσμιακές Καταθέσεις
* Χορηγήσεις
* Πιστωτικά Δελτία
* Άυλοι Τίτλοι
* Πάγιες Εντολές
* Αγορές και πωλήσεις μετοχών.

1.3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (HARDWARE)

Για να λειτουργήσει το σύστημα Τηλεπεξεργασίας 
απαιτούνται τερματικά στο χώρο των χρηστών τα οποία 
αλληλεπιδρούν με τον Κεντρικό Η/Υ για την επεξεργασία 
δεδομένων, σε πολύ μεγάλες ταχύτητες.

Στο Μηχανογραφικό Κέντρο υπάρχει ένας ισχυρός 
Κεντρικός Η/Υ ο οποίος ονομάζεται και ‘host’ (είναι ένας IBM 
mainframe), και επεξεργάζεται όλες τις λειτουργίες που έχουν 
σχέση με τις τραπεζικές εφαρμογές. Στον Κεντρικό Η/Υ είναι 
αποθηκευμένα όλα τα αρχεία των εφαρμογών της τράπεζας.

Εκτός από τον Κεντρικό Η/Υ, στο Μηχανογραφικό κέντρο 
υπάρχει και ο ‘FEP’ (Front End Processor) ο οποίος αναλαμβάνει 
όλες τις εργασίες που έχουν σχέση με τις επικοινωνίες του 
Κεντρικού Η/Υ με τα τερματικά, αφήνοντας έτσι τη ‘CPU’ του 
Κεντρικού Η/Υ ελεύθερη να κάνει την επεξεργασία των στοιχείων. 
Εκτός από τον ‘FEP’, υπάρχουν απαραίτητα και διαμορφωτές 
(‘modems’) οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την μετατροπή των 
σημάτων από ψηφιακά σε αναλογικά, ώστε να περάσουν τα 
δεδομένα μέσα από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Αυγέρος Μ. Ιωάννης 8



Στα καταστήματα και στις επιτελικές μονάδες υπάρχουν 
εγκατεστημένες τερματικές μονάδες μέσα από τις οποίες 
πραγματοποιούνται όλες οι τραπεζικές συναλλαγές. Εκτός από τα 
τερματικά υπάρχουν και οι ‘Controllers’, δηλαδή Η/Υ εξυπηρέτησης 
των τερματικών μέσα στο κατάστημα. Τα τερματικά αυτά είναι 
κουτά (‘dummy’), περιορισμένων δηλαδή δυνατοτήτων τα οποία δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την ύπαρξη του ‘Controller’.

Σε κάθε τερματικό είναι συνδεδεμένος ένας τραπεζικός 
εκτυπωτής (passbook printer) στον οποίο εκτυπώνονται τα 
παραστατικά και τα βιβλιάρια. Οι εκτυπωτές αυτοί εσωτερικά 
έχουν ένα ρολό χαρτιού (σεντόνι), στο οποίο καταγράφονται όλες 
οι συναλλαγές που γίνονται από το τερματικό.

Επιπλέον, απαραίτητα σε κάθε κατάστημα υπάρχει και ένα 
‘modem’ το οποίο χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον Κεντρικό 
Η/Υ μέσω των τηλεπικοινωνιακών γραμμών. Πολλές φορές ο 
‘Controller’ δεν εξυπηρετεί μόνο το κατάστημα στο οποίο είναι 
τοποθετημένος αλλά και άλλα μικρότερα καταστήματα 
(εξαρτώμενα από τον ‘Controller’).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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Παρακάτω περιγράφεται σχηματικά το μοντέλο 
Τ ηλεπεξεργασίας.

Κεντρικά;
Η/Υ

FEP J
Modem J

Τηλεπικοινωνιακό 
Δίκτυο

^ Moc em 1
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1.4. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.4.1, Βάση Δεδομένων Λογαριασμών Καταθέσεων 
Συναλλάγματος

Στο Πληροφοριακό Σύστημα Καταθέσεων Συναλλάγματος, το 
κεντρικό αρχείο στο οποίο φυλάσσονται όλες σχεδόν οι 
πληροφορίες που αφορούν τους λογαριασμούς, είναι η Βάση 
Δεδομένων των Λογαριασμών Καταθέσεων Συναλλάγματος. Η 
Βάση αυτή είναι μία ιεραρχική βάση δεδομένων, η οποία 
διευθύνεται από το IMS της IBM και η γλώσσα χειρισμού των 
δεδομένων είναι η DL/1. Η γραμμογράφηση αυτής της Βάσης 
Δεδομένων περιγράφεται στην επόμενη σελίδα.

Οι ομάδες πληροφοριών που φυλάσσονται στην Κεντρική 
Βάση Δεδομένων αποθηκεύονται στους πίνακες (σε μία ιεραρχική 
βάση λέγονται segments) που περιγράφονται παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Τα βασικά στοιχεία του Λογαριασμού
ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι συνδικαιούχοι του Λογαριασμού
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ

Οι εγγραφές που θα βοηθήσουν στον 
υπολογισμό των τόκων

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Οι εγγραφές που περιέχουν κεφάλαια 
τα οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμα

ΜΗ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙΣΕΣ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει με 
συναλλαγές χωρίς βιβλιάριο και 
πρέπει να εκτυπωθούν σε βιβλιάριο

ΕΠΙΤΑΓΕΣ Οι επιταγές που έχουν εκδοθεί για 
λογαριασμό των πελατών

Αυγέρος Μ.Ιωάννης 11
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1.4.1.1.Πίνακας Λογαριασμού

Ο Λογαριασμός βρίσκεται στη ρίζα της βάσης δεδομένων 
(root segment). Κάτω από το Λογαριασμό κρέμονται οι υπόλοιποι 
πίνακες (segments) που συνδέονται με το λογαριασμό με μία σχέση 
ένα προς πολλά. Κλειδί στη Βάση Δεδομένων είναι ο αριθμός 
Λογαριασμού. Ο αριθμός λογαριασμού είναι ένας ΙΟψήφιος 
κωδικός. Τα 9 πρώτα ψηφία είναι ένας αύξων αριθμός ο οποίος 
δίνεται τη στιγμή που ανοίγει ο λογαριασμός, ενώ το δέκατο ψηφίο 
είναι το ψηφίο ελέγχου (check digit).

Τα κυριότερα από τα βασικά στοιχεία του λογαριασμού είναι:

0 Αριθμός λογαριασμού 
Ο Ονοματεπώνυμο πελάτη 
0 Διεύθυνση πελάτη 
0 Αριθμός Ταυτότητας 
0 ΑΦΜ 
0 Επάγγελμα 
0 Κατηγορία λογαριασμού 
0 Κατάστημα λογαριασμού 
0 Νόμισμα Λογαριασμού 
0 Επιτόκιο λογαριασμού 
0 Διαθέσιμο υπόλοιπο λογαριασμού 
0 Δεσμευμένο υπόλοιπο λογαριασμού 
0 Υπόλοιπο Βιβλιαρίου 
0 Γραμμή βιβλιαρίου.

1.4.1.2.Πίνακας Συνδικαιοόχων

Στο αμέσως επόμενο επίπεδο κάτω από το Λογαριασμό 
βρίσκονται οι Συνδικαιούχοι του λογαριασμού (dependent segment).

Τα κυριότερα από τα στοιχεία που φυλάσσονται στον πίνακα 
των συνδικαιούχων είναι:

0 Αύξων Αριθμός συνδικαιούχου 
0 Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχου 
0 Αριθμός Ταυτότητας

Λυγερός Μ.Ιωάννης 13
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0 ΑΦΜ.

1.4.1.3.Πίνακας Εκτοκισμού

Στο ίδιο επίπεδο με τους συνδικαιούχους, κάτω από το 
Λογαριασμό βρίσκονται οι εγγραφές που θα μας βοηθήσουν στον 
υπολογισμό των τόκων (εκτοκισμός).

Τα κυριότερα από τα στοιχεία που φυλάσσονται στον πίνακα 
εκτοκισμού είναι:

0 Η ημερομηνία της κίνησης 
0 Το ποσό της κίνησης 
0 Το τρέχων επιτόκιο.

1.4.1.4.Πίνακας Μη διαθεσίμων κεφαλαίων 

Στο ίδιο επίπεδο με τα παραπάνω, κάτω από το Λογαριασμό 
βρίσκονται οι εγγραφές που περιέχουν κεφάλαια τα οποία δεν είναι 
ακόμη διαθέσιμα (πρόκειται κυρίως για κεφάλαια που προέρχονται 
από την κατάθεση επιταγών).

Τα κυριότερα από τα στοιχεία που φυλάσσονται στον πίνακα 
μη διαθεσίμων κεφαλαίων είναι:

0 Η ημερομηνία ωρίμανσης του ποσού 
0 Το ποσό.

1.4.1.5.Πίνακας Εγγραφών προς εκτύπωση 

Κάτω από το Λογαριασμό επίσης, βρίσκονται κινήσεις που 
έχουν γίνει με συναλλαγές χωρίς βιβλιάριο και πρέπει να 
εκτυπωθούν την πρώτη φορά που θα εκτελεστεί πράξη με 
βιβλιάριο.

Τα κυριότερα από τα στοιχεία που φυλάσσονται στον πίνακα 
αυτόν είναι:

0 Η ημερομηνία της κίνησης 
0 Η ταυτότητα της συναλλαγής 
0 Ο κωδικός της συναλλαγής 
0 Το είδος της εγγραφής (Χρέωση ή Πίστωση)
0 Το ποσό της κίνησης.
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1.4.Ι.ό.Πίνακας Επιταγών

Τέλος υπάρχει και ο πίνακας που περιέχει τις επιταγές που 
εκδίδονται για λογαριασμό των πελατών από την τράπεζα (μόνο για 
τους λογαριασμούς όψεως).

Τα κυριότερα από τα στοιχεία που φυλάσσονται στον πίνακα 
αυτόν είναι:

0 Ο αριθμός της επιταγής.
0 Η ημερομηνία παράδοσης της επιταγής
0 Η κατάσταση της επιταγής (Ενεργή, δήλωση απώλειας, δήλωση 

κλοπής, άκυρη, δήλωση ανάκλησης, εξοφληθείσα, δήλωση 
εντολής μη πληρωμής).

1.4.2. Ημερήσιο Αργείο Κίνησης

Εκτός από τη Βάση Δεδομένων Καταθέσεων Συναλλάγματος 
υπάρχει το Ημερήσιο αρχείο κίνησης, στο οποίο αποθηκεύονται 
όλες οι κινήσεις των λογαριασμών (Οικονομικές Πράξεις). Το 
αρχείο αυτό είναι σειριακό αρχείο με δείκτες. Το ημερήσιο αυτό 
αρχείο στο τέλος της ημέρας ενσωματώνεται στο ιστορικό μηνιαίο 
αρχείο κινήσεων και διαγράφεται.

Τα κυριότερα από τα στοιχεία που φυλάσσονται στο 
Ημερήσιο αρχείο κίνησης είναι:

0 Η ημερομηνία της συναλλαγής 
0 Η ταυτότητα της συναλλαγής 
0 Η ώρα της συναλλαγής 
0 Ο κωδικός πράξης της συναλλαγής 
0 Το είδος της εγγραφής (Χρέωση ή Πίστωση)
0 Ο αριθμός λογαριασμού 
0 Το ποσό της κίνησης 
0 Η ένδειξη χρήσης βιβλιαρίου.

Από το αρχείο αυτό προέρχονται οι κινήσεις που 
εκτυπώνονται στις περισσότερες καταστάσεις (ημερήσιες, 
μηνιαίες) και περιγράφονται σε επόμενο κεφάλαιο.
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1.4.3. Αρχείο Επιτοκίων

Στο αρχείο των Επιτοκίων (σειριακό αρχείο με δείκτες) 
αποθηκεύονται όλα τα επιτόκια των νομισμάτων. Όταν αλλάζει το 
επιτόκιο ενός νομίσματος, τότε ενημερώνεται το αρχείο αυτό με το 
νέο επιτόκιο.

Οι πληροφορίες που πρέπει να φυλάσσονται στο αρχείο αυτό
είναι:
0 Η ημερομηνία ισχύος του επιτοκίου 
0 Το νόμισμα 
0 Το επιτόκιο.

Το αρχείο αυτό ενημερώνεται κάθε φορά που αλλάζουν τα 
επιτόκια.

1.4.4. Αρχείο Κατηγοριών Κωδικών

Στο αρχείο των Κατηγοριών Κωδικών (σειριακό αρχείο με 
δείκτες) αποθηκεύονται όλοι οι κωδικοί οι οποίοι χρειάζονται στην 
εφαρμογή.

Οι κωδικοί αυτοί είναι:
• Καταστήματα της τράπεζας
• Άλλες τράπεζες
• Χώρες
• Εθνικότητες
• Νομίσματα
• Επαγγέλματα
• Κατηγορίες πελατών (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Δημόσιοι 

Οργανισμοί κλπ.
• Κατηγορίες κοινού λογαριασμού (Ατομικός, Κοινός, 

Αδιαίρετος, Εταιρεία)
• Ενδείξεις εκτύπωσης αντιγράφου λογαριασμού (Εβδομαδιαία, 

Μηνιαία, Τριμηνιαία, Εξαμηνιαία)
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• Ενδείξεις επιταγών (Ενεργή, δήλωση απώλειας, δήλωση 
κλοπής, άκυρη, δήλωση ανάκλησης, εξοφληθείσα, δήλωση 
εντολής μη πληρωμής).

1.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κάθε πράξη (Συναλλαγή - Transaction) του Πληροφοριακού 
Συστήματος Καταθέσεων Συναλλάγματος που μεταδίδεται μέσω του 
Συστήματος Τηλεπεξεργασίας είναι ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα.

Οι πράξεις χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
• Πράξεις ανοίγματος λογαριασμού.
• Οικονομικές πράξεις.
• Πληροφοριακές πράξεις.

1.5.1. Πράξεις ανοίγματος λογαριασμού.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι πράξεις που σχετίζονται 
με τη Διαχείριση των λογαριασμών. Οι πράξεις αυτές 
περιγράφονται στη συνέχεια:

* Άνοιγμα λογαριασμού
* Ακύρωση ανοίγματος λογαριασμού
* Προσθήκη συνδικαιούχου στον λογαριασμό
* Εισαγωγή διεύθυνσης αποστολής αντιγράφου
* Διόρθωση ονοματεπώνυμου
* Διόρθωση διεύθυνσης
* Διόρθωση λοιπών στοιχείων
* Διόρθωση ημερομηνίας λήξης νομιμοποίησης
* Διόρθωση διεύθυνσης αποστολής αντιγράφου
* Διόρθωση ένδειξης κοινού λογαριασμού
* Διόρθωση λογαριασμού δραχμών για πίστωση τόκων
* Διόρθωση γραμμής βιβλιαρίου
* Δήλωση απώλειας βιβλιαρίου
* Δέσμευση ποσού
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* Αποδέσμευση ποσού
* Διόρθωση ένδειξης εκδόσεως αντιγράφου λογαριασμού
* Διόρθωση στοιχείων συνδικαιούχου
* Ενημέρωση βιβλιαρίου
* Αναγγελία παράδοσης στελέχους επιταγών
* Εισαγωγή απαγορευτικών όρων στελέχους επιταγών
* Αφαίρεση απαγορευτικών όρων στελέχους επιταγών
* Διόρθωση επιτοκίου
* Εκτύπωση 1ης σελίδας & 1ης γραμμής βιβλιαρίου
* Εκτύπωση κάρτας υποδειγμάτων υπογραφών.

Οι παραπάνω πράξεις που αφορούν τη Διαχείριση των 
λογαριασμών μπορούν να χωρισθούν επιπλέον στις παρακάτω 
ομάδες:
* Πράξεις ανοίγματος των λογαριασμών και εισαγωγής στοιχείων 

που τους αφορούν.
* Πράξεις διόρθωσης - μεταβολής των στοιχείων των 

λογαριασμών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΛΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1.5.2. Οικονομικέι; πράξεις

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι Οικονομικές (Λογιστικές) 
πράξεις. Οι πράξεις αυτές έχουν σχέση με την κίνηση των 
λογαριασμών και περιγράφονται στη συνέχεια.

* Κατάθεση με βιβλιάριο
* Κατάθεση χωρίς βιβλιάριο
* Αντιλογισμός κατάθεσης με βιβλιάριο
* Αντιλογισμός κατάθεσης χωρίς βιβλιάριο
* Ανάληψη με βιβλιάριο
* Ανάληψη χωρίς βιβλιάριο
* Ανάληψη με επιταγή
* Αντιλογισμός ανάληψης με βιβλιάριο
* Αντιλογισμός ανάληψης χωρίς βιβλιάριο
* Αντιλογισμός ανάληψης με επιταγή
* Ημερολογιακή πίστωση γενικής χρήσης
* Ημερολογιακή χρέωση γενικής χρήσης
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

• Κλείσιμο λογαριασμού με βιβλιάριο
• Κλείσιμο λογαριασμού χωρίς βιβλιάριο
• Αντιλογισμός κλεισίματος χωρίς βιβλιάριο.

Οι Οικονομικές πράξεις μπορούν να χωρισθούν επιπλέον στις 
παρακάτω ομάδες:
• Πράξεις που γίνονται με βιβλιάριο.
• Πράξεις που γίνονται χωρίς βιβλιάριο.
• Πράξεις καταθέσεων.
• Πράξεις αναλήψεων.
• Πράξεις αντιλογισμών.
• Ημερολογιακές Πράξεις.
• Πράξεις κλεισίματος λογαριασμών.

1.5.3. Πληροφοριακέ»; πράΕ,εκ;.

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι πληροφοριακές πράξεις. Οι 
πράξεις αυτές δίνουν (μόνο σε εκτύπωση) κάποιες βασικές 
πληροφορίες για τους λογαριασμούς. Περιγράφονται στη συνέχεια.

* Εκτύπωση στοιχείων κατόχου λογαριασμού
* Εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού
* Εκτύπωση δικαιούχων
* Εκτύπωση υπολοίπου λογαριασμού
* Εκτύπωση αντιγράφου λογαριασμού
* Εκτύπωση διαθεσίμων ποσών επομένων ημερών.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1.6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΙΕΠΑΦΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κάθε συναλλαγή που εκτελεί ο χρήστης στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Καταθέσεων Συναλλάγματος έχει ένα όνομα. Το όνομα 
αυτό είναι ένας τετραψήφιος κωδικός, τον οποίο πρέπει να 
πληκτρολογήσει ο χρήστης στην οθόνη του για να εκτελέσει την 
πράξη αυτή. Π.χ. για τη συναλλαγή ‘Άνοιγμα λογαριασμού 
συναλλάγματος’ ο κωδικός είναι ‘ΑΝΛΣ’. Ο ταμίας (teller) πρέπει να 
θυμάται όλους τους κωδικούς των πράξεων, ενώ εάν δεν τους 
θυμάται θα πρέπει να ανατρέχει σε καταστάσεις οι οποίες 
περιγράφουν αυτούς τους κωδικούς.

Η βασική οθόνη που εμφανίζεται όταν ο χρήστης ανοίγει το 
τερματικό περιγράφεται στη συνέχεια.

01-01-99 ΤΡΑΠΕΖΑ‘X1 10:30

Κωδικός Πράξης:

Στο σημείο αυτό ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει τον 
κωδικό της πράξης που θέλει να εκτελέσει π.χ. ‘ΑΝΛΣ’ (για την 
εκτέλεση της πράξης ‘Ανοίγματος λογαριασμού συναλλάγματος’).
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Αφού πληκτρολογήσει ο χρήστης τον κωδικό της πράξης που 
θέλει να εκτελέσει (π.χ. ΑΝΛΣ) τότε εμφανίζεται η οθόνη με τα 
πεδία της πράξης αυτής.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΝΑΣ - ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 
Δ/ΝΣΗ 
Τ.Κ. - ΠΟΛΗ 
ΧΩΡΑ
ΑΡ.ΤΑΥΤ/ΔΙΑΒ. 
ΚΑΤ. ΠΕΛΑΤΗ 
ΚΑΤ. ΛΟΓΑΡ. 
ΕΝΔ.ΚΟΙΝ. ΛΟΓ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΝΟΜΙΣΜΑ

Στη συνέχεια ο χρήστης προχωρεί στην καταχώρηση των 
στοιχείων για το άνοιγμα του λογαριασμού. Κάποια από τα πεδία 
της πράξης πρέπει να καταχωρηθούν υποχρεωτικά (όπως το 
Ονοματεπώνυμο) ενώ κάποια άλλα όχι (όπως ο ΑΦΜ).

Κατά τη συμπλήρωση των πεδίων γίνονται κάποιοι 
υποτυπώδεις έλεγχοι για την ορθότητα των στοιχείων που 
καταχωρεί ο χρήστης. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν σχέση με την 
καταχώρηση των υποχρεωτικών πεδίων, το μήκος των πεδίων κλπ.

Στη συνέχεια, αφού συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά 
πεδία ολοκληρώνεται η πράξη με το πάτημα του ‘Enter’ και 
αποστέλλονται τα στοιχεία στο Μηχανογραφικό Κέντρο. Εδώ 
γίνονται κάποιοι επιπλέον έλεγχοι οι οποίοι αφορούν την ορθότητα 
των στοιχείων. Αν κάποιο από τα πεδία δεν είναι σωστά 
καταχωρημένο, τότε αποστέλλεται ένα μήνυμα στο χρήστη το 
οποίο τον πληροφορεί ότι έχει κάνει λάθος, και πρέπει να 
εκτελέσει ξανά την πράξη.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛ ΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Αν τα πεδία είναι σωστά, τότε γίνεται η εγγραφή του 
λογαριασμού στην Βάση Δεδομένων με αριθμό τον επόμενο 
αύξοντα αριθμό, και αποστέλλονται ξανά τα στοιχεία της πράξης 
στο κατάστημα για εκτύπωση.

Έτσι όπως είναι σχεδιασμένο και λειτουργεί το σύστημα έχει 
ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία μιας 
πράξης και τα αποστέλλει στο Κεντρικό σύστημα πάντα, είτε 
πρόκειται για εισαγωγή στοιχείων σε ένα νέο λογαριασμό είτε 
πρόκειται για διόρθωση στοιχείων σε έναν υπάρχοντα. Αυτό 
σημαίνει ότι για να διορθώσει ο χρήστης ένα και μόνο πεδίο που το 
καταχώρησε λάθος, πρέπει να καταχωρήσει αναγκαστικά ξανά όλα 
τα πεδία (επιπλέον φόρτος εργασίας για το χρήστη). Δηλαδή αν ο 
χρήστης έχει κάνει ένα ορθογραφικό λάθος στην καταχώρηση της 
οδού στη Διεύθυνση τότε θα πρέπει να εκτελέσει την πράξη ΔΙΔΣ - 
Διόρθωση διεύθυνσης και να καταχωρήσει ξανά όλα τα πεδία της 
πράξης (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη).

Ένας άλλος περιορισμός του συστήματος είναι ότι κάθε 
οθόνη εισαγωγής δεδομένων δεν μπορεί να έχει πολλά πεδία. Αυτό 
συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, κάθε οθόνη δεν μπορεί να έχει 
περισσότερες από 12 γραμμές και δεύτερον, το σύνολο των 
δεδομένων που συμπληρώνει ο χρήστης σε μία οθόνη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 200 χαρακτήρες. Έτσι η καταχώρηση των 
δεδομένων που έχουν σχέση με τη διαχείριση των λογαριασμών δε 
γίνεται από μία αλλά αναγκαστικά από περισσότερες πράξεις.

Ακόμη όταν ο χρήστης καταχωρεί κωδικούς όπως Χώρα, 
Εθνικότητα, Επάγγελμα, Νόμισμα δεν μπορεί να πάρει στην οθόνη 
καταλόγους των πινάκων με τους κωδικούς αυτούς. Έτσι, πρέπει ή 
να τους θυμάται, ή να ψάχνει σε μηχανογραφημένες καταστάσεις 
για να βρει το σωστό κωδικό.

1.7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ 
(INPUT) ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ (OUTPUT)

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η Πράξη 
(transaction) ΑΝΛΣ -Άνοιγμα λογαριασμού συναλλάγματος για την
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περιγραφή των διεπαφών ανάμεσα στον χρήστη και στο σύστημα. 
Η ίδια πράξη θα παρουσιαστεί και στο κεφάλαιο αυτό σαν 
παράδειγμα για την περιγραφή των στοιχείων εισόδου (inputs) και 
εξόδου (outputs) των συναλλαγών.

1.7.1. Στοιχεία εισόδου μιας πράξης

Ο ταμίας καταχωρεί τα πεδία της πράξης Ανοίγματος 
λογαριασμού συναλλάγματος όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΝ ΑΣ - ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 
Δ/ΝΣΗ 
Τ.Κ. - ΠΟΛΗ 
ΧΩΡΑ
ΑΡ.ΤΑΥΤ/ΔΙΑΒ. 
ΚΑΤ. ΠΕΛΑΤΗ 
ΚΑΤ. ΛΟΓΑΡ. 
ΕΝΔ.ΚΟΙΝ. ΛΟΓ.

ΛΥΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 100 
12345 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
GR
A 1234657 
1 
1

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΝΟΜΙΣΜΑ

1

001
088888888
001
USD

Ο χρήστης στο σημείο αυτό δεν έχει κανενός είδους βοήθεια 
από το σύστημα. Επιπλέον πρέπει να γνωρίζει όλους τους κωδικούς 
που θέλει να καταχωρήσει (επαγγέλματος, εθνικότητας κλπ.) χωρίς 
να έχει τη δυνατότητα εμφάνισής τους σε παράθυρο.

1.7.2. Στοιχεία εξόδου μιας πράξης

Αφού γίνει η καταχώρηση και η αποστολή όλων των πεδίων 
στο Μηχανογραφικό κέντρο, ακολουθεί η εκτύπωση της 
συναλλαγής. Η εκτύπωση έχει όλα τα στοιχεία που 
καταχωρήθηκαν νωρίτερα και επιπλέον έχει και τις περιγραφές 
των κωδικών.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 01/02/2000
ΑΡΙΘ. ΑΟΓΑΡ. 10000011
ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 100
Τ.Κ. - ΠΟΛΗ 13245 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΩΡΑ GR ΕΛΛΑΔΑ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΡ.ΤΑΥΤ/ΔΙΑΒ. A 1234657
Α.Φ.Μ. 088888888
ΚΑΤ. ΠΕΛΑΤΗ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 001 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΤΗΓ. ΑΟΓΑΡ. 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΝΟΜΙΣΜΑ USD ΔΟΑΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.
ΕΝΔ.ΚΟΙΝ. ΛΟΓ. 1 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Οι εκτυπώσεις των πράξεων γίνονται είτε σε λευκό χαρτί Α4 
(όπως της πράξης ΑΝΛΣ που περιγράφεται παραπάνω) είτε σε 
προεκτυπωμένο παραστατικό (όπως αυτό που περιγράφεται 
παρακάτω, μιας πράξης κατάθεσης).

ΑΡ.ΠΡΑΞ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΜ.ΠΡΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ__________________________________ ΑΙΤΙΟ Λ______ VALEUR_______ ΗΜ.ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ______________ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

Στο Παράρτημα περιγράφονται επιπλέον και οι παρακάτω 
πράξεις:
• ΔΙΑΣ - Διόρθωση Διεύθυνσης (Υπόδειγμα 1.1)
• ΕΚΛΣ - Πράξη Εκτύπωσης Στοιχείων Κατόχου Λογαριασμού 

(Υ πόδειγμα 1.2)
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• ΕΥΛΣ - Πράξη Εκτύπωσης Υπολοίπου Λογαριασμού 
(Υπόδειγμα 1.3)

• ΚΜΒΣ - Πράξη Κατάθεσης με Βιβλιάριο (Υπόδειγμα 1.4)

Οι παραπάνω πράξεις είναι αντιπροσωπευτικές όλων των 
κατηγοριών των πράξεων (καταχώρησης, διόρθωσης, εκτύπωσης, 
οικονομικές).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ 11ΡΟΦΟΡ1AKO Υ ΣΥΣΤΙΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1.7.3. Μηχανογραφικές καταστάσεις.

Εκτός από τις εκτυπώσεις που παίρνουν οι χρήστες με την 
ολοκλήρωση των πράξεων όπως αυτές που περιγράφονται 
παραπάνω, υπάρχουν και οι καταστάσεις οι οποίες εκτυπώνονται 
από το μηχανογραφικό κέντρο και αποστέλλονται στα 
καταστήματα.. Οι κυριότερες από τις καταστάσεις αυτές 
περιγράφονται στη συνέχεια.

Α. Ημερήσια κίνηση λογαριασμών καταθέσεων σε συνάλλαγμα
Η κατάσταση αυτή εκδίδεται καθημερινά και εμφανίζει τις 

κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας στο 
κατάστημα (Υπόδειγμα 1.5).

Β. Μηνιαία κατάσταση υπολοίπων λογαριασμών καταθέσεων σε 
συνάλλαγμα

Η κατάσταση αυτή εκδίδεται στο τέλος του μήνα και 
εμφανίζει τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών (Υπόδειγμα 1.6).

Γ. Κατάσταση δεσμεύσεων - αποδεσμεύσεων
Εκδίδεται όταν δεσμεύεται ή αποδεσμεύεται κάποιος 

λογαριασμός με το σύνολο ή μέρος του υπολοίπου του (Υπόδειγμα 
1.7).

Δ. Κατάσταση λογαριασμών με ειδικό επιτόκιο
Η κατάσταση αυτή εκδίδεται όταν υπάρχουν λογαριασμοί του 

καταστήματος με ειδικό επιτόκιο (Υπόδειγμα 1.8).

Ε. Αντίγραφο κίνησης λογαριασμών
Εκδίδεται το αντίγραφο κίνησης για κάθε λογαριασμό και 

αποστέλλεται, όποτε προβλέπεται, είτε στο κατάστημα είτε στη 
διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης (Υπόδειγμα 1.9).
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Οι καταστάσεις που αναφέρονται παραπάνω χρησιμεύουν 
κυρίως στον έλεγχο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο 
κατάστημα.

1.8. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Πληροφοριακό Σύστημα Καταθέσεων Συναλλάγματος 
παρουσιάζει πολλά προβλήματα, τα οποία αναπόφευκτα μας 
οδηγούν στον ανασχεδιασμό του συστήματος. Τα προβλήματα αυτά 
έχουν να κάνουν με το μηχανογραφικό εξοπλισμό, τη μη 
φιλικότητα του συστήματος, την ανεπάρκεια της πληροφόρησης 
που παρέχουν στο χρήστη.

1.8.1. Γενικά χαρακτηριστικά

* Ασύνδετες επιμέρους τραπεζικές εφαρμογές.
Στο υφιστάμενο σύστημα, οι τραπεζικές εφαρμογές είναι τελείως 
ανεξάρτητες. Δε συνεργάζονται και δεν μπορούν να 
ανταλλάξουν στοιχεία. Έτσι, οι εφαρμογές Καταθέσεων 
Συναλλάγματος και Καταθέσεων Δραχμών παρά το γεγονός ότι 
είναι συγγενείς εφαρμογές που αφορούν τις καταθέσεις των 
πελατών δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση.

* Μεγάλος αριθμός πράξεων.
Λόγω των περιορισμών του συστήματος σε 12 γραμμές ανά 
οθόνη και 200 χαρακτήρων για όλες τις πράξεις εισαγωγής 
στοιχείων υπάρχουν πολλές πράξεις, για διαδικασίες όπως 
άνοιγμα ή διόρθωση λογαριασμού.

* Μεγάλο κόστος ανάπτυξης εφαρμογών.
Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις σε μηχανογραφικό εξοπλισμό 
και αμέτρητες ανθρωποώρες για την ανάπτυξη των εφαρμογών.
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1.8.2. Υφιστάμενο€ Μηχανογραφικός εξοπλισμός

Ο υφιστάμενος εξοπλισμός με το μοντέλο ‘Controllers’ - 
κουτά τερματικά είναι εξοπλισμός ξεπερασμένης τεχνολογίας και 
παρουσιάζει πολλά μειονεκτήματα:
* Ελλιπής υποστήριξη από τους προμηθευτές.

Οι προμηθευτές έχουν σταματήσει να παράγουν πλέον και να 
υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

* Τα τερματικά δεν υποστηρίζουν το παραθυρικό περιβάλλον.
Αυτό δημιουργεί πρόβλημα μετάβασης σε ένα άλλο πιο 
σύγχρονο παραθυρικό, γραφικό περιβάλλον.

* Προβλήματα επεκτασιμότητας
Κάθε Controller υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο αριθμό 
τερματικών χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσεις 
περισσότερα.

* Λειτουργικά προβλήματα στα εξαρτώμενα καταστήματα.
Όταν για κάποιο λόγο δε λειτουργεί ο ‘Controller’ π.χ. λόγω 
διακοπής ρεύματος ή λόγω τηλεπικοινωνιακού προβλήματος 
τότε δε λειτουργούν και τα εξαρτώμενα (‘remote’) καταστήματα 
παρότι τα καταστήματα αυτά μπορεί να μην έχουν κανένα 
απολύτως πρόβλημα.

1.8.3. Δύσκολο στο χειρισμό του από τον χρήστη

Το Πληροφοριακό Σύστημα Καταθέσεων Συναλλάγματος δεν
είναι ιδιαίτερα φιλικό στο χρήστη.
* Ο ταμίας (teller) για να εκτελέσει μία πράξη πρέπει να θυμάται 

κωδικό της, ενώ εάν δεν τον θυμάται θα πρέπει να ανατρέχει σε 
καταλόγους με τους κωδικούς όλων των πράξεων για να τον 
βρει.

* Ο χρήστης όταν εκτελεί μία πράξη δεν μπορεί να πάρει κανενός 
είδους βοήθεια (για ολόκληρη την πράξη ή για κάθε πεδίο 
ξεχωριστά).

* Αν ο χρήστης κάνει κάποιο λάθος στην καταχώρηση ενός 
πεδίου σε μία πράξη τότε θα πρέπει να εκτελέσει την 
αντίστοιχη πράξη διόρθωσης και να καταχωρήσει ξανά όλα τα 
πεδία της πράξης από την αρχή.
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* Όταν ο χρήστης καταχωρεί κωδικούς πινάκων (Χώρα, 
Επάγγελμα, κλπ.) δεν μπορεί να πάρει στην οθόνη καταλόγους 
των πινάκων αυτών και να επιλέξει από εκεί. Έτσι, πρέπει ή να 
τους θυμάται ή να ψάχνει σε μηχανογραφημένες καταστάσεις 
για να βρει τον σωστό κωδικό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1.8.4. Ανεπάρκεια Πληροφόρησης

Το Πληροφοριακό Σύστημα Καταθέσεων Συναλλάγματος δεν 
είναι πελατοκεντρικό. Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα και 
ελλείψεις:
* Ο χρήστης του συστήματος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τους 

λογαριασμούς ενός πελάτη στο κατάστημά του και πολύ 
περισσότερο στα υπόλοιπα καταστήματα.

* Ο χρήστης δεν μπορεί να αντλήσει πληροφορίες άμεσα από το 
σύστημα για τη συνολική εικόνα του πελάτη παρά μόνο για κάθε 
λογαριασμό ξεχωριστά.

* Η πληροφόρηση που παρέχεται είναι ως επί το πλείστον σε 
μορφή καταστάσεων που εκτυπώνονται από το Μηχανογραφικό 
Κέντρο και όχι άμεση.

* Οι πληροφορίες που φυλάσσονται στη Βάση Δεδομένων του 
Συστήματος για τον πελάτη δεν είναι αρκετές.
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2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Πληροφοριακό Σύστημα Καταθέσεων Συναλλάγματος 
παρουσιάζει πολλά προβλήματα, τα οποία μας οδηγούν στην 
απόφαση για ανασχεδιασμό του συστήματος. Ο ανασχεδιασμός 
αυτός είναι μια ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του 
Μηχανογραφικού Συστήματος της Τράπεζας. Το συγκεκριμένο 
σύστημα χρησιμοποιείται ως πιλότος και εάν πετύχει, τότε η ίδια 
φιλοσοφία και πλατφόρμα θα εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες 
εφαρμογές. Οι διαδικασίες σε γενικές γραμμές θα παραμείνουν 
ίδιες ενώ το Πληροφοριακό Σύστημα μπορεί να αλλάξει ριζικά.

Για να ανταποκριθεί η τράπεζα στις αυξημένες απαιτήσεις 
της εποχής μας πρέπει να προχωρήσει στην ανάπτυξη τραπεζικών 
προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία θα ικανοποιούν συγκεκριμένες 
ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών. Πρέπει να έχει 
αποτελεσματικό και συστηματικό marketing και να γίνονται 
προσπάθειες πρόβλεψης και δημιουργίας αγοράς. Συνεπώς, το νέο 
σύστημα πρέπει να είναι Πελατοκεντρικό. Με την ανάπτυξη ενός 
τέτοιου συστήματος θα επιτευχθεί πλέον υψηλής ποιότητας 
εξυπηρέτηση των πελατών, καλύτερη λειτουργική παρακολούθηση 
των πελατών και καλύτερη πληροφόρηση για κάθε πελάτη.

Με την έννοια Πελατοκεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα 
εννοείτε το σύστημα το οποίο είναι προσανατολισμένο στον 
πελάτη, στις συνήθειες και στα ενδιαφέροντά του. Το κύριο 
χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού θα είναι η μοναδικότητα του 
πελάτη. Ο πελάτης θα έχει έναν μοναδικό κωδικό, με τον οποίο θα 
είναι συνδεδεμένες όλες οι σχέσεις του με την τράπεζα. Πρέπει να 
συγκεντρωθούν πολύ περισσότερα στοιχεία, πέρα από τα βασικά 
στοιχεία του πελάτη. Τα στοιχεία αυτά, μπορεί να έχουν σχέση με
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την οικογενειακή και την οικονομική του κατάσταση, τα 
ενδιαφέροντα ή τις συνήθειές του.

Ο πελάτης τώρα πλέον θα έχει έναν κωδικό στη Βάση 
Δεδομένων των Πελατών, τον οποίο θα αποκτά όταν 
καταχωρούνται τα στοιχεία του. Για κάθε λογαριασμό που θα 
ανοίγει ο πελάτης θα παίρνει και έναν ξεχωριστό κωδικό 
λογαριασμού. Όλοι αυτοί οι λογαριασμοί όμως θα είναι 
συνδεδεμένοι κάτω από τον μοναδικό κωδικό του πελάτη.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Καταθέσεων Συναλλάγματος δεν 
θα πρέπει να είναι απομονωμένο από τα υπόλοιπα συστήματα 
(Καταθέσεων δραχμών, Χορηγήσεων κλπ.) τα οποία θα 
αναπτυχθούν στο μέλλον. Πρέπει να προβλεφθούν γέφυρες 
επικοινωνίας και συνεργασίας σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον 
με συνδεδεμένες εφαρμογές.

Για να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα, η τράπεζα πρέπει να 
προχωρήσει στην ανάπτυξη μιας νέας πλατφόρμας σύγχρονης 
τεχνολογίας. Το νέο σύστημα πρέπει να είναι ένα ανοιχτό σύστημα 
το οποίο θα μπορεί να αλληλεπιδρά με άλλα συστήματα και 
αρχιτεκτονικές.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Καταθέσεων Συναλλάγματος 
της Τράπεζας ‘X’ θα είναι ένα On-Line’ σύστημα το οποίο θα 
βασίζεται σε μία ‘client - server’ αρχιτεκτονική. Το νέο αυτό 
σύστημα θα λειτουργεί αυτόνομα, ενώ οι παλιές τραπεζικές 
εφαρμογές θα λειτουργούν όπως λειτουργούσαν μέχρι τώρα 
(μοντέλο ‘Controller’ - τερματικά). Αν το νέο Πληροφοριακό 
Σύστημα λειτουργήσει επιτυχώς τότε και οι υπόλοιπες εφαρμογές 
θα ανασχεδιαστούν ώστε να λειτουργήσουν στο νέο ενοποιημένο 
περιβάλλον.

Το νέο σύστημα θα είναι ένα Σύστημα Επεξεργασίας 
Συναλλαγών (TPS) το οποίο θα υποστηρίζει το λειτουργικό επίπεδο 
της τράπεζας, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και ένα Πληροφοριακό 
Σύστημα Διοίκησης - (MIS) παρέχοντας πληροφόρηση στο επίπεδο 
διοίκησης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛ ΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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Το νέο σύστημα πρέπει να υποστηρίζει γρήγορη δημιουργία 
και υποστήριξη τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι, 
ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην επιλογή των εργαλείων 
ανάπτυξης των εφαρμογών. Η ανάπτυξη των εφαρμογών πρέπει να 
είναι εύκολη, γρήγορη, τεκμηριωμένη και χαμηλού κόστους.

Επιπλέον, πολύ μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στη 
φιλικότητα του νέου περιβάλλοντος στο χρήστη. Το περιβάλλον 
αυτό πρέπει να βασίζεται στα ‘standards’ που εφαρμόζονται διεθνώς, 
να είναι δηλαδή γραφικό και παραθυρικό.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Καταθέσεων Συναλλάγματος 
θα είναι ένα σύστημα ιδιαίτερα φιλικό στο χρήστη. Πέραν του 
γεγονότος ότι θα εκτελείται κάτω από παραθυρικό περιβάλλον με 
πολύ εύκολες διεπαφές, θα προσφέρει σημαντική βοήθεια και 
υποστήριξη στους χρήστες σε κάθε σημείο της εφαρμογής. Ακόμη 
σε πολλά σημεία θα υπάρχει και περιγραφή των διαδικασιών τις 
οποίες πρέπει να ακολουθούν οι χρήστες.

Η εκτέλεση των προγραμμάτων γίνεται μέσω μενού 
προγραμμάτων (pull down menus) οπότε οι χρήστες δεν θα είναι 
απαραίτητο να θυμούνται ονόματα πράξεων.

Τα αρχεία της εφαρμογής θα ανασχεδιαστούν σε μεγάλο 
βαθμό ώστε να υποστηρίζουν την πελατοκεντρική φιλοσοφία του 
νέου συστήματος. Θα δημιουργηθεί ένα αρχείο πελατών (CIF - 
Customer Information File) το οποίο θα περιέχει όλες τις 
πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τον πελάτη. Με το αρχείο αυτό 
θα συνδέεται το αρχείο των λογαριασμών των πελατών. Στο μέλλον 
με το ‘CIF’ μπορούν να συνδεθούν και τα αρχεία λογαριασμών των 
πελατών των υπολοίπων εφαρμογών οι οποίες θα ενταχθούν στο 
νέο σύστημα.

Μερικές από τις καταστάσεις που υπάρχουν στο υφιστάμενο 
σύστημα και χρησιμεύουν στον έλεγχο των συναλλαγών που 
πραγματοποιήθηκαν στο κατάστημα θα εξακολουθήσουν να 
εκτυπώνονται και στο νέο σύστημα, με τη διαφορά ότι θα 
εκτυπώνονται στο κατάστημα και όχι στο Μηχανογραφικό κέντρο. 
Επιπλέον όμως θα δημιουργηθούν και άλλες καταστάσεις οι οποίες 
θα παρέχουν πληροφόρηση για τον κάθε πελάτη και την
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αποδοτικότητά του, τα τραπεζικά προϊόντα και τις οργανωτικές 
μονάδες.

Το νέο σύστημα θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης και 
άλλων γλωσσών πέραν της Ελληνικής κι αυτό γιατί μπορεί να 
εγκατασταθεί σε κάποια άλλη τράπεζα θυγατρική της Τράπεζας ‘X’ 
στο εξωτερικό. Όλα τα μενού, οι οθόνες εισαγωγής στοιχείων, η 
βοήθεια και τα στοιχεία εξαγωγής πρέπει να εμφανίζονται και στις 
άλλες γλώσσες.

Επιπλέον το νέο σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
υποστήριξης και άλλων τραπεζών εκτός από την Τράπεζα ‘X’, γιατί 
μπορεί να εγκατασταθεί σε κάποια άλλη θυγατρική τράπεζα στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2.2. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (HARDWARE)

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκε ότι παράλληλα με 
την ανάπτυξη του νέου πελατοκεντρικού συστήματος η Τράπεζα 
πρέπει να προχωρήσει σε μία νέα πλατφόρμα σύγχρονης 
τεχνολογίας η οποία θα της επιτρέψει να γίνει περισσότερο 
ανταγωνιστική στο νέο τραπεζικό περιβάλλον.

Για να λειτουργήσει η εφαρμογή Καταθέσεων 
Συναλλάγματος κάτω από ένα νέο τεχνολογικό περιβάλλον πρέπει 
να γίνει πρώτα - πρώτα αναβάθμιση του εξοπλισμού. Το μοντέλο 
‘Controller’ - κουτά τερματικά πρέπει να εγκαταλειφθεί και να 
χρησιμοποιηθεί η αρχιτεκτονική ‘Client - Server’.

Σε κάθε κατάστημα θα υπάρχει ένα αυτόνομο τοπικό δίκτυο 
(LAN) το οποίο θα συνδέεται με το Μηχανογραφικό Κέντρο. Στο 
δίκτυο αυτό ο ‘Server’ (Υπηρέτης) θα παίζει το ρόλο του Η/Υ 
εξυπηρέτησης του δικτύου και οι ισχυροί σταθμοί εργασίας (clients) 
θα εκτελούν τις τραπεζικές εργασίες.

Το Λειτουργικό Σύστημα του ‘Server’ και των σταθμών 
εργασίας μπορεί να είναι τα Windows NT ή το OS/2.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Επιπλέον στο δίκτυο θα υπάρχουν και εκτυπωτές δικτύου 
(ένας εκτυπωτής ακίδων και ένας ή περισσότεροι εκτυπωτές ‘Laser’ 
ανάλογα με τη δυναμικότητα του καταστήματος) στους οποίους θα 
δίνονται οι εκτυπώσεις από όλους τους σταθμούς εργασίας του 
καταστήματος ή από τον ‘Server’.

Σε κάθε κατάστημα πρέπει να υπάρχει και ένας σαρωτής 
εικόνας (scanner) ο οποίος θα χρησιμοποιείται στην ψηφιοποίηση 
των φωτογραφιών και των υποδειγμάτων υπογραφών των πελατών.

Οι σταθμοί εργασίας, ο ‘Server’, οι εκτυπωτές δικτύου και ο 
σαρωτής εικόνας θα είναι όλοι συνδεδεμένοι στο δίκτυο του 
καταστήματος μέσω μιας δομημένης καλωδίωσης.

Όσον αφορά τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, εκτός από τον 
διαμορφωτή (modem) σε κάθε κατάστημα θα υπάρχει ένα ‘Hub’ το 
οποίο θα επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των σταθμών εργασίας, 
του ‘Server’ και των εκτυπωτών δικτύου. Επίσης θα υπάρχει ο 
‘Router’ ο οποίος είναι μία πολύ σημαντική τηλεπικοινωνιακή 
συσκευή και κύρια αποστολή του είναι να δρομολογεί τα δεδομένα 
από το κατάστημα στον προορισμό τους επιλέγοντας κάθε φορά την 
καλύτερη διαδρομή.

Οι τραπεζικοί εκτυπωτές θα αντικατασταθούν από νέους 
εκτυπωτές οι οποίοι δε θα έχουν ρολό χαρτιού για την εκτύπωση 
των συναλλαγών. Οι συναλλαγές δε θα εκτυπώνονται την ίδια 
στιγμή στο σεντόνι του εκτυπωτή αλλά θα καταγράφονται στο 
ηλεκτρονικό ημερολόγιο και θα εκτυπώνονται στο τέλος της 
ημέρας.
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Κεντρικός
Η/Υ

Modem

Τηλεπικοινωνιακό | 
Δίκτυο

Modem J

Μέσω του νέου Συστήματος οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση 
στις εφαρμογή Καταθέσεων Συναλλάγματος, η οποία θα είναι μία 
νέα On-Line Real-Time’ εφαρμογή. Οι υπόλοιπες On-Line Real-Time’ 
τραπεζικές εφαρμογές θα λειτουργούν όπως και πρώτα με τους 
‘Controllers’.
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Το νέο σύστημα θα μπορεί να προσφέρει και επικοινωνία 
μεταξύ χρηστών διαφορετικών καταστημάτων (Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2.3. ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα Καταθέσεων 
Συναλλάγματος, δεν θα υπάρχει πλέον μία βάση δεδομένων στην 
οποία θα φυλάσσονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους 
πελάτες και τους λογαριασμούς της τράπεζας αλλά δύο.

Η μία θα είναι η Βάση Δεδομένων των Πελατών και η άλλη η 
Βάση Δεδομένων των Λογαριασμών. Οι Βάσεις αυτές δεν θα είναι 
ιεραρχικές όπως ήταν μέχρι τώρα αλλά σχεσιακές βάσεις 
δεδομένων.

Εκτός από τις παραπάνω δύο βασικές βάσεις δεδομένων στη 
νέα εφαρμογή θα υπάρχει το αρχείο του Ηλεκτρονικού 
ημερολογίου και το αρχείο των Κατηγοριών κωδικών τα οποία θα 
έχουν προσαρμοσθεί στο νέο περιβάλλον.

Το αρχείο των Επιτοκίων θα λειτουργεί σε γενικές γραμμές 
όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα.

2.3.1. Βάση Δεδομένων Πελατών

Η Βάση Δεδομένων των Πελατών θα αποτελείται από πίνακες 
(tables), οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Οι πίνακες 
αυτοί περιγράφονται στη συνέχεια:
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TABLE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ Βασικά Στοιχεία του Πελάτη
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιουσιακά στοιχεία του πελάτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιστορικά οικονομικά στοιχεία του 
πελάτη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Διευθύνσεις που έχει δηλώσει ο 
πελάτης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Υπάλληλοι της τράπεζας οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι για την 
παρακολούθηση του πελάτη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τομείς στους οποίους 
δραστηριοποιείται ο Πελάτης

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Εξωεπαγγελματικά ενδιαφέροντα του 
πελάτη - Hobbies

Η δομή της Βάσης Δεδομένων του Πελάτη περιγράφεται 
στην επόμενη σελίδα.

ΔΟΜΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
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2.3.1.1.Πελάτΐ]ς

Στο επίκεντρο της Βάσης θα βρίσκεται ο πελάτης (table 
ΠΕΛΑΤΗΣ), με όλα τα βασικά στοιχεία που τον αφορούν. Τα 
δεδομένα τα οποία θα αποθηκεύονται τώρα και θα αφορούν τον 
πελάτη θα είναι πολύ περισσότερα από ότι μέχρι σήμερα.

Πρωτεύον κλειδί της Βάσης δεδομένων του πελάτη είναι ο 
κωδικός του πελάτη. Ο κωδικός του πελάτη θα είναι ένας αριθμός 
εννέα ψηφίων ο οποίος θα δίνεται τη στιγμή που θα ανοίγει ο 
πελάτης. Ο κωδικός θα έχει τη μορφή 99999999-0 όπου 99999999 
είναι ένας αύξων αριθμός ενώ το τελευταίο ψηφίο 0 είναι το ψηφίο 
ελέγχου ορθότητας του κωδικού.

Εκτός από το πρωτεύον κλειδί που είναι ο κωδικός του 
πελάτη θα υπάρχουν και άλλα εναλλακτικά κλειδιά. Ως 
εναλλακτικά κλειδιά δηλώνονται τα πεδία :

•Ονοματεπώνυμο πελάτη
•Αριθμός ταυτότητας
•Ημερομηνία γέννησης
•ΑΦΜ.

Ο λόγος ύπαρξης των επιπλέον κλειδιών είναι για την εύκολη 
και γρήγορη αναζήτηση των πελατών.

Σε καμμία περίπτωση δεν θα υπάρχουν διπλοεγγραφέντες 
πελάτες. Η μοναδικότητα του πελάτη θα πιστοποιείται από 
ελέγχους οι οποίοι θα γίνονται στα πεδία:

Φυσικά Πρόσωπα Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας 
Ημερομηνία Γέννησης

Νομικά Πρόσωπα Επωνυμία
ΑΦΜ
Ημερομηνία 'Ιδρυσης
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Τ(χ κυριότερα από τα βασικά στοιχεία του πελάτη είναι:

0 Κωδικός πελάτη 
0 Επώνυμο πελάτη 
0 Δεύτερο επώνυμο πελάτη 
0 Όνομα πελάτη 
0 Όνομα πατρός 
0 Όνομα μητρός 
0 Όνομα συζύγου 
0 Ημερομηνία Γέννησης 
0 Ημερομηνία εγγραφής 
0 Φύλο
0 Αριθμός Ταυτότητας 
0 Αρχή έκδοσης Αστυνομικής Ταυτότητας 
0 Ημερομηνία έκδοσης Αστυνομικής Ταυτότητας 
0 Αριθμός διαβατηρίου 
0 ΑΦΜ
0 Κωδικός Δ.Ο.Υ.
0 Χώρα 
0 Εθνικότητα 
0 Γλώσσα επικοινωνίας 
0 Κωδικός Επαγγέλματος 
0 Κατάστημα πελάτη
0 Ένδειξη κατοίκου ή μη κατοίκου Ευρωπαϊκής Ένωσης 
0 Επίπεδο σπουδών 
0 Οικογενειακή κατάσταση 
0 Αριθμός τέκνων 
0 Φωτογραφία του πελάτη 
0 Υπόδειγμα υπογραφής του πελάτη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2.3.1.2.Περιουσιακά Στοιχεία

Στον πίνακα ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ θα αποθηκεύονται 
τα περιουσιακά στοιχεία που γνωρίζουμε ότι κατέχει ο πελάτης. 
Κλειδί στον πίνακα αυτόν θα είναι ο ΑΙΑ του στοιχείου.
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Τα κυριόχερα από τα δεδομένα που θα κρατούνται στον 
πίνακα των περιουσιακών στοιχείων είναι:

0 Ο Α/Α του στοιχείου
0 Ο κωδικός του περιουσιακού στοιχείου (οικόπεδο, διαμέρισμα, 

αυτοκίνητο)
0 Πληροφορίες για το περιουσιακό στοιχείο 
0 Ιστορικά οικονομικά στοιχεία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚATΑΘΙΙΣΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑ1 'ΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2.3.1.3.Διευθύνσεις

Στον πίνακα ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ θα βρίσκονται όλες οι 
διευθύνσεις που έχει δηλώσει ο πελάτης. Κλειδί στον πίνακα αυτόν 
θα είναι ο Αύξων αριθμός της διεύθυνσης. Ο πελάτης θα μπορεί να 
δηλώσει πολλές διευθύνσεις από τις οποίες μία θα είναι η 
διεύθυνση αποστολής της αλληλογραφίας.

Τα κυριότερα από τα στοιχεία που θα κρατούνται στο table 
των διευθύνσεων είναι:

0 Ο αύξων αριθμός της διεύθυνσης 
0 Οδός 
0 Αριθμός 
0 Πόλη
0 Κωδικός Νομού 
0 Ταχυδρομικός Κωδικός 
0 Κωδικός χώρας 
0 Αυτόματος αριθμός κλήσης 
0 Τηλέφωνο 
0 Δεύτερο Τηλέφωνο 
0 FAX 
0 e-mail
0 Κατηγορία διεύθυνσης (Οικίας, εργασίας, εξοχικού κλπ.)
0 Ένδειξη βασικής διεύθυνσης αποστολής αλληλογραφίας.
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2.3.1.4.Υπενθννοι Υπάλλ,ηλοι

Στον πίνακα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ θα 
αποθηκεύονται (ιστορικά) τα στοιχεία όλων των υπαλλήλων της 
τράπεζας οι οποίοι ήταν, είναι ή θα είναι υπεύθυνοι για την 
παρακολούθηση του πελάτη. Η δυνατότητα αυτή έχει σημασία για 
τους μεγάλους πελάτες.

Τα κυριότερα από τα στοιχεία που θα κρατούνται στον πίνακα 
αυτόν είναι:

0 Ο κωδικός του υπαλλήλου.
0 Η ημερομηνία από την οποία είναι υπεύθυνος ο υπάλληλος για 

τον πελάτη
0 Η ημερομηνία ακύρωσης του υπευθύνου υπαλλήλου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2.3.1.5. Επαγγελματικές Αραστΐ]ριότητες

Στον πίνακα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ θα 
κρατούνται όλοι οι επαγγελματικοί χώροι στους οποίους 
δραστηριοποιείται ο πελάτης (π.χ. Αγορά Ακινήτων, Αγορά 
ομολόγων, Χρηματιστήριο). Οι κωδικοί των δραστηριοτήτων 
προέρχονται από το αρχείο κατηγοριών κωδικών (κωδικοί 
επαγγελμάτων).

Τα κυριότερα από τα στοιχεία που θα κρατούνται στον πίνακα 
αυτόν είναι:

0 Ο αύξων αριθμός της δραστηριότητας 
0 Ο κωδικός της δραστηριότητας.

2.3.1.6. Ενδιαφέροντα

Στον πίνακα ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ θα φυλάσσονται όλα τα 
ενδιαφέροντα και οι εξωεπαγγελματικές δραστηριότητες που έχει 
δηλώσει ο πελάτης (π.χ. Ιστιοπλοΐα, κυνήγι, ενασχόληση με τα 
κοινά). Οι κωδικοί των ενδιαφερόντων θα προέρχονται από το 
αρχείο κατηγοριών κωδικών (κωδικοί ‘hobby’).
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Τα κυριότερα από τα στοιχεία τα οποία θα κρατούνται στον 
πίνακα αυτόν είναι:

0 Ο αύξων αριθμός του ενδιαφέροντος.
0 Ο κωδικός του ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2.3.2. Βάση Δεδομένων Λογαριασμών

Στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα Καταθέσεων 
Συναλλάγματος, όλοι οι Λογαριασμοί θα αποθηκεύονται στη Βάση 
Δεδομένων των Λογαριασμών Καταθέσεων Συναλλάγματος.

Οι πίνακες που υπήρχαν μέχρι σήμερα εξακολουθούν να 
υπάρχουν και επιπλέον προστίθενται κι άλλοι. Στη συνέχεια 
περιγράφονται οι πίνακες της Βάσης Δεδομένων των Λογαριασμών 
Καταθέσεων Συναλλάγματος.

TABLE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ν/Π

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Τα βασικά στοιχεία του 
Λογαριασμού

ΝΕΟΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι συνδικαιούχοι του 
Λογαριασμού

ΠΑΛΙΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ

Οι εγγραφές που θα βοηθήσουν 
στον υπολογισμό των τόκων

ΠΑΛΙΟΣ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Οι εγγραφές που θα περιέχουν 
κεφάλαια τα οποία δεν είναι 
ακόμη διαθέσιμα

ΠΑΛΙΟΣ

ΜΗ
ΕΚΤΥΠΩΘΕΙΣΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι κινήσεις οι οποίες θα έχουν 
γίνει με συναλλαγές χωρίς 
βιβλιάριο και θα πρέπει να 
εκτυπωθούν

ΠΑΛΙΟΣ

ΕΠΙΤΑΓΕΣ Οι επιταγές που θα εκδίδονται 
για λογαριασμό των πελατών

ΠΑΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιστορικά οικονομικά στοιχεία 
του λογαριασμού

ΝΕΟΣ
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Οι πίνακες Συνδικαιούχοι, Εγγραφές Εκτοκισμού, Μη 
Διαθέσιμα Κεφάλαια, Μη Εκτυπωθείσες Εγγραφές, Επιταγές θα 
λειτουργήσουν σε γενικές γραμμές όπως λειτουργούσαν μέχρι 
σήμερα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2.3.2.1. Λ ογαριασμοί

Στον πίνακα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ θα βρίσκονται όλοι οι 
Λογαριασμοί του συστήματος. Πρωτεύον κλειδί (Primary key) στον 
πίνακα αυτόν είναι ο κωδικός του Λογαριασμού. Δευτερεύον κλειδί 
(Foreign key) είναι ο κωδικός πελάτη. Ο κωδικός λογαριασμού είναι 
ίδιος με τον κωδικό που ισχύει μέχρι σήμερα, για να υπάρχει 
συμβατότητα με το υπάρχον σύστημα.

Τα κυριότερα από τα στοιχεία που θα κρατούνται στον πίνακα 
των λογαριασμών είναι:
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0 Αριθμός λογαριασμού 
0 Κωδικός πελάτη
0 Κατηγορία λογαριασμού (Ταμιευτηρίου ή Όψεως) 
0 Κατάστημα λογαριασμού 
0 Νόμισμα Λογαριασμού 
0 Επιτόκιο λογαριασμού 
0 Υπόλοιπο λογαριασμού 
0 Διαθέσιμο υπόλοιπο λογαριασμού 
0 Δεσμευμένο υπόλοιπο λογαριασμού 
0 Υπόλοιπο Βιβλιαρίου 
0 Γραμμή βιβλιαρίου 
0 Σύνολο καταθέσεων 
0 Σύνολο αναλήψεων.

2.3.2.2. Οικονομικά Στοιχεία

Στον πίνακα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ θα αποθηκεύονται 
τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία που ενδιαφέρουν το λογαριασμό. 
Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στην κρίση για την αποδοτικότητα 
του λογαριασμού. Κλειδί στον πίνακα αυτόν θα είναι το έτος.

Τα δεδομένα που θα κρατούνται στον πίνακα των 
οικονομικών στοιχείων είναι:

0 Το έτος (π.χ. 1999, 2000, 2001 κλπ.)
0 Το σύνολο των καταθέσεων
0 Το σύνολο των αναλήψεων
0 Το σύνολο των τόκων του Α’ εξαμήνου
0 Το σύνολο των τόκων του Β’εξαμήνου
0 Το υπόλοιπο του λογαριασμού στο τέλος κάθε μήνα
0 Ο συνολικός αριθμός των συναλλαγών
0 Ο συνολικός χρόνος εξυπηρέτησης του πελάτη για το 

λογαριασμό αυτό.
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2.3.3. Ημερήσιο Αργείο Κίνησης

Το Ημερήσιο αρχείο κίνησης ανασχεδιάζεται. Το αρχείο 
αυτό εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία και δεν είναι πλέον σειριακό 
αρχείο με δείκτες αλλά σχεσιακή βάση δεδομένων.

Πρωτεύον κλειδί στο νέο Ημερήσιο αρχείο κίνησης θα είναι 
η ημερομηνία και η ταυτότητα της συναλλαγής. Εναλλακτικό 
κλειδί θα είναι ο κωδικός πελάτη και ο κωδικός λογαριασμού.

Τα κυριότερα από τα στοιχεία που θα φυλάσσονται στο 
Ημερήσιο αρχείο κίνησης είναι:

0 Η ημερομηνία της συναλλαγής 
0 Η ταυτότητα της συναλλαγής 
0 Η ώρα της συναλλαγής
0 Το είδος της συναλλαγής (π.χ. Άνοιγμα Λογαριασμού ή 

Ανάληψη με βιβλιάριο)
0 Η κατηγορία της εγγραφής (Χρέωση ή Πίστωση)
0 Ο κωδικός πελάτη 
0 Ο κωδικός λογαριασμού 
0 Το ποσό της κίνησης 
0 Το επιτόκιο της συναλλαγής 
0 Η Valeur της συναλλαγής 
0 Η ένδειξη χρήσης βιβλιαρίου.

2.3.4. Αργείο ηλεκτρονικού ημερολογίου

Εκτός από το Ημερήσιο αρχείο κίνησης στο οποίο θα 
αποθηκεύονται όλες οι Οικονομικές πράξεις δημιουργείται και ένα 
νέο αρχείο, το αρχείο Ηλεκτρονικού ημερολογίου στο οποίο θα 
κρατούνται όλες οι πράξεις οι οποίες θα εκτελούνται στο 
κατάστημα και όχι μόνο οι λογιστικές πράξεις (όπως στο Ημερήσιο 
αρχείο κίνησης).

Το αρχείο αυτό θα είναι μία Σχεσιακή βάση δεδομένων και 
θα κρατείται στο κατάστημα. Πρωτεύον κλειδί στο ηλεκτρονικό 
ημερολόγιο θα είναι η ημερομηνία και η ταυτότητα της 
συναλλαγής. Εναλλακτικό κλειδί θα είναι ο κωδικός πελάτη και ο 
κωδικός λογαριασμού.
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Τα κυρτότερα από τα στοιχεία που θα φυλάσσονται στο 
αρχείο Ηλεκτρονικού ημερολογίου είναι:

0 Η ημερομηνία της συναλλαγής 
0 Η ταυτότητα της συναλλαγής 
0 Η ώρα της συναλλαγής
0 Το είδος της συναλλαγής (π.χ. Άνοιγμα Λογαριασμού ή 

Ανάληψη με βιβλιάριο)
0 Ο κωδικός πελάτη
0 Ο κωδικός λογαριασμού
0 To ‘input’ μήνυμα της συναλλαγής
0 To ‘output’ μήνυμα της συναλλαγής
0 Η ένδειξη ολοκλήρωσης της συναλλαγής με επιτυχία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
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2.3.5. Αργείο Κατηγοριών Κωδικών

Το αρχείο των Κωδικών σε γενικές γραμμές θα λειτουργεί 
όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα. Βέβαια στο νέο σύστημα θα 
προστεθούν νέοι κωδικοί.

Οι σημαντικότεροι από τους κωδικούς αυτούς περιγράφονται 
παρακάτω:

• Επίπεδο σπουδών (Αγράμματος, Δημοτική, Μέση, Ανώτερη 
εκπαίδευση, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό)

• Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά κλπ.)
• Περιουσιακά στοιχεία (οικόπεδο, διαμέρισμα, αυτοκίνητο)
• Κατηγορία διεύθυνσης (Οικίας, εργασίας, εξοχικού κλπ.)
• Hobby (Ιστιοπλοΐα, κυνήγι, ενασχόληση με τα κοινά κλπ.).

2.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να είναι απλό στην 
εκμάθηση και στη χρήση. Οι διεπαφές ανάμεσα στον χρήστη και 
στο σύστημα θα είναι πάρα πολύ απλές. Αν και όλες οι εργασίες θα
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μπορούν να εκτελεσθούν από το πληκτρολόγιο, η χρήση του 
ποντικιού θα είναι απαραίτητη για να μπορεί ο χρήστης να 
δουλεύει με άνεση, μια και το περιβάλλον θα είναι παραθυρικό.

Το νέο γραφικό παραθυρικό περιβάλλον θα είναι συμβατό με 
τα διεθνή ‘standards’ (GUI - Graphical User Interface) που έχουν 
καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Έτσι ο χρήστης θα είναι 
συνηθισμένος και εξοικειωμένος από άλλες παραθυρικές 
εφαρμογές.

Οι περισσότερες λειτουργίες στο νέο σύστημα θα 
εκτελούνται εναλλακτικά και με άλλους τρόπους εκτός από τα 
μενού και από εικονίδια τα οποία θα υπάρχουν σε κάθε οθόνη.

Ακόμη, για τις ίδιες λειτουργίες θα χρησιμοποιούνται κάποια 
πλήκτρα τα οποία θα κάνουν πιο εύκολο τον χειρισμό με το 
πληκτρολόγιο :

F1 Κλήση on-line βοήθειας
F2 Εμφάνιση παραθύρου με τις κατηγορίες κωδικών
F7 Μετακίνηση στην προηγούμενη καρτέλα
F8 Μετακίνηση στην επόμενη καρτέλα
Alt Μεταφορά του ελέγχου στο μενού.

Επιπλέον θα χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα:

Insert
Delete
Home
End
PageUp
PageDown
Tab

μάσκα.

Εισαγωγή κειμένου 
Διαγραφή κειμένου 
Μετακίνηση στην αρχή του πεδίου 
Μετακίνηση στο τέλος του πεδίου 
Μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα 
Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα.
Μετακίνηση από πεδίο σε πεδίο μέσα σε μία

Ενώ στο υφιστάμενο σύστημα ο υπάλληλος έπρεπε να 
θυμάται τον κωδικό της συναλλαγής και να τον πληκτρολογήσει 
για να εκτελέσει μία συναλλαγή, τώρα την επιλογή αυτή θα μπορεί 
να την κάνει πολύ πιο εύκολα από ένα ‘pull-down’ μενού. Στο μενού
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αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε το πληκτρολόγιο, είτε το 
ποντίκι.

Επιπλέον, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να πάρει 
σημαντική βοήθεια κατά την εκτέλεση μιας πράξης πιέζοντας το 
πλήκτρο F1, κάτι που αναλύεται περισσότερο στο επόμενο 
κεφάλαιο.

Στο μενού των επιλογών ο χρήστης θα μπορεί να κινηθεί είτε 
οριζόντια είτε κάθετα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο ή το 
ποντίκι.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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2.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η ανάπτυξη του νέου Πληροφοριακού Συστήματος 
Καταθέσεων Συναλλάγματος πρέπει να είναι εύκολη και γρήγορη. 
Για το λόγο αυτό πρέπει να βασιστεί σε σύγχρονα εργαλεία 
ανάπτυξης εφαρμογών (Case Tools).

Πρώτα - πρώτα επιλέγεται η σχεσιακή βάση δεδομένων αντί 
για την ιεραρχική. Η επιλογή της σχεσιακής βάσης καθίσταται 
αναγκαία λόγω της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας του νέου 
Πληροφοριακού Συστήματος, του μεγάλου όγκου των δεδομένων 
και του καλύτερου ελέγχου που θα προσφέρει πάνω στα δεδομένα.

Επιπλέον οφέλη που θα υπάρξουν από την επιλογή των 
σχεσιακών βάσεων δεδομένων είναι:
• Ευελιξία στην ανάπτυξη εφαρμογών με συνεχείς μεταβολές, 

αφού κατά κάποιον τρόπο το Πληροφοριακό Σύστημα είναι 
ανεξάρτητο από τη διαχείριση των στοιχείων.

• Προσφορά τυποποιημένων εργαλείων σε διαφορετικές 
πλατφόρμες hardware, όπως π.χ. η χρήση της SQL.

• Ύπαρξη μεγάλης συνδεσιμότητας βάσεων δεδομένων από 
διαφορετικούς κατασκευαστές.

Τα προγράμματα τα οποία θα τρέχουν στον κεντρικό Η/Υ 
(mainframe) και θα διαχειρίζονται τις Βάσεις δεδομένων θα είναι 
γραμμένα σε μία γλώσσα υψηλού επιπέδου (π.χ. COBOL). Μέσα 
στα προγράμματα θα υπάρχουν ενσωματωμένες εντολές SQL 
(Embedded SQL) με τις οποίες θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις 
Βάσεις δεδομένων.

Τα προγράμματα τα οποία θα τρέχουν στο τοπικό δίκτυο, στον 
‘Server’ ή στους ‘Clients’ και θα έχουν τη διαχείριση του 
παραθυρικού περιβάλλοντος και των input και output στοιχείων 
μπορούν να είναι γραμμένα σε C++ σε Visual Basic ή σε κάποια 
άλλη παρεμφερή γλώσσα.
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Ακόμη μπορεί να υπάρχουν και ειδικά εργαλεία για το 
σχεδίασμά των οθονών (Screen Generator) ή για τη δημιουργία 
εκτυπώσεων (Report Generator).

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί και στην τεκμηρίωση της 
ανάπτυξης των προγραμμάτων (documentation), η οποία θα βοηθήσει 
πολύ στην υποστήριξη και στη συντήρηση των εφαρμογών. Η 
τεκμηρίωση επίσης μπορεί να γίνει με τη βοήθεια κάποιου ειδικού 
‘Case ΤοοΓ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάπτυξη του νέου 
συστήματος θα είναι ιδιαίτερα χαμηλού κόστους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
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2.5.1. Διαχείριση προγραμμάτων διαμέσου των Μενού

Η εκτέλεση των προγραμμάτων θα γίνεται με τη βοήθεια ενός 
μενού (pull down menu) το οποίο αναπτύσσεται και κάθετα σε 
υπομενού. Στο βασικό μενού (οριζόντια κίνηση) θα υπάρχουν δύο 
επιλογές, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η μία επιλογή είναι οι 
Καταθέσεις Συναλλάγματος και η άλλη είναι οι Βοηθητικές 
Εργασίες. Στη συνέχεια, όταν θα ενταχθούν και οι υπόλοιπες 
τραπεζικές εφαρμογές στο νέο σύστημα (Καταθέσεις Δραχμών, 
Χορηγήσεις, Πιστωτικές κάρτες κλπ.), θα προστεθούν και οι 
αντίστοιχες επιλογές τους στο βασικό μενού.

Καταθέσεις Συναλλάγματος Βοηθητικές Εργασίες

Στο υπομενού των Καταθέσεων Συναλλάγματος (κάθετη 
κίνηση) θα υπάρχουν οι επιλογές Διαχείριση Πελατών, Διαχείριση 
Λογαριασμών, Οικονομικές Πράξεις και Πληροφοριακά Στοιχεία.

Καταθέσεις Συναλλάγματος Βοηθητικές Εργασίες
Διαχείριση Πελατών 
Διαχείριση Λογαριασμών 
Οικονομικές Πράξεις 
1 Ιληροφοριακά Στοιχεία
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2.5.2. Αια/είριση Πελατών

Από την επιλογή Διαχείριση πελατών θα γίνεται η 
καταχώρηση των στοιχείων των πελατών, η μεταβολή των 
στοιχείων αυτών αλλά και η αναζήτηση ήδη υπαρχόντων πελατών 
στο σύστημα.

Όταν ο χρήστης θα επιλέξει τη Διαχείριση πελατών τότε θα 
εμφανιστεί ένα άλλο υπομενού από το οποίο θα πρέπει να επιλέξει 
εάν ο πελάτης που θέλει να διαχειρισθεί είναι Φυσικό ή Νομικό 
πρόσωπο για να εμφανιστεί στη συνέχεια η αντίστοιχη οθόνη, 
όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Στοιχείων εισόδου στη συνέχεια.

Καταθέσεις Συναλλάγματος Βοηθητικές Εργασίες
Διαχείριση Πελατών <
Διαχείριση Λογαριασμών j 
Οικονοαικέΰ ΠοάΕεκ

Φυσικά Πρόσωπα
Ίομικά Πρόσωπα

Πληροφοριακά Στοιχεία

Αφού επιλέξει ο χρήστης και το είδος του προσώπου τότε θα 
εμφανίζεται η πρώτη οθόνη καταχώρησης των στοιχείων του 
πελάτη.

Στην Καταχώρηση Πελατών θα καταχωρούνται όλα τα 
στοιχεία που αφορούν τον Πελάτη. Η καταχώρηση θα γίνεται σε 
τρεις οθόνες. Στην πρώτη θα καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία 
του πελάτη, ενώ στη δεύτερη και στην τρίτη θα καταχωρούνται οι 
διευθύνσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, οι επαγγελματικές 
δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά του.

Στη Μεταβολή στοιχείων πελατών ο χρήστης θα 
πληκτρολογεί τον κωδικό του Πελάτη, και τα πεδία θα 
συμπληρώνονται με τα στοιχεία του πελάτη που θα είναι 
αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα 
διορθώνει μόνο αυτά που θέλει, ενώ δεν θα κάνει καμμία ενέργεια 
στα υπόλοιπα.
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Στην Αναζήτηση Πελατών ο χρήστης θα πληκτρολογεί ένα ή 
περισσότερα από τα πεδία - κλειδιά του πελάτη και θα παίρνει τον 
πελάτη ή τους πελάτες που θα ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
αναζήτησης. Στη συνέχεια αυτό που θα βλέπει στην οθόνη θα 
μπορεί και να το εκτυπώσει.

Έτσι ενώ στο υφιστάμενο σύστημα υπάρχουν πολλές πράξεις 
για τη διαχείριση των στοιχείων του πελάτη (τις οποίες για να τις 
εκτελέσει πρέπει να θυμάται και τους κωδικούς τους), στο νέο 
σύστημα οι ενέργειες θα είναι πολύ λιγότερες (επιπλέον δεν θα 
χρειάζεται να θυμάται κωδικούς).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2.5.3. Διαχείριση Λογαριασμών

Στην Διαχείριση Λογαριασμών θα καταχωρούνται όλα τα 
στοιχεία που αφορούν τον Λογαριασμό. Η Διαχείριση θα γίνεται σε 
πολλές οθόνες. Στην πρώτη θα καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία 
του Λογαριασμού, στη δεύτερη οι συνδικαιούχοι, στην τρίτη οι 
επιταγές, στην τέταρτη τα επιτόκια, οι δεσμεύσεις και οι 
αποδεσμεύσεις. Από την ίδια οθόνη θα γίνεται η Καταχώρηση, η 
Μεταβολή και Αναζήτηση Λογαριασμών.

Καταθέσεις Συναλλάγματος Βοηθητικές Εργασίες
Διαχείριση Πελατών 
Διαχείριση Λογαριασμών
Οικονομικές Πράξεις 
Πληροφοριακά Στοιχεία

Στην οθόνη Διαχείρισης λογαριασμών θα υπάρχει ένα 
εικονίδιο για την επιλογή Εκτυπώσεις Λογαριασμών. Αφού 
επιλεγεί το εικονίδιο αυτό τότε θα εμφανίζεται ένα παράθυρο για 
την επιλογή της ζητούμενης εκτύπωσης.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Εκτύπωση δικαιούχων
Εκτύπωση 1ης σελίδας & 1ης γραμμής
βιβλιαρίου
Εκτύπωση κάρτας υποδειγμάτων υπογραφών 
Εκτύπωση υπολοίπου λογαριασμού 
Ενημέρωση βιβλιαρίου 
Εκτύπωση αντιγράφου λογαριασμού 
Εκτύπωση διαθέσιμων ποσών επομένων ημερών.

2.5.4. Οικονομικές Πράξεις

Στο υπομενού των Οικονομικών Πράξεων ο χρήστης αρχικά 
θα επιλέγει το είδος της Πράξης (Κατάθεση, Ανάληψη, 
Ημερολογιακή Πράξη, Κλείσιμο Λογαριασμού, Αντιλογισμός). 
Στη συνέχεια θα εμφανίζεται ένα άλλο παράθυρο όπου ο χρήστης 
θα επιλέγει αν η πράξη θα γίνει με ή χωρίς βιβλιάριο. Μετά από 
την επιλογή αυτή θα εμφανίζεται η οθόνη της πράξης και θα 
εκτελείται η συναλλαγή.

Καταθέσεις Συναλλάγματος Βοηθητικές Εργασίες
Διαχείριση Πελατών 
Διαχείριση Λογαριασμών
οικονομικές ιιραςεις :
Πληροφοριακά Στοιχεία 1

Κατάθεση
λνάληψη
Ημερολογιακή Πράξη 
Κλείσιμο Λογαριασμού 
λντιλογισμός

I
1
1
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2.5.5. Πληροφοριακά Στοιγεία

Στο υπομενού των Πληροφοριακών Στοιχείων ο χρήστης θα 
μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τους πελάτες, τους 
λογαριασμούς ή τα οικονομικά στοιχεία τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Καταθέσεις Συναλλάγματος Βοηθητικές Εργασίες
Διαχείριση Πελατών 
Διαχείριση Λογαριασμών 
Οικονομικές Πράξεις
Πληροφοριακά Στοιχεία ■ Τελατών ■■ Ί:·:' 

\ογαριασμών 
Οικονομικών Στοιχείων<

Τα προγράμματα αυτά περιγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο.

2.5.6. Βοηθητικές Εργασίες

Η δεύτερη επιλογή του βασικού μενού θα είναι οι Βοηθητικές 
εργασίες.

Καταθέσεις Βοηθητικές Εργασίες
Βοήθεια
Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο

Βοήθεια (Help)
Η πρώτη επιλογή των Βοηθητικών εργασιών θα είναι η 

Βοήθεια. Επιλέγοντας ο χρήστης την επιλογή Βοήθεια θα 
ενεργοποιείται το σύστημα της Βοήθειας.

Θα εμφανίζονται σε ένα παράθυρο στην οθόνη τα θέματα για 
τα οποία μπορεί να πάρει βοήθεια ο χρήστης.

Διαγείοιση Πελατών
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαγείοιση Λογαοιασιιών
Οικονοιιικές Ποάζεις
Πληροφοριακά Στοιγεία
Ηλεκτρονικό Ηπεοολόγιο

Οι επιλογές αυτές θα έχουν μορφή υπερκειμένων (hypertext). 
Αν π.χ. ο χρήστης επιλέξει τη Διαγείοιση Πελατών θα πάρει 
βοήθεια για τη Διαχείριση Πελατών. Την ίδια βοήθεια θα μπορεί 
να πάρει ο χρήστης ‘on-line’ πατώντας το πλήκτρο F1 ενώ θα 
βρίσκεται στο πρόγραμμα της Διαχείρισης πελατών. Την ίδια 
ακριβώς βοήθεια θα μπορεί να πάρει ο χρήστης κι όταν θα επιλέξει 
το πλήκτρο βοήθεια ενώ βρίσκεται στην οθόνη Διαχείρισης 
Πελατών. Επιπλέον, εάν βρίσκεται σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο 
π.χ το Επώνυμο και πατήσει το πλήκτρο F1 τότε θα πάρει βοήθεια 
για το είδος του συγκεκριμένου πεδίου, το μέγεθος του κλπ.

Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο
Η δεύτερη επιλογή των Βοηθητικών εργασιών είναι το 

Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο. Στο πρόγραμμα αυτό θα γίνεται η 
διαχείριση του ηλεκτρονικού ημερολογίου.

Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται στο νέο σύστημα 
δεν θα εκτυπώνονται την ίδια στιγμή στο σεντόνι του εκτυπωτή 
αλλά θα καταγράφονται στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο και θα 
εκτυπώνονται στο τέλος της ημέρας (στον τραπεζικό εκτυπωτή ή 
στον εκτυπωτή δικτύου).

Στο υφιστάμενο σύστημα η αναζήτηση μιας συγκεκριμένης 
συναλλαγής στο ημερολόγιο του τραπεζικού εκτυπωτή ήταν πάρα 
πολύ δύσκολη. Αντίθετα στο νέο σύστημα, η αναζήτηση στο 
ηλεκτρονικό ημερολόγιο με τη συμπλήρωση ορισμένων κριτηρίων 
θα είναι πολύ εύκολη.

Τα κριτήρια αναζήτησης που θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είναι:

♦ Ημερομηνία
♦ Ώρα
♦ Ταυτότητα συναλλαγής
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♦ Είδος συναλλαγής
♦ Κωδικός πελάτη
♦ Κωδικός λογαριασμού
♦ Ποσό συναλλαγής.

Μερικές αναζητήσεις που θα μπορεί να κάνει ο χρήστης
είναι:

=> Ποιες είναι οι συναλλαγές του ‘X’ πελάτη.
=> Ποιες είναι οι συναλλαγές του ‘X’ πελάτη και του ‘Ψ’ 

λογαριασμού.
=> Ποιες είναι οι αναλήψεις που έγιναν από τις 13:00 έως 13:15 μμ. 
=> Ποιες είναι οι συναλλαγές στις οποίες το ποσό ήταν 100.000 

USD.
=> Ποιοι λογαριασμοί άνοιξαν από τις 12:00 έως τις 14:00.

Στο Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο ο χρήστης θα έχει τη 
δυνατότητα να κάνει αναζητήσεις και για προγενέστερες 
ημερομηνίες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2.6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ 
(INPUT) ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ (OUTPUT)

Στο κεφάλαιο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα για 
την περιγραφή των στοιχείων εισόδου και εξόδου του νέου 
συστήματος. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στη διαδικασία 
ανοίγματος ενός πελάτη.

Για να γίνει η καταχώρηση των βασικών στοιχείων ενός 
πελάτη (Φυσικό Πρόσωπο) ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει 
τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.

2.6.1. Στοιχεία εισόδου μιας συναλλαγής

Πρώτα - πρώτα θα πρέπει να βεβαιωθεί ο χρήστης ότι ο 
συγκεκριμένος πελάτης δεν έχει καταχωρηθεί ήδη στη Βάση 
Δεδομένων Πελατών της τράπεζας από το ίδιο ή ακόμη και από
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άλλο κατάστημα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνει αναζήτηση με 
κριτήρια το Ονοματεπώνυμο, την ταυτότητα και την ημερομηνία 
γέννησης. Αν δεν βρεθεί, τότε ο χρήστης θα προχωρήσει στην 
καταχώρηση του πελάτη.

Από το κεντρικό μενού ο χρήστης θα επιλέγει Καταθέσεις 
Συναλλάγματος.

Από το υπομενού των Καταθέσεων Συναλλάγματος θα 
επιλέγει Διαχείριση Πελατών.

Στη συνέχεια, στο επόμενο παράθυρο θα επιλέγει Φυσικό 
Πρόσωπο.

Αφού εμφανιστεί η πρώτη οθόνη με τα πεδία του πελάτη ο 
χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ στο εικονίδιο Εισαγωγής, έτσι 
ώστε να γίνει διαθέσιμη η καρτέλα για την εισαγωγή των 
στοιχείων.

Στη συνέχεια ο χρήστης θα συμπληρώνει όλα τα πεδία της 
πρώτης οθόνης της καρτέλας του πελάτη (βασικά στοιχεία), τα 
οποία περιγράφονται στη συνέχεια.

Επώνυμο πελάτη 
Δεύτερο επώνυμο πελάτη 
Όνομα πελάτη 
Όνομα Πατρός 
Όνομα Μητρός 
Επώνυμο συζύγου 
Όνομα συζύγου 
Ημερομηνία Γέννησης 
Φύλο
Αριθμός Ταυτότητας
Αρχή Έκδοσης Αστυνομικής Ταυτότητας
Αριθμός Διαβατηρίου
ΑΦΜ
Επίπεδο Σπουδών 
Χώρα
Εθνικότητα 
Γλώσσα επικοινωνίας 
Κωδικός Επαγγέλματος 
Κωδικός Δ.Ο.Υ.
Ένδειξη κατοίκου ή μη κατοίκου Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣ ΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Στο Υπόδειγμα 2.1 του Παραρτήματος παρουσιάζεται η οθόνη 
με τα βασικά στοιχεία του πελάτη, ενώ στα Υποδείγματα 2.3 και 2.4 
παρουσιάζονται οι οθόνες με τα συμπληρωματικά στοιχεία του 
πελάτη. Στην πρώτη οθόνη κάποια πεδία είναι υποχρεωτικά 
(Επώνυμο, Όνομα. Αριθμός Ταυτότητας, Ημερομηνία Γέννησης, 
Φύλο) ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά 
πεδία θα έχουν διαφορετικό χρώμα από τα προαιρετικά. Αφού 
καταχωρήσει ο χρήστης τα πεδία της οθόνης αυτής θα επιλέγει το 
πλήκτρο αποθήκευση. Εκείνη τη στιγμή θα γίνεται η αποθήκευση 
του πελάτη στη βάση δεδομένων και θα επιστρέφεται στον χρήστη 
ο κωδικός του πελάτη.

Στα πεδία τα οποία θα πρέπει να πληκτρολογήσει ο χρήστης 
έναν κωδικό (π.χ. κωδικός χώρας, εθνικότητας, επαγγέλματος, 
Δ.Ο.Υ. κλπ.) αν τον θυμάται τον πληκτρολογεί, διαφορετικά πατάει 
το πλήκτρο F2 για να εμφανιστεί σε παράθυρο το αρχείο 
Κατηγοριών κωδικών. Κάνοντας κλικ ο χρήστης πάνω στον κωδικό 
και στη συνέχεια πάνω στο εικονίδιο ΟΚ επιλέγει τον κωδικό που 
θέλει (Υπόδειγμα 2.2 του Παραρτήματος).

Επιπλέον, επιλέγοντας ο χρήστης με το ποντίκι το κουμπί 
Βοήθεια στο κάτω μέρος της οθόνης, θα μπορεί να πάρει βοήθεια 
για την πράξη που εκτελεί (π.χ. άνοιγμα πελάτη), ενώ πιέζοντας το 
πλήκτρο F1, θα παίρνει βοήθεια για την καταχώρηση του πεδίου 
στο οποίο θα βρίσκεται ο δρομέας εκείνη τη στιγμή.

2.6.2. Στοιγεία εξόδου μιοκ; συναλλαγής

Στην καταχώρηση του πελάτη δεν θα γίνεται εκτύπωση των 
στοιχείων του πελάτη αυτόματα (όπως γινόταν μέχρι σήμερα), παρά 
μόνο αν το ζητήσει ο χρήστης επιλέγοντας εκτύπωση στοιχείων 
πελάτη.

Οι εκτυπώσεις των πράξεων δεν θα γίνονται σε 
προεκτυπωμένα παραστατικά όπως γινόταν μέχρι σήμερα αλλά σε 
λευκό χαρτί Α4. Με το παλιό σύστημα υπήρχαν πολλά διαφορετικά 
προεκτυπωμένα παραστατικά και κάθε κατάστημα (και κάθε
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χρήστης) έπρεπε να διαθέτει μεγάλες ποσότητες από κάθε 
προεκτυπωμένα έντυπο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα 
αποθήκευσης αλλά και έλλειψης των εντύπων αυτών.

Οι εκτυπώσεις των πράξεων στο νέο σύστημα θα είναι πολύ 
βελτιωμένες συγκριτικά με το παλαιό. Οι περισσότερες θα 
εκτυπώνονται από Laser εκτυπωτή (εκτυπώσεις ‘WYSIWYG’ - What 
You See Is What You Get). Οι εκτυπώσεις αυτές θα είναι 
μορφοποιημένες, δηλαδή θα έχουν:

0 Κείμενο με πολλές διαφορετικές γραμματοσειρές,
0 Κείμενο με διαφορετικό μέγεθος γραμματοσειράς,
0 Χαρακτήρες έντονους, πλάγιους, υπογραμμισμένους,
0 Εικόνες (π.χ. η φωτογραφία του πελάτη)
0 Γραφικά (ιδιαίτερα σημαντικά στην αποτύπωση των 

οικονομικών και στατιστικών στοιχείων)
0 Υπόδειγμα υπογραφής ενός πελάτη.

Ένα δείγμα μιας τέτοιας εκτύπωσης παρουσιάζεται στο 
Παράρτημα, στο Υπόδειγμα 2.5, η εκτύπωση των βασικών 
στοιχείων του πελάτη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΙΛΙΙΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2.6.3. Μηχανογραφικές καταστάσεις

Οι καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν στο υφιστάμενο σύστημα 
και χρησιμεύουν κυρίως στον έλεγχο των συναλλαγών που 
πραγματοποιήθηκαν στο κατάστημα θα εξακολουθήσουν να 
εκτυπώνονται και στο νέο σύστημα. Στο υφιστάμενο σύστημα οι 
καταστάσεις αυτές εκτυπώνονται από το μηχανογραφικό κέντρο και 
στη συνέχεια αποστέλλονται στα καταστήματα, ενώ στο νέο 
σύστημα από το μηχανογραφικό κέντρο θα εξακολουθήσουν να 
εκτυπώνονται οι μεγάλες και οι περιοδικές καταστάσεις (μηνιαίες, 
εξαμηνιαίες, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού). Οι υπόλοιπες θα 
εκτυπώνονται τοπικά από τον εκτυπωτή ακίδων σε κάθε κατάστημα.
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Έτσι οι καταστάσεις που περιγράφονται στη συνέχεια θα 
εκτυπώνονται από το Μηχανογραφικό Κέντρο και στη συνέχεια θα 
αποστέλλονται στα καταστήματα:

0 Μηνιαία Κατάσταση Υπολοίπων Λογαριασμών Καταθέσεων σε 
Συνάλλαγμα

0 Αντίγραφο Κίνησης Λογαριασμών.

Οι καταστάσεις που περιγράφονται στη συνέχεια 
εκτυπώνονται τοπικά.

0 Ημερήσια Κίνηση Λογαριασμών Καταθέσεων σε Συνάλλαγμα 
0 Κατάσταση Δεσμεύσεων - Αποδεσμεύσεων 
0 Κατάσταση Λογαριασμών με Ειδικό Επιτόκιο.

Εκτός από τις προηγούμενες καταστάσεις θα δημιουργηθούν 
και άλλες νέες καταστάσεις, μερικές από τις οποίες περιγράφονται 
στη συνέχεια.

* Κατάσταση πελατών του καταστήματος ταξινομημένη ανά 
υπόλοιπο καταθέσεων (Υπόδειγμα 2.6).

Στην εκτύπωση αυτή θα εμφανίζονται όλοι οι πελάτες με το 
σύνολο των καταθέσεών τους (συγκεντρωτικά για όλους τους 
λογαριασμούς). Η κατάσταση είναι ταξινομημένη κατά υπόλοιπο 
καταθέσεων (φθίνουσα σειρά). Το υπόλοιπο εμφανίζεται σε 
Δραχμές και σε Ευρώ.

* Κατάσταση όλων των λογαριασμών του κάθε πελάτη (Υπόδειγμα 
2.7).

Στην κατάσταση αυτή θα εμφανίζεται η συνολική εικόνα του 
πελάτη με όλους τους λογαριασμούς του. Θα εμφανίζεται το 
υπόλοιπο των λογαριασμών στο Νόμισμα που τηρούνται, σε 
Δραχμές και σε Ευρώ και η ημερομηνία τελευταίας κίνησης του 
λογαριασμού. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αποστέλλεται και 
στους πελάτες.

* Κατάσταση υπολοίπων πελάτη ανά μήνα (Υπόδειγμα 2.8).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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Στην εκτύπωση αυτή θα εμφανίζονται τα μηνιαία υπόλοιπα 
των πελατών και η ποσοστιαία μεταβολή τους. Η κατάσταση αυτή 
θα είναι πληροφοριακή.

* Κατάσταση συνόλου καταθέσεων συναλλάγματος του
καταστήματος (Υπόδειγμα 2.9).

Στην κατάσταση αυτή εμφανίζεται το σύνολο των 
καταθέσεων των λογαριασμών συναλλάγματος ανά μήνα και η 
ποσοστιαία μεταβολή τους. Η κατάσταση αυτή θα είναι 
πληροφοριακή.

* Κατάσταση συνόλου καταθέσεων συναλλάγματος του
καταστήματος, αποτυπωμένη σε γράφημα (Υπόδειγμα 2.10).

Στο γράφημα αυτό θα εμφανίζεται παραστατικά το σύνολο 
των καταθέσεων των λογαριασμών συναλλάγματος του
καταστήματος ανά μήνα.

* Κατάσταση πελατών του καταστήματος ταξινομημένη ανά 
αποδοτικότητα (Υπόδειγμα 2.11).

Στην κατάσταση αυτή θα φαίνεται η αποδοτικότητα του 
πελάτη. Τα στοιχεία τα οποία θα εμφανίζονται και θα 
συμμετάσχουν στον υπολογισμό της αποδοτικότητας είναι το Μέσο 
ημερήσιο υπόλοιπο, οι τόκοι που θα πάρει ο πελάτης στο τέλος του 
έτους, το σύνολο των συναλλαγών, ο συνολικός χρόνος
εξυπηρέτησης. Τα στοιχεία αυτά θα πολλαπλασιάζονται με 
κάποιους σταθερούς συντελεστές και έτσι θα υπολογίζεται ο 
βαθμός αποδοτικότητας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Παραμετρικές καταστάσεις
Εκτός όμως από τις καταστάσεις οι οποίες περιγράφηκαν 

προηγουμένως και είναι προκαθορισμένες καταστάσεις, ο χρήστης 
θα μπορεί να πάρει τις πληροφορίες που θέλει ο ίδιος με τη βοήθεια 
μιας γεννήτριας καταστάσεων.

Ο χρήστης θα συμπληρώνει στην οθόνη που περιγράφεται 
στη συνέχεια τα πεδία που επιθυμεί και θα παίρνει ως αποτέλεσμα 
τη λίστα με τους πελάτες που θα ικανοποιούν τα κριτήρια 
αναζήτησης που έδωσε. Εάν δεν συμπληρώσει κανένα πεδίο τότε 
θα παίρνει όλους τους πελάτες του καταστήματος. Η λίστα αυτή θα
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εμφανίζεται στην οθόνη. Θα υπάρχει όμως και δυνατότητα 
εκτύπωσης, επιλέγοντας ο χρήστης το κουμπί Εκτύπωση.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Κριτήρια αναζήτησης πελατών
Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία Γέννησης Από: / / Έως: / /
Φύλο:
Δ.Ο.Υ.:
Χώρα:
Εθνικότητα:
Γλώσσα επικοινωνίας:
Ένδειξη κατοίκου Ε.Ε.:
Κωδικός Επαγγέλματος:
Επίπεδο Σπουδών:
Οικογ. Κατάσταση:
Αρ. τέκνων:
Πόλη:
Hobby:
Αρμόδιος υπάλληλος:

Αναζήτηση Ακύρωση Βοήθεια

Ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης που θα συμπληρώσει ο 
χρήστης θα μπορεί να πάρει πληροφορίες για τους πελάτες του 
καταστήματος του όπως:

=> Πόσοι και ποιοι είναι οι πελάτες του καταστήματος.
=> Πόσοι και ποιοι πελάτες ονομάζονται Ιωάννης.
=> Πόσοι και ποιοι είναι οι πελάτες ηλικίας κάτω των 18 ετών.
=> Πόσοι και ποιοι είναι οι πελάτες ηλικίας άνω των 60 ετών.
=> Πόσοι και ποιοι πελάτες είναι δικηγόροι.
=> Πόσοι και ποιοι πελάτες έχουν πτυχίο πανεπιστημίου.
=> Πόσοι και ποιοι πελάτες έχουν δηλώσει ως ‘hobby’ τα ταξίδια.
=> Πόσοι και ποιοι πελάτες έχουν δηλώσει ως κύρια κατοικία τη 

Θεσσαλονίκη.
=> Πόσοι και ποιοι πελάτες έχουν δηλώσει δεύτερη κατοικία.
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=> Πόσοι και ποιοι πελάτες είναι αλλοδαποί.
=> Πόσοι και ποιοι πελάτες παρακολουθούνται από τον ‘X’ 

υπάλληλο.

Αντίστοιχα, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης
επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης λογαριασμών για να πάρει
πληροφορίες όπως:

=> Πόσοι και ποιοι πελάτες έχουν λογαριασμό Ταμιευτηρίου σε 
Δολάρια.

=> Πόσοι και ποιοι πελάτες έχουν λογαριασμό με υπόλοιπο πάνω 
από 10.000 Δολάρια.

=> Πόσοι και ποιοι πελάτες έχουν περισσότερους από πέντε 
λογαριασμούς.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2.7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Καταθέσεων Συναλλάγματος 
υπερέχει σε όλους τους τομείς συγκριτικά με το υφιστάμενο 
σύστημα. Στη συνέχεια παρατίθενται τα πλεονεκτήματα του 
προτεινόμενου συστήματος.

2.7.1. Γενικά χαρακτηριστικά

□ Το νέο σύστημα θα είναι ένα ανοιχτό σύστημα.
□ Θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης πολλών γλωσσών.
□ Θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης πολλών εταιρειών.
□ Η ανάπτυξη των εφαρμογών θα είναι πιο εύκολη, γρήγορη, 

τεκμηριωμένη και χαμηλότερου κόστους απ’ ότι ήταν στο 
υφιστάμενο σύστημα.

2.7.2. Πελατοκεντρικό Σύστημα
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Ενώ το υφιστάμενο σύστημα είναι προσανατολισμένο στην 
υποστήριξη του Λειτουργικού επιπέδου της τράπεζας, το νέο 
σύστημα θα είναι προσανατολισμένο στον πελάτη και στις ανάγκες 
του.

Τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από το νέο 
πελατοκεντρικό σύστημα είναι πολλά και στρατηγικής σημασίας 
για την τράπεζα:

□ Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.
□ Καλύτερη λειτουργική παρακολούθηση των πελατών και 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων λαθών.
□ Πολύ καλή πληροφόρηση για τον κάθε πελάτη και τις σχέσεις 

του με την τράπεζα και για την αποδοτικότητά του (cost benefit 
analysis). Η τράπεζα μπορεί να διαπιστώσει αν από κάποιον 
πελάτη έχει όφελος ή ζημία.

□ Εστίαση στις πραγματικές ανάγκες των πελατών και παροχή 
ανάλογων υπηρεσιών.

□ Καθορισμός διαφορετικών όρων συνεργασίας για κάθε πελάτη.
□ Ταξινόμηση των πελατών σε κατηγορίες ανάλογα με το 

επάγγελμα, την ηλικία, τα ενδιαφέροντά τους.
□ Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για ορισμένες κατηγορίες 

πελατών και προώθηση ειδικά σ’ αυτές.
□ Σχεδίαση και οργάνωση εκστρατείας τηλεπωλήσεων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2.7.3. Νέα Τεχνολογία

Στο νέο σύστημα θα εφαρμοστεί μία νέα πλατφόρμα 
σύγχρονης τεχνολογίας χάριν της οποίας προκύπτουν μία σειρά 
από σημαντικά πλεονεκτήματα:

□ Μείωση των τηλεπικοινωνιακών προβλημάτων των 
καταστημάτων, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν θα υπάρχουν 
πλέον εξαρτώμενα καταστήματα (τα οποία δε λειτουργούσαν 
όταν για κάποιο λόγο έπεφτε ο ‘Controller’).

□ Δεν υπάρχουν πλέον κουτά τερματικά τα οποία δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν χωρίς τον ‘Controller’, αλλά έξυπνοι, πολύ 
ισχυροί σταθμοί εργασίας οι οποίοι θα έχουν δυνατότητες
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εργασίας και σε εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (Word, 
Excel).

□ Το νέο σύστημα προσφέρει δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ 
καταστημάτων (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2.7.4. Φιλικότητα στο χρήστη

Στο νέο σύστημα δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στη 
φιλικότητα του νέου συστήματος στο χρήστη. Το νέο περιβάλλον 
έχει μία σειρά από πλεονεκτήματα συγκριτικά με το υφιστάμενο 
σύστημα.

□ Θα βασίζεται στα ‘standards’ που ακολουθούν όλα τα 
προγράμματα που τρέχουν κάτω από παραθυρικά περιβάλλοντα, 
οπότε οι χρήστες θα είναι σχετικά εξοικειωμένοι.

□ Θα υπάρχει on-line βοήθεια σε επίπεδο προγράμματος αλλά και 
σε επίπεδο πεδίου.

□ Περιγραφή των διαδικασιών οι οποίες θα πρέπει να 
ακολουθούνται για την εκτέλεση μίας συναλλαγής.

□ Η εκτέλεση των προγραμμάτων θα γίνεται μέσω μενού 
προγραμμάτων (pull down menus) οπότε δεν θα είναι απαραίτητο 
να θυμούνται οι χρήστες τα ονόματα των πράξεων.

□ Αν ο χρήστης κάνει κάποιο λάθος στην καταχώρηση μιας 
πράξης τότε θα μπορεί να διορθώσει μόνο το συγκεκριμένο 
λάθος και όχι να καταχωρήσει ξανά όλα τα πεδία της πράξης 
από την αρχή (όπως γίνεται στην υφιστάμενη εφαρμογή).

□ Θα υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης σε παράθυρα κωδικών 
πινάκων (Χωρών, Επαγγελμάτων, κλπ.) και η επιλογή του 
κατάλληλου κωδικού θα γίνεται από εκεί.

2.7.5. Πληροφόρηση

□ Στο αρχείο πελατών (CIF) θα φυλάσσονται πολλά στοιχεία με 
αποτέλεσμα να υπάρξει πολύ καλή πληροφόρηση για τον 
πελάτη.
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□ Η πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι άμεση. Ο χρήστης 
θα παίρνει την κατάσταση τη στιγμή που τη χρειάζεται, χωρίς να 
περιμένει την αποστολή τους από το Μηχανογραφικό Κέντρο.

□ Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να πάρει τις περισσότερες 
καταστάσεις όχι μόνο σε εκτυπώσεις, αλλά και στην οθόνη.

□ Πολλές από τις καταστάσεις θα εκτυπώνονται στο κατάστημα 
και όχι στο Μηχανογραφικό κέντρο.

ΠΡΟ ΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2.8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο ανασχεδιασμός του Πληροφοριακού Συστήματος 
Καταθέσεων Συναλλάγματος θα βοηθήσει την τράπεζα στην 
αντιμετώπιση του εγχώριου και του ξένου ανταγωνισμού. Επιπλέον 
θα τη βοηθήσει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων 
(καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, μείωση του λειτουργικού 
κόστους, βελτίωση στη λήψη αποφάσεων και στον διοικητικό 
έλεγχο).

Η τράπεζα με τη βοήθεια του συστήματος αυτού θα μπορεί 
πλέον να προβλέψει αλλά και να δημιουργήσει την αγορά, 
προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν 
συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών. Έτσι αποκτά
αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ που θα μπορεί να 
βοηθήσει την τράπεζα στην απόκτηση ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος.

Το νέο σύστημα θα συμβάλει στη μετατροπή των 
καταστημάτων της τράπεζας από καταστήματα διεκπεραίωσης 
συναλλαγών σε καταστήματα εξυπηρέτησης της πελατείας και 
πώλησης των προϊόντων της τράπεζας.

Λόγω των σημαντικών αυτών ωφελειών που θα έχει η 
τράπεζα, κρίνεται σκόπιμο ότι ο ανασχεδιασμός του 
Πληροφοριακού Συστήματος Καταθέσεων Συναλλάγματος της 
τράπεζας ‘X’ πρέπει να προχωρήσει.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΔΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Τ.Κ. - ΠΟΑΗ 
ΧΩΡΑ

10000011 
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 200 
12345 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
GR

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΒΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 01/02/2000
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡ. 10000011
ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 100
ΠΟΛΗ: 12345 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΧΩΡΑ: GR ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 200
ΠΟΛΗ: 12345 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΧΩΡΑ: GR ΕΛΛΑΔΑ

Υπόδειγαα 1.1
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΚΑΣ - ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΟΧΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 10000011

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΟΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 01/02/2000
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡ. 10000011
ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΗΜΕΡ/ΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓ.: 01/06/1999
ΚΑΤ/ΜΑ ΑΟΓ. 100 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 100
ΠΟΛΗ: 12345 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΩΡΑ:
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ.ΤΑΥΤ/ΔΙΑΒ.
Α.Φ.Μ.
ΚΑΤ. ΠΕΛΑΤΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

GR ΕΛΛΑΔΑ 
001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
A 1234657 
088888888
1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
001 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Υπόδβιγίΐα 1.2
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΥΛΣ - ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 10000011

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡ. 
ΚΑΤΟΧΟΣ 
ΝΟΜΙΣΜΑ

01/02/1999
10000011
ΛΥΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
USD ΔΟΛΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ: 
ΙΣΧΥΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: 
ΗΜΕΡ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤ.:

100.000,00 USD (85.714,29 EUR) 
0,00 USD (0,00 EUR)
0,00 USD (0,00 EUR)
2,35 %
30-12-1998

Υπόδειγαα 1.3
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΜΒΣ - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΠΟΣΟ:
VALEUR:
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 
ΥΠΟΛ.ΒΙΒΛΙΑΡ.: 
ΓΡΑΜΜΗ ΒΙΒΛ.:

10000011
1.000.000,00
05-02-1999
01
0
1

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜ.ΠΡΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ________ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ
001-1-001 01-02-1999 1.000.000 10000011 100

ΕΠΩΝΥΜΙΑ_______________________________________ ΚΩΑ. ΠΡΑΞ VALEUR__________ΗΜ.ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΛΥΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 01 05-02-1999 05-02-1999

ΝΟΜΙΣΜΑ_______________ II ΟΣΟ
USD 1.000.000

ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΛΟΛΛΑΡΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

Υπόδεηαια 1.4
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΙΙΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Βασικά στοιχεία πελάτη (Φυσικό πρόσωπο) 1/3

Κωδικός Πελάτη:
Επώνυμο: Δεύτερο επώνυμο:
Όνομα: Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:
Επώνυμο συζύγου:__________________Όνομα συζύγου:__________________________

Ημερομηνία Γέννησης: / /
Αριθμός Ταυτότητας: 
Ημερ/νία Έκδοσης AT: / /
ΑΦΜ:

Χώρα:
Γλώσσα επικοινωνίας:

Κωδικός Επαγγέλματος: 
Οικογ. Κατάσταση:

Αποθήκευση

Φύλο:
Αρχή Έκδοσης AT: 
Αριθμός Διαβατηρίου: 
Δ.Ο.Υ.:

Εθνικότητα:
Ένδειξη κατοίκου ΕΈ:

Επίπεδο Σπουδών:
Αρ. τέκνων:

Ακύρωση Βοήθεια

Υπόδειγιια 2.1
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Βασικά στοιχεία πελάτη (Φυσικό πρόσωπο) 1/3

Κωδικός Πελάτη: 
Επώνυμο:
Όνομα:
Επώνυμο συζύγου:

Δεύτερο επώνυμο:
Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:
Όνομα συζύγου:

Ημερομηνία Γέννησης: / / Φύλο:
Αριθμός Ταυτότητας: Αρχή Έκδοσης AT:
Ημερ/νία Έκδοσης AT: / / Αριθμός Διαβατηρίου:
ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ.:

Α Λ ΑΤΊΤ Τ“> A ΑΤΖΤ ΤΤΤ/Λ\ Τ

Χώρα: Εθνικότη
Γλώσσα επικοινωνίας: Ένδειξη

Κωδικός Επαγγέλματος: Επίπεδο 2
Οικογ. Κατάσταση: Αρ. τέκνα

AMI 1ΕΛΟΚΗ1 lUN 
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Γ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ’ ΘΕΣΣΑΟΝΙΚΗΣ 
Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αποθήκευση Ακύρωση

Υπόδειγιια 2.2
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Συμπληρωματικά στοιχεία πελάτη (Φυσικό πρόσωπο) 2/3
Α/Α διεύθυνσης:
Οδός:
Ταχ. Κωδ.:
Κωδικός Νομού: 
Κατηγορία Διεύθυνσης:

Αριθμός:
Πόλη:
Κωδικός Χώρας:
Ένδειξη διεύθυνσης αποστολής αλληλογρ.:

Τηλέφωνο:
FAX:

Δεύτερο Τηλέφωνο 
e-mail:

Α/Α περ. στοιχείου: Κωδ. περ. στοιχείου:
Πληροφορίες για το στοιχείο:

Αποθήκευση Ακύρωση Βοήθεια

Υπόδειγιια 2,3
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Συμπληρωματικά στοιχεία πελάτη (Φυσικό πρόσωπο) 3/3

Δραστηριότητες:

Ενδιαφέροντα:

Κωδικός υπευθύνου υπαλλήλου:

Ημερομηνία έναρξης: / / Ημερομηνία ακύρωσης: / /

Αποθήκευση Ακύρωση Βοήθεια

Υπόδειγιια 2.4

ΤΡΑΠΕΖΑ ‘X’
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΤΑΘΕΣΕΩΝ
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Κατ/μα: Θεσσαλονίκης Ημερ/νία: 2-2-1999

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Κωδικός Πελάτη: 100001569 
Ονοματεπώνυμο: Γρηγορίου Δήμητρα

Φωτογραφία πελάτη

Πατρώνυμο: Γεώργιος 
Επώνυμο συζύγου: Αθανασίου 
Ημερομηνία Γέννησης: 01-01-1970

Μητρώνυμο: Αθανασία 
Όνομα συζύγου: Βασίλειος

Φύλο: Θήλυ

Αριθμός Ταυτότητας: Κ 123465 
Αρχή Έκδοσης AT: A Α.Τ. ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΣ 
Ημερ/νία Έκδοσης AT: 05/05/1990 
Αριθμός Διαβατηρίου: GR 12345798 
ΑΦΜ: 013245678
Δ.Ο.Υ.: Ζ’ Α.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χώρα: ΕΑΑΑΑΑ Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Γλώσσα επικοινωνίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Κάτοικος ΕΈ

Επάγγελμα: 015 Τραπεζικός Υπάλληλος 
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό 
Οικογ. Κατάσταση: Παντρεμένη 
Αρ. τέκνων: 2

Υπόδειγμα υπογραφής
πελάτη

Υπόδειγμα 2.5
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4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Χαραμής Γεώργιος: 'Ανάλυση και Σχεδιασμός

Πληροφοριακών Συστημάτων’ (Ανικούλα, 1998)
2. Χαραμής Γεώργιος: 'Διοικητική της αναπτύξεως

Πληροφοριακών Συστημάτων’ (Ανικούλα, 1994)
3. Χαραμής Γεώργιος: ‘Συμβολή εις την μεθοδολογίαν 

Αναλύσεως και Σχεδιασμού Συστημάτων, Διατριβή επί 
Διδακτορία εγκριθείσα υπό της ΑΒΣΘ’ (Θεσσαλονίκη, 
1974)

4. Λαοπόδης Βασίλης: 'Ανάλυση και Σχεδιασμός
Συστημάτων’ (Αθήνα, 1994)

5. Πάγκαλος Γεώργιος: 'Τράπεζες Πληροφοριών, Βάσεις 
Δεδομένων’ (Θεσσαλονίκη, 1993)

6. Πάγκαλος Γεώργιος: 'Πρότυπα τεκμηρίωσης
Μηχανογραφικών Εφαρμογών’ (ΕΛΚΕΠΑ, 1984)

7. Οικονόμου Γ. - Γεωργόπουλος Ν.: 'Πληροφοριακά
Συστήματα για τη διοίκηση Επιχειρήσεων’ (Εκδόσεις Ε. 
Μπένου)

8. Steve Skidmore: Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστημάτων’ 
(Κλειδάριθμος, 1995)

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Saldarini Robert: 'Analysis and Design of Business Information 

Systems’ (McMillan, 1989)
2. Eliason L. Alan: ‘Online Business Computer Applications’ 

(McMillan, 1991)
3. Avison and Fitzgerald: 'Information Systems Development: 

Methodologies, Techniques and Tools’ (McGraw Hill 1995)
4. Laudon C. Kenneth, Laudon P. Jane: Essentials of

Management Information Systems, Organization and 
Technology’ (Prentice Hall, 1997)

5. Amjad Umar: 'Distributed Computing and Client-Server 
Systems’ (Prentice Hall, 1993)

6. Whitten & Bentley: 'Systems Analysis and Design methods’ 
(Irwin, McGraw-Hill, 1998)
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{McGraw-Hill, 1989)

8. Theo Mandel: The elements of user interface design’ {John 
Wiley & Sons, 1997)

9. Enid Squire: ‘Introducing Systems Design’ {Addison Wesley 
Publishing Company, 1980)

10. Maybury and Wahlster: ‘Readings in Intelligent User 
Interfaces’ {Morgan Kaufmann Publishers Inc, 1998)

11. Martin James: ‘Design of Real -Time Computer Systems' 
{Prentice Hall, 1993)
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