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Με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας οι επιχειρήσεις μπορούν να 

θεωρηθούν περισσότερο σαν προϊόντα από μόνες τους.Νέες επιχειρηματικές 
προτεραιότητες πρέπει να αναλυθούν ,αλλαγές να οριοθετηθούν,σχεδιασθούν 
και να διεξαχθούν και ο σχεδιασμός μιας επιχείρησης αποτελεί μια 
αξιοσημείωτη προσπάθεια.
Επιχειρηματική δραστηριότητα , οργανωσιακή δομή και αρχιτεκτονική της 
πληροφορίας αλλάζουν , για να παρέχουν το πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για 
τις κύριες επαγγελματικές λειτουργίες μιας ευέλικτης επιχείρησης.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ολοκλήρωση των επιχειρήσεων έχουν 
να αντιμετωπίσουν την ετερογένεια των επιχειρήσεων και το γεγονός ότι 
ανήκουν σε διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας, τους προσδίδει ισχύ.Έτσι η 
κατανόηση από όλες τις πλευρές και η δυναμική των ομάδων σε αυτήν την 
διαδικασία κρίνονται απαραίτητα.
Όσο οι αντικειμενικοί σκοποί αλλάζουν ,έτσι και η επιχείρηση στην οποία 

εφαρμόζονται πρέπει να αλλάξει και μάλιστα δυναμικά και γρήγορα.Η 
διαδικασία της αλλαγής στην επιχείρηση περιλαμβάνει αλλαγές στους 
διάφορους τομείς της ,όπως είναι η διαχείρηση , ο έλεγχος και η ροή της 
πληροφορίας , η οργάνωση και η τεχνολογία.Η ίδια η διαδικασία χρειάζεται 
κατάλληλη σύλληψη ,διαχείρηση και εκτέλεση.
Η πρόκληση είναι η παροχή , στην διοίκηση και σε όλα τα ενδιαφερόμενο 
μέρη, μεθόδων και κατάλληλων συνοδευτικών εργαλείων που θα επιτρέπουν 
τον επιχειρησιακό σχεδίασμά ή τον ανασχεδιασμό των εργασιών να 
διεξάγονται με την μέγιστη σκοπιμότητα.
Οι μεθοδολογίες και τα εργαλεία για την ολοκλήρωση της
επιχείρησης,προϋποθέτουν την ύπαρξη σημαντικών ευκαιριών που πρόκειται
να εκμεταλλευτεί η επιχείρηση ,με την χρησιμοποίησή τους.Τέτοιες ευκαιρίες
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μπορεί να είναι τεχνολογικές (π.χ. παραγωγής , πληροφορίας κ.ά.), 
διαχειριστικές ή οργανωτικές.Οι μεθοδολογίες αυτές θα επιβεβαιώσουν τις 
διαφαίνοντες ευκαιρίες ,καθώς θα μετατραπούν σε λειτουργούντα συστήματα 
(working systems) .ολοκληρωμένα με όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες της 
επιχείρησης.
«Ολοκλήρωση» στην δεκαετία του 1980 ,σήμαινε να ενωθεί μια 

δραστηριότητα υποβοηθούμενη από υπολογιστές ,με μία άλλη προκειμένου 
την ομαλή παροχή και ανταλλαγή πληροφοριών και υλικών ανάμεσα τους.
Η ολοκλήρωση της επιχείρησης .ερευνά πώς θα διεξάγει καλύτερα τις 
διαδικασίες χρησιμοποιώντας ένα μίγμα τεχνολογικών και ανθρωπίνων 
πόρων.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ή έννοια της Ολοκλήρωσης της Επιχείρησης 
(Enterprise Integration) .συλλαμβάνει και περιγράφει την αποστολή της 
επιχείρησης, αντικειμενικούς σκοπούς .στρατηγικές,στόχους και 
περιορισμούς,οργανωσιακές δομές ,πόρους και όλες τις διαχειριστικές και 
επιχειρησιακές διαδικασίες στην αλυσίδα αξίας των προϊόντων της.Καθορίζει 
τις απαιτήσεις , αναγνωρίζει επιλογές λύσεων .παρουσιάζει εναλλακτικούς 
σχεδιασμούς και παρέχει τρόπους εφαρμογής σε στρατηγικό .τακτικό και 

λειτουργικό επίπεδο.

Όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες μελετούνται και περιγράφονται με όρους 
δύο διασυνδεόμενων δικτύων:

Το δίκτυο των επιχειρησιακών διαδικασιών που σχηματίζουν την αλυσίδα 
αξίας του προϊόντος.
Το δίκτυο των επιχειρησιακών διαδικασιών που περικλείουν τις λειτουργίες 
διαχείρησης και αποφάσεων της επιχείρησης.

Αυτά τα δύο δίκτυα εφαρμόζονται σε τρία υποσυστήματα :
Το σύστημα ελέγχου και πληροφόρησης.

Το σύστημα παραγωγής (ή παροχής υπηρεσίας .ανάλογα).
Ο ανθρώπινος οργανισμός.

Έτσι περιλαμβάνονται μέθοδοι και παρέχεται πλαίσιο για τον σχεδίασμά 
διαδικασιών μέσα και μεταξύ αυτών των τριών συστημάτων.Το πλαίσιο στο
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οποίο οι μεθοδολογίες για την ολοκλήρωση της επιχείρησης λειτουργούν είναι 
αυτό των αργιτεκτονικών αναφοράς επιχείρησης (enterprise reference 
architecture).

Για να παραμείνει κανείς ανταγωνιστικός οφείλει να προσαρμόζεται και να 
υιοθετεί άμεσα τις αλλαγές ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται.Για να το πετύχει 
αυτό , προϋπόθεση είναι να οργανώνει , να αξιοποιεί και να ελέγχει συνολικά 
και όχι αποσματικά,την ροή της πληροφορίας.
Οι απαιτητικές επιχειρήσεις κατανοούν την ανάγκη για αλλαγή και 
μετασχηματίζονται.Αυξάνουν την αποδοτικότητά τους με ευέλικτες δομές και 
διαδικασίες. Βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητά τους με την λήψη 
αποφάσεων που στηρίζονται στην συστηματική Γνώση.

Κοινός παρονομαστής της επιτυχίας τους .είναι η επένδυση στα 
Πληροφορικά Συστήματα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων 
( Enterprise Resource Planning- ERP Systems).Γιατί η ERP φιλοσοφία 
εξασφαλίζει την σύνθεση και την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών 
λειτουργιών σε ένα ισχυρό και ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και προσφέρει 
το υπόβαθρο για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών και την 
μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους και 
υποδομές.Πιο συγκεκριμένα , τα συστήματα αυτά αποτελούν σύμμαχο στην 
προσπάθεια για :
-Τον εντοπισμό και την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών.
-Τον πολλαπλασιασμό της ευελιξίας των τμημάτων της επιχείρησης.
-Την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων.
-Την βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
-Την βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας εξυπηρέτησης πελατών.
-Την ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων.
-Την μείωση του κόστους των προμηθειών .

-Την αποδοτικότερη διοίκηση των χρηματικών διαθεσίμων.
-Την αυτοματοποίηση των λογιστικών εργασιών.
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Απόφαση για ένα τέτοιο έργο πρόκειται να παρθεί είτε για να επιλυθεί ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα ,είτε όταν προκύπτει από την σχηματοποίηση 
συγκεκριμένης στρατηγικής. Εάν η πρόταση περιλαμβάνει απόκτηση νέου 
πληροφοριακού συστήματος και το σύστημα εμπεριέχει νέα τεχνολογία ή 
ιδέες, κρίνεται απαραίτητο να διεξαχθεί η λεγάμενη Μελέτη Σκοπιμότητας 
( Feasibility Study).
Διεξάγεται από μια μικρή επιτροπή σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό 
διάστημα.Τα περιεχόμενα και οι προτάσεις μιας τέτοιας μελέτης θα 
χρησιμοποιηθούν σαν βάση για να ληφθεί η απόφαση για το αν θα 
προχωρήσει ,θα αναβληθεί, ή θα ακυρωθεί το έργο.Επειδή η Μελέτη 
Σκοπιμότητας μπορεί να οδηγήσει στην δέσμευση πολλών πόρων , έχει 
σημασία να συνταχθεί με σωστό και αποδοτικό τρόπο.Έτσι συνυπολογίζονται 
τρεις διαφορετικοί αλλά και αλληλοσχετιζόμενοι τύποι Σκοπιμότητας:

Τεγνική Σκοπιυότητα: Αφορά τον καθορισμό του εξοπλισμού και του 
λογισμικού που θα υποστηρίξουν με επιτυχία τις εργασίες που απαιτούνται.Η 
διευθέτηση του συστήματος ( τα συγκεκριμένα τμήματα του εξοπλισμού ) ,έχει 
μεγάλη σημασία και πρέπει να καταδείξει και τις προδιαγραφές του 
συστήματος. Τα τεχνικά στοιχεία της απόδοσης και του κόστους των 
εναλλακτικών λύσεων που απορρίπτονται ,θα πρέπει και αυτά να 
τεκμηριώνονται.

Λειτουργική Σκοπιμότητα: Ασχολείται με θέματα που αφορούν το ανθρώπινο 
δυναμικό , την οργάνωση και την πολιτική της εταιρείας.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ ERP ΓΙΑ ΤΗΝ HYATT REGENCY S.A.

Οικονουική Σκοπιυότητα:Πολλοί οργανισμοί αξιολογούν τα προτεινόμενα 
έργα σε οικονομική βάση : θα πρέπει να επιδεικνύουν οικονομικές απολαβές 
που θα υπερσκελίζουν το κόστος ανάπτυξης τους.

Η δυσκολία εναρμόνισης των τριών κριτηρίων και το περιορισμένο 
χρονοδιάγραμμα μιας Μελέτης Σκοπιμότητας δυσχεραίνουν την πλήρη 

αξιολόγηση .Προσφέρονται όμως εναλλακτικές λύσεις διαφορετικών επιπέδων 
κόστους και φιλοδοξιών.
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Στην παρούσα εργασία επιχειρείται ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ για την 
εισαγωγή πληροφοριακού συστήματος Enterprise Resource Planning 
στην HYATT REGENCY HOTELS & TOURISM.
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2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
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Κάθε επιχείρηση από μόνη της , μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα 
σύστημα που αποτελείται από λειτουργικές οντότητες ,εκτελώντας 
συνεργατικές διαδικασίες ( ροές δραστηριοτήτων με αφορμή την εμφάνιση 
κάποιου γεγονότος ), που περιλαμβάνουν ανταλλαγή μηνυμάτων, δεδομένων 
και πληροφορίας που απαιτεί συγχρονισμό.Αυτές μοντελοποιούν την 
συμπεριφορά της επιχείρησης, που αφορά την σειρά με την οποία εκτελούνται 
κάποια πράγματα.

Η ολοκλήρωση της επιχείρησης αναφέρεται σαν μια κατάσταση κατά την 
οποία διαδικασίες και δομή του συστήματος είναι τέτοιες ώστε υποβοηθείται η 
επικοινωνία της σωστής πληροφορίας στον κατάλληλο χρόνο κάθε φορά.Η 
ροή της πληροφορίας αποτελεί τον στόχο της επιτυχημένης ολοκλήρωσης.

Ασχολείται λοιπόν με τις επιχειρησιακές διαδικασίες οι οποίες είναι 
περιγραφή σύνθετων εργασιών μέσα σε μια επιχείρηση που περικλύουν 
ανθρώπους , μηχανές .δεδομένα και εφαρμογές.

Δίνει κατευθύνσεις οι οποίες εξηγούν πώς οι διάφορες οντότητες της 

επιχείρησης πρέπει να λειτουργούν, για να σχηματίσουν μια πιο 
ανταγωνιστική επιχείρηση .Αυτές οι κατευθύνσεις περιγράφουν διάφορα 
επίπεδα λεπτομέρειας . Δίνουν μια ιδέα για το πώς οι οντότητες 

συμπεριφέρονται και επίσης πως πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για
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να επιτύχουν έναν δεδομένο και κοινό στόχο και πώς να συνεισφέρουν σε 
αυτόν.
Μέσο για να περιγραφούν οι κατευθύνσεις αυτές είναι ,όπως αναφέρθηκε, οι 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες με πολλούς συγγραφείς να υποστηρίζουν την 

άποψη αυτή:
( Bussler 1994, Goossenaerts 1993, Graefe 1993, Mertins 1993, Scheer 

1994, Vernadat 1993 ).
Ειδικά ο τελευταίος (Vernadat) αναφέρει τα εξής:
« Η επιχειρησιακή ολοκλήρωση ασχολείται με τον τρόπο που οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες και οι πολιτικές είναι δομημένες και 
συνεργάζονται , πώς συσχετίζονται και πώς δρούν αποτελεσματικά 
χρησιμοποιώντας τα μέσα της επιχείρησης ( ανθρώπινο δυναμικό , 
εφαρμογές και φυσικούς πόρους ), εξαρτόμενες από την διαθεσιμότητα 
εσωτερικών ή εξωτερικών επιχειρησιακών “αντικειμένων “ ή συνθηκών 
( γεγονότα, πληροφορικές ή φυσικές οντότητες κ.ά. )».
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3. ENTERPRISE RESOURCE 

PLANNING ( ERP )
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To ERP αποτελεί λύση λογισμικού που ολοκληρώνει πληροφορία και 
επιχειρησιακές διαδικασίες ,έτσι ώστε να διαμοιραστεί η πληροφορία 
κατάλληλα μέσα στον οργανισμό από την στιγμή που εισάγεται πρώτη φορά 
στο σύστημα.

Βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου λογισμικού αποτελούν :

Πολλή μεγάλη δυνατότητα προσαρμογής στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη 
(customization) ,σε σχέση με άλλα πακέτα.
Αποτελεί λογισμικό εφαρμογών (application software) , σε αντιδιαστολή με 
λογισμικό διαχείρησης βάσεων δεδομένων, ή λειτουργικών συστημάτων. 
Αποτελεί ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για αποθήκευση κύριων 
δεδομένων και δεδομένων συναλλαγών.
Παρέχει επιχειρησιακές λύσεις για υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων. 
Παρουσιάζει υψηλή λειτουργικότητα,για την υποστήριξη μεγάλου αριθμού 
επιχειρησιακών λειτουργιών.
Προσανατολισμένο στις διαδικασίες κατά μήκος του οργανισμού, 
υποστηρίζεται από μοντέλο αναφοράς.
Στοχεύει σε ποικίλους οργανισμούς σε διάφορες χώρες ,καθώς η 
λειτουργικότητα του μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Επικεντρώνεται στη συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση και στις τακτικές 
δραστηριότητες.
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ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Από τεχνολογική άποψη :

Περιέχει συνεπές και ομοιόμορφο γραφικό περιβάλλον για τον χρήστη σε όλες 
τις περιοχές των εφαρμογών ( GUI).

Αρχιτεκτονική Client/Server ,η οποία ξεχωρίζει την βάση (database 
management), την εφαρμογή ( business logic ) και το επίπεδο παρουσίασης 
( user interface ) σε τρία διαφορετικά στρώματα / επίπεδα (3-tiers),με 
αποτέλεσματα την επεκτασιμότητα ( scalability ), την ευελιξία και την 
μεταφερσιμότητα (flexibility & portability ) και υψηλό συντελεστή 
απόδοσης / κόστους ( cost effectiveness ).

Ανοικτό σύστημα ,όσον αφορά την επιλογή της πλατφόρμας λογισμικού ή 
hardware.

Αποτελεί σύστημα κρίσιμο για την αποστολή της εκάστοτε επιχείρησης 
( mission critical ),γιατί πετυχαίνει αυτοματισμό, συντονισμό μεταξύ 

λειτουργιών και γεωγραφικών αποστάσεων, ενοποίηση της ορολογίας μέσα 
στον οργανισμό.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ERP
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: ERP
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ : ERP
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4. ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

( FEASIBILITY STUDY)
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Το αντικείμενο της πρότασης για την εισαγωγή ERP συστήματος , διέπεται 
από τη φιλοσοφία της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
πληροφορικής ,το οποίο θα λειτουργεί σαν εργαλείο άσκησης διοίκησης.
Η πρόταση έχει τις παρακάτω διαστάσεις:

ο Εμμονή στα διεθνή πρότυτα ( standards ) για την προστασία της 
επένδυσης έναντι τεχνολογικής απαξίωσης και ελάχιστη δέσμευση 
από κατασκευαστές H/W και S/W.

ο Εγκατάσταση και υλοποίηση μιας ευέλικτης και προσαρμόσιμης λύσης 
λογισμικού, σε περιβάλλον Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων, το οποίο θα 
λειτουργήσει ως πυρήνας για την Οικονομική και Εμπορική Διαχείρηση 
της HYATT REGENCY HOTELS & TOURISM, 

ο Υπηρεσίες ανάλυσης .σχεδίασης και ανάπτυξης .προσαρμόζοντας το 
πληροφοριακό σύστημα και καλύπτοντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της 
HYATT REGENCY HOTELS & TOURISM, 

ο Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών και διαχειριστών του 

συστήματος , στοχεύοντας σε ουσιαστική μεταφορά τεχνογνωσίας και 
αυτοδύναμη διαχειριστική ικανότητα του συστήματος, 

ο Υπηρεσίες παραμετροποίησης , migration, και έντονης αρχικής 
υποστήριξης του συστήματος ,έτσι ώστε η μετάβαση στο νέο 
περιβάλλον να είναι ομαλή και το συντομότερο δυνατό παραγωγική, 

ο Διαχρονικό και ευέλικτο πρόγραμμα υποστήριξης το οποίο 
ανταποκρίνεται δυναμικά στις ουσιαστικές ανάγκες.
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4.1 Ανάλυση της υποδομής της εταιρίας και των 
απαιτήσεων

4.1.α. ΣΤΟΧΟΙ/ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα η εταιρία , είναι η 
λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης Καζίνο και Ξενοδοχειακών 
Μονάδων.
Η Εταιρία ανήκει στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του κλάδου 
στην Ελλάδα και εισήλθε δυναμικά στον χώρο της Ψυχαγωγίας με την 
κατασκευή δύο συγκροτημάτων στην Θεσσαλονίκη:
Ενός πολυτελούς συγκροτήματος Καζίνο ,σύμφωνα με τις διεθνείς 
προδιαγραφές .
Ενός συγκροτήματος Ξενοδοχείου πέντε αστέρων ,συνοδευόμενο από ένα 
υπερσύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο.
Η Εταιρία διατηρεί τα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα όπου είναι και η έδρα 
της.

Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών Μονάδων και εν γένει τουριστικών 
συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και η άσκηση πάσης 
φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων ( ενδεικτικώς, ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων , ξενώνων,εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής 
και τουριστικών γραφείων ).

2. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, όπως η 
οργανωτική και τεχνική υποστήριξη ,καθώς και η εν γένει παροχή 
τεχνογνωσίας στην εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών Μονάδων και εν
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γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων και στην άσκηση 
πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων.

Η στρατηγική της Εταιρίας επικεντρώνεται στην δυναμική είσοδο στους 

κλάδους των Καζίνο και των Ξενοδοχείων Πολυτελείας στην χώρα, οι οποίοι 
παρουσιάζουν σήμερα σημαντική ανάπτυξη και στοχεύει στην απόκτηση και 
διατήρηση κυρίαρχου μεριδίου αγοράς.
Στα πλαίσια αυτά , βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση της ηγετικής της 
θέσης στην Ελληνική αγορά και η επέκτασή της γενικότερα στον τομέα 
Τουρισμού και Ψυχαγωγίας. Αποτέλεσμα της ενδυνάμωσης αυτής , 

αναμένεται να είναι η περαιτέρω αύξηση της λειτουργικής της κερδοφορίας, 
χωρίς να επηρεαστεί η υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η Εταιρία προχωρεί στην κατάρτηση και υλοποίηση σειράς προγραμμάτων 
δράσης που έχουν ως εξής:

> Έμφαση στη χρήση μηχανημάτων τυχερών τταιχνιδιών.
> Ανάπτυξη Επένδυσης στην Αθήνα.
> Διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών.
> Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό.

4.1.β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ

Το Καζίνο χωρίζεται διοικητικά σε έξι κλάδους:

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Παιχνίδια
Τραπέζια
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Μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών ( slot machines)

Γεύματα / Ποτά
Εστιατόρια
Μπαρ
Θέατρα
Καταστήματα ( είδη δώρων )

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες χρηματοοικονομικές και διαχείρησης διαθεσίμων

Ο εν λόγω κλάδος ,είναι υπεύθυνος για : τον έλεγχο όλων των εσόδων και 
εξόδων του Καζίνο, όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που διεξάγονται 
σε αυτό, την εναρμόνιση των λειτουργιών του Καζίνο με την Ελληνική και 
διεθνή νομοθεσία, την εξασφάλιση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των 
πληροφοριών ,που επεξεργάζονται και παρουσιάζουν τα συστήματα ελέγχου, 
την επεξεργασία και παραγωγή στατιστικών στοιχείων, την σύνταξη 
αναφορών για την διοίκηση, τον συντονισμό και την εφαρμογή διαδικασιών με 
στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του Καζίνο και την μεγιστοποίηση των 
αποτελεσμάτων του.

Πιο συγκεκριμένα:

Λονιστικά θέυατα : Έλεγχος όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ,την 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας σύμφωνα τόσο με το 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο όσο και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,καθώς και 
έλεγχος όλων των εσόδων του Καζίνο.Το τμήμα αυτό καλύπτει τους 
παράκατω κλάδους:
Παιχνιδιών 

Λογιστικής 
Έλεγχος κόστους 

Σύνταξη αναφορών
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Θευατοφυλακή : Αρμοδιότητα για :
Την σωστή διεξαγωγή των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών με την 
Τράπεζα που υπάρχει μέσα στο Καζίνο ( EFG Eurobank ).
Την φύλαξη των μαρκών ( Vault).
Τα περιφερειακά ταμεία που εξυπηρετούν τα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών 
(cash desks ).
Τους χώρους καταμέτρησης χαρτονομισμάτων ( soft count rooms).
Τους χώρους καταμέτρησης κερμάτων και μαρκών που προέρχονται κυρίως 
από τα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών ( hard count rooms ).
Τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα.
Την τήρηση της πολιτικής του Καζίνο σχετικά με την απαγόρευση χρήσης 
προσωπικών επιταγών, συναλλαγών επί πιστώσει και χορήγησης μετρητών 
υπό μορφή δανείου.

Διαγείοηση Λονισυικού : Είναι υπεύθυνο για την αξιοπιστία των πληροφοριών 
που παρέχονται από τα συστήματα ελέγχου του Καζίνο,καθώς και για την 
συντήρηση και αναβάθμιση του υπάρχοντος λογισμικού.

Προμήθειες: Είναι υπεύθυνο για την προμήθεια ,με οικονομικά συμφέρον 
τρόπο, αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών 
του Καζίνο, για την ποιότητα αυτών και την ελαχιστοποίηση των απωλειών.

ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Ασφάλεια ( Security )
Υπεύθυνο για την ασφάλεια των πελατών του Καζίνο ,των εργαζομένων,των 
πάγιων στοιχείων ,την προστασία του μηχανολογικού εξοπλισμού των 
παιχνιδιών και για τον αυστηρό έλεγχο κάθε πρόσβασης σε αυτό.

Συμβατότητα ( Compliance )

Υπεύθυνο για την σύγκλιση όλων των επιπέδων λειτουργίας του Καζίνο με 
την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία,καθώς και για την διασύνδεση του με τις 

αρμόδιες Αρχές.Επιπροσθέτως ,είναι υπεύθυνο για την λειτουργία των χώρων 
στάθμευσης τόσο των πελατών όσο και του προσωπικού.
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Επίβλεψη / Παρακολούθηση ( Surveillance )
Λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα Ασφάλειας και είναι υπεύθυνο για τον 
έλεγχο κάθε δραστηριότητας κατά τις ώρες λειτουργίας του, μέσω συστήματος 
εσωτερικού ηλεκτρονικού ελέγχου.Συγκεκριμένα είναι αρμόδιο για την 
εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πελάτες και 
εργαζομένους,καθώς και για την αυστηρή επιτήρηση των παιχνιδιών που 
διεξάγονται στα τραπέζια και των συναλλαγών στα ταμεία , μέσω ενός 
κλειστού συστήματος οπτικοοακουστικής παρακολούθησης ( closed circuit 
TV, C.C.T.V. ).

Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit)

Είναι αρμόδιο για την προστασία των παγίων της Εταιρίας και των 
συμφερόντων των μετόχων αυτής, καθώς και για την σύνταξη λεπτομερών 
αναφορών προς την Διοίκηση ,σχετικά με την απόδοση και την τήρηση των 
Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και ιδιαίτερα των Αμερικανικών ,σύμφωνα με 
τα οποία ο εσωτερικός έλεγχος του Καζίνο είναι πλήρως εναρμονισμένος.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία της επιχείρησης Καζίνο υπόκειται σε 24ωρο 
έλεγχο του Κράτους ,που ασκείται από την Επιτροπή Εποπτείας της 
λειτουργίας των Καζίνο.

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διοίκηση Προσωπικού 
Εκπαίδευση 
Πρώτες Βοήθειες 
Διατροφή Προσωπικού

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Marketing
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Έχει στόχο την καλλιέργεια, ανάπτυξη και προώθηση της εικόνας της εταιρίας 
και είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής Marketing, 
Διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και σχέσεων κοινωνικού χαρακτήρα.

Πελάτες
Περιλαμβάνει υπηρεσίες υποδοχής και παροχής πληροφοριών στους πελάτες 
με στόχο την υποστήριξη της εταιρικής εικόνας και φιλοσοφίας και την 

προώθηση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Περιλαμβάνει τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης που ασχολείται με θέματα 
συντήρησης , ανάπτυξης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού του 
συγκροτήματος και το τμήμα Συντήρησης των χώρων του συγκροτήματος.
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Η προαναφερόμενη οργάνωση , εξασφαλίζει στην Εταιρία την λειτουργία των 
εγκαταστάσεών της σε υψηλό τουριστικό επίπεδο και την καλύτερη 
εκμετάλλευση ώστε :

> Να επιτυγχάνεται από κάθε άποψη η βιωσιμότητα της επιχείρησης και 
η εξυπηρέτηση των πελατών της, ημεδαπών και αλλοδαπών.

> Να εξασφαλίζεται η σωστή και νόμιμη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 
μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

> Να ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, 
προκαλώντας την ελάχιστη κοινωνική όχληση, στο άμεσο κοινωνικό και 
φυσικό περιβάλλον.

> Να ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις του.
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4.2 Εξέταση του υφιστάμενου συστήματος

Καταρχήν η δομή του τμήματος μηχανοργάνωσης( MIS ), με κέντρο το 
casino ,σαν support center για την λειτουργία των συστημάτων, έχει ως εξής:

Το τμήμα μηχανοργάνωσης δεν είναι υπεύθυνο για ανάπτυξη λογισμικού, 
παρά μόνο για την συντήρηση και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των 
συστημάτων (support center).

Οι εφαρμογές πιο γενικά διακρίνονται σε εφαρμογές :

FRONT OFFICE ( όπου υπάρχει επαφή με τον πελάτη ) και διακρίνουμε σε:
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ΔΑΣΚΑΑΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
Πωλήσεις 
Κρατήσεις 
Reception 
Restaurant / Bars

CASINO 
Ταμεία ( Cage )
Reception
Τραπέζια
Μηχανήματα τυχερών παιγνιδιών (slot machines)

Restaurants / Bars 
θέατρο

BACK OFFICE ( υποστήριξη διοικητικών υπηρεσιών )

Λογιστήριο 
Μισθοδοσία 
Ανθρώπινο Δυναμικό

( Ξεχωριστά συστήματα για το Ξενοδοχείο και το Καζίνο ενώ ΔΕΝ υπάρχει 
σύστημα για το Ανθρώπινο Δυναμικό ).

Τρία βασικά συστήματα πληροφορικής μπορούμε να διακρίνουμε όσον 
αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία του Καζίνο:

STARGATE

Για την καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με τους πελάτες 
(στοιχεία ταυτότητας .συχνότητα επίσκεψης , ποσά που στοιχηματίζουν ), 

καθώς και στοιχεία από την καθημερινή εργασία γενικότερα.Το σύστημα αυτό 
διασταυρώνει τις πληροφορίες που καταγράφονται κατά την είσοδο του
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ΔΑΣΚΑΑΑ ΚΗ ΠΑ ΝΑ ΓΙΩ ΤΑ

πελάτη ,με τα στοιχεία των πελατών των οποίων η είσοδος έχει απαγορευθεί, 
παρέχοντας άμεση πληροφόρηση στους εργαζομένους στους χώρους 
υποδοχής των πελατών.
CADTRACK
Για τον έλεγχο της ασφάλειας των μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών από 
τυχόν παραβίαση τους και φωτεινή ενημέρωση των jack-pot.
MULTI MAX
Σύστημα πρόσβασης , με το οποίο επιτυγχάνεται η παρακολούθηση όλων 
των σημείων που έχει πρόσβαση το προσωπικό,μέσω των πληροφοριών που 
καταγράφονται από την χρήση ηλεκτρονικών καρτών εισόδου.Το σύστημα 
αυτό εξασφαλίζει την ύπαρξη διαφόρων επιπέδων ασφαλείας μεταξύ των 
εργαζομένων, σχετικά με την πρόσβαση αυτών σε χώρους του Καζίνο,όπου η 
είσοδος είναι περιορισμένη και δυνατή μόνο με την είσοδο των καρτών αυτών.

Επίσης λειτουργούν συστήματα για την παρακολούθηση και καταγραφή της 
διεξαγωγής παιχνιδιών , της καταμέτρησης των μαρκών .νομισμάτων και 
χαρτονομισμάτων ,καθώς και κάθε είδους χρηματικής συναλλαγής που 
γίνεται σε καθημερινή βάση και της κινήσεως του προσωπικού.

Ημερήσια αναφορά συντάσσεται και προωθείται στην διοίκηση του Καζίνο 
σχετικά με διαδικαστικά λάθη ,τα οποία εντοπίζονται είτε στα τραπέζια κατά 
την διεξαγωγή των παιχνιδιών, είτε στο τμήμα της θεματοφυλακής κατά την 
καταμέτρηση μαρκών , νομισμάτων και χαρτονομισμάτων.

Επιπροσθέτως συντάσσεται μηνιαία αναφορά , η οποία περιλαμβάνει 
ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του κλάδου παιχνιδιών , οικονομικά 
στοιχεία , συγκριτικά στοιχεία , και ανάλυση σχετικά με την απόδοση.

Η ολοκληοωυένη εικόνα των εφαρμογών στον οργανισμό , έχει ως εξής :

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (FINANCE) ---- ► EMPHASIS
Γ ενική / Αναλυτική Λογιστική 

Προμηθευτές 
Πληρωμές Προμηθευτών

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ( M.I.S. ) 27
Π A ΝΕΠΙΣΤΗ Μ ΙΟ ΜΑ ΚΕΑ Ο ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟ ΥΑΩΝ



ΑΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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Απεικόνιση διπλού Λογιστικού Σχεδίου ( Αμερικάνικο Λογιστικό Σχέδιο ).

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ( PAYROLL ) ___► MANPOWER (Singular )

FOOD & BEVERAGE ( F&B )___ FIDELIO F&B
Παραγγελίες 
Αποθήκες 
Διακίνηση Υλικών

HRHT ( ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ )---- ► ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ,
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

RCT ( ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ )___^ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ,
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ, F&B.

HRT ( ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ) ___► F&B, ενώ Μισθοδοσία και
Χρηματ./Λογιστικό είναι από κοινού με αυτά του Καζίνο.

Έτσι συντηρούνται δύο ξεχωριστές βάσεις δεδομένων για την 
χρηματ./λογιστική διαχείρηση σε Αθήνα και σε Καζίνο, δύο βάσεις για την 
μισθοδοσία σε Αθήνα και Καζίνο και δύο βάσεις για την διαχείρηση F&B σε 
Ξενοδοχείο και Καζίνο, ενώ δεν υπάρχει καθόλου εφαρμογή για την 
Διαχείρηση του Προσωπικού ( HR ) και για την διαχείρηση Παρουσιών 
Προσωπικού ( Τίπιβ Attendance ).Με την τελευταία , θα παρέχεται η 
δυνατότητα καθορισμού των παρουσιών και των τρόπων υπολογισμού του 
εργασιακού χρόνου ( υπολογισμός του χρόνου εργασίας διαφόρων τύπων 
πχ. κανονική εργασία, υπερεργασία, υπερωρίες κλπ.).

Επίσης συντηρούνται τα εξής δίκτυα :

Καζίνο : 10/100 Voice Grade Ethernet, TCP/IP 
Ξενοδοχείο : 10/100 Fast Ethernet, TCP/IP 
Αθήνα : 10 και 10/100
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ΔΑΣΚΑΑΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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Με πρωτοβουλία της Εταιρίας , Καζίνο και Ξενοδοχείο είναι συνδεδεμένα με 
Οπτική Ίνα (F.O. for data and voice transmission ), ενώ πρόκειται να 
υλοποιηθεί και WAN ( VPN ) για τις ανάγκες διασύνδεσης και με την Αθήνα 
προκειμένου την μετάβαση σε ένα ERP σύστημα ( βλέπε ειδικό κεφ.).

Η HYATT REGENCY HOTELS & TOURISM , είναι επιχείρηση με αρκετή 
εξειδίκευση και ιδιομορφίες.Για τον λόγο αυτό, το πληροφοριακό σύστημα που 
έχει επιλεγεί και χρησιμοποιείται επί σειρά ετών από την Επιχείρηση, έχει 
επιλεγεί από συγκεκριμένους ανθρώπους με πολύ βαθειά γνώση του τρόπου 
δουλειάς και των αναγκών του χώρου αυτού.Το σύστημα αυτό ,λόγω της 
ιστορίας του και του τρόπου ανάπτυξής του ,έχει τα παρακάτω μειονεκτήματα:

ν Δεν εκμεταλλεύεται την τελευταία λέξη της τεχνολογίας , όπως η 

αρχιτεκτονική client-server και την δυνατότητα γραφικής επικοινωνίας 
μεταξύ χρήστη και υπολογιστή ( Graphical User Interface- GUI).

s Δεν καλύπτει τις απαιτήσεις και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που 
είναι απαραίτητα σε επιχειρήσεις παρόμοιου μεγέθους,στους τομείς της 
εμπορικής και οικονομικής διαχείρησης , για την κάλυψη των 
αυξημένων αναγκών.

s Δεν μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη της εταιρίας , με
αποτέλεσμα οποιαδήποτε απαίτηση να καλύπτεται αποσπασματικά.

s Θα υπάρξει μεγάλη δυσκολία στο να ανταποκριθεί στις σαρωτικές 
μετατροπές που απαιτούνται λόγω της ΟΝΕ.

S Λειτουργικά και ιεραρχικά σύνορα .δημιουργούν νησίδες γνώσεων και 
επικοινωνίας ,ειδικά όταν υπάρχει γεωγραφική απόσταση μεταξύ των 
μονάδων.
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ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΕΑ ΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ ERP 1ΊA ΤΗΝ ΗΥΑ ΤΓ REGENCY 5..4.

▲ A
yuv

Hierarchical Barriers Functional Barriers Islands of Communication

Για τους παραπάνω λόγους ,η διοίκηση της Hyatt Regency Hotels & Tourism 
επιθυμεί , την αντικατάσταση όλων των προαναφερθέντων πληροφοριακών 
συστημάτων με νέα , σύγχρονης τεχνολογίας ,τα οποία θα είναι σε θέση να 
λειτουργήσουν μετά την εγκατάσταση και παραμετροποίηση και θα 
οδηγήσουν την Εταιρία με ασφάλεια στον 21° αιώνα, όπου η έμφαση δίνεται 
στο λεγόμενο knowledge logistics , που μεταφράζεται σε 
αποτελεσματικότητα για τον οργανισμό , όταν κατάλληλη γνώση είναι σε 
κατάλληλη φόρμα, στο σωστό μέρος και στον κατάλληλο χρόνο.

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ( M.I.S. ) 30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



ΔΑΣΚΑΛΑ ΚΗ ΠΑ ΝΑ ΓΙΩ ΤΑ
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4.3. Γενική περιγραφή των απαιτήσεων του νέου 
συστήματος - προδιαγραφές

4.3.α. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ HYATT REGENCY Η&Τ

Μετά την υλοποίηση του VPN δικτύου της Hyatt, το ERP σύστημα που 
πρόκειται να εγκατασταθεί και να διοικείται από τις εγκαταστάσεις του Καζίνο 
στην Θεσσαλονίκη , αναμένεται ο ενιαίος χειρισμός όλων των εφαρμογών 
για όλα τα τμήματα.

Δηλαδή
Χρηματοοικονομικά / Λογιστική
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ( Payroll, HR, Time Attendance )
Αγορές (Inventory,Materials )

Η ανάληψη αυτής της επένδυσης δεν συνεπάγεται για την Εταιρία 
ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών που ακολουθεί μέχρι σήμερα 
(reengineering ).Η διοίκηση αποφάσισε την εμμονή στις βασικές διαδικασίες 
όσον αφορά την Λογιστική , την Μισθοδοσία και την Αποθήκη.

Κύριος στόχος της Εταιρίας όσον αφορά αυτή την επένδυση ,αποτελεί
η διαχείρηση του Ανθρώπινου Δυναμικού ( Human Resources ).

Οι λόγοι είναι οι εξείς:

ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ( M.I.S. ) 3 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



ΔΑΣΚΑΛΑ ΚΗ ΠΑ ΝΑ ΓΙΩ ΤΑ
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• Η μεγέθυνση της εταιρίας από το 1997 και μετά ( από 800 άτομα που 
απασχολούσε ανήλθε στα 1400 ).

• Το αντικείμενο της επιχειρησιακής δραστηριότητάς της που είναι η 
παροχή υπηρεσιών , οπότε η επένδυση της σε ανθρώπινο δυναμικό 
θεωρείται κρίσιμης σημασίας .

• Η αναγκαιότητα για αξιοποίηση στο μέγιστο ,του ανθρώπινου 
δυναμικού, με το να γνωρίζουμε τις δυνατότητές του, προκειμένου την 
θετική επίδραση αυτού του γεγονότος στο κόστος.

4.3.β. ΑΛΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ HYATT REGENCY HOTELS & 
TOURISM

Συγκέντρωση της διαχείρησης, με κεντρική διαχείρηση στην Θεσσαλονίκη. 

Αυτοματισμός επιχειρησιακών συναλλαγών στο back-office.

Συντονισμός των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Συντονισμός μεταξύ δραστηριοτήτων σε γεωγραφική απόσταση.

Ενοποίηση ορολογίας / Documentation.

Άμεση- ταχύτερη- ακριβής πληροφόρηση

Συνεπής λογική των εφαρμογών, της πληροφορίας και της διεπαφής του 
χρήστη με το σύστημα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εύκολο στην 
κατανόηση και στην χρήση του.

Δημιουργία ενός μοναδικού συστήματος με δομή (infrastructure) εύκολη στην 
διαχείρηση.
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ΔΑΣΚΑΑΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ME/1ΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ ERP ΓΙΑ ΤΗΝ HYAΤΤ REGENCY S.A.

Αποφυγή ανάπτυξης εξ'ολοκλήρου ιδίου ολοκληρωμένου συστήματος ,με το 
κόστος και το ρίσκο που περιλαμβάνει μια τέτοια δραστηριότητα.

Data visibility (ορατότητα των δεδομένων).

Βελτίωση πρόσβασης στην πληροφορία.

Βελτίωση ροής εργασίας(ννοτΙ< flow) και αποτελεσματικότητας.

Βελτίωση ελέγχων.

Πολλαπλασιασμός ευελιξίας της επιχειρησιακής δομής (άμεση συνεργασία 
μεταξύ επιμέρους καταστημάτων).

Προσφορά προηγμένων δυνατοτήτων συντονισμού μεταξύ των 

υποσυστημάτων της επιχείρησης.

Σύνθεση γνώσης από τα πολύπλοκα και κατακερματισμένα δεδομένα 
συναλλαγών.

Εξασφάλιση στην Διοίκηση ολοκληρωμένης και « καθαρής » εικόνας της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Συνέπεια στην τήρηση των υποχρεώσεων προς τρίτους π.χ. υποχρέωση 
προς του Μετόχους της Εταιρίας για τη σωστή της απεικόνιση.

4.3.γ. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
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1 .Θέτωντας γενικά τεχνικά πρότυπα για τις επικοινωνίες και το δίκτυο των 
υπολογιστών.
2. Απόφαση για την συγκεκριμένη φύση και δομή του δικτύου (information 
infrastructure ).
3. Απόφαση για τον τύπο του συστήματος .εξοπλισμός .πακέτο εφαρμογών 
που πρέπει να αποκτηθούν.
4. Απόκτηση ή ανάπτυξη αυτών. 
δ.Αναδιοργάνωση υπαρχόντων συστημάτων.
6. Προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος στην οργανωσιακή δομή για 
την βελτίωση της ροής της πληροφορίας και των δεδομένων.

7. Εκπαίδευση - επιμόρφωση των υπαλλήλων όλων των ιεραρχικών 
επιπέδων ως εξής:
Στην τεχνολογία έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται όλο και πιο εξελιγμένα 
συστήματα.
Στον τρόπο χρησιμοποίησης της νέας, διαθέσιμης πληροφορίας.
Στο πώς να ανακαλύπτονται νέες χρήσεις αυτής .
Η εκπαίδευση δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις επικείμενες αλλαγές στη 
συμπεριφορά των υπαλλήλων.Στόχος αποτελεί για την επιχείρηση η επιθυμία 
τους να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αποτελεσματικά .Για αυτό, σκοπό 
αποτελεί και η εμπλοκή τους από την αρχή της ανάπτυξης του έργου.

Η λύση που επιλέχθηκε από την Hyatt Regency Hotels & Tourism , 
είναι η πλατφόρμα της LogicDIS.

^ Πρόκειται για μια σύγχρονη λύση ,η οποία εκμεταλλεύεται πλήρως όλες 
τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της Πληροφορικής.Αξιοποιεί πλήρως 
την αρχιτεκτονική client/server ,το περιβάλλον εργασίας είναι καθαρά 
γραφικό, και υπάρχουν οι δυνατότητες της επεκτασιμότητας(303ΐ3όίΙίΙγ) 
και κλιμάκωσης ( extensibility ).
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S Βασίζεται στο τεχνολογικό πλαίσιο Qmega, το οποίο είναι το σύνολο 
των τεχνολογιών , των αρχιτεκτονικών , των επιλογών και του 
λογισμικού συνεργασίας και συνεκμετάλλευσης όλων αυτών.Τα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αυτού είναι η αντικειμενοστραφής 
μεθοδολογία σχεδίασης , μοντελοποίησης και ανάπτυξης λογισμικού, η 
συμμόρφωση στα πρότυπα επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας των 
αντικειμένων,η ενσωματωμένη δυνατότητα αξιοποίησης του Internet, η 
ανεξαρτησία από βάσεις δεδομένων και λειτουργικά συστήματα και η 
ικανότητα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.

S Κατά την ανάπτυξη των εφαρμογών έχουν ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη οι 
ανάγκες των επιχειρήσεων που διαθέτουν απομακρυσμένους 
σταθμούς εργασίας και έχει εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία 
της τόσο σε συνθήκες τοπικού δικτύου ,όσο και σε περιβάλλον δικτύου 
ευρείας ζώνης.Αυτό επιτυγχάνεται με την υλοποίηση όλου του 
συναλλακτικού μέρους της εφαρμογής στο περιβάλλον του server (fat 
server - thin clients ), χρησιμοποιώντας το μοντέλο 3 κατά Gartner 
Group της αρχιτεκτονικής client/server ( distributed application )..

S Οι εφαρμογές καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις της Εταιρίας , όπως 
αυτές έχουν γνωστοποιηθεί:

-ανεπτυγμένες σε αρχιτεκτονική client-server.
-ανοικτής αρχιτεκτονικής ,γεγονός που εξασφαλίζει την ολοκλήρωση με 
άλλα συστήματα με έναν εύκολο και αποδοτικό τρόπο.
-παραμετρικές.
-πολυνομισματικές.
-έχουν μηχανισμό ελέγχου και δικαιωμάτων.
-συνοδεύονται από εργαλείο Reporting .
-υπάρχει πρόβλεψη για EDI.
-διαθέτουν εγχειρίδια χρήσης.

Με βάση την εμπειρία ότι τουλάχιστον τέσσερις δομές είναι συσχετιζόμενες 
μεταξύ τους σε έναν οργανισμό : της πληροφορίας (informal), των 
διαδικασιών ( processual), των λειτουργιών (functional) και των 

περιφερειών (regional ), η πλατφόρμα βασίζεται σε αυτό το μοντέλο.Και οι
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τέσσερις επικαλύπτονται και πρέπει να διοικηθούν ταυτόχρονα.( 4 - structure 
model, set of interlinked structures ).

Informal Links 
-*■ Networks

Projects 
+ Processes

Hierarchical 
+ Functional 
Structure

Regional 
+ Legal 
Structure

Source: Gassmann and von Zedtwitz (1998b).

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η αρχιτεκτονική του συστήματος Οφείλει να 
ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις :

■ Να προσαρμόζεται στις διάφορες χρήσεις .ανθρώπινες ή των 
computers.

■ Να είναι σταθερή αλλά και να θεωρείται σταθερή από τους χρήστες.
■ Να επικοινωνεί ιδέες και εμπειρία.
■ Να βασίζεται στις ανάγκες των χρηστών.
■ Να μπορεί να εξελίσσεται λογικά, με βάση την ήδη αποκτημένη γνώση.
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4.4. Υφιστάμενος και μελλοντικός εξοπλισμός

4.4. α. ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η υποδομή διαχείρησης πληροφοριακών συστημάτων ,για την διαχείρηση 
των βάσεων δεδομένων της εταιρίας , ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΡΓΟ , περιλαμβάνει τα 

εξής:
PC Servers : 7 items HP 

IBM
Compac

PC Stations: 125 items. NoName 5/100 
Compac 2000 5/100 
HP VE5/200%VL 5/166 

Δίκτυο: HP Hubs 10/100 VG
TCP/IP

O/S: Windows NT Server 4
Windows NT Station 4 
Windows 95 
ScoUnix 5 
Novel 4.11

Ο ανωτέρω εξοπλισμός εξυπηρετεί και εξασφαλίζει την συνεχή λειτουργία των 
τριών κύριων συστημάτων ( STARGATE, CADTRACK και MULTIMAX ).
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4.4.β ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT SYSTEM

Εδώ πρόκειται να αναφερθούμε σε πληροφορίες που αφορούν την 
τεχνολογική υποδομή του πληροφοριακού συστήματος της Hyatt Regency, 
που είναι βασισμένο στο CL ERP σύστημα της LogicDIS.

Στόχος του παρόντος ,είναι να προτείνει τις τεχνικές προδιαγραφές που 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το πληροφοριακό σύστημα.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος και κατ’ επέκταση της πληροφορίας αποτελεί 
το κεντρικό νευρικό σύστημα για τον οργανισμό για αυτό οι πρώτες 
αποφάσεις αφορούν αυτόν τον τομέα.Παρατηρείται η εξής επίδραση:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ_______ ► ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ^_______ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Στόχοι θέτονται η ανεξαρτησία από συγκεκριμένες τεχνολογίες προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν μελλοντικές ενδεχόμενες ανάγκες και η ευελιξία της 
αρχιτεκτονικής προκειμένου την εξυπηρέτηση των εφαρμογών γρήγορα και 
δημιουργικά, με αποτέλεσμα περισσότερο την δημιουργία πόρων από αυτή 
παρά την κατανάλωση.

Συγκεκριμένα
ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ H/W ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΝΟΣ CL ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Γενική αρχιτεκτονική H/W υποδομής ενός CL 
ERP συστήματος

ERP SQL/Oracle 
Database Server

ERP NT 4.0 File
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4.4.β. Α. ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ( LAN )

Βασικό στοιχείο της καλής λειτουργίας ενός ERP συστήματος είναι ένα υγιές 
τοπικό δίκτυο , απαλλαγμένο από κακοτεχνίες και προβληματικά μέρη.Οι 
προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρεί είναι οι ακόλουθες:

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ
-Τα υλικά καλωδίωσης (patch panels,καλώδια πρίζες .patch cords),0a πρέπει 
να είναι πιστοποιημένα κατά ISO 11801.

-Η καλωδίωση θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές της κατηγορίας 5 , 
δηλαδή να υπάρχουν μετρήσεις που να αποδεικνύουν ότι περνάνε σήματα 
συχνότητας 100 MHz και ταχύτητας μέχρι και 155 Mbps κατά το πρότυπο 
ΕΑ / ΤΙΑ 568α.
-Ειδικά για δίκτυα τα οποία επεκτείνονται σε πολλούς ορόφους ή / και έχουν 
μεγάλο αριθμό χρηστών και δικτυακών συσκευών ,η καλωδίωση απαιτείται να 
είναι δομημένη για καλύτερη διαχείρηση.

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΡΗ

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ERP

-Με δεδομένο την αυξημένη κυκλοφορία και την κρισιμότητα σε σχέση με τους 
χρόνους ανταπόκρισης στον σταθμό εργασίας, το δίκτυο της Κεντρικής 
εγκατάστασης θα πρέπει να είναι segmented με δομικά στοιχεία Ethernet 
switches 10/100 Mbps.
-Τα switches είναι προτιμητέο να είναι managed, για να υπάρχει η δυνατότητα 
trouble shooting και διαχείρησης ( δημιουργίας VLAN, κλπ. ).

-Τα switches, είναι προτιμητέο να υποστηρίζουν trunking έτσι ώστε τα 

απαιτητικά μέλη του δικτύου ( File servers, Database servers, κλπ. ) να 
μπορούν να συνδέονται μέσω δύο ή και περισσότερων καρτών δικτύου σε 
aggregate bandwidth >= 200Mbps.
-Οι κάρτες δικτύου να είναι 10/100 Mbps.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Με δεδομένο ότι ο αριθμός των σταθμών εργασίας τις περισσότερες φορές 
είναι περιορισμένος ( 5-10 σταθμοί), δεν είναι απαραίτητη η τμηματοποίηση 
του δικτύου , αλλά προτείνεται τα δομικά στοιχεία να είναι switching Hubs με 
δυνατότητα λειτουργίας και στα 10 και στα 100 Mbps, για να συνδέονται 
συσκευές χαμηλών ταχυτήτων όπως routers, δικτυακοί εκτυπωτές αλλά και 
συσκευές ταχύτερες όπως σταθμοί εργασίας.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ / ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Προτείνεται το καθιερωμένο πλέον στην αγορά της πληροφορικής Fast 
Ethernet 100Mbps ή Ethernet 10Mbps και πρωτόκολλο επικοινωνίας το 

TCP/IP.

4.4.β. Β. ΥΠΟΔΟΜΗ WAN

Ανάλογα με την γεωγραφική κατανομή του κεντρικού σημείου και των 

υποκαταστημάτων ,γίνεται και ο σχεδιασμός του Δικτύου Ευρείας Περιοχής 
( WAN ), που θα υποστηρίξει την on-line επικοινωνία και λειτουργία του ERP.

Η επιλογή των επικοινωνιακών νοαυυών γίνεται κατόπιν μελέτης των 
απαιτήσεων και περιλαμβάνει μια σειρά από εναλλακτικές όπως:

Απλές αναλογικές γραμμές του ΟΤΕ ( Baseband για μικρές αποστάσεις ). 
Γραμμές HellasCom.
Ασύρματες ζεύξεις.

Και για τα δίκτυα υεταφοοάο:

Δημόσια δίκτυα όπως Frame Relay και Internet.
Ιδιωτικά δίκτυα.
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Σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα links με 
εύρος ζώνης που εξαρτάται από το πλήθος των απομακρυσμένων σταθμών 
εργασίας ανά υποκατάστημα.Μια προσέγγιση είναι η ακόλουθη:
1-2 σταθμοί εργασίας : 33,6 Kbps.
3-5 σταθμοί εργασίας : 64 Kbps.
5-10 σταθμοί εργασίας : 128 Kbps.
Ο επικοινωνιακόο εξοπλισυός που απαιτείται ,είναι επίσης αντικείμενο μελέτης 
κατά περίπτωση ,αλλά σε γενικές γραμμές βασίζεται σε δρομολογητές IP με 

Χ21 / V24 I/F και/ή ISDN dial back-up δυνατότητες.

4.4.β. Γ. DATABASE SERVER

Ο κορμός ενός ERP συστήματος είναι ο κεντρικός Database server.
Ανάλογα με τον βαθμό διαθεσιμότητας που απαιτεί η εκάστοτε εγκατάσταση , 

το πλήθος των χρηστών ,αλλά και το ύψος της επένδυσης σε H/W, 
υπαγορεύονται σε μεγάλο βαθμό οι προδιαγραφές του server.
Η εφαρμογή εξασφαλίζει ,λόγω αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού , την 
αδιάλειπτη λειτουργία της , με την προϋπόθεση ότι η πλατφόρμα στην οποία 
είναι εγκατεστημένη ( H/W , λειτουργικό σύστημα ), είναι διαθέσιμη.

Όπως προαναφέρθηκε, η αδιάλειπτη λειτουργία της εφαρμογής εξαρτάται 
από την διαθεσιμότητα της H/W πλατφόρμας.Είναι φανερό ότι η βλάβη στον 
Database server ( π.χ. καμένο τροφοδοτικό, βλάβη στον σκληρό δίσκο, κ.ά. ) 
που θα τον θέσει εκτός λειτουργίας .συνεπάγεται και διακοπή της λειτουργίας 
του ERP συστήματος.Για τον λόγο αυτό, σε εγκαταστάσεις που η υψηλή 
διαθεσιμότητα είναι υποχρεωτική ,πρέπει να επιλεγεί εξοπλισμός H/W για τον 
Database server, με εκτεταμένες δυνατότητες και χαρακτηριστικά ,όπως:

> Υψηλή ποιότητα κατασκευής .
> Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα.
> Υψηλό βαθμό απόδοσης ( πολλαπλούς και ισχυρούς επεξεργαστές, 

μεγάλη επεκτασιμότητα μνήμης ,ενεργό backplane υψηλής ταχύτητας).
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> Υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας ( hot-pluggable δίσκους, 
τεχνολογία RAID στους δίσκους, εφεδρικά τροφοδοτικά και 
ανεμιστήρες ψύξης , μνήμες με error correction- ECC ).

Ενδεικτικά ,ο σχεδιασμός που προτείνεται για παρόμοιες εγκαταστάσεις είναι 
ο ακόλουθος:
-Δύο επεξεργαστές > Pentium ή ΧΕΟΝ >= ΡΙΙΙ/800 ( προτείνεται η ύπαρξη 
δυνατότητες για 4 επεξεργαστές ).
-Μνήμη 1 GB- επεκτάσιμη μέχρι 8 GB RAM.
-Active Backplane με δυνατότητα για στέγαση τουλάχιστων 8 δίσκων.
-2 -channel RAID Controller 32 MB τουλάχιστον.

-Δίσκοι hot pluggable UW2 SCSI 1 , που θα βρίσκονται εσωτερικά στον 
server και δημιουργία RAID volumes με την ακόλουθη διάταξη:
Ένα RAID 1 θα αποτελείται από 2 δίσκους των 9GB για το λειτουργικό και τα 
executables του RDBMS.
Το τελευταίο RAID Volume το οποίο θα είναι RAID 5 , θα αποτελείται από 
τέσσερις δίσκους των 18GB (συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα 50 GB ), και θα 
κρατάει τα data του ERP-Με αυτόν τον τρόπο η εγκατάσταση θα είναι 
ασφαλής για τα δεδομένα και με πολύ ικανοποιητική σχέση απόδοσης / 
κόστους.
-2 κάρτες δικτύου 10/100 Mbps PCI.
-Τουλάχιστον δύο hot pluggable redundant τροφοδοτικά.
-Hot pluggable redundant cooling fans.
-Back-up μηχανισμό με βάση ένα DAT 20/40 GB και σχετικού ειδικού 
λογισμικού..
-Λειτουργικό σύστημα Windows NT 4.0 Server ή Windows 2000 Server.

Ένα επιπλέον θέμα είναι η αδιάλειπτη τροφοδοσία του Database Server, 
οπότε θα πρέπει να προβλεφθεί η σύνδεσή του με on-line UPS για την 

προστασία του από βυθίσεις, εξάρσεις και διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος.
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4.4.β. Δ. FILE SERVER

Προαιρετικά οι λειτουργίες του File Server μπορούν να διαχωριστούν από τον 
Database Server και να γίνονται από έναν αφιερωμένο γι’ αυτόν τον σκοπό 
Server στον οποίο θα εγκατασταθούν οι εφαρμογές ERP, καθώς και άλλες 
εφαρμογές ή αρχεία που θα πρέπει να μοιράζονται οι χρήστες.Αυτός ο 
σχεδιασμός προτείνεται στα μεγάλα δίκτυα ( άνω των 30 χρηστών ), για 

καλύτερη διαχείρηση και απόδοση.

-Ένας επεξεργαστής > Pentium >= PI 11/800.
-Μνήμη 256 GB.
-Δίσκος 10 GB SCSI.
-Κάρτα δικτύου 10/100 Mbps.
-Λειτουργικό σύστημα Windows NT 4.0 Server ή Windows 2000 Server.

4.4.β. E. APPLICATION SERVER

Για την on-line επικοινωνία απομακρυσμένων σημείων με την κεντρική 
εγκατάσταση του ERP συστήματος .εγκαθίσταται ένα επιπλέον υποσύστημα 
που « τρέχει » την εφαρμογή QMEGA , για λογαριασμό των 
απομακρυσμένων χρηστών σε αντίστοιχα τμήματα της μνήμης του.Έτσι 
μεταξύ κεντρικού και απομακρυσμένων σημείων, μεταφέρονται μόνο 
πληροφορίες κονσόλας ( οθόνη , πληκτρολόγιο και mouse ),με αποτέλεσμα 
να μειώνεται δραστικά η κυκλοφορία πάνω στις επικοινωνιακές γραμμές ,των 
οποίων το μηνιαίο κόστος είναι μεγάλο και θα πρέπει να γίνεται όσο το 
δυνατόν καλύτερη χρήση του διαθέσιμου bandwidth.
Οι προδιαγραφές του Application Server εξαρτώνται από τον αριθμό των 
απομακρυσμένων χρηστών.

Μέχρι 10 απομακρυσμένους χρήστες ένα τυπικό configuration είναι :
-Δύο επεξεργαστές > Pentium >=ΡΙ11/800 MHz.

-Μνήμη 1 GB.
-Δίσκος SCSI >= 9 GB.
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-Κάρτα δικτύου 10/100 Mbps PCI.
-CD, > FDD 1,44 MB >, KEYBOARD, mouse.
-Λειτουργικό σύστημα Windows NT 4.0 Terminal Server Edition ή Windows 

2000 Server με Terminal Server Client Licenses.

Να σημειωθεί ότι το ίδιο υποσύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
αξιοποίηση παλαιός τεχνολογίας σταθμών εργασίας IBM compatible, που 
ενδεχομένως υπάρχουν στην κεντρική εγκατάσταση και έχουν περιορισμό 
λειτουργίας λόγω επεξεργαστή μνήμης.

4.4.β. ΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SERVERS

DATABASE / FILE SERVER : Microsoft NT Server 4.0 Standard Edition ή 
Windows 2000 Server, με τόσες άδειες χρήσης όσοι και οι τοπικοί clients.

FILE SERVER (εάν χρησιμοποιηθεί): Microsoft Server 4.0 Standard Edition 
ή Windows 2000 Advanced Server. Δεν απαιτούνται επιπλέον άδειες χρήσης 
για τους clients γιατί οι άδειες αυτές είναι per seat και όχι per server.

APPLICATION SERVER : Windows NT 4.0 Terminal Server Edition^ 
Windows 2000 Server με Terminal server client licenses.

RDBMS
Oracle Server 7.3.4 ή Oracle 8.0 με τόσες runtime licenses όσοι και οι 
χρήστες των εφαρμογών.

ERP Client PCs
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-Επεξεργαστής Pentium >= Pill 500 MHz.
-Μνήμη 128 MB.
-Δίσκος IDE>= 6 GB.
Κάρτα δικτύου 10/100 Mbps.
CD, FDDI 1,44 MB, KEYBOARD, mouse.
Λειτουργικό σύστημα Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional. 
( Προτεινόμενα τα Windows 2000 Professional που παρέχουν εξαιρετικά 

σταθερό περιβάλλον εργασίας).
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4.5. Αρχιτεκτονική του συστήματος /Δίκτυα

4.5.α. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
( VIRTUAL PRIVATE NETWORK)

Η Hyatt Regency ενδιαφέρεται αρχικά, να δημιουργήσει ένα Ιδιωτικό Δίκτυο 
( ολοκληρωμένη λύση για κλειστά δίκτυα Intranets / Extranets -VPNs ), στα 
πλαίσια της απόφασης της για την επένδυση σε πληροφοριακό σύστημα 
ERP, μέσω του οποίου θα συνδέσει το Ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη με τα 
γραφεία στην Αθήνα, με σκοπό την διακίνηση δεδομένων, φωνής και Internet, 
χρησιμοποιώντας την δικτυακή υποδομή ενός Internet Service Provider (ISP).

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω φυσικού φορέα 256 Kbps, ο 
οποίος θα συνδέει το Ξενοδοχείο Hyatt Regency ,με τον πλησιέστερο κόμβο 
του ISP. Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αφορούν την λήψη και μετάδοση 
δεδομένων, την μετάδοση τεσσάρων καναλιών φωνής , την παροχή Internet 

Feed 64 Kbps και μια εφεδρική γραμμή ISDN σε περίπτωση βλάβης του 
μισθωμένου κυκλώματος.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ( ΚΕΝΤΡΟ)
Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω φυσικού φορέα 128 Kbps, ο 
οποίος θα συνδέει τα γραφεία της εταιρίας ,με τον πλησιέστερο κόμβο του 
ISP. Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αφορούν την λήψη και μετάδοση 
δεδομένων, την μετάδοση τεσσάρων καναλιών φωνής και μια εφεδρική 

γραμμή ISDN σε περίπτωση βλάβης του μισθωμένου κυκλώματος.
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4.5.a. Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ

Για την δημιουργία του Ιδιωτικού Δικτύου της Hyatt Regency ,θα εφαρμοστεί 
τεχνολογία Virtual Private Networks over IP , η οποία εγγυάται την 
καλύτερη και οικονομικότερη παρεχόμενη υπηρεσία σε σχέση με άλλες 
τεχνολογίες όπως Frame Relay και Leased Lines.Η χρήση της πιο πάνω 
τεχνολογίας , θα δώσει την δυνατότητα στην εταιρία να υλοποιήσει υπηρεσίες 
όπως Data, Voice και Internet, γρήγορα , εύκολα και με αξιοπιστία.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Ξενοδοχείο , θα συνδεθεί με τον κόμβο του ISP, με χρήση ενός 
μισθωμένου ψηφιακού κυκλώματος ταχύτητας 256Kbps τύπου HellasCom.
Η χωρητικότητα αυτού του κυκλώματος κρίνεται ικανοποιητική για τις 
τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των γραφείων για την μεταφορά δεδομένων, 
φωνής και Internet.
Ολες οι τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των γραφείων θα στηριχθούν σε έναν 
δρομολογητή (router), ο οποίος πρέπει να διαθέτει ένα Serial Port Adapter, 
ISDN BRI Interface (για την χρήση εφεδρικής γραμμής ) και δύο Two-Port 
Voice Interface Cards για την σύνδεση με τον ISP και μεταφορά τεσσάρων 
καναλιών φωνής.
Για να μπορέσει να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των γραφείων της 
Hyatt Regency , ακόμα και σε περίπτωση που το μισθωμένο κύκλωμα τεθεί 
προσωρινά εκτός λειτουργίας, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μία γραμμή 
BRI ISDN η οποία θα συνδέει τον δρομολογητή των γραφείων με τον ISP.

Η παραμετροποίηση όλου του ενεργού εξοπλισμού για την λειτουργία των 
προσφερόμενων υπηρεσιών θα γίνει από τον ISP.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
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Τα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα , θα συνδεθούν με τον κόμβο του ISP , 
με την χρήση ενός μισθωμένου αναλογικού κυκλώματος ταχύτητας 128Kbps, 
τύπου Baseband.
Η χωρητικότητα αυτού του κυκλώματος κυκλώματος κρίνεται ικανοποιητική 
για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των γραφείων για την μεταφορά 
δεδομένων, φωνής και Internet.
Όλες οι τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των γραφείων θα στηριχθούν σε έναν 
δρομολογητή (router), ο οποίος πρέπει να διαθέτει ένα Serial Port Adapter, 
και ένα ή δύο Two-Port Voice Interface Cards για την σύνδεση με τον ISP και 
μεταφορά δύο / τεσσάρων καναλιών φωνής.
Για να μπορέσει να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των γραφείων της 
Hyatt Regency , ακόμα και σε περίπτωση που το μισθωμένο κύκλωμα τεθεί 
προσωρινά εκτός λειτουργίας, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μία γραμμή 
BRI ISDN η οποία θα συνδέει τον δρομολογητή των γραφείων με τον ISP.

Η παραμετροποίηση όλου του ενεργού εξοπλισμού για την λειτουργία των 
προσφερόμενων υπηρεσιών θα γίνει από τον ISP.
Στην περίπτωση ενεργοποίησης της εφεδρικής ISDN γραμμής ,οι χρεώσεις 
για τις κλήσεις ΕΠΑΚ αναλύονται ως εξής:

ΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ Ώρες χρέωσης 
08:00-22:00

Ώρες χρέωσης 
22:00-08:00

Αναλογική / Ψηφιακή 
χρέωση

120 6px./<jopa(0,35Euro) 
0,01 Euro/λεπτό

60 δρχ./ώρα(0,18 Euro)

Η μονάδα αστικής χρέωσης για τον ΕΠΑΚ έχει οριστεί στα 0,03Euro ανά 
5' 30" (10,5 δρχ, ανά πεντέμιση λεπτά ).Για σύνδεση στα 128 Kbps οι 

παραπάνω γρεώσεκ διπλασιάζονται.
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4.5.α. Β. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η δρομολόγηση της κίνησης από και προς οποιδήποτε άκρο του Ιδιωτικού 
Δικτύου της Εταιρίας,θα γίνεται ως εξής;

INTERNET TRAFFIC
Το Ξενοδοχείο θα παίρνει Internet Feed (64Kbps) από τον κόμβο του ISP με 
τον οποίο συνδέεται.Τα γραφεία στην Αθήνα θα λαμβάνουν Internet Feed 
μέσω του VPN καναλιού που το συνδέει με το Ξενοδοχείο.Το σύνολο του 
Internet Bandwidth που καταναλώνεται κάθε χρονική στιγμή από το εταιρικό 
δίκτυο ,δεν μπορεί να υπερβαίνει το Internet Feed του Ξενοδοχείου.

DATA TRAFFIC
Η διακίνηση δεδομένων ( πρόσβαση σε εταιρικές εφαρμογές) ,θα 
πραγματοποιείται μέσω του καναλιού Ν/ΡΝ,που συνδέει το Ξενοδοχείο με τα 
γραφεία στην Αθήνα.Το κανάλι VPN που εξυπηρετεί την κίνηση των 
δεδομένων της εταιρίας .περνάει μέσα από το backbone του ISP και 
καταλήγει στο Ξενοδοχείο.

VOICE TRAFFIC
Η διακίνηση των δεδομένων φωνής , θα πραγματοποιείται μέσω του καναλιού 
νΡΝ,που συνδέει το Ξενοδοχείο με τα γραφεία στην Αθήνα.Το κάθε κανάλι 
φωνής θα περνάει μέσα από το backbone του ISP και θα καταλήγει στο 
Ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη ή στα γραφεία στην Αθήνα.
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RCT CASINO IIRT HOTEL THESSALONIKI

ATHENS

4.5.a. Γ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣΛΥΣΗΣ

Μερικά από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της πιο πάνω λύσης είναι τα 
παρακάτω:

> Χρήση αξιόπιστου δικτύου του ISP( συνεχώς επεκτεινόμενο και 

αναβαθμίσιμο, που καλύπτει όλη την Ελλάδα ).
> Δυνατότητα αναβάθμισης οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
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r- Δυνατότητα υλοποίησης όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών over 
IP,όπως data,voice,internet και όσων νέων προκόψουν, γρήγορα και 
αποτελεσματικά.

> Εκμετάλλευση όλων των χαρακτηριστικών της τεχνολογίας VPN-IP, 
όπως: privacy, customized business policies ,χαμηλό κόστος 
διαχείρησης, encryption, tuneling και address translation.

> Εγγυημένη μετάδοση φωνής ,σύμφωνα με το standard ITU-T Η.323.
> Ανεξαρτησία από συγκεκριμένες πλατφόρμες υλοποίησης.
> Αμεση παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη ,24 ώρες την ημέρα και 

7 ημέρες την εβδομάδα, από το Network Operation Center, των ISPs.
> Προκαθορισμένο κόστος σύνδεσης τυχόν γραφείων / ξενοδοχείου στο 

δίκτυο, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και τεχνολογίας.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ ERP ΓΙΑ ΤΗΝ HYATT REGENCY S.A.

4.5.α. Δ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η προτεινόμενη μεθοδολογία δημιουργίας του εταιρικού δικτύου της Hyatt 
Regency, θεωρείται αρκετά ασφαλής ,καθώς στηρίζεται σε τεχνολογία 
VPN.Ta πακέτα δεδομένων τα οποία διακινούνται μέσω ενός καναλιού 
VPN κρυπτογραφούνται,με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη υπόθεση η 
υποκλοπή τους από εξωγενείς παράγοντες.

Στα ιδιωτικά εταιρικά δίκτυα ,η επικοινωνία με το Internet ή με άλλα ξένα 
εταιρικά δίκτυα θεωρείται συνήθως ανασφαλής.Εάν κάποιος εξωγενής 
παράγοντας καταφέρει ,μέσω της επικοινωνίας με το Internet, να 
αποκτήσει τον έλεγχο,- γεγονός αρκετά εύκολο - ενός τερματικού ,τότε 
έχει ουσιαστικά αποκτήσει πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο , με αποτέλεσμα 
να μπορεί εύκολα να καταστρέψει ή να υποκλέψει ζωτικής αξίας δεδομένα.

Στην περίπτωση της Hyatt Regency , το μόνο άκρο του προτεινόμενου 
δικτύου που επικοινωνεί με το Internet, είναι το άκρο του Ξενοδοχείου.Άρα 
για να προστατευτεί η επικοινωνία αυτού του άκρου , θα πρέπει να
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ΑΑΣΚΑΑΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

σχεδιαστεί και να ενεργοποιηθεί μια πολιτική ασφάλειας στο συγκεκριμένο 
σημείο με την χρήση του κατάλληλου λογισμικού.

Το λογισμικό προστασίας το οποίο θα εγκατασταθεί , μπορεί να είναι είτε 
ένας απλός Proxy Server,είτε κάποιο πιο εξελιγμένο λογισμικό προστασίας 
δικτύων και εφαρμογών ,π.χ. Firewall-Ι της Checkpoint.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ FIREWALL

Χρησιμοποιεί μια πρωτοπορική αρχιτεκτονική που καλείται Stateful 
Inspection, τεχνολογία ,η οποία υλοποιεί όλα τα απαραίτητα 
χαρακτηριστικά ενός firewall σε επίπεδο δικτύου (network level).

Με την χρήση αυτής της τεχνολογίας , το Inspection Module του Firewall 
διαβάζει και αναλύει δεδομένα που προέρχονται από όλα τα 
communication layers.Τα δεδομένα αποθηκεύονται και ενημερώνονται 
δυναμικά, παρέχοντας virtual session πληροφορίες για την ανίχνευση 
connectionless protocols ( RPC, UDP ). Τα συσσωρευμένα δεδομένα από 
τις καταστάσεις (states) του communication και application layer,καθώς 
και αυτά που αφορούν network configuration και security rules, 
χρησιμοποιούνται για να παράγει μια κατάλληλη ενέργεια (action), είτε 
αποδοχή (acception), είτε απόρριψη (rejection) ή και κωδικοποίηση 
(encryption) της επικοινωνίας.
Οποιαδήποτε κίνηση που δεν επιτρέπεται από τους κανόνες ασφαλείας , 
απορρίπτεται εξ’ ορισμού και παράγονται real- time security alerts, 
παρέχοντας στον system manager πλήρη εικόνα της κατάστασης του 
δικτύου.

Έτσι το Firewall διαθέτει χαρακτηριστικά όπως :
Communication information 
Communication -derived state 
Application -derived state 
Information manipulation
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Δυνατότητες, που το καθιστούν ολοκληρωμένη λύση για προστασία 
δικτύων σε σχέση με άλλες λύσεις ,όπως routers ή proxies.

Οι πλέον ανταγωνιστικές δυνατότητες συνοψίζονται παρακάτω:

ο Rule, User και Content Base Security Policy 
ο Πολλαπλοί security servers (telnet,rlogin,ftp,http,smtp ) 

ο Διαθέτει πολλούς Load Balancing αλγόριθμους (server load, round 
trip, round robin, random, domain ) 

ο Μηχανισμό Authentication βάση user, client ή session 
ο Τεχνικές για Anti-Spoofing 
o Client / Server Model
ο Εύκολο στη χρήση γραφικό περιβάλλον διαχείρησης και 

configuration

ο Command Line Interface 
ο Δυνατότητες Encryption 
ο High level script language (INSPECT language ) 
o Router Extension Module

4.5.a. E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ελάχιστος απαιτοόυενοη τεχνικός εξοπλισμός για το Ξενοδοχείο και τα 
γραφεία στην Αθήνα είναι :

CISCO 1750-4V

> Router: CISCO 1750
> Software: IOS IP / Voice Plu
> CAB / ACE Power Cord Europe
> CAB- X.21 MT, DTE Male, 10 Feet
> 2 VIC- E&M / FXS Two- Port Voice Interface Card
> WIC-1T One Port Serial WAN Interface Card

Ο παραπάνω εξοπλισμός δεν έχει δυνατότητα εφεδρικής γραμμής.

ΔΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S. ) 54
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ ERP ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΥΑ ΤΤ REGENCY S.A.

Ο προτεινόυενος teyvikoc εξοττλισικίκ; για το -ενοδοχείο και τα γραφεία στην 
Αθήνα είναι :

CISCO 2610
> Router: CISCO 2610
> Software: IOS IP / Voice Plus
> CAB / ACE Power Cord Europe
> Two Slot Voice / Fax Network Module
> 2 VIC- E&M / FXS Two- Port Voice Interface Card
> CAB-X.21 MT, DTE Male, 10 Feet
> WIC-1T One Port Serial WAN Interface Card
> WIC1-B S/T One Port ISDN WAN Interface Card ( για χρήση ISDN 

Backup )
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4.6. Έρευνα στα υπάρχοντα συστήματα για αγορά

Τα κριτήρια επιλογής του προμηθευτή ERP που τέθηκαν από την διοίκηση , 
έχουν ως εξής:

□ Αποφυγή ξένων πακέτων λόγω δυσκολίας στην υλοποίηση ( μεγάλη 
παραμετροποίηση ).

□ Να υπάρχει από τον προμηθευτή εμπειρία στον κλάδο των 
Υπηρεσιών.

j Δυνατότητα ανάπτυξης λογισμικού ( software development) και στην 
Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη . ( Ενδιαφέρει την Εταιρία να υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις και οι πόροι από μέρους του προμηθευτή , για να 
πάρει το project η Θεσσαλονίκη ).

□ Πολύ καλό Human Resources ( HR ).

Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , υποψήφιοι Προμηθευτές 
κρίθηκαν οι εξής Εταιρίες:

LOGIC-DIS
SINGULAR
UNISOFT
LOGISMOS-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
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Οι δύο τελευταίες δεν είχαν τόσο δυνατό HR όσο οι δύο πρώτες, ενώ τελικά 
επιλέχθηκε η LOGIC-DIS , η οποία ήταν πιο ευμετάβλητη στην δέσμευση να 
κάνει customization για την Εταιρία χωρίς επιπλέον επιβάρυνση (για ό,τι 
αφορά την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ), ενώ η SINGULAR 

απαιτούσε ξεχωριστό κόστος για customization,πέρα από κάποια 
παραμετροποίηση που άλλωστε θα γινόταν.

Οι λόγοι που προτιμήθηκε έτοιμο πακέτο, από την ανάπτυξη στην εταιρία 
είναι φυσικά η εξοικονόμιση σημαντικού χρόνου και κόστους, η αξιοπιστία 
τέτοιων πακέτων καθώς είναι ήδη επιτυχώς δοκιμασμένα και η φιλικότητα 

στον χρήστη όσον αφορά τις οθόνες ( screen presentations ) και τις οδηγίες 
χρήσης ( manuals ).
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4.7 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

4.7.α. ΣΤΟΧΟΙ / ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Λαμβάνονοντας υπόψη την κρισιμότητα του πληροφοριακού συστήματος 

θεωρούμε ότι είναι καθοριστικής σημασίας :

Η αποτελεσματική διοίκησή του .
Η κατάλληλη διαμοίρασή του σε φάσεις.
Η αξιοποίηση του κατάλληλου δυναμικού.
Η αρμονική συνεργασία των συμβαλλομένων μερών.

Ολόκληρο το έργο πρέπει να διασπαστεί σε βήματα ή φάσεις με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση κάθε φάσεως,όπως 
επίσης και σχέδιο για τους χρηματικούς πόρους που απαιτούνται για κάθε 
φάση.Η εισαγωγή πληροφοριακού συστήματος βήμα -βήμα ( on a step by 
step basis ) , βοηθά στον έλεγχο του κόστους και διευκολύνει τους 
εργαζομένους.

Οι βασικοί κίνδυνοι και ρίσκα που μπορούν να προκαλέσουν την 
καθυστέρηση ή και την αποτυχία του έργου είναι οι εξής:

ο Μή παροχή των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων ή επαρκών 
τεχνικών προδιαγραφών από τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις της Hyatt 
Regency Hotels & Tourism.

ο Μή επαρκής συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων της 

Εταιρίας.
ο Έλλειψη δυνατότητας λήψης και επιβολής αποφάσεων για θέματα που 

αφορούν τις απαιτούμενες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της
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Εταιρίας .με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις ή συνεχείς 
μεταβολές των προδιαγραφών.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους κινδύνους , προτείνεται ο παρακάτω
τρόπος διοίκησης του έργου:

Στόχος της οργανωτικής δομής διοίκησης και υλοποίησης που προτείνεται , 

είναι η διαμόρφωση ενός άρτια οργανωμένου συνόλου,με υψηλό δείκτη 
συνεργασιμότητας μεταξύ των ατόμων που το συνθέτουν , απρόσκοπτη και 
ταχεία ροή πληροφορίας ανάμεσα στους υπεύθυνους και τις ομάδες εργασίας, 
καθώς και διαρκή ενημέρωση των κέντρων λήψης αποφάσεων σε όλα τα 
επίπεδα.
Γενικός Διευθυντής του έργου είναι ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας ,ο 
οποίος έχει άμεση πρόσβαση στο επίπεδο της Γενικής Διεύθυνσης ,έτσι ώστε 
να μπορεί να διασφαλίσει την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών 
που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του.

Είναι σημαντικό να τονισθεί από την αρχή ότι κάθε εμπλεκόμενη διεύθυνση 
της Εταιρίας .οφείλει να ορίσει έναν επίσημο εκπρόσωπο ο οποίος θα 
αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει και να υλοποιεί όλες τις απαιτούμενες από 
αυτή ενέργειες.Όλοι οι project managers αυτοί ,μαζί με τον project manager 
της Τεχνικής Διεύθυνσης του προμηθευτή ,θα αποτελούν την Ομάδα 
Διοίκησης του έργου ( steering committee ).

Η Ομάδα Διοίκησης είναι επιφορτισμένη με την συνολική ευθύνη απέναντι 
στην Διοίκηση της Hyatt Regency Η.&Τ. και ασχολείται :

• Με την επίλυση προβλημάτων συντονισμού και την λήψη αποφάσεων 
καθοριστικών για την εξέλιξη του έργου.

• Με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης στην γενική του 
μορφή και απόδοσης των συμφωνημένων παραδοτέων .

• Με την επίλυση προβλημάτων διαχειριστικού και διοικητικού 
χαρακτήρα σε υψηλό επίπεδο.
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• Με την ειδική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για 
την πορεία και τα ενδεχόμενα προβλήματα του έργου.

• Με τον καθορισμό της συχνότητας και της θεματολογίας (agenda ) 
των συναντήσεων.

• Με την κατάρτιση και προώθηση ενναλακτικών προτάσεων για την 
διόρθωση της πορείας του έργου και την εναρμόνισή της με τους 
προβλεπόμενους στόχους.

• Με την πρόβλεψη των πιθανών κινδύνων και των προβλημάτων που 
θα δημιουργηθούν και την φροντίδα και την έγκαιρη αντιμετώπισή 
τους.

Τέλος ,λόγω της κρισιμότητας του έργου , προτείνεται επίσης από την πλευρά 

του προμηθευτή, η σύσταση μιας ειδικής και ευέλικτης ομάδας ,η οποία θα 
αναλάβει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τις αλλαγές και τα πιθανά 
customizations που θα απαιτηθούν στην πλατφόρμα.Η ομάδα αυτή θα είναι 
δεσμευμένη για λογαριασμό της HYATT REGENCY Η&Τ και θα έχει σαν 
πρώτη προτεραιότητα και κύρια απασχόληση την διεκπεραίωση των 
εργασιών που απαιτούνται για την γρήγορη και ομαλή έκβαση του έργου.

ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( STEERING COMMITTEE )
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4.7.β. Η OMEGA ΤΗΣ LogicDIS

Το ελληνικό σύστημα ERP της LogicDIS υλοποιείται με την μεθοδολογία 
Ωπ^β , η οποία αποτελείται από τις εξής φάσεις:

1. REQUIREMENTS ANALYSIS

Προγραμματισμός του έργου,καθορισμός στρατηγικών στόχων της 
υλοποίησης, ποιοτικός της έλεγχος, δημιουργία των ομάδων εργασίας.

Ορίζεται ο διοικητής του έργου ,συντάσσεται ένα πρώτο πλάνο υλοποίησης 
και προετοιμάζεται η συνάντηση με την ομάδα του πελάτη. Στην συνέχεια 
καθορίζονται ο διοικητής του έργου από την πλευρά του πελάτη , 
οριστικοποιείται το σχήμα επικοινωνίας των ομάδων και θεσπίζονται οι 
στρατηγικοί στόχοι και τα σημεία ελέγχου προόδου και ποιότητας του 
έργου.Επίσης εγκαθίστανται τα απαιτούμενα υποσυστήματα του ERP ,ώστε 
να υποβοηθηθεί η διαδικασία προδιαγραφών παραμετροποίησης ,να γίνει η 
εκπαίδευση των χρηστών -κλειδιών και να ξεκινήσει η διαδικασία 
υλοποίησης.

2. GAP ANALYSIS

Αναζήτηση λειτουργικών κενών (αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένης 
εργασίας/διαδικασίας), ανάλυση επιπλέον απαιτήσεων, 

παραμετροποίηση, οριστικοποίηση πλάνου παραγωγικής λειτουργίας 
της εφαρμογής.
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Γίνονται η τταραμετροποίηση του ERP σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη , η 
μετάπτωση των κύριων δεδομένων και μια σύντομη εκπαίδευση των χρηστών 
-κλειδιών στις λειτουργικές και τεχνικές δυνατότητες του ERP. 
Προσδιορίζονται οι αποκλίσεις των ειδικών απαιτήσεων του πελάτη - δηλαδή 
οι επιπλέον λειτουργίες που απαιτούνται , οι αναφορές MIS, τα σενάρια 
OLAP, οι συσχετίσεις με άλλα υποσυστήματα και οι απαιτήσεις ολοκλήρωσης 
υποσυστημάτων και ροής εργασιών μεταξύ τους.Στην συνέχεια 
συγκεκριμενοποιείται το περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας , 
προσδιορίζονται οι αναγκαίες αγορές υλικού / λογισμικού / υπηρεσιών και 
οριστικοποιείται το τελικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

3.IMPLEMENTA ΤΙΟΝ

Ανάπτυξη νέων λειτουργιών, δημιουργία των αναγκαίων διεπαφών 
(interfaces),μεταφορά δεδομένων, εγκατάσταση τελικού συστήματος.

Υλοποιείται το εξατομικευμένο σύστημα του πελάτη με βάση τις 
προδιαγραφές της προηγούμενης φάσης.Αναπτύσσονται τα διάφορα σενάρια, 
οι φόρμες και οι διεπαφές.Γίνονται η εγκατάσταση μιας ενδιάμεσης έκδοσης 
του προϊόντος .δοκιμαστική μετάπτωση ιστορικών δεδομένων, δεδομένων 
δοσοληψιών και διάφοροι έλεγχοι.Στην συνέχεια εγκαθίσταται το 
εξατομικευμένο σύστημα του πελάτη και γίνεται έλεγχος όλων των 
λεπτομερειών ,ώστε να είναι δυνατή η πιλοτική λειτουργία.
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4.PILOT RUN

Εκπαίδευση των τελικών χρηστών, απαραίτητοι έλεγχοι,ενέργειες 
διαχείρησης του συστήματος.

Γίνεται η εκπαίδευση των τελικών χρηστών ,συμφωνείται η διαδικασία της 

πιλοτικής λειτουργίας και των διάφορων σεναρίων ελέγχου και στην συνέχεια 
εκτελείται η πιλοτική λειτουργία .Ταυτόχρονα επιλύονται όλα τα διαχειριστικά

(ΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ( M.I.S. ) 62
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



ΔΑΣΚΛΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

θέματα ,προκειμένου να τεθεί το σύστημα σε παραγωγική λειτουργία και 

γίνεται η οριστική μετάπτωση των δεδομένων.

ΜΕΛ Ε ΓΗ ΣΚΟΠΙΜΟ ΤΗ ΤΛΣ ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΟΥ Σ ΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ ERP ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΥΑ ΤΤ REGENC Υ S.A.

5.LIVE

Συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής,βελτιστοποίηση 

διαδικασιών διαχείρησης της.

Ξεκινά η παραγωγική χρήση του συστήματος και ο πελάτης υποστηρίζεται 

στα πρώτα στάδια της εφαρμογής του νέου συστήματος. Οι χρήστες 

εκπαιδεύονται κατά την διάρκεια της εργασίας τους ,ενώ παράλληλα 

παρακολουθείται και βελτιστοποιείται η συστημική εγκατάσταση.

Πρέπει να αναφερθεί ότι τα βασικά Οικονομικά / Εμπορικά modules θα 

λειτουργήσουν αμέσως( instant running ) ενώ τα δευτερεύοντα, τμηματικά σε 

φάσεις ( phased introduction ).
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4.7.γ. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝ ΤΩ ΧΡΟΝΩ

Στρατηγική Ανάλυση Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Παραγωγική Αξιοποίηση 
Αποκλίσεων Χρήση

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Καθώς η όλη διαδικασία υλοποίησης ενός ERP εξελίσσεται χρονικά, 

παρατηρούμε μια μετατόπιση της ευθύνης και του βάρους που φέρουν οι δύο 

εμπλεκόμενοι φορείς, ο οργανισμός του πελάτη ( Hyatt Regency Η&Τ ) και ο 

οργανισμός του προμηθευτή / συμβούλου ( LogicDIS ).

Όταν ξεκινά η όλη διαδικασία , το σημαντικότερο βάρος και την ευθύνη την 

έχει ο πελάτης καθώς θα πρέπει να λάβει ορισμένες στρατηγικές αποφάσεις. 

Στην συνέχεια , στην φάση της ανάλυσης αποκλίσεων , η αποτύπωση της 

υπάρχουσας κατάστασης ( as is ) είναι επίσης βασικά ευθύνη του 

πελάτη,καθώς αυτός γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού.

Όταν όμως δημιουργείται το μοντέλο της μελλοντικής κατάστασης και 

λειτουργίας του οργανισμού (to be ), αυξάνουν η ευθύνη και το βάρος των 

εργασιών και δραστηριοτήτων που καλείται να διεξάγει ο προμηθευτής, όπως 

η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση.

Κατά την παραγωγική χρήση όμως , το βάρος μετατοπίζεται και πάλι στον 

πελάτη , ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα δύσκολη αρχή ,αλλά με
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την επίβλεψη και υποστήριξη του προμηθευτή , ο οποίος συμμετείχε 

ουσιαστικά στη δημιουργία της νέας αυτής κατάστασης .

Στη συνέχεια και αφού έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση ,το σύστημα περνά 

πλέον στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη , ο οποίος το χρησιμοποιεί και 

επεκτείνει τις δυνατότητες του.
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4.8. Εκτίμηση κόστους

Ο Προϋπολογισμός του έργου αποφασίστηκε στο ύψος των 35 εκ.δρχ., 

με απόδοση σε 3 χρόνια ( απόσβεση του λογισμικού ).

Αυτή προέρχεται από εξοικονόμηση λόγω μείωσης υπερωριών και από 

εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων σε FT (full time employees) ως εξής:

0,5 από το Λογιστήριο 

0,5 από το MIS

1 από την Διοίκηση Προσωπικού

Πολιτική της Εταιρίας δεν είναι η απόλυση αυτών των ατόμων,αλλά η 

χρησιμοποίησή τους σε άλλες διαδικασίες ή δραστηριότητες ,για μεγαλύτερη 

απόδοση μετά από αξιολόγηση των λειτουργιών .

Η διάρκεια ζωής ενός τέτοιου έργου κρίνεται στα 5 χρόνια περίπου , 

λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της τεχνολογίας και την περίοδο που 

παίρνονται οι στρατηγικές αποφάσεις.

Στον πίνακα που ακολουθεί περιέχονται οι αξίες για τα προϊόντα - λύσεις 

( άδειες χρήσης ) λογισμικού.Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης , υποστήριξης και 

ανάπτυξης θα χρεώνονται με βάση τον ανθρωπομήνα.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α.

Εμπορική διαχείρηση 

Οικονομική διαχείρηση 

Διαχείρηση Παγίων

3.500 εκ.δρχ 

3.500 εκ.δρχ 

1.000 εκ.δρχ

525.000 δρχ

525.000 δρχ

150.000 δρχ

Human Resources 

Time attendance 

Μισθοδοσία

7.500 εκ.δρχ 

1.150 εκ.δρχ 

1.100 εκ.δρχ

15%

196.000 δρχ

220.000 δρχ

Oracle Workgroup 

Edition (10 χρήστες)

400.000 δρχ 22%

Oracle εργαλείο 

εκτυπώσεων 

Discoverer Admin Edition 

1 χρήστης

240.000 δρχ 22%

Oracle εργαλείο 

Εκτυπώσεων 

(Discoverer user edition) 

2 χρήστες

90.000 δρχ 19%

Β.

Παραμετροποίηση εφαρμογών 

Εκπαίδευση χρηστών
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Data Migration 2.500 εκ. /ανθρωπομήνα=21 ημέρες

( Οικον./ Εμπ. Διαχείρ.)

2 ανθρ. X 2.500 εκ.= 5.000 εκ

3.000 εκ. / ανθρωπομήνα (H.R.) 

2 ανθρ. X 3.000 εκ.= 6.000 εκ

Γ.

Μηχανογραφικός εξοπλισμός 

( Τερματικά / εξοπλισμός 

επικοινωνιών )

5.520 εκ.

ΣΥΝΟΛΟ( Α+Β+Γ) 35.000 εκ.

Οι παραπάνω τιμές αφορούν εγκατάσταση μέχρι 10 χρήστες.

Η αμοιβή για την συντήρηση και την υποστήριξη των εφαρμογών 

προσφέρεται με δύο εναλλακτικούς τρόπους:

Με προγραμματική συμφωνία προσφοράς υπηρεσιών προκαθορισμένης 

διάρκειας μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα για οποιοδήποτε τύπο υπηρεσίας 

επιλέξει ο πελάτης .

Με χρέωση ανά κλήση : χρέωση με μονάδα την ανθρωποώρα για 

οποιοδήποτε θέμα προκύψει.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΗ/ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ

1 .Senior Consulting - 

Project Management 32.000δρχ
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2.Technical Consulting& Support ( Ανάλυση,

σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση λογισμικού ) 25.000δρχ

3.General Consulting & Support ( Παραμετροποίηση , 

εκπαίδευση, υποστήριξη λογισμικού ) 18.000δρχ
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4.9. Ανάλυση πλεονεκτημάτων

Εκτιμούμε ότι τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η Εταιρία, επικεντρώνεται 

στους παρακάτω άξονες:

ο Απλούστευση των ενδοεταιρικών διαδικασιών, 

ο Αποδοτικό και έγκαιρο έλεγχο πόρων και αποτελεσμάτων, 

ο Δυναμικό σύστημα πληροφόρησης προς την Διοίκηση, 

ο Δυνατότητα πολύπλοκων reports για ενημέρωση της εταιρίας 

στην Αμερική.

Η προαναφερθείσα επιλογή ενιαίας εταιρικής πλατφόρμας εξασφαλίζει:

1 .Ασφαλή και robust φύλαξη και επεξεργασία όλων των στοιχείων της εταιρίας

2. Ύπαρξη ενιαίας database χωρίς διπλοεγγραφές στα αρχεία και τους 

πίνακες ( data duplication ) και χωρίς ανάγκη πολλαπλών ενημερώσεων ή 

batch επικοινωνίας μέσω αρχείων ASCII.Όλα αυτά θα έχουν σαν αποτέλεσμα 

την μεγάλη μείωση των λαθών και των ασυμφωνιών.

3. Κοινό γραφικό περιβάλλον λειτουργίας και user interface ( GUI ) για όλες τις 

νέες εφαρμογές και δυνατότητα στενής συνεργασίας (interoperability ) με 

δημοφιλή πακέτα Office Automation ( Word, Excel, κλπ. ).
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Παραδείγματα αποτελεσματικότητας είναι τα εξής:

Απαλείφονται θέσεις key persons, υπεύθυνα για την διευθέτηση 

( reconciliation ) πληροφοριών από τα διάφορα τμήματα της Εταιρίας , τα 

οποία μπορούν ενδεχομένως να αξιοποιηθούν σε άλλες λειτουργίες πιο 

αποτελεσματικά ( εξοικονόμιση χρόνου και χρημάτων ).

Μείωση των interfaces από σύστημα σε σύστημα ,λόγω της επικείμενης 

ενοποίησης σε μία εφαρμογή (αυτόματη ενημέρωση ) άρα και μείωση των 

πιθανών λαθών από πέρασμα σε πέρασμα,άρα και αποφυγή του κόστους 

τέτοιων λαθών.

π.χ.
Όταν κάποιος που απασχολείται στην Θεσσαλονίκη , μετακινείται για μια 

εργασία στην Αθήνα, η χρεωπίστωση αυτού του γεγονότος με την χρήση του 

ERP θα γίνει αυτόματα (ενώ πριν η μετακίνηση καταχωρείτω μεν στην 

Θεσ/νίκη ,αλλά η εγγραφή γινόταν στην Αθήνα).

Επίσης με την ελαχιστοποίηση των interfaces πετυχαίνεται όσο το δυνατόν 

λιγότερη εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα , με αποτέλεσμα την 

διασφάλιση ελεγκτικών δικλείδων για μεγαλύτερη ακεραιότητα και ακρίβεια 

των δεδομένων (integrity / Auditing wise ).

Οι υποχρεώσεις προς τους τρίτους και η αναγκαιότητα συνέπειας της Εταιρίας 

προς τις απαιτήσεις αυτών είναι υψίστης σημασίας.

Π.χ.

Απορρέουν υποχρεώσεις της Εταιρίας σαν HYATT ΕΛΛΑΣ προς την 

Management Agreement Company, HYATT INTERNATIONAL REGENCY, 

που αφορούν την εμφάνιση των τελικών αποτελεσμάτων μέσα σε 

συγκεκριμένες προθεσμίες (dead lines ).
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Το κλείσιμο του λογιστικού μήνα ,καθώς και το κλείσιμο του οικονομικού 

στόχου κάθε 8 του μηνάς, συνεπάγεται επεξεργασία στοιχείων μέσα σε 

διάστημα 6 ημερών (30 του προηγούμενου -8 του τρέχοντος μήνα ), για την 

συγκέντρωση των αποτελεσμάτων ( consolidation ) .

Επειδή η Εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο,εμφανίζει ισολογισμό 

κάθε τρίμηνο με διαφορετικές απαιτήσεις από πριν ,όπως είναι κατανοητό, 

λόγω του Ελληνικού Κ.Β.Σ.

Όλες αυτές οι υποχρεώσεις αντιμετωπίζονται πλέον πολύ πιο αποτελεσματικά 

( λόγω μείωσης απαιτούμενου χρόνου επεξεργασίας και κόστους ), μετά την 

εισαγωγή του ERP.

Η ύπαρξη modules για την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων με στόχο την 

ανάπτυξη και αποδοτική διαχείρηση τους , κρίνεται αποφασιστικής σημασίας 

για την αποτελεσματικότητα και την επιτυχημένη πορεία της Εταιρίας.

Έτσι με την τοποθέτηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού αναμένεται :

■ Άτομα με ικανότητες και δεξιότητες να τοποθετούνται στις 

καταληλότερες για αυτούς θέσεις.

■ Οι θέσεις στην επιχείρηση να είναι καλά σχεδιασμένες και με σαφώς 

προσδιορισμένα καθήκοντα και στόχους.

■ Η εν γένει αποτελεσματική διαχείρηση της επιλογής , ανάπτυξης , 

παρακίνησης,αξιολόγησης, ανταμοιβής .αξιοποίησης και του 

προγραμματισμού των ανθρωπίνων πόρων.

■ Η συνδυασμένη επεξεργασία των στοιχείων αυτών για την δημιουργία 

πληροφοριών κρίσιμων και απαραίτητων για την λήψη αποφάσεων.
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4.10. Σύγκριση κόστους- ωφελημάτων

Από την στιγμή που το πληροφοριακό σύστημα είναι σε πλήρη λειτουργία για 

κάποιους μήνες , η απόδοση του πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση με τους 

αρχικούς στόχους.Κριτήρια μιας τέτοιας αξιολόγησης περιλαμβάνουν για την 

Hyatt:

Ταχύτητα απόκρισης.

Χωρητικότητα.

Ευκολία χρήσης ( ελεγχόμενη και ασφαλής πρόσβαση ).

Επίδραση στην παραγωγικότητα.

Εάν τα προβλεπόμενα πλεονεκτήματα έχουν επιτευχθεί.

Εάν οι χρόνοι προκειμένου το σύστημα να γίνει λειτουργικό , είναι οι 

προβλεπόμενοι.

Εάν τα υφιστάμενα κόστη και οι χρήσεις των πόρων είναι οι προβλεπόμενοι.
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Συντηρησιμότητα. Η διατήρηση του συστήματος περιλαμβάνει την 

αποκατάσταση λαθών,τακτικό έλεγχο στον εξοπλισμό και στο λογισμικό ,για 

την εμπόδιση λαθών ή κακών χειρισμών, ενημέρωση του συστήματος.

Ευελιξία σε μετατροπές

Βελτίωση στην λήψη αποφάσεων ( καλύτερη εκμετάλλευση των δεδομένων, 

επιθυμητή ποιότητα και αξία αποφάσεων σε σχέση με κόστος / αξιοπιστία ) 

Συσχέτιση όγκου πληροφοριών / χρόνου για συλλογή και επεξεργασία .

Αποτελεσματικότητα όσον αφορά την ολοκλήρωση .

Τεκμηρίωση.

Επίσης εξετάζονται, χρόνοι απόκρισης οθόνης (screen response times) , 

χρόνοι επεξεργασίας, ορθή χρήση των μέσων .αξιοπιστία , επίδραση 

προτεινόμενων αλλαγών, ενσωμάτωση ή σύνδεση άλλων συστημάτων ή 

άλλης εμφανιζόμενης τεχνολογίας.

Η Hyatt εμμένει στην αξιολόγηση για δύο λόγους.Πρώτον γιατί έτσι 

παράγονται ακριβής εκτιμήσεις για κόστη .ωφελήματα και χρόνο και 

δεύτερον γιατί μελλοντικά παρόμοιες δραστηριότητες θα επιτυγχάνονται πιο 

αποτελεσματικά.

Ωστόσο η ανάγκη να ποσοτικοποιηθούν οι ωφέλειες από το σύστημα είναι 

εμφανής αλλά και δυσχερής. Πολλά (ποιοτικά ) οφέλη , παρουσιάζονται 

συχνά σαν "ακαθόριστα" (καλύτερη πληροφόρηση,βελτιωμένοι έλεγχοι κλπ.), 

είτε προκύπτουν από τη συνδυασμένη προσπάθεια πολλών τμημάτων του 

οργανισμού.Έτσι έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει μια απόλυτα 

ικανοποιητική μέθοδος υπολογισμού κόστους / ωφελημάτων.

Η άμεση οικονομική προσέγγιση μπορεί να γίνει όπως είδαμε και πιο πάνω με 

μια απλή εκτίμηση του κόστους που εξοικονομείται από την μείωση των
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υπαλλήλων από την εγκατάσταση της νέας τεχνολογίας σε σχέση με το 

κόστος αγοράς και λειτουργίας του συστήματος.

Μια τέτοια θεώρηση που επικεντρώνεται στην αξία του χρήματος στον χρόνο, 

αγνοεί κάποια άλλα οφέλη σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, ή οφέλη πιο μακροπρόθεσμα που εκείνη την χρονική στιγμή δεν 

μπορούν να συνυπολογισθούν και τα οποία πιστεύεται ότι θα συνεισφέρουν 

το ποσοστό τους στην απόδοση της επένδυσης.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ ERP ΓΙΑ ΤΗΝ HYAΤΤ REGENCY S.A.

Μια καλή μέθοδος αξιολόγησης της λύσης αποτελεί η στάθμιση των 

σημαντικών κριτηρίων με συντελεστές βαρύτητας:

Για την HYATT

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

30%

20%

25%

10%

15%
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Η εισαγωγή ERP συστήματος στην HYATT REGENCY , αναμένεται να 

αποδεικτεί ιδανικό εργαλείο, καθώς πρόκειται για έναν οργανισμό με 

αυξημένες απαιτήσεις οργάνωσης και διαχείρησης των πληροφοριών ,καθώς 

και με ιδιαίτερες απαιτήσεις αυτοματισμού στην επεξεργασία και μεταφορά 

των πληροφοριών και στην κάλυψη απαιτήσεων επικοινωνίας μεταξύ 

γεωγραφικά διασπαρμένων μονάδων της επιχείρησης.

Για την αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό , των πλεονεκτημάτων που παρέχει το 

ERP, η εταιρία ήταν προσεκτική στο να ακολουθήσει τα εξής βασικά 

βήματα:

> Επικεντρώθηκε στα είδη της πληροφορίας που ήταν τα πιο σημαντικά 

για τους στόχους της, δηλαδή για το τι χρειαζόταν πραγματικά να 

γνωρίζει.

> Διαμόρφωσε αποτελεσματικά το πλαίσιο όπου η απαραίτητη 

πληροφορία συλλέγεται , για να φτάνει ακριβής και « καθαρή » πριν 

την ανάλυσή της από τους χρήστες.

> Ολοκλήρωσε την πληροφορία με την δόμηση και συνένωση 

εσωτερικών λειτουργικών και ιστορικών στοιχείων με εξωτερικές πηγές 

πληροφόρησης για την στήριξη των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.

> Επικεντρώθηκε τέλος στην ταχύτητα της διαθεσιμότητας της 

πληροφορίας ( κατανοητή πληροφορία ,άμεση πρόσβαση ).
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1. Modelling and Methodologies for Enterprise Integration

( Proceedings of the IFIP TC5 Working Conference on Models and 

Methodologies for El)

Queensland , Australia, November 1995 

PETER BERNUS , LASZLO NEMES 

Chapman & Hall

2. Business Information Systems and Strategies 

CAROL CASHMORE

Prentice Hall

3. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 

ΧΑΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αννίκουλας

4. Minor Project -What will be of ERP ?

Queensland University of Technology 

ANDERS HAGMAN

Πληροφορίες για το PROJECT συγκεντρώθηκαν από τον Μάνατζερ 

Μηχανοργάνωσης ( MIS Manager) της Hyatt Regency , Δελληγιάνη 

Κων/νο και από τον Large Account Executive της LogicDIS 

Καραμητρούση Σάκη , τους οποίους και ευχαριστώ για την 

συνεργασία τους.
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ποιότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που αφορούν το Ανθρώπινο 

Δυναμικό,αποτελεί έναν από τους σημαντικούς και καθοριστικούς παράγοντες για 

την επιτυχία ή αποτυχία μιας επιχείρησης.Πληροφορίες που τηρούνται 

αποσπασματικά σε διάφορες εφαρμογές ,έχουν ως αποτέλεσμα την δυσκολία στην 

έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση των στοιχείων και συνεπώς χαμηλή ποιότητα 

πληροφορίας.

Ένα ολοκληρωμένο Π.Σ. Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να υποστηρίζει την λήψη 

αποφάσεων σε ότι αφορά την επιλογή , πρόσληψη ,επιμόρφωση ,επανακατανομή και 

εξέλιξη του προσωπικού, με την τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων σε μια 

ενιαία βάση δεδομένων και την συνδυασμένη επεξεργασία των στοιχείων για την 

δημιουργία πληροφοριών απαραίτητων και κρίσιμων.

Οργανωτική Δομή και Σγεδιασμός

Θέσεις εργασίας: Παραμετρικός ορισμός θέσεων εργασίας και περιγραφή 

αντικειμένου εργασίας με τα εξής στοιχεία:

• Κωδικός Θέσης (Budget Line Number)

• Τίτλος

• Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης Ισχύος

• Μισθολογική Βαθμίδα

• Καθήκοντα / Αρμοδιότητα

• Συνοπτική περιγραφή Αρμοδιοτήτων ( αποστολή θέσης )

• Κύριες Αρμοδιότητες ( λειτουργία θέσης )

• Προσόντα Θέσης ( αποτελέσματα θέσης )

• Στοιχεία Εργασίας ( Εποπτεύει/ εποπτεύεται / επαφές )
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ ERP ΓΙΑ ΤΗΝ HYA ΤΤ REGENCY S.A.

• Προϊστάμενος

Παραμετρικός καθορισμός των επιπέδων της Οργανωτικής Δομής της Επιχείρησης ( 

Οργανόγραμμα ) με ιστορικότητα, σε αντίστοιχο πίνακα. Π.χ. ορισμός 5 επιπέδων : 

Διεύθυνση / Υπηρεσία / Τομέας / Τμήμα / Ομάδα.

Δυνατότητα καθορισμού των στοιχείων της Οργανωτικής Δομής.Για κάθε στοιχείο 

μπορούν να καταχωρηθούν οι παρακάτω πληροφορίες:

• Κωδικός Στοιχείου Οργανωτικής Δομής

• Περιγραφή Στοιχείου

• Συντομογραφία περιγραφής

• Τύπος ( επίπεδο ) οργανογράμματος

• Κωδικοί Θέσεων εργασίας και πλήθος ατόμων ανά θέση

• Κτίριο

Μητρώο Προσωπικού

Προσωπικά Στοιχεία

• Αριθμός Μητρώου

• Ονοματεπώνυμο

• Φύλο

Στοιχεία Εργασίας με παρακολούθηση ιστορικότητας

• Ωράριο εργασίας

• Ημερομηνία πρόσληψης

• Εργασιακή σύμβαση

• Μισθός

• Αιτιολογία μεταβολής μισθού

Στοιχεία σύνδεσης με υποσύστημα διαχείρησης Παρουσιών

• Κάτοχος κάρτας

• Αριθμός κάρτας
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• .................

Διαχείρηση Οικογενειακού Ιστορικού 

Στοιχεία για επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης 

Ιατρικά στοιχεία & στοιχεία Υγείας 

Στοιχεία Στρατιωτικής Υπηρεσίας 

Στοιχεία Προϋπηρεσίας

Στοιχεία Εκπαίδευσης / Σεμιναρίων / Ειδικών Γνώσεων 

Στοιχεία Ξένων Γλωσσών 

Στοιχεία Ηθικών Αμοιβών & Ποινών 

Δάνεια Εργαζομένων

Σωματεία Εταιρείας και Κανονισμοί Εργασίας

• Κωδικός εργασιακού θέματος

• Περιγραφή

• Κανονισμός εργασίας

• Απαιτήσεις του Σωματείου Εργαζομένων

• Θέση της Εταιρίας

Εταιρικές Εκδηλώσεις

Προσλήψεις Προσωπικού

Παρακολούθηση κενών θέσεων εργασίας.

Τήρηση απαιτήσεων για νέες θέσεις εργασίας.

Προγραμματισμός αναγκών και καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων προσλήψεων 

για κάθε θέση εργασίας.

S Τήρηση στοιχείων Αιτήσεων Πρόσληψης & Βιογραφικού Υποψηφίων και 

σύνδεση με τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης Θέσεων Εργασίας.

Κ Δυνατότητα σχεδιασμού Εντύπων / Αναφορών αξιολόγησης υποψηφίων.

'λ Στοιχεία Αξιολόγησης Υποψηφίων ( με βάση τις συνεντεύξεις ) ,με τήρηση 

ιστορικότητας.
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ΔΑΣΚΑΛΑ ΚΗ ΠΑ ΝΑ ΠΩ ΤΑ

ν' Έκδοση στατιστικών στοιχείων βαθμού εκπλήρωσης στόχων Θέσεων 

εργασίας από τους Υποψήφιους.

^ Έκδοση καταστάσεων Βαθμολόγησης Υποψηφίων.

Αξιολόγηση Προσωπικού

ν' Τήρηση στοιχείων Θέσεων Εργασίας, 

ν' Τήρηση στοιχείων ρόλων / αρμοδιοτήτων, 

ν' Αντιστοίχηση εργαζομένων με θέσεις και ρόλους.

ν' Τήρηση στοιχείων Βιογραφικού Υποψηφίων και σύνδεση με τα αντίστοιχα 

κριτήρια αξιολόγησης Θέσεων Εργασίας, 

ν' Δυνατότητα σχεδιασμού Εντύπων / Αναφορών αξιολόγησης, 

ν' Στοιχεία αξιολόγησης Εργαζομένων με τήρηση ιστορικότητας, 

ν' Έκδοση στατιστικών στοιχείων βαθμού εκπλήρωσης στόχων Θέσεων 

εργασίας από τους εργαζόμενους.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ ERP ΓΙΑ ΤΗΝ HYATT REGENCY 5.4.

Άδειες / Απουσίες / Ασθένειες ,τραυιιατισιιοί Προσωπικού

( αυτόματη ενημέρωση της μισθοδοσίας )

Εκπαίδευση / Επιμόρφωση Προσωπικού

ν' Διαχείρηση Εκπαιδευτικών Φορέων και Οργανισμών.

ν' Διαχείρηση Εισηγητών / εκπαιδευτών .

ν' Διερεύνηση επιμορφωτικών σεμιναρίων μέσω εντύπων που θα δίνονται στους 

εργαζομένους.

ν' Σχεδιασμός και προγραμματισμός επιμορφωτικών σεμιναρίων.

ν' Τήρηση των απαραίτητων στοιχείων των διεξαγόμενων εκπαιδεύσεων.

ν' Παρακολούθηση παρουσιών.

ν' Έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων με 

διάφορους τρόπους ταξινόμησης και κριτήρια / φίλτρα, οριζόμενα από τον 

χρήστη.

Πάγιος εξοπλισμός
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ΔΑΣΚΑΑΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ ERP ΓΙΑ ΤΗΝ HYATT REGENCY S.A.

Τηρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τα πάγια ή αναλώσιμα είδη 

εξοπλισμού που έχουν χρεωθεί οι εργαζόμενοι.

Αυτοκίνητα εταιρίας 

Παροχές / Επιδόματα

Προγραιηιατισιιός κόστους / στατιστικά

'λ Το κύκλωμα των κέντρων κόστους θα έχει την δική του παραμετροποίηση 

ανεξάρτητα από το Οργανόγραμμα, όπου θα παρακολουθούνται 

προβλέψεις κόστους Μισθοδοσίας Προσωπικού και κόστους 

αποζημιώσεων.

^ Σε ότι αφορά την σύνδεση του εργαζόμενου με τα κέντρα κόστους, θα 

υπάρχει δυνατότητα ιστορικότητας σε ένα ή περισσότερα κέντρα κόστους 

ανά μισθολογική περίοδο , στην οποία ο χρήστης θα καταχωρεί είτε 

ποσοστιαία είτε αριθμητικά την ανάλυση του χρόνου εργασίας ανά κέντρο 

κόστους.

S Έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων με 

διάφορους τρόπους ταξινόμησης και κριτήρια / φίλτρα, οριζόμενα από τον 

χρήστη.

• Προβλέψεις κόστους

• Απολογισμός κόστους

• Λογιστικά άρθρα ανά κέντρο κόστους

• Προβλέψεις δώρων και επιδομάτων

Μισθοδοσία

• ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

Βασικές 

Κύριες 

Λοιπές

• ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Ασφαλιστικά ταμεία
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ΔΑΣΚΑΛΑ ΚΗ ΠΑ ΝΑ ΓΙΩ ΤΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ ERP ΓΙΑ ΤΗΝ HYA ΤΤ REGENCY S.A.

Κρατήσεις

Δάνεια

Συμβάσεις

• ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

• ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ / ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Υπολογισμό αναδρομικών

Αυτόματο υπολογισμό παραμέτρων δώρων

Δυνατότητα υπολογισμών ενδιάμεσα του μήνα

Εκτύπωση ιστορικών μεταβολών του εργαζόμενου

Εκτύπωση ελέγχου των οικονομικών μεταβολών του εργαζόμενου

Μισθοδοτικές καταστάσεις

• ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε τρίτους όπως:

Ασφαλιστικά ταμεία 

ΔΟΥ-TAXIS 

Ασφαλιστικές εταιρίες 

Τράπεζες

Συστήματα λογιστικής παρακολούθησης

ΑΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( TIME 

ATTENDANCE)

S Τρόποι υπολογισμού εργασιακού χρόνου ( Εργασιακοί Κανόνες )

Δυνατότητα καθορισμού μηνιαίου προγράμματος εργασίας ανά εργαζόμενο,για 

περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανονικότητα ωραρίου.

Εκτυπώσεις προγράμματος εργασίας ανά ημέρα ανά εργαζόμενο.

Δυνατότητα μεταβολής -ενημέρωσης του προγράμματος εργασίας ανά ημέρα.

S Παρουσίες
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ΑΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ERP ΓΙΑ ΤΗΝ HYATT REGENCY 5./t.

Δυνατότητα διασύνδεσης με ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης, που 

χρησιμοποιούν Magnetic ή Proximity Cards, για την μεταφορά των κτυπημάτων 

κάρτας.

Δυνατότητα import των στοιχείων κινήσεων από βάση δεδομένων ήδη 

υπάρχοντος συστήματος

Δυνατότητα πλήρους διαχείρησης του αρχείου παρουσιών προσωπικού από 

εξουσιοδοτημένο χρήστη , με χρήση ειδικού κλειδιού προσπέλασης.

Έκδοση καταστάσεων ελέγχου και πληροφοριακών καταστάσεων

• Κατάσταση ασυμφωνιών

• Κατάσταση παρόντων ανά τμήμα

• Καταστάσεις καθυστερήσεων , πρόωρων αναχωρήσεων ...

• Αυτόματη ενημέρωση της μισθοδοσίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

• Δυνατότητα απονομής δικαιωμάτων σε γενικευμένο επίπεδο Τμήματος ή και 

Θέσης Εργασίας.

• Κληρονόμηση των δικαιωμάτων σε ιεραρχικά κατώτερες εννοιολογικές 

οντότητες.
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