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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση των 
σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 
(Enterprise Resource Planning - ERP), τα οποία οργανώνουν εσωτερικά πολύ 
καλύτερα μια επιχείρηση/οργάνωση, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την επέκταση 
της επικοινωνίας και των συναλλαγών με τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και 
τους πελάτες της, μέσω του Internet. Αποτελούν σημαντικότατο προβληματισμό 
για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να έχουν μια αξιοπρεπή 
παρουσία στους αντίστοιχους επιχειρηματικούς/ανταγωνιστικούς χώρους και 
ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη δραστηριοποίησή τους στο e-επιχειρείν.

Η εργασία αποτελείται από 6 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια 
ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των πληροφοριακών συστημάτων αρχίζοντας 
από τη περίοδο πριν τη γέννηση των ERP, μέχρι τη σημερινή πραγματικότητα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση των συστημάτων ERP. 
Αναφέρονται η λογική και οι προσφερόμενες υπηρεσίες τους, οι προϋποθέσεις για 
την επιλογή του κατάλληλου συστήματος σε μια επιχείρηση, η εφαρμογή του, τα 
οφέλη στην επιχείρηση από την εφαρμογή του.

Το τρίτο κεφάλαιο ξεκινάει με μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με τα συστήματα 
ERP, τα οποία προκαλούν συνταρακτικές αλλαγές στα επιχειρησιακά δρώμενα. 
Στη συνέχεια παρουσιάζει τα οφέλη εφαρμογής ERP σε μεγάλες ή μικρές 
επιχειρήσεις, τη σχέση μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και συστημάτων ERP και 
ολοκληρώνεται αυτή η ενότητα με την παρουσίαση περιπτώσεων εφαρμογής 
ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις.

Στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί η παρουσίαση του συστήματος ERP του OTE 
σε σχέση με τη Διαχείριση των Τηλεπικοινωνιακών Έργων και τη Διαχείριση 
Παγίων του Οργανισμού, όπου πραγματοποιήθηκε η δμηνη εκπαίδευση και 
πρακτική άσκηση του υπογράφοντος σπουδαστή. Στη συνέχεια παρουσιάζεται 
αναλυτικά η ηλεκτρονική απεικόνιση του συστήματος ERP - Oracle Applications 
του OTE (βήμα -  βήμα), σε σχέση με το εκτυπωτικό των έργων κεφαλαιοποίησης 
σε κατάσταση προς πάγια.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, υπάρχει ενδεικτική παρουσίαση κάποιων ιδιωτικών 
εταιρειών πώλησης και υποστήριξης συστημάτων ERP που κυκλοφορούν στην 
ελληνική αγορά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Τέλος,στο κεφάλαιο 6 αναφέρονται τα συμπεράσματα της εργασίας. Επίσης 
παρατίθεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

1.1 Αναγκαιότητα ύπαρξης συστημάτων ERP

Η πολυττλοκότητα της σύγχρονης αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης 
προϊόντων, σε συνδυασμό με την ανάγκη για τεκμηριωμένη λήψη 
επιχειρηματικών αποφάσεων δημιουργούν την ανάγκη για ολοκληρωμένη 
διαχείριση των πόρων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, όπως και την ανάγκη 
της συνεχούς ροής πληροφοριών. Επίσης με την αύξηση του επιπέδου customer 
service προκύπτει μια σημαντική τάση για διαφοροποίηση προϊόντων και 
υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Ο μόνος ίσως τρόπος αποτελεσματικής διαχείρισης και κάλυψης των ανωτέρω 
απαιτήσεων επιτυγχάνεται με τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, γνωστών και ως Enterprise Resource 
Planning (ERP). To ERP είναι ένα σύστημα λογισμικού που χρησιμεύει ως 
σπονδυλική στήλη για έναν ολόκληρο οργανισμό ή μια επιχείρηση.

Τα πληροφοριακά αυτά συστήματα είναι ολοκληρωμένες επιχειρηματικές 
λύσεις, οι οποίες καλύπτουν πλήρως όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 
(παραγωγική, εμπορική, υπηρεσίες, κλπ.) μιας εταιρείας σε ένα ενιαίο σύστημα. 
Αναλυτικότερα το ERP ενσωματώνει τις βασικές επιχειρηματικές και διοικητικές 
διαδικασίες και παρέχει μία υψηλού επιπέδου άποψη για το τι γίνεται σε μια 
επιχείρηση. Οι διαδικασίες απλοποιούνται, γίνονται επίσημες, είναι ξεκάθαρες και 
σταθερές για κάθε τμήμα της επιχείρησης και για κάθε στέλεχος. Παρακολουθεί, 
τα οικονομικά της επιχείρησης, στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό και 
πληροφορίες για την παραγωγή, όπως π.χ. πότε ένα προϊόν πρέπει να φύγει από 
τις αποθήκες και να πάει στα καταστήματα, κλπ. Με αυτό τον τρόπο, οι 
πληροφορίες για την κατάσταση των παραγγελιών, της αποθήκης είναι άμεσες και 
προσβάσιμες από τους χρήστες μεγιστοποιώντας την ποιότητα εξυπηρέτησης 
προς τους πελάτες.

Σε γενικές γραμμές τα ERP συστήματα υπόσχονται μείωση της ενέργειας, 
βελτιστοποίηση της ποιότητας, ευελιξία, μεγιστοποίηση της παραγωγής και της 
εκμετάλλευσης των αποθεμάτων, όλα τα στοιχεία δηλαδή που απαιτεί μια 
σύγχρονη ανταγωνιστική επιχείρηση.

Η ανάπτυξη που επιτεύχθηκε στις τεχνολογίες πληροφορικής τα τελευταία 
χρόνια κατέστησε σταδιακά εφικτή τη χρήση συστημάτων ERP όχι μόνο σε 
μεγάλους οργανισμούς, αλλά και σε μικρομεσαίους. «Ελαφρά συστήματα» ERP 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και επιχειρήσεις με μόλις πέντε άτομα στο 
ενεργητικό τους, αν και γίνεται αντιληπτό ότι το όφελος της ολοκλήρωσης σε 
τέτοιες περιπτώσεις είναι μικρότερο από ότι σε πολύπλοκα οργανωτικά σχήματα, 
όπου το πρόβλημα της συνεννόησης και της συνεργασίας μεταξύ των 
διαφορετικών οργανωτικών μονάδων είναι αναπόφευκτο.

Ο πρωταγωνιστής για την αγορά ERP είναι η Γερμανική εταιρεία SAP AG, η 
οποία δημιούργησε σε ένα μεγάλο βαθμό και την αγορά συστημάτων ERP. Άλλες
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μεγάλες εταιρείες του χώρου είναι η PeopleSoft Inc, η Oracle Corp, Baan Co NV 
και η J.D. Edwards & Co.

1.2 Ιστορική αναδρομή συστημάτων διαχείρισης πόρων

Τα συστήματα ERP δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά στο προσκήνιο από τη μία 
ημέρα στην άλλη. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την εξέλιξη μίας 
τεχνολογίας που ξεκίνησε σαράντα πέντε χρόνια πριν και συνεχίζει να λαμβάνει 
χώρα μέχρι και σήμερα.

Τη δεκαετία του 1960, οι διεθνείς - αλλά και ελληνικές - επιχειρήσεις έστρεψαν 
την προσοχή τους στη μηχανογραφημένη υποστήριξη πολύπλοκων λειτουργιών. 
Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα πληροφορικά πακέτα, τα οποία 
υποβοηθούσαν βασικές διαδικασίες της οικονομικής διαχείρισης, όπως είναι η 
λογιστική και η μισθοδοσία, καθώς επίσης και εξειδικευμένες "τεχνικές" 
εφαρμογές, οι οποίες διευκόλυναν την εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων (π.χ. 
εφαρμογές Ελέγχου Αποθεμάτων).

Πριν από τη δεκαετία του 1960, η βιομηχανία στηριζόταν σε παραδοσιακές 
μεθόδους διαχείρισης αποθεμάτων, με δημοφιλέστερη ίσως τη μέθοδο της 
Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας (Economic Order Quantity). Αυτή η μέθοδος 
προσπαθούσε να προσδιορίσει την ιδανικότερη ποσότητα παραγγελίας για κάθε 
υλικό, εξετάζοντας τόσο το κόστος παραγγελιοληψίας, όσο και το κόστος τήρησης 
αποθέματος. Η τεχνική αυτή είναι στην πραγματικότητα μία τακτική αντίδρασης 
στις αυξομειώσεις ζήτησης της αγοράς, παρόλα αυτά όμως, χρησιμοποιείται 
ακόμα επιτυχώς από πάρα πολλές επιχειρήσεις[3].

Η εξέλιξη των επιχειρησιακών λύσεων ήταν τα Συστήματα Διαχείρισης Πόρων 
(ΣΔΠ), η οποία άρχισε τη δεκαετία του 1960. Τα πρώτα συστήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν ευρέως ήταν τα MRP (Materials Resource Programming), 
δηλαδή Προγραμματισμός Υλικών Πόρων, τα οποία εξελίχθησαν αργότερα σε 
συστήματα MRP II (Materials Resource Planning) και χρησιμοποιήθηκαν 
ευρύτατα για τον προγραμματισμό της παραγωγής χρησιμοποιώντας τεχνικές της 
επιχειρησιακής έρευνας για την εύρεση των βέλτιστων λύσεων.

Τα συστήματα MRP (Material Requirements Planning), δηλαδή 
Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών παρουσίασαν κάποιο βαθμό 
ολοκλήρωσης καθώς μετέφραζαν το Βασικό Πλάνο Παραγωγής (Master 
Production Schedule) των τελικών προϊόντων σε χρονικά κατανεμημένες 
απαιτήσεις παραγωγής υποσυναρμολογημάτων και συστατικών, και σε 
απαιτήσεις προμήθειας πρώτων υλών.

Τα συστήματα αυτά είχαν ενσωματωμένες πολύ λίγες λειτουργίες. Επέφεραν 
σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις εφαρμογής τους, όπως μείωση του μέσου 
αποθέματος, ελάττωση του χρόνου παραγωγής και αποστολής των προϊόντων 
στους πελάτες, αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας, αφού πλέον 
υπήρχε η δυνατότητα ουσιαστικού προγραμματισμού.

Σε γενικές γραμμές η λογική του MRP είναι ότι εάν γνωρίζουμε έγκαιρα πότε 
θέλουμε να παράγουμε συγκεκριμένες ποσότητες προϊόντων, μπορούμε να 
προγραμματίσουμε τις προμήθειές μας ή τις επιμέρους εντολές παραγωγής 
λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο απόθεμα. Παρά την απλή λογική του, το MRP 
δεν μπορεί πρακτικά να υλοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη ενός πληροφοριακού 
συστήματος.
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Από την άλλη βέβαια, η μέθοδος είχε τις απαιτήσεις της, όπως ακριβή βασικά 
δεδομένα χρόνων παράδοσης και παραγωγής, αναλυτικά καταγεγραμμένους και 
αξιόπιστους πίνακες υλικών και χρόνο για την πραγματοποίηση του 
προγραμματισμού. Η μέθοδος MRP αποδείχτηκε αρκετά καλή και χρησιμοποιείται 
μέχρι τις μέρες μας. Παρουσιάζει όμως μία σημαντική αδυναμία, δε λαμβάνει 
υπόψη τα χρηματοοικονομικά και τη διαθεσιμότητα των πόρων.

Αυτήν την αδυναμία επιχείρησε να καλύψει το1970 μία μεταλλαγμένη λογική 
MRP, η οποία ονομάστηκε MRP Κλειστού Βρόγχου (Closed Loop MRP) και 
περιλάμβανε μία πρόσθετη λειτουργία, τον Προγραμματισμό Δυναμικότητας 
(Capacity Requirement Planning, CRP). Η ανάδραση του κλειστού βρόγχου 
παρέχεται ακριβώς από το CRP, που ελέγχει τη διαθεσιμότητα, ή μη, των 
απαραίτητων πόρων[3].

Το 1980, παρουσιάστηκε η ανάγκη να ενσωματωθούν στη μέθοδο και άλλοι 
πόροι που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία, οπότε προέκυψε ο 
Προγραμματισμός Παραγωγικών Πόρων (Manufacturing Resource Planning, 
MRP II). To σύστημα MRP συνέδεσε μεταξύ τους τα κυκλώματα 
προγραμματισμού παραγωγής, ελέγχου παραγωγής και κοστολόγησης, και των 
προμηθειών.

Ο οργανισμός APICS-Association of Operations Management (Advancing 
Productivity, Innovation and Competitive Success), ορίζει ως MRP II τη μέθοδο 
για αποτελεσματικό προγραμματισμό όλων των πόρων μίας παραγωγικής 
επιχείρησης. Σε ιδανικές συνθήκες αναλύει τον προγραμματισμό παραγωγής σε 
μονάδες, τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό σε αξίες και έχει τη δυνατότητα 
προσομοίωσης πιθανών εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας. Ένα MRP II 
αποτελείται από ένα σύνολο διασυνδεδεμένων λειτουργιών, όπως 
Επιχειρηματικός Προγραμματισμός (Business Planning), Προγραμματισμός 
Παραγωγής (Production Planning), Κύριο Πρόγραμμα Παραγωγής, 
Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών, Προγραμματισμός Δυναμικότητας και 
Εκτελεστικό Σύστημα Δυναμικότητας & Προτεραιοτήτων.

Ορισμένα από τα προβλήματα του M.R.P. II είναι η υπόθεση της άπειρης 
διαθέσιμης δυναμικότητας (infinite capacity), καθώς και άλλα, τα οποία 
προσπάθησαν να επιλυθούν από νέα εργαλεία όπως τα συστήματα C.A.D. 
(Computer Aided Design), C.A.M. (Computer Aided Manufacturing), C.I.M. 
(Computer Integrated Manufacturing), C.O.M. (Customer Oriented Manufacturing) 
και πολλά άλλα[3].

Τα άλυτα προβλήματα του MRP II και η προσπάθεια ολοκλήρωσης των 
πρόσθετων λύσεων που αναπτύσσονταν οδήγησε στη γέννηση του ERP, το 
οποίο επιχειρεί πλέον να διασυνδέσει ομαλά τους πελάτες και τους προμηθευτές 
μίας επιχείρησης με το παραγωγικό της περιβάλλον και να συνδυάσει επιτυχώς 
τις λειτουργικότητες όλων των προγόνων του.

Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 1980 ξεκινά μια ερευνητική προσπάθεια 
για επιχειρηματική ολοκλήρωση (enterprise integration), η οποία χρησιμοποιεί ως 
τεχνολογικό υπόβαθρο τις βάσεις δεδομένων (databases) και προσπαθεί να 
ενοποιήσει τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες, με βασική προτεραιότητα το 
κύκλωμα οικονομικής διαχείρισης και το κύκλωμα παραγωγής.

Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εμφάνιση των συστημάτων 
Enterprise Resources Planning (Προγραμματισμός Επιχειρηματικών Πόρων) στα 
τέλη της δεκαετίας του 1980, τα οποία ολοκληρώνουν πέραν του κυκλώματος 
Οικονομικής Διαχείρισης και Παραγωγής, και άλλες βασικές επιχειρηματικές
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διαδικασίες, όπως τη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, το κύκλωμα Πωλήσεων 
κ.λπ.

Τα συστήματα ERP είναι λοιπόν ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής, τα 
οποία καλύπτουν όλες τις λειτουργικές περιοχές μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να 
ικανοποιηθούν οι στόχοι της, ενοποιώντας και υποστηρίζοντας όλες τις 
διαδικασίες των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων[3].

1.3 Η Εξέλιξη των Συστημάτων ERP

Τα πρώτα συστήματα ERP επικέντρωναν την προσοχή τους στις 
επιχειρηματικές λειτουργίες της επιχείρησης, αγνοώντας τις ανάγκες της 
παραγωγής. Τα συστήματα δηλαδή αυτά, έδιναν περισσότερη έμφαση στις 
εσωτερικές διεργασίες της εταιρείας. Η τεχνολογική εξέλιξη όμως σε συνδυασμό 
με τη μεγαλύτερη εξοικείωση του καταναλωτικού κοινού με αυτή, δημιούργησε την 
ανάγκη για μια περισσότερο πελατοκεντρική προσέγγιση.

Καθώς λοιπόν τα συστήματα αυτά κατά βάση αναφέρονται στους πελάτες των 
εκάστοτε επιχειρήσεων, κύριοι στόχοι τους είναι ο εντοπισμός των 
σημαντικότερων πελατών, η αύξηση των ποσών που διαθέτουν για 
καταναλωτικές δαπάνες, ο περιορισμός των απωλειών στην καταναλωτική βάση 
και η δημιουργία πιστού αγοραστικού κοινού. Έτσι σε γενικές γραμμές 
παρατηρούμε πως η εξυπηρέτηση των εξατομικευμένων αναγκών των πελατών, 
η οποία επιτυγχάνεται μέσω μιας συγκεκριμένης και συστηματοποιημένης 
μεθοδολογίας και προσέγγισης του θέματος, αποτελεί τον κύριο σκοπό της 
εφαρμογής αυτής.

Η νέα τεχνολογία και η εξέλιξη του λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
επιτρέπουν τον προγραμματισμό και την ενεργοποίηση επαφών με τους πελάτες, 
με βάση την ίδια την αγοραστική συμπεριφορά και τις συνήθειες τους, τις οποίες 
μπορούμε να γνωρίζουμε σε αρκετά μεγάλο βάθος και αυτό ακριβώς είναι τα 
CRM (Customer Relationship Management) συστήματα, τα οποία αποτελούν μία 
εξέλιξη των κλασικών ERP συστημάτων[3].

1.4 Η Σημερινή Πραγματικότητα

Σήμερα λοιπόν η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά, εφόσον διατίθενται στην 
αγορά συστήματα ERP πραγματικού χρόνου, τα οποία συνδέουν την παραγωγική 
διαδικασία με όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, καθώς και με όλα τα στελέχη 
που είναι επιφορτισμένα με την ολοκλήρωση των αποφάσεων σχετικά με την 
παραγωγή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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2.1 Εισαγωγή

Ένα σύστημα ERP είναι ένα λογισμικό το οποίο ολοκληρώνει διάφορες 
λειτουργίες σε μία εταιρεία. Αν και κατά την εγκατάστασή του προσαρμόζεται στις 
ανάγκες της εταιρείας, εντούτοις πρόκειται για έτοιμο λογισμικό και δεν 
κατασκευάζεται από την αρχή για την εκάστοτε εταιρεία. Άλλωστε, πολλές από τις 
διαδικασίες που καλύπτει ένα πακέτο ERP είναι κοινές για όλες τις εταιρείες, π.χ. 
επεξεργασία παραγγελιών, τιμολόγηση, ισολογισμοί κ.α.

Αν δεν υπάρχει ένα σύστημα ERP, κάθε τμήμα σε μια εταιρεία είναι πολύ 
πιθανό να έχει δικό της υπολογιστικό σύστημα, δεδομένα και βάσεις δεδομένων. 
Δυστυχώς, πολλά από αυτά τα συστήματα δεν είναι σε θέση να επικοινωνούν 
μεταξύ τους, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό ένα ηλεκτρονικό σύστημα πολλαπλής 
επικοινωνίας. Για παράδειγμα, τα οικονομικά της εταιρείας είναι σε χωριστό 
ηλεκτρονικό σύστημα από το σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
(Human Resource), με αποτέλεσμα για ορισμένες λειτουργίες να χρειάζεται πιο 
περίπλοκη διαδικασία.

Μόλις ένα ERP σύστημα ξεκινήσει τη λειτουργία του σε μια επιχείρηση, όλα τα 
τμήματα εργάζονται σε αρμονία και δεν χρειάζεται κάθε σύστημα να είναι συμβατό 
με κάποιο άλλο. Στόχος του ERP δεν είναι η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ενός 
μόνο τομέα στην επιχείρηση (του λογιστηρίου, της παραγωγής, των πωλήσεων 
κ.λ.π.), αλλά η εξυπηρέτηση όλων των διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση, στις 
οποίες διαδικασίες εμπλέκονται οι διάφοροι τομείς, έτσι ώστε να μπορούν να 
διεκπεραιώνονται όλες οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές της (core 
businesses).

Από τη στιγμή που τα δεδομένα εισάγονται σε κάποια μονάδα (module) του 
ERP, είναι διαθέσιμα και για οποιαδήποτε άλλη μονάδα του ERP. Με τον τρόπο 
αυτό, επιτυγχάνεται μία λογική ενοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των τμημάτων 
της επιχείρησης.

Οι βασικοί λόγοι για την εγκατάσταση ενός ERP είναι δύο:
1. Η επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων
2. Η προσπάθεια για βελτίωση των διαδικασιών στην επιχείρηση

Όσον αφορά στον πρώτο λόγο, πολλές ήταν οι επιχειρήσεις που αποφάσισαν να 
εγκαταστήσουν από την αρχή λειτουργίας τους συστήματα ERP, ενώ άλλες 
προχωρούν στο ERP για να επιλύσουν τα προβλήματα από τα ετερογενή 
συστήματα (λογισμικού και hardware), τα οποία η επιχείρηση είχε αναπτύξει και 
εγκαταστήσει κατά το παρελθόν.

Όσον αφορά στο δεύτερο λόγο, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται για τη δυνατότητα που παρέχουν τα συστήματα ERP, κυρίως για 
άμεση πρόσβαση στην πληροφορία σε ολόκληρη την επιχείρηση. Η 
διαθεσιμότητα της πληροφορίας επιτρέπει στην επιχείρηση να περιορίσει το 
κόστος αποθήκευσης, να μειώσει σημαντικά τους κύκλους εκτέλεσης των 
διαδικασιών, όπως και να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της. 
Ας μην ξεχνάμε όμως ότι το ERP είναι απλώς το μέσο, η δυνατότητα για μια 
επιχείρηση να βελτιώσει τις λειτουργίες της. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται 
δημιουργική ενσωμάτωση του συστήματος ERP μέσα στην επιχείρηση, έτσι ώστε 
να είναι παραγωγική.

Υπάρχουν πολλές εταιρείες που κατασκευάζουν λογισμικό ERP για διάφορες 
χώρες όπως στις ΗΠΑ, τη Γερμανία ή την Ολλανδία. Το ερώτημα που προκύπτει 
είναι πως μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες μιας εταιρείας που εδρεύει στην
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Ισπανία και με το ίδιο λογισμικό να καλύπτει εταιρείες και στην Ελλάδα και στην 
Αίγυπτο. Σίγουρα το λογισμικό που κατασκευάζεται αποκλειστικά για την κάθε 
εταιρεία θα λειτουργεί καλύτερα σε σχέση με το λογισμικό σε πακέτο. Όπως έχει 
ήδη προαναφερθεί, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι βασικές διαδικασίες σε 
κάθε επιχείρηση είναι ίδιες[2]. Επίσης, με την παγκοσμιοποίηση, υπάρχει ανάγκη 
για χρήση σε μεγάλο βαθμό ίδιων πρακτικών και διαδικασιών από τις επιχειρήσεις 
διαφόρων χωρών. Οι πολυεθνικές εταιρείες που αναπτύσσουν ERP πακέτα, 
επενδύουν αρκετά χρήματα για τη μελέτη των αναγκών των επιχειρήσεων, όπως 
και για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας λογισμικού.

Οι ελληνικές εταιρείες λογισμικού έχουν το πλεονέκτημα να μπορούν να είναι 
πιο κοντά στις πρακτικές των ελληνικών επιχειρήσεων και να αντιλαμβάνονται 
καλύτερα τις ιδιαιτερότητές τους, έστω κι εάν δεν μπορούν να επενδύσουν τα ίδια 
κεφάλαια με αυτά των πολυεθνικών στην ανάπτυξη του λογισμικού, λόγω της 
μικρότερης αγοράς στην οποία απευθύνονται.

Ο υπολογισμός της "επιστροφής επένδυσης" στην περίπτωση του ERP αφ' 
ενός είναι δύσκολη διαδικασία και αφ' ετέρου δε συνδυάζεται με την επιτυχία του 
έργου, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που επιτυχείς εγκαταστάσεις ERP 
δεν έχουν ικανοποιητική "επιστροφή επένδυσης". Ενδεικτικά, μπορούμε να 
αναφέρουμε μία εκτίμηση της Microsoft, ότι οι επενδύσεις ERP αποσβήνονται σε 
διάστημα δύο ετών από την καλύτερη απόδοση της επιχείρησης.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος ERP δημιουργεί καλύτερες δομές στην 
επιχείρηση, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εργαστούν 
αποτελεσματικότερα και πιο παραγωγικά. Το πώς αυτή η αύξηση της 
παραγωγικότητας μεταφράζεται σε οικονομικά οφέλη, δεν είναι πάντα εύκολο να 
προσδιοριστεί^].

Λόγω των μεγάλων διαφορών στη λειτουργικότητα μεταξύ των υφιστάμενων 
συστημάτων ERP, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των λειτουργιών των 
ERP και των εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού. Γενικώς το σύστημα ERP 
μπορεί να θεωρηθεί ως η βασική επιχειρησιακή πληροφοριακή υποδομή 
υποστήριξης των επιχειρηματικών διαδικασιών. Σε πολλές περιπτώσεις όμως 
υπάρχει η ανάγκη στην υποδομή αυτή να συνδεθούν εξειδικευμένες εφαρμογές. 
Οι περισσότεροι κατασκευαστές λογισμικού δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης των 
εξειδικευμένων εφαρμογών με το σύστημα ERP μιας επιχείρησης. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι κατωτέρω εφαρμογές:

- Διαχείριση Ροής Εργασιών (Workflow Management)
- Διαχείριση Αποθηκών (Warehouse Management)
- Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)
- Έλεγχος Ποιότητας / Διασφάλιση Ποιότητας (QC / QA)
- Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Commerce)
- Διαχείριση Έργων (Project Management)
- Συντήρηση Παγίων (Maintenance & Service)
- Διαχείριση Διεργασιών Ροϊκής Παραγωγής (Process Management)
- Τηλεφωνικά Κέντρα (Call Centers)

Ενδεικτικά αναφέρεται ο ρόλος της εφαρμογής Διαχείριση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας (Supply Chain Management), η οποία συνδέει την εφοδιαστική αλυσίδα 
μιας εταιρείας με τα κυκλώματα των Προμηθειών, του Προγραμματισμού 
Παραγωγής και των Πωλήσεων. Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές Supply Chain 
Management αναλαμβάνουν τον προγραμματισμό και τη διεκπεραίωση των
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διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας από την πρόβλεψη πωλήσεων έως την 
εκτέλεση της διανομής. Οι κυριότερες από τις εφαρμογές αυτές έχουν ήδη 
δομηθεί, ώστε να είναι συμβατές με τα δημοφιλέστερα συστήματα ERP.

Επιπλέον τα συστήματα ERP υποστηρίζουν μια νέα οργάνωση, η οποία 
προσανατολίζεται στις διαδικασίες (processes) και όχι στις λειτουργίες (functions), 
και εξοπλίζουν την εταιρεία με ενιαία εργαλεία και βάσεις δεδομένων[2].

2.2 Ιδανικό Σύστημα ERP

Ένα ιδανικό σύστημα ERP έχει μια ενιαία βάση δεδομένων που 
χρησιμοποιείται και περιέχει όλα τα στοιχεία για τις διάφορες ενότητες λογισμικού. 
Αυτές οι ενότητες λογισμικού μπορεί να περιλαμβάνουν:
Βιομηχανία: διαχείριση της ροής εργασίας, έλεγχο ποιότητας, μέθοδο 
παραγωγής, κ.λ.π.
Ισολογισμός: Πληρωτέοι - εισπρακτέοι λογαριασμοί, πάγια στοιχεία ενεργητικού, 
διαχείριση των διαθεσίμων κ.λ.π.
Ανθρώπινο δυναμικό: Κατάρτιση στελεχών, οφέλη κατάρτισης, μισθοδοσία, 
ώρα, συμμετοχή κ.λ.π.
Εφοδιαστική αλυσίδα: Απογραφή, διαχείριση αλυσίδας, σχεδιασμός, 
προγραμματισμός προμηθευτών, επεξεργασία για την είσοδο, αγορές κ.λ.π. 
Έργα: κοστολόγηση, τιμολόγηση, δραστηριότητες διαχείρισης, χρόνος και έξοδα 
κ.λ.π.
Πελάτες: πωλήσεις, μάρκετινγκ, παροχή υπηρεσιών, προμηθειών, επικοινωνία 
με τον πελάτη, κέντρο υποστήριξης, κ.λ.π.
Data Warehouse: Πρόκειται για μια βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται τα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών. Η ενότητα αυτή 
μπορεί να προσπελαστεί από τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους 
εργαζομένους[8].

To ERP λειτουργεί σε τρία βασικά επίπεδα:

Α. Σχεδιασμός (Planning): Περιλαμβάνει το σχεδίασμά της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, το σχεδίασμά παραγωγής καθώς και άλλες διαδικασίες σχεδιασμού, 
όπως προϋπολογισμούς, πωλήσεις κ.λ.π.

Β. Εκτέλεση (Execution): Περιλαμβάνει στοιχεία όπως τα συστήματα 
παραγωγής, τη διαχείριση των logistics (αποθήκες, παραγγελίες και μεταφορές) 
καθώς και άλλες διαδικασίες όπως προμήθειες, συντήρηση, διαχείριση 
ανθρωπίνων πόρων κ.λ.π.

Γ. Ανάλυση (Analysis): Περιλαμβάνει την κοστολόγηση (προϊόντων, 
παραγωγής κ.λπ.), τα χρηματοοικονομικά, καθώς και άλλες διαδικασίες, όπως 
προϋπολογισμούς και ανάλυση πωλήσεων[3].
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Τα πληροφοριακά συστήματα ERP υποστηρίζουν τις βασικότερες 
επιχειρηματικές διαδικασίες και είναι δομημένα σε "λειτουργικά υποσυστήματα" 
(functional modules). Οι βασικές διαδικασίες που υποστηρίζονται από κάθε 
υποσύστημα συνοψίζονται κατωτέρω.

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

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

Το υποσύστημα Προμηθειών περιλαμβάνει τον Έλεγχο και Διαχείριση 
Αιτήσεων Αγοράς (Purchase Inquiries Control & Management), τη Διαχείριση 
Εντολών Αγοράς (Purchase Orders Management), τον Έλεγχο Παραλαβών 
(Receipt Control), την Αξιολόγηση Προμηθευτών (Supplier Evaluation) και τη 
Διαχείριση Συμβάσεων (Contract Management). Το υποσύστημα των 
Προμηθειών ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως με τα υποσυστήματα Οικονομικής 
Διαχείρισης, Αποθήκευσης -  Διανομής, και Παραγωγής.

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

Το υποσύστημα Ανθρώπινων Πόρων περικλείει τον Προγραμματισμό 
Προσωπικού (Personnel Planning), τη Μισθοδοσία (Payroll), και την Αξιολόγηση 
Προσωπικού (Personnel Evaluation). Άλλες λειτουργίες που καλύπτονται είναι τα 
Εξοδολόγια (Personnel Expenses), η Παρουσία Προσωπικού (Time & 
Attendance), η Διαχείριση Επιπέδων Προσωπικού, Πιστοποιητικών Εκπαίδευσης 
και Σεμιναρίων. Το υποσύστημα των Ανθρώπινων Πόρων ανταλλάσσει 
πληροφορίες κυρίως με το υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης.

Το υποσύστημα Παραγωγής αποτελείται από τον Προγραμματισμό 
Απαιτήσεων Δυναμικότητας (Capacity Requirements Planning), το

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

Τα λειτουργικά αυτά υποσυστήματα υποστηρίζονται από τη βάση δεδομένων 
του συστήματος, η οποία περιέχει όλη τη γνώση της επιχείρησης[2].

2.4 BPR (Business Process Reengineering)

Συνιστάται η διεξαγωγή ενός έργου Ανασχεδιασμού των Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών (Business Process Reengineering - BPR) προ της επιλογής και 
υλοποίησης του συστήματος ERP. Στην πλειοψηφία των εταιρειών, το 
αποτέλεσμα είναι να μηχανοργανώνεται η υφιστάμενη επιχείρηση ή οργάνωση και 
όχι να αναδιοργανώνεται μέσω της μηχανοργάνωσης. Εφόσον όμως τα σύγχρονα 
συστήματα ERP αποτελούν μέσα ορθολογιστικής οργάνωσης μιας εταιρείας, η 
υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία
αναδιοργάνωσης. Επίσης το έργο αυτό διευκολύνει την επιλογή του πλέον 
κατάλληλου συστήματος ERP.

Γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις βέλτιστες διαδικασίες προς υλοποίηση, οι 
προσπάθειες των μελών της ομάδας επικεντρώνονται:

α) στην επιλογή της κατάλληλης παραλλαγής από πολλές εναλλακτικές 
διαδικασίες που υποστηρίζουν τα περισσότερα από τα ισχυρά πακέτα

β) στην ανάπτυξη των κατάλληλων παραμέτρων, οι οποίες εξειδικεύουν τις 
διαδικασίες αυτές για να ταιριάζουν στις απαιτήσεις της επιχείρησης

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων παραμέτρων αποτελούν οι χρόνοι 
διέλευσης (lead times) παραγωγής, ή η ιεραρχία των κέντρων κέρδους (profit 
centers) της εταιρείας. Εάν δεν έχει προηγηθεί έργο BPR, τότε η Φάση 
σχεδιασμού και παραμετροποίησης περιλαμβάνει σημαντικές δραστηριότητες 
αξιολόγησης και σχεδιασμού διαδικασιών, οι οποίες τείνουν να επιμηκύνουν και, 
ορισμένες φορές, να αποπροσανατολίζουν το έργο της υλοποίησης.

Έχουμε πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που προχώρησαν σε έργο 
Ανασχεδιασμού Επιχειρηματικών Διαδικασιών προ της επιλογής και υλοποίησης 
του συστήματος ERP. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα γνωστής πολυεθνικής 
εταιρείας από το χώρο των τροφίμων, η οποία με την εφαρμογή του 
Ανασχεδιασμού Επιχειρηματικών Διαδικασιών προ της υλοποίησης του 
συστήματος ERP, πέτυχε επίτευξη των στόχων του έργου, μείωση του 
λειτουργικού της κόστους και κατά κύριο λόγο, εγκατάσταση πλαισίου 
αξιολόγησης/μέτρησης και συνεχούς βελτίωσης των επιχειρηματικών της 
διαδικασιών.[5]
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2.5 Επιλογή ERP

Η επιλογή του λογισμικού ERP, όπως και του προμηθευτή, είναι κρίσιμη για 
την επιτυχία του συνολικού έργου. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι πολυκριτηριακή 
και να ακολουθήσει συστηματική διαδικασία. Οι φάσεις της αξιολόγησης 
περιγράφονται παρακάτω.

Φάση 1
Σε αυτή τη φάση βασικό κριτήριο αποτελεί η συμβατότητα του συστήματος 

ERP με τον εταιρικό προσανατολισμό, π.χ. οικονομικό, εμπορικό, παραγωγικό, 
κατασκευαστικό ή δημόσιο οργανισμό. Επιχειρήσεις παρόμοιου
προσανατολισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αποτελούν μια πολύτιμη πηγή 
σχετικών πληροφοριών. Το αποτέλεσμα της φάσης αυτής δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά τον αριθμό των 7 λογισμικών ERP.

Φάση 2
Κατά τη δεύτερη φάση πραγματοποιείται η αξιολόγηση πρώτου επιπέδου, 

στην οποία τα προεπιλεγμένα συστήματα της πρώτης φάσης αξιολογούνται όσον 
αφορά τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όσο και με βάση τα 
χαρακτηριστικά του προμηθευτή. Εξετάζονται οι δυνατότητες των λογισμικών, 
όπως οι διαδικασίες λειτουργίας που μπορούν να υποστηρίξουν και οι έτοιμες 
επιχειρηματικές διαδικασίες που προσφέρουν. Το αποτέλεσμα της φάσης αυτής 
είναι τα 2-4 επικρατέστερα συστήματα ERP. Αντιπροσωπευτικά κριτήρια επιλογής 
ERP είναι οι:

- Ελληνικοποίηση
- Εντοπιότητα (Localization)
- Επεκτασιμότητα
- Προσαρμοστικότητα
- Αρχιτεκτονική client-server vs Internet based
- Πλατφόρμα εξοπλισμού (hardware)
- Λειτουργικό Σύστημα
- Συνεργασία με ανεξάρτητες εφαρμογές
- Ολοκλήρωση Βάσης Δεδομένων (Database Integration)
- Γλώσσα Υλοποίησης
- Γλώσσα Προγραμματισμού

Μεγάλη βαρύτητα έχει και η επιλογή της εταιρείας κατασκευής του ERP καθώς 
και του αντιπροσώπου. Κριτήρια που παίζουν ρόλο είναι οι:

- Οικονομική ισχύς της εταιρείας (Ελλάδα και εξωτερικό)
- Εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις (Ελλάδα και εξωτερικό)
- ISO προμηθευτή (ανάπτυξη λογισμικού, υλοποίηση και συντήρηση - 

Εγγύηση)
- Κόστος και Χρόνος (λογισμικού/hardware, υλοποίησης, εκπαίδευσης, 

υποστήριξης)

Φάση 3
Στην τρίτη φάση οι κατασκευαστές/αντιπρόσωποι των συστημάτων ERP της 

προηγούμενης φάσης καλούνται να πραγματοποιήσουν επίδειξη (demo) σε 
συγκεκριμένες κρίσιμες διαδικασίες ή ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, ώστε να
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εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του συστήματος στο περιβάλλον της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας. Εδώ κρίνονται και οι ολοκληρωμένες οικονομικές 
προσφορές από τους προμηθευτές και επιλέγεται η συμφερότερη 
τεχνική/οικονομική προσφορά.

Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πώς λειτουργεί η επιχείρηση πριν και 
μετά την εγκατάσταση του ERP. Πριν την εγκατάσταση του ERP, ένας μεγάλος 
αριθμός προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και μεσαίων στελεχών, αφιερώνει 
χρόνο για τη συλλογή στοιχείων και τη σύνταξη διαφόρων καταστάσεων. Με την 
εγκατάσταση του ERP, η πληροφορία είναι διαθέσιμη προς όλους και μάλιστα 
άμεσα. Συνεπώς, ένας αριθμός εργασιών ρουτίνας θα πάψει να υφίσταται. Επί 
πλέον, η ευκολία με την οποία είναι πλέον διαθέσιμη η πληροφορία, επιτρέπει στα 
στελέχη να κάνουν πιο ουσιώδεις αναλύσεις, με βάση τα στοιχεία που παρέχονται 
από το ERP. Αποτέλεσμα είναι τα στελέχη τα οποία μέχρι τώρα δούλευαν για να 
δημιουργήσουν την πληροφορία, να μπορούν τώρα να δουλεύουν με την 
πληροφορία.

Βέβαια, εάν η επιχείρηση δεν μπορεί να εμπνεύσει τα στελέχη της, ώστε να 
αξιοποιήσουν την πληροφορία που προέρχεται από το ERP, τότε πράγματι 
μπορεί να οδηγηθεί σε μείωση του προσωπικού της. Πάντως, γενικά δεν είναι 
σωστή προσέγγιση το να αξιολογούμε ή το να μετράμε ένα έργο ERP, με βάση 
τον αριθμό εργαζομένων που προσθέτει ή αφαιρεί στην επιχείρηση.

Οι περισσότερες εγκαταστάσεις ERP περιλαμβάνουν χρηματοοικονομική 
διαχείριση. Συνεπώς, μία καλή ημερομηνία για να ξεκινήσει κάποιος τη λειτουργία 
ενός συστήματος είναι στην αρχή της λογιστικής περιόδου ή στις αρχές των 
τριμήνων. Φυσικά, από τα ERP συστήματα δεν τίθενται τεχνικοί περιορισμοί και η 
έναρξη λειτουργίας τους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Κάθε ERP σύστημα έχει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του. Άλλο είναι καλό 
στην παραγωγή, άλλο στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και, γενικά, εάν 
υπήρχε ένα ERP σύστημα που θα ήταν το καλύτερο από όλα τα άλλα σε όλα τα 
σημεία, καταλαβαίνουμε ότι δε θα είχε νόημα ο ανταγωνισμός. Μία επιχείρηση 
λοιπόν θα πρέπει να επιλέξει κάποια από τα τμήματά της, τα οποία 
παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για βελτίωση και να επιλέξει το ERP 
που είναι κατάλληλο γι αυτά. Μία άλλη προσέγγιση την οποία και ακολουθεί η 
πλειοψηφία των εταιρειών, είναι να επιλεγεί το ERP που καλύπτει καλύτερα τη 
βιομηχανία στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, π.χ. κατασκευές, 
παραγωγή, υπηρεσίες κ.λπ.

Το ERP είναι μία εφαρμογή λογισμικού που "μιλά τη γλώσσα" του χρήστη. 
Έχει κατασκευαστεί γι' αυτόν, με βάση τις επιχειρησιακές διαδικασίες, και όχι για 
την εκπλήρωση των διαδικασιών του τμήματος μηχανογράφησης. Συνεπώς, τα 
συστήματα ERP έχουν τις προδιαγραφές για να γίνουν αποδεκτά από τους 
χρήστες. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται η κατάλληλη εκπαίδευση των χρηστών στο 
ERP, η οποία πρέπει να τους παρουσιάζει το σύστημα και τις διαδικασίες του με 
βάση τις λειτουργίες της επιχείρησης και όχι με βάση τις επιλογές κάποιων μενού 
του λογισμικού. Έτσι, οι χρήστες θα δουν το ERP ως συνέχεια της εργασίας που 
έκαναν πριν και όχι ως κάτι ριζικά διαφορετικό. Για το λόγο αυτό πρέπει όποιος 
αναλαμβάνει την εκπαίδευση των χρηστών, να γνωρίζει τις λειτουργίες της 
επιχείρησης, όπως και τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνονται από το ERP[2].
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Η ορθή υλοποίηση του συστήματος ERP αποτελεί απαραίτητη συνθήκη, όχι 
όμως και ικανή για τη μακροχρόνια επιτυχία του συστήματος. Για να επιτευχθεί 
γοργή και ορθή υλοποίηση απαιτείται αυστηρή διαδικασία καθώς και προσήλωση 
των εμπλεκόμενων στα συγκεκριμένα βήματα της διαδικασίας αυτής. Στο 
κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικές φάσεις της διαδικασίας υλοποίησης και 
συζητούνται οι παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση 
της διαδικασίας αυτής.

Όλα τα σημαντικά πακέτα ERP συνοδεύονται και από τη διαδικασία/μέθοδο 
υλοποίησης, την οποία συνιστά ο κατασκευαστής τους. Οι διαδικασίες αυτές 
φέρουν συνήθως χαρακτηριστικές ονομασίες και συνοδεύονται από ειδικά 
χρονοδιαγράμματα. Επισημαίνεται όμως ότι, οι σημαντικές φάσεις καθεμίας από 
αυτές τις διαδικασίες είναι παρόμοιες. Οι φάσεις αυτές περιγράφονται κατωτέρω 
με επικέντρωση στα σημεία τα οποία θεωρούνται κλειδιά για την επιτυχία του 
έργου υλοποίησης.[2]

Φάση 1: Προετοιιιασία
Η προετοιμασία της υλοποίησης περιλαμβάνει δύο βασικές ενέργειες:

- Οργάνωση της ομάδας υλοποίησης
- Ανάπτυξη του προγράμματος υλοποίησης

Η δομή της ομάδας υλοποίησης, διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες του 
εκάστοτε έργου. Σκοπός της ομάδας είναι η αξιολόγηση και επιλογή του ERP. Σε 
αυτή την ομάδα συμμετέχουν στελέχη της εταιρείας καθώς και στελέχη του 
εξωτερικού συμβούλου υλοποίησης αν υπάρχει. Σε αυτή πρέπει να συμμετέχουν 
ο Υπεύθυνος Πληροφορικής (IT Manager) της εταιρείας και εκπρόσωποι των 
σημαντικότερων λειτουργιών/διαδικασιών (αλλά όχι οι managers). Πρόεδρος της 
ομάδας αξιολόγησης και επιλογής θα πρέπει να είναι ο διευθυντής που 
αντιπροσωπεύει τον εταιρικό προσανατολισμό (π.χ. ο Εμπορικός Διευθυντής 
κ.λπ.) και όχι κατ' ανάγκη ο Οικονομικός Διευθυντής.
Κατά την αξιολόγηση των λογισμικών ERP σημαντικό ρόλο μπορεί να 
διαδραματίσει ένας εξωτερικός σύμβουλος, ο οποίος διαθέτει τεχνογνωσία και 
αντικειμενικότητα. Λόγω της αποστασιοποιημένης θέσης του, είναι ο 
καταλληλότερος για το σφαιρικό εντοπισμό των αναγκών της επιχείρησης και την 
τήρηση των ισορροπιών. Τέλος, λόγω της εμπειρίας που διαθέτει είναι σε θέση να 
παρέχει υπηρεσίες benchmarking (μετρήσεις απόδοσης, ποιότητας χρόνου, 
κόστους), στη σύνταξη των προδιαγραφών.

Το πρόγραμμα υλοποίησης καταρτίζεται σε συνεργασία με τον εξωτερικό 
σύμβουλο. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες και είναι 
κατάλληλα δομημένο, ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή του.

Φάση 2: Σγεδιασυός και Παραυετοοποίηση
Η φάση αυτή αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας υλοποίησης και απαιτεί τη 

μεγαλύτερη συνεισφορά από όλους τους συμμετέχοντες στην ομάδα. Σημαντικές 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν:
- Αποτύπωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών (business 

process mapping)
- Ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών 

(process analysis)

2.6 Διαδικασία Υλοποίησης ενός Έργου ERP σε μια Επιχείρηση
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- Προσαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών σε επιλεγμένες διαδικασίες που 
υποστηρίζει το πακέτο ERP (process synthesis/adaptation)

- Ανάπτυξη των κατάλληλων τιμών για τις παραμέτρους των διαδικασιών του 
συστήματος

- Σχεδιασμός και υλοποίηση οθονών και αναφορών
- Σχεδιασμός και υλοποίηση επιπέδων πρόσβασης και εξατομίκευση 

περιβάλλοντος χρηστών
- Εγκατάσταση εξοπλισμού, λογισμικού και αρχικές δοκιμές λειτουργικότητας
- Εκπαίδευση της ομάδας υλοποίησης στο πακέτο ERP, και ειδικότερα των 

ομάδων έργου (project teams) στα αντίστοιχα εξειδικευμένα υποσυστήματα 
του πακέτου
Η αποτύπωση, ανάλυση και προσαρμογή των επιχειρηματικών διαδικασιών 

αποτελούν κρίσιμα βήματα όχι μόνο για την επιτυχή υποστήριξη της επιχείρησης 
από το πακέτο ERP, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης 
γενικότερα. Όπως αναφέρθηκε ήδη, συνιστάται η διεξαγωγή ενός έργου 
Ανασχεδιασμού των Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process 
Reengineering - BRP) προ της επιλογής και υλοποίησης του συστήματος ERP. Η 
τακτική αυτή διευκολύνει την επιλογή του πλέον κατάλληλου ERP συστήματος και 
την υλοποίηση αυτής της καίριας φάσης ώστε να μην αναλλωθεί όλος ο χρόνος 
στο σχεδίασμά των διαδικασιών.

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

Φάση 3: Προετοιμασία νια Πλήρη Εφαρμογή και Δοκιυές
Η φάση αυτή αποσκοπεί στην προετοιμασία του παραμετροποιημένου 

συστήματος για την πλήρη εφαρμογή και περιλαμβάνει:
- Μετάβαση δεδομένων (data migration)
- Εκπαίδευση χρηστών
- Τεκμηρίωση διαδικασιών και συστήματος
- Πιλοτική εφαρμογή
- Έλεγχο αποδοχής

Φάση 4: Πλήρης ε<ραρυονή (Live)
Σε αυτή τη φάση το σύστημα τίθεται σε πλήρη λειτουργία. Η φάση αυτή 

συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
- Δοκιμαστική εκτέλεση πλήρους λειτουργίας (parallel run)
- Αποτύπωση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της πλήρους λειτουργίας
- Βελτιστοποίηση συστήματος
Πέραν της αντιμετώπισης προβλημάτων της υλοποίησης, η βελτίωση του 
συστήματος αλλά και των επιχειρηματικών διαδικασιών αποτελεί συνεχές έργο, το 
οποίο αποβλέπει και στη δυναμική προσαρμογή της επιχείρησης στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς[2].
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2.6.1 Ομάδα υλοποίησης (φάση 1)

Η επιλογή των ανθρώπινων πόρων αναφέρεται στα στελέχη της επιχείρησης 
που θα συμμετάσχουν στην ομάδα υλοποίησης, καθώς και στα στελέχη της 
ομάδας υλοποίησης συμβούλου.

Όσον αφορά τα στελέχη της επιχείρησης, συνιστάται η εντατική απασχόληση 
στο έργο (κατά 40%-60% του συνολικού χρόνου εργασίας τους) στελεχών που 
εκπροσωπούν όλες τις καίριες λειτουργίες της επιχείρησης. Απαραίτητη επίσης 
θεωρείται η πλήρης απασχόληση ενός εκπαιδευμένου στελέχους της επιχείρησης. 
Στα επιλεγμένα στελέχη πρέπει να δοθούν κατάλληλα κίνητρα, αλλά και 
περιορισμοί έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες αποχώρησης από την 
εταιρεία κατά τη διάρκεια υλοποίησης ή αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου. 
Η επιλογή του κατάλληλου χρήστη-κλειδί (key user) είναι μια πολύ σημαντική 
απόφαση, αφού αυτός είναι σημαντικότατος πόρος στην υλοποίηση ενός 
προγράμματος, ο οποίος θα καθορίσει το μελλοντικό τρόπο λειτουργίας από 
πλευράς σχεδιασμού, εκπαίδευσης και υποστήριξης. Πολλές εταιρείες δεν έχουν 
αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία του key user και ορίζουν στελέχη με το σκεπτικό 
της "απασχόλησης" του "λιγότερο προικισμένου / χρήσιμου" ατόμου σε αυτό τον 
τομέα. Επίσης είναι πολύ συνηθισμένη η συνεχής απόσπαση του key user από το 
έργο, λόγω συνεχών "επειγόντων" προβλημάτων. Με αυτό τον τρόπο το έργο 
μετατρέπεται από έργο της εταιρείας, σε έργο του συμβούλου.

Τα στελέχη του εξωτερικού συμβούλου συμμετέχουν στην επιτροπή 
παρακολούθησης και στις ομάδες έργου, οι οποίες σχηματίζονται στην επιχείρηση 
και περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο. Είναι πολύ σημαντικός ο 
καθορισμός στη σύμβαση και ο έλεγχος:

α) των στελεχών υλοποίησης του συμβούλου
β) μιας σωστής σχέσης με τα στελέχη του συμβούλου[5]
Καλό είναι να διασφαλιστεί η συμμετοχή στελεχών του συμβούλου με εμπειρία 

σε υλοποίηση συστημάτων ERP σε επιχειρήσεις παρομοίου αντικειμένου. Το 
ηγετικό στέλεχος της συμβουλευτικής ομάδας πρέπει να επιλεχθεί προσεκτικά, να 
κατονομαστεί και να καθοριστούν κανόνες αντικατάστασης. Επίσης συνιστάται 
περιοδική αξιολόγηση των στελεχών του συμβούλου από τα μέλη-στελέχη της 
επιχείρησης καθώς και από το σύμβουλο διασφάλισης ποιότητας.

2.6.2 Ομάδα Υλοποίησης στην Επιχείρηση (φάση 1)

Η δομή της ομάδας υλοποίησης διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες του 
εκάστοτε έργου. Μια βασική ομάδα εφαρμογής και εγκατάστασης ενός ERP 
συστήματος σε μια επιχείρηση αποτελείται από:

•  έναν επικεφαλή, ο οποίος τυπικά είναι ένα υψηλόβαθμο στέλεχος που 
προωθεί την εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα

• ένα διευθυντικό στέλεχος κάθε υπηρεσιακής περιοχής που έχει την ευθύνη 
για τη στρατηγική της επιχείρησης στον τομέα του

• μία μικρή ομάδα βασικών στελεχών που αναλαμβάνει την αναλυτική 
καταγραφή των αναγκών της εταιρείας σε συνεργασία με τον προμηθευτή 
λογισμικού
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Συνολικά, η ομάδα εργασίας της επιχείρησης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5-10 
άτομα, έτσι ώστε να μπορεί να είναι ευέλικτη και αποτελεσματική. Μια τυπική 
ιεραρχία της ομάδας περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα:

1. Xoonvôc έργου (project sponsor)
Εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους. Βασιζόμενοι σε εμπειρία από πολλαπλά 
έργα, προτείνεται ο ρόλος του χορηγού να αναληφθεί από ανώτατο διοικητικό 
στέλεχος, όπως τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο ή το γενικό διευθυντή, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δέσμευση της διοίκησης.

2. Υπεύθυνος έργου (project manager)
Αναλαμβάνει τη διοίκηση του έργου υλοποίησης. Συνήθως οι εταιρείες την 
αναθέτουν στον υπεύθυνο μηχανογράφησης (γιατί θεωρούν ότι πρόκειται για 
έργο πληροφορικής) ή στον οικονομικό διευθυντή (γιατί συγχέονται οι διαδικασίες 
του ERP με τη λειτουργία του λογιστηρίου). Μπορεί να ανατεθεί και σε μάνατζερ 
που πρέπει να έχει ολοκληρωμένη αντίληψη των σημαντικών (core) 
επιχειρηματικών διαδικασιών και των διασυνδέσεών τους, χωρίς να αποκλείεται ο 
υπεύθυνος μηχανογράφησης ή ο οικονομικός διευθυντής. Να σημειωθεί πως 
έχουν υπάρξει και πολύ πετυχημένες εγκαταστάσεις ERP, όπου ο ρόλος αυτός 
ανατέθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη (σύμβουλο), γιατί η εταιρεία θεώρησε πως δε 
διαθέτει εσωτερικά τον κατάλληλο project manager.

3. Επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης (steering committee)
Ασκεί την εποπτεία του έργου και λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις για τον τρόπο 
υλοποίησής του. Συνέρχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε μήνα). 
Συνήθως τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας είναι μέλη αυτής της επιτροπής.

4.0υάδες έργου (project teams)
Επικεντρώνονται και εκτελούν βασικά τμήματα του έργου. Ο υπεύθυνος κάθε 
ομάδας είναι συνήθως μάνατζερ της εταιρείας και αφιερώνει σημαντικότατο χρόνο 
στο έργο υλοποίησης (από 40% έως 60% αυτού που διατίθεται)[6],

5. Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας του έονου
Ασκεί συμβουλευτικό ρόλο. Η θέση αυτή δεν εντάσσεται σε ιεραρχικό επίπεδο.

2.6.3 Ομάδα Υλοποίησης Συμβούλου (φάση 1)

Για την εφαρμογή των συστημάτων ERP, οι εταιρείες ζητούν συχνά τη βοήθεια 
ενός πωλητή ERP ή βοήθεια από άλλες επιχειρήσεις παροχής σχετικής 
υποστήριξης. Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν συμβούλους, οι οποίοι είναι 
επαγγελματικά εκπαιδευμένοι για την εφαρμογή αυτών των συστημάτων και 
συνήθως παρέχουν τρεις τομείς επαγγελματικών υπηρεσιών: συμβουλευτικής, 
παραμετροποίησης και υποστήριξης.

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Consulting Services): είναι υπεύθυνες για 
τα αρχικά στάδια της εφαρμογής ERP, δηλαδή βοηθούν μια επιχείρηση να 
«βγει στον αέρα» με το νέο σύστημα (κατάρτιση στελεχών, αλλαγές στη
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ροή της εργασίας, βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών ή προϊόντων 
κ.λπ.)

•  Υπηρεσίες Παραμετροποίησης (Customization Services): τα
συστήματα ERP είναι σχεδιασμένα για πολλές βασικές εργασίες. Όμως 
υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου πρέπει να κατασκευαστούν 
διεπαφές ή να προσαρμοστούν σύμφωνα με μια συγκεκριμένη 
επιχείρηση/οργάνωση

•  Υπηρεσίες Υποστήριξης (Support Services): περιλαμβάνει τόσο την 
υποστήριξη, όσο και τη συντήρηση των συστημάτων ERP (π.χ. επίλυση 
προβλημάτων, θέματα βοήθειας κ.λ.π.)

2.6.4 Προγραμματισμός-Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (φάση 1)

Το πρόγραμμα υλοποίησης καταρτίζεται σε συνεργασία με τον εξωτερικό 
σύμβουλο, εάν βέβαια χρησιμοποιείται στο έργο. Περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες δραστηριότητες και είναι κατάλληλα δομημένο ώστε να διευκολύνεται 
η εφαρμογή του.

Το χρονικό διάστημα για την εφαρμογή ενός συστήματος ERP εξαρτάται από 
το μέγεθος της επιχείρησης, τον αριθμό των ενοτήτων, την έκταση της 
προσαρμογής, το πεδίο εφαρμογής της αλλαγής και την προθυμία του πελάτη να 
αποκτήσει την ιδιοκτησία για το σχέδιο. Το σύστημα ERP είναι modular, οπότε 
δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί από την αρχή, ολόκληρο. Μπορεί, δηλαδή, να 
χωριστεί σε διάφορα στάδια, ή φάσεις. Το τυπικό σχέδιο είναι περίπου 14 μήνες 
και απαιτεί περίπου 150 συμβούλους. Ένα μικρό έργο μπορεί να σχεδιαστεί και 
να παραδοθεί εντός 3-9 μηνών, π.χ. για μια εταιρεία, η οποία απασχολεί λιγότερα 
από 100 άτομα. Ωστόσο η εφαρμογή μπορεί να διαρκέσει χρόνια για ένα μεγάλο 
οργανισμό ή μια μεγάλη εταιρεία ή μια πολυεθνική εταιρεία. Επισημαίνεται ότι το 
μήκος των εφαρμογών είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης.

Η επιτυχής κατάτμηση του έργου συνίσταται σε ορθολογικά οριοθετημένες 
δραστηριότητες, για τις οποίες καθορίζονται εκ των προτέρων οι προϋποθέσεις 
επιτυχίας, οι απαιτούμενοι πόροι, ο χρόνος υλοποίησης, τα ορόσημα ελέγχου και 
τα κριτήρια επιτυχίας.

Συνιστάται, επίσης, η αποτύπωση του προγράμματος υλοποίησης σε 
διάγραμμα PERT (Program Evaluation and Review Technique) όπου 
απεικονίζονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί το έργο και 
ο σαφής καθορισμός του κρίσιμου δρόμου. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας 
είναι η ανάπτυξη διαδικασίας παρακολούθησης και αναθεώρησης του 
προγράμματος από την επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης (steering 
committee). Επιβάλλεται ο καθορισμός ρεαλιστικού χρονοπρογράμματος και η 
αποφυγή τεχνητών ορόσημων[5].

2.6.5 Μετάβαση Δεδομένων (φάση 3)

Εκτός της ορθής επιλογής και του προσεκτικού ανασχεδιασμού των 
διαδικασιών, σημαντικότατο ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ERP
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έχουν, η έγκαιρη αξιολόγηση της ορθότητας των υφιστάμενων δεδομένων της 
επιχείρησης, η κατάλληλη αναδόμησή τους ώστε να ανταποκρίνονται στις δομές 
δεδομένων του ERP και η ορθή μεταφορά τους από το παλαιό σύστημα στο νέο 
ERP.

Η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων και συστηματικής εκπαίδευσης είναι η κύρια 
αιτία, η οποία δημιουργεί τον πανικό στην υλοποίηση, και όχι τα τυχόν λάθη στην 
παραμετροποίηση.

Είναι γνωστή η περίπτωση μιας ελληνικής παραγωγικής εταιρείας, από τις 
γνωστότερες του χώρου της, η οποία πραγματοποίησε ριζικό ανασχεδιασμό των 
επιχειρηματικών διαδικασιών και προσεκτική επιλογή συστήματος ERP για την 
υποστήριξη των νέων απαιτήσεων. Το πρόβλημα προέκυψε όταν αποφάσισε να 
δώσει μικρότερη έμφαση στις ενέργειες μεταφοράς και ελέγχου των υφιστάμενων 
δεδομένων, τα οποία θα στήριζαν το νέο σύστημα. Το αποτέλεσμα ήταν, κατά τη 
φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας να διαπιστωθεί αναξιοπιστία και ανεπάρκεια 
των δεδομένων, με συνέπεια την απρογραμμάτιστη επιβάρυνση του χρόνου των 
στελεχών, για την κάλυψη του προβλήματος και τη μεγάλη καθυστέρηση του 
έργου. Όλα τα ανωτέρω είχαν σημαντικότατη επίδραση στο κλίμα και τον 
ενθουσιασμό της ομάδας[2].

2.6.6 Εκπαίδευση Χρηστών (φάση 3)

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

Μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η προετοιμασία 
των αναλυτικών οδηγιών χρήσης για τους συγκεκριμένους χρήστες, του 
συγκεκριμένου έργου και όχι η γενικόλογη περιγραφή αναλυτικών οδηγιών 
χρήσης από προηγούμενα έργα[7].

2.6.7 Πιλοτική Εφαρμογή (φάση 3)

Η πιλοτική εφαρμογή επικεντρώνεται μεν σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 
περιπτώσεων, αλλά εισχωρεί σε βάθος στις ιδιαιτερότητες κάθε διαδικασίας. Κατά 
την πιλοτική εφαρμογή διαφαίνονται προβλήματα κατά το σχεδίασμά, την 
υλοποίηση των διαδικασιών, καθώς και κατά την παραμετροποίηση του 
συστήματος. Τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπισθούν επιτυχώς πριν την 
έναρξη της πλήρους λειτουργίας του. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένες 
μέθοδοι διεξαγωγής της πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης του συστήματος, 
με τη χρήση ειδικών εργαλείων. Η αποδοχή του συστήματος γίνεται με βάση τα 
αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής.
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2.6.8 Δοκιμαστική Εκτέλεση (φάση 4)

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

Πάντως, παρά το γεγονός ότι η παράλληλη λειτουργία (parallel run) φαίνεται 
να είναι μια ελκυστική ιδέα, είναι αναμενόμενο να δημιουργήσει και κάποια 
λειτουργικά προβλήματα στην εταιρεία[7].

2.7 Εφαρμογή ενός ERP Συστήματος

Η εφαρμογή ενός συστήματος ERP σε ένα οργανισμό ή επιχείρηση είναι μια 
εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία. Απαιτεί συστηματικό σχεδίασμά, διαβούλευση 
εμπειρογνωμόνων και καλά δομημένη προσέγγιση. Οι επιχειρήσεις έχουν ένα 
ευρύ πεδίο εφαρμογών και διαδικασιών στο σύνολο των λειτουργικών μονάδων 
τους. Λόγω λοιπόν του εκτεταμένου πεδίου εφαρμογής του, μπορεί ακόμη και να 
χρειαστούν χρόνια για να εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο οργανισμό ή επιχείρηση.

Το σύστημα ERP διαχειρίζεται δεδομένα. Τόσα πολλά δεδομένα, τα οποία αντί 
να ωφελήσουν, μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση. Η εφαρμογή ενός 
συστήματος ERP χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση και θα απαιτήσει τελικά 
σημαντικές αλλαγές στο προσωπικό, στις εργασιακές διαδικασίες και ορισμένες 
φορές, αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Όταν ένας οργανισμός/επιχείρηση μαζί με τα στελέχη του είναι σε θέση να 
κατανοήσουν τις δυνατότητες ενός ERP συστήματος, τότε μόνο θα μπορέσουν να 
αυξήσουν τις δυνατότητες και να μειώσουν τις αδυναμίες τους.[4]

2.8 Παράγοντες Επιτυχίας της Υλοποίησης Συστημάτων ERP

Όπως σε κάθε πολύπλοκο έργο, η επιτυχία υλοποίησης του συστήματος ERP 
εξαρτάται όχι μόνο από το σχεδίασμά και εφαρμογή συστηματικής μεθόδου 
εκτέλεσης των εργασιών, αλλά και από την εκ των προτέρων λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων σε καίρια σημεία του έργου. Τρία από τα 
σημεία, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, είναι:

• Αντικείμενο / Πεδίο εφαρμογής έργου (project scope)
• Ανθρώπινοι πόροι (resources)
• Διοίκηση έργου
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Ο καθορισμός του αντικειμένου και των ορίων του έργου υλοποίησης απαιτεί 
προσεκτική αντιμετώπιση. Ως διευκρινιστικό παράδειγμα αναφέρεται η 
οριοθέτηση της υλοποίησης συστήματος ERP, έτσι ώστε να υποστηρίξει αυστηρά 
τις υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες. Εναλλακτικά, το έργο θα μπορούσε 
να οριοθετηθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει ανασχεδιασμό των διαδικασιών και 
υποστήριξη των νέων διαδικασιών από το σύστημα. Επίσης, συνιστάται η 
αποφυγή μεταβολής του αντικειμένου κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Η επιλογή των ανθρώπινων πόρων αναφέρεται στα στελέχη της επιχείρησης 
που θα συμμετάσχουν στην ομάδα υλοποίησης, καθώς και στα στελέχη της 
ομάδας υλοποίησης συμβούλου. Παράλληλα θα πρέπει να αποφευγχθούν μη 
ρεαλιστικά προγράμματα υλοποίησης. Δελεαστικές υποσχέσεις από προμηθευτές 
και συμβούλους που διαφημίζουν "2μηνη υλοποίηση ERP" ή προγράμματα 
"άμεσων αποτελεσμάτων" πρέπει να απορρίπτονται.

Σημαντικότατος θεωρείται ο ρόλος του διευθυντή έργου στην αποφασιστική 
λήψη αποφάσεων, στην έγκαιρη διάγνωση και γοργή επίλυση προβλημάτων και 
διαφορών, και στην εμπλοκή των διευθυντών της εταιρείας όπου αυτό είναι 
απαραίτητο[2].

2.9 Απόδοση της Επένδυσης (Return on Investment -  ROI)

Με την εγκατάσταση ενός ERP συστήματος σε μια επιχείρηση δεν είναι 
απολύτως σίγουρο ότι πάντα θα έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Για να 
αποδώσει ένα σύστημα ERP σε μια επιχείρηση θα πρέπει να πληρεί κάποιες 
βασικές προϋποθέσεις:

> Το σύστημα να είναι ακριβώς για το μέγεθος της εταιρείας
> Το σύστημα που θα επιλεγεί πρέπει να είναι ευέλικτο και να 

προσαρμόζεται γρήγορα και εύκολα στις ανάγκες της συγκεκριμένης 
εταιρείας

> Η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να είναι μεγάλη, δυνατή, με μέλλον. Δεν 
είναι δυνατό μία μικρή εταιρεία με μερικούς (ακόμα και δεκάδες) 
προγραμματιστές να υποστηρίζει σοβαρά πως έχει κατασκευάσει ERP 
(φαινόμενο πολύ συχνό στην Ελλάδα). Η τεχνολογία και οι απαιτήσεις 
διαρκώς αλλάζουν. Θα πρέπει το σύστημα να μπορεί να καλύψει στο 
μέλλον τους πελάτες, ή ακόμη περισσότερο, να υπάρχει στο μέλλον

> Να έχει ανοικτή αρχιτεκτονική. Επειδή κανένα σύστημα δεν είναι πλήρες, η 
απροβλημάτιστη επικοινωνία με άλλα συστήματα, Internet κλπ., είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας που μακροπρόθεσμα προστατεύει την επένδυση 
της επιχείρησης

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της AMR Research, οι τρεις σημαντικότεροι 
λόγοι για την αγορά λογισμικού ERP είναι:

• η βελτίωση της παραγωγικότητας
• το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
• η ικανοποίηση του πελάτη

Αν και δε θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε με αυτές τις επιλογές, οι 
προσδοκίες μιας επιχείρησης μετά την υιοθέτηση ενός συστήματος ERP, είναι
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σίγουρα πολύ πιο σύνθετες και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ιδιαίτερες 
συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται.

Είναι βέβαιο ότι το λογισμικό ERP απαιτεί τη δέσμευση σημαντικών πόρων 
της επιχείρησης για την αγορά, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση, 
συντήρηση και βελτίωση του συστήματος. Οι πόροι αυτοί, εκτός από χρηματικά 
ποσά, περιλαμβάνουν και τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις 
βαθμίδες.

Η τελική συνισταμένη όλων αυτών θα μπορούσε θεωρητικά να απεικονιστεί σε 
ένα περίπλοκο μοντέλο που θα περιέγραφε τις υφιστάμενες διαδικασίες και τα 
τελικά οφέλη από τη χρήση του ERP συστήματος. Εφόσον όλες οι 
μοντελοποιημένες διαδικασίες αναλυθούν και μετρηθούν ικανοποιητικά, το τελικό 
αποτέλεσμα θα μπορούσε να περιγράφει με ένα γνώριμο αριθμό, την Απόδοση 
της Επένδυσης (Return on Investment - ROI), που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει 
το κέρδος που προσδοκεί η επιχείρηση από την επένδυσή της σε λογισμικό 
ERP[6]. Η εξεύρεση του ROI αποτελεί, από μόνη της, ιδιαίτερα επίπονη και 
δύσκολη εργασία. Υπάρχουν όμως, κάποιες γενικές κατευθύνσεις οι οποίες 
ανάλογα αν πληρούνται ή όχι, δίνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της απόδοσης 
του ERP. Αυτές οι κατευθύνσεις σχετίζονται με:

> Πληροφορία σε πραγματικό γρόνο. Δημιουργεί συνθήκες εύκολης 
διάχυσης της πληροφορίας και αποφυγής ανεπιθύμητων καταστάσεων. Η 
έλλειψη άμεσης και έγκυρης πληροφορίας στο γρήγορα μεταβαλλόμενο 
επιχειρηματικό περιβάλλον που ζούμε, ίσως μεταφράζεται και σε δυσκολία 
επιβίωσης της επιχείρησης

> Μείωση γρόνου καταγωρήσεων των δεδομένων. Η πληροφορία 
εισέρχεται μία φορά και χρησιμοποιείται από ολόκληρη την εταιρεία

> Βελτίωση στκ διαδικασίε€ ενοποίησης (consolidation). Αναφέρεται 
στις πολυεθνικές επιχειρήσεις ή και στους ομίλους επιχειρήσεων. Η 
ενοποίηση των πληροφοριών θα πρέπει να είναι αυτόματη (σε ένα μεγάλο 
βαθμό), με τις κατάλληλες μετατροπές στο νόμισμα, τα λογιστικά πρότυπα 
και τις όποιες άλλες ιδιαιτερότητες

> Ευκολότερη συμμόρφωση σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά πρότυπα.
Είναι συνηθισμένο φαινόμενο η αδυναμία υιοθέτησης από μια επιχείρηση 
ποικίλων προτύπων, όπως των προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 
9002, IAS κλπ. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS), θα γίνουν σύντομα 
υποχρεωτικά για την Ελλάδα καθώς και για όλη την Ευρώπη. Ένα καλό 
ERP σύστημα, μέσα από τις δυνατότητες μοντελοποίησης, κάνει τη 
μετάβαση εύκολη και σίγουρη

> Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη. Αποτελεί ένα πρόβλημα του 
οποίου η λύση είναι επιτακτική όσο και δαπανηρή. Συχνά απαιτείται η 
αλλαγή αρκετών παραγόντων και ιδιαίτερα αλλαγή στη συμπεριφορά των 
εργαζομένων. Το λογισμικό ERP βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών 
με τη βελτίωση πολλών παραμέτρων, όπως την ταχύτερη εκτέλεση των 
παραγγελιών κλπ.

> Μείωση λαθών. Είναι ένας παράγοντας που θεωρείται σχετικά εύκολα 
μετρήσιμος, γιατί έχει άμεση ανταπόκριση σε πλήθος άλλων, όπως στην 
ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων, στη μείωση των 
λειτουργικών εξόδων, στη μείωση των διαφυγόντων κερδών, κλπ.

Τα παραπάνω είναι τα σημαντικότερα οφέλη που μπορεί να έχει μία εταιρεία 
από ένα ERP σύστημα. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του. 
Μια λανθασμένη επιλογή όχι μόνο θα κάνει το ROI ένα όνειρο, αλλά μπορεί να
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αττοβεί και καταστροφικό για την εταιρεία. Είναι γνωστό ότι πολλές εταιρείες 
συνεχίζουν να «πληρώνουν» ακόμη και μετά από πολλούς μήνες ή και αρκετά 
χρόνια, από την έναρξη της λειτουργίας του ERP. Επίσης στο διεθνή χώρο 
κυρίως έχουμε παραδείγματα εταιρειών, όπου η λανθασμένη επιλογή οδήγησε σε 
χρεοκοπία[6].

2.10 Πλεονεκτήματα των ERP Συστημάτων

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα της εφαρμογής ενός συστήματος EPR σε 
μια επιχείρηση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

> Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανεξαρτήτου αρχιτεκτονικής, 
λειτουργικού και βάσης

> Ικανότητα για την απλούστευση των διαφόρων διαδικασιών και εργασιών
> Δυνατότητα εύκολης κοινής χρήσης δεδομένων σε διάφορες υπηρεσίες 

από έναν οργανισμό
> Βελτίωση αποτελεσματικότητας στο τομέα της παραγωγής
> Βελτίωση της παρακολούθησης και της πρόβλεψης
> Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών
> Χαμηλότερο κόστος

2.11 Μειονεκτήματα των ERP Συστημάτων

Συνήθως τα πλεονεκτήματα αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα στους 
περισσότερους οργανισμούς που υλοποιούν σύστημα ERP. Πολλά εμπόδια 
μπορούν να προληφθούν εάν η επένδυση, η οποία εφαρμόζεται, αλλά και η 
κατάρτιση, είναι επαρκής. Η επιτυχία όμως, εξαρτάται από τις δεξιότητες και την 
πείρα του εργατικού δυναμικού, έτσι ώστε να προσαρμοστεί γρήγορα στο νέο 
σύστημα. Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πιο κοινά εμπόδια, ακόμα και για 
έμπειρους χρήστες:

• Το πεδίο εφαρμογής της προσαρμογής είναι περιορισμένο σε πολλές 
περιπτώσεις

• Οι συγκεκριμένες επιχειρηματικές διαδικασίες θα πρέπει να 
επανεξετασθούν και να προσαρμοστούν με το ERP

• ERP συστήματα μπορεί να είναι εξαιρετικά δαπανηρά για την εφαρμογή 
τους

•  Έλλειψη συνεχούς τεχνικής υποστήριξης
•  Άκαμπτα συστήματα ERP για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι οποίες είτε 

είναι νέες, είτε θέλουν να κινηθούν προς μια νέα κατεύθυνση του μέλλοντος
• Η τεχνική υποστήριξη μπορεί να είναι επιφανειακή[3]
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2.12 Μη σωστή λειτουργία του συστήματος ERP

Το σύστημα ERP καλείται να βελτιώσει διαδικασίες μέσα στην επιχείρηση, έτσι 
ώστε η τελευταία να λειτουργεί σαν "ρολόι", αυτοματοποιώντας σε μεγάλο βαθμό 
διαδικασίες που παραδοσιακά εκτελούνταν χειρόγραφα και μη τυποποιημένα.

Με την εγκατάσταση του ERP σε μια επιχείρηση δε σημαίνει ότι λύνονται 
αυτόματα όλα τα λειτουργικά προβλήματά της. Όμως, ακόμα και αυτά που 
λύνονται αρχικά, πρέπει να αξιολογούνται λειτουργικά στην πορεία του χρόνου, 
καθώς από διάφορες αιτίες η λειτουργία του ERP συστήματος μπορεί να μην είναι 
πάντα η αναμενόμενη.

Ας δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά "σημάδια" τα οποία δηλώνουν ότι το 
ERP δε λειτουργεί σωστά:

•  Η εταιρεία φτάνει στο σημείο να εκδίδει πολλά χειρόγραφα τιμολόγια το 
μήνα

• Ο χρόνος μεταξύ της εγγραφής της πληρωμής και της πρόσβασης στην 
εφαρμογή του ταμείου είναι μερικά δευτερόλεπτα

• Τουλάχιστον μία φορά την ημέρα παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζει 
το σύστημα κάτι (π.χ. στην αποθήκη), το οποίο στην πραγματικότητα δεν 
υπάρχει

• Οι άνθρωποι στην παραγωγή κάνουν διαρκώς χειροκίνητες αλλαγές στις 
προβλέψεις

• Ένας βασικός προμηθευτής ενημερώνει για καθυστέρηση τριών 
εβδομάδων στην παράδοση της παραγγελίας

• Η εταιρεία μεταφορών που χρησιμοποιείται ρωτάει, γιατί δε δίνεται προς 
αποστολή την ίδια ημέρα και με το ίδιο φορτηγό τα εμπορεύματα που 
πηγαίνουν στον ίδιο προορισμό

• Αρκετά συχνά οι πελάτες διαμαρτύρονται, γιατί οι εκπτώσεις που τους 
έχετε υποσχεθεί δεν υπάρχουν στα τιμολόγια που εκδίδονται

• Οι υπάλληλοι δε λαμβάνουν όλες τις παροχές που έχουν συμφωνήσει με 
την επιχείρηση (π.χ. πληρωμή κινητού, αυτοκινήτου κ.λ.π.), με αποτέλεσμα 
συχνά να αναγκάζονται να απευθύνονται οι ίδιοι τηλεφωνικά στο τμήμα 
διαχείρισης προσωπικού

•  Η προετοιμασία της μισθοδοσίας συχνά απαιτεί χειρόγραφες παρεμβάσεις
•  Χρησιμοποιούνται χειρόγραφες φόρμες για διαδικασίες ρουτίνας

Τα αίτια για τις παραπάνω δυσλειτουργίες μπορεί να οφείλονται σε 
διάφορες παραμέτρους, όπως:

•  Ανεπαρκές hardware
•  Προσωπικό που έχει έρθει πρόσφατα στην επιχείρηση και δεν έχει την 

απαιτούμενη εκπαίδευση στο σύστημα
• Σταδιακή αποστασιοποίηση του προσωπικού από το σύστημα
• Η επιχείρηση δεν προέβλεψε να επιλύσει έγκαιρα τα προβλήματα των 

χρηστών με το σύστημα και εκείνοι το παρακάμπτουν
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•  Το σύστημα έχει φορτωθεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα να καθυστερεί τους 
χρήστες

Έτσι, λοιπόν, το ERP δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα project με 
ορισμένη αρχή και τέλος. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού δεν είναι μόνο η 
εγκατάσταση του ERP στην επιχείρηση. Είναι έργο διάρκειας, εφόσον η 
επιχείρηση επιθυμεί πραγματικά να έχει οφέλη από αυτό. Η εγκατάσταση ενός 
συστήματος ERP σε μία επιχείρηση, πρακτικά, τελειώνει με την αντικατάστασή 
του από ένα άλλο σύστημα[7].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ERP ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3.1 Από το business στο e-business

Παραδοσιακά, οι λύσεις ERP εστιάζουν στην ενοποίηση διάφορων 
επιχειρησιακών διαδικασιών και τμημάτων μέσα στην επιχείρηση. Αρκετές 
επιχειρήσεις, μετά την εγκατάσταση ενός ERP, προσανατολίζονται στην 
εγκατάσταση νέων εφαρμογών, οι οποίες θα προσθέσουν στο σύστημα νέα αξία. 
Τέτοιες εφαρμογές αποτελούν τα συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων 
(Customer Relationship Management), Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
(Supply Chain Management), Advance Planning and Scheduling, Επιχειρησιακής 
Ευφυΐας (Business Intelligence) και φυσικά, ηλεκτρονικού εμπορίου (e-business).

Σήμερα, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του Internet για να 
επεκτείνουν την ενοποίηση των διαδικασιών τους πέρα από τα φυσικά εταιρικά 
όρια, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και 
εργαζομένους.

Με τη χρήση τεχνολογιών web, το ERP μπορεί να μετατραπεί σε μία 
ενοποιημένη e-busíness πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέψει στην επιχείρηση:

• να βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της, παρέχοντας 
ακόμα και δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης ή αυτοπληροφόρησης των 
πελατών

• να επιτύχει ομοιογένεια στις εταιρικές διαδικασίες, επεκτείνοντας τη χρήση 
του ERP σε όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα

•  να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της μέσω της επιστοσύνης των πελατών της 
(customer loyalty) και νέων καναλιών πωλήσεων

• να συλλέγει δεδομένα πελατών μέσω του Internet και έτσι να μαθαίνει 
περισσότερα γι' αυτούς και τις αγορές

• να βελτιώνει την παραγωγή νέων προϊόντων, αυξάνοντας τη συνεργασία 
μεταξύ των ομάδων εργασίας εντός και εκτός επιχείρησης

• να υλοποιεί πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου, πλήρως ενοποιημένες με τα 
συστήματα backup της επιχείρησης

Βασικό κίνητρο αυτών των κινήσεων είναι αφ’ ενός η περαιτέρω μείωση των 
δαπανών και αφ' ετέρου η μεγιστοποίηση των ωφελειών από την επένδυση στο 
ERP. Σήμερα, οι επιχειρήσεις και η τεχνολογία είναι τόσο στενά συνδεδεμένες 
ώστε είναι πρακτικά αδύνατο να αλλάξεις το ένα χωρίς να επηρεαστεί το άλλο. 
Αυτό είναι αληθές και στην περίπτωση των έργων ERP, όπου το λογισμικό, οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες και οι άνθρωποι που τις υλοποιούν και λειτουργούν τα 
συστήματα, είναι αδιάσπαστα συστατικά σε μία κοινή υποδομή. Ενδεχόμενη 
λανθασμένη διάθεση των απαιτούμενων πόρων σε όλη την έκταση αυτής της 
υποδομής μπορεί να αποτελέσει το βασικότερο παράγοντα για την αποτυχία[7].
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3.2 ERP στις Μικρές Επιχειρήσεις

Οι σύγχρονες μέθοδοι και τακτικές διοίκησης, επιβάλλουν στις επιχειρήσεις 
κάθε μεγέθους να αναζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να είναι σε 
θέση να αντεπεξέλθουν τόσο στον εξαιρετικά απαιτητικό ανταγωνισμό, όσο και 
στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Με τη χρήση ERP εφαρμογών, ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις, επιτυγχάνουν 
την ολοκληρωμένη και απόλυτα προγραμματιζόμενη αξιοποίηση των πόρων 
τους, έχοντας πλήρη εικόνα για τους συναλλασσομένους με την επιχείρηση, το 
ανθρώπινο δυναμικό τους, τα αποθέματα των ειδών, των μηχανών, των 
αποθηκευτικών χώρων κ.λ.π. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα μία επιχείρηση 
που λειτουργεί οικονομικά ταυτόχρονα να παρουσιάζει απόλυτη αξιοπιστία σε 
θέματα παροχής υπηρεσιών.

Παράλληλα, ένα βασικό χαρακτηριστικό των ERP συστημάτων, είναι ότι 
μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο τον όγκο των πρωτογενών εγγραφών, 
προκειμένου να αντλήσει οποιαδήποτε πληροφόρηση, να την επεξεργαστεί και να 
τη συγκρίνει με άλλες πηγές δεδομένων. Οι τεχνικές αυτές, χρησιμοποιούνται 
συνήθως από μεγάλες επιχειρήσεις για τη στήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Ο "μικρός" επιχειρηματίας σήμερα, δεν σκέφτεται καν να αποκτήσει ένα ERP 
σύστημα. Βασικός λόγος είναι κυρίως το μεγάλο κόστος που απαιτείται, τόσο για 
την αγορά του ERP, όσο και για τις διαδικασίες εγκατάστασης και 
παραμετροποίησης του. Επίσης, οι "μικροί" επιχειρηματίες είναι αρκετά 
επιφυλακτικοί για τα μετέπειτα έξοδα, τα οποία ίσως έπονται της αγοράς του ERP. 
Ένας επιπλέον λόγος είναι η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί ότι, τα ERP 
συστήματα τα χρειάζονται μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη και η 
πρόοδος των μικρών επιχειρήσεων εξαρτάται άμεσα από την ταχύτητα και την 
ολοκληρωμένη διεκπεραίωση τόσο των υπηρεσιών προς τους πελάτες, όσο και 
των υποχρεώσεών τους προς προμηθευτές και τρίτους φορείς.

Για να εξασφαλίσει μία επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, τα παραπάνω θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης, το οποίο θα 
καλύπτει όλες τις διαδικασίες και τις συναλλαγές της. Ένα δηλαδή σύστημα ERP, 
ακριβώς για τα μέτρα της. Άλλωστε, όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται διαχείριση 
παγίων, μισθοδοσίας, παρακολούθησης στοιχείων προσωπικού (βιογραφικά, 
ιδιαίτερες ικανότητες, άδειες, προϋπηρεσία κ.λ.π.) και κυρίως ανεξάρτητα από το 
μέγεθος τους στατιστικά στοιχεία σχετικά με την οικονομική τους πορεία, έτσι 
ώστε να απεικονίζεται με σαφήνεια η οικονομική τους κατάσταση, σε σχέση με 
προηγούμενες περιόδους.

Το ERP σήμερα, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο και για τις μικρές επιχειρήσεις 
δεδομένης της μεγάλης προοπτικής που δημιουργείται μέσω του lnternet[5].

3.3 ERP Συστήματα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις

Η είσοδος μας στην ΟΝΕ και η υιοθέτηση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος 
αυξάνει τον ανταγωνισμό, ο οποίος πλέον δεν θα είναι μόνο εγχώριος, αλλά και 
πανευρωπαϊκός (τουλάχιστον). Απαιτείται ευελιξία, ταχύτητα στις αποφάσεις και 
υιοθέτηση των νέων πρακτικών. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μιας επιχείρησης 
έχει και η ανάπτυξη «e-κουλτούρας» σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της.
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Σύμμαχος στην προσπάθεια για αυξημένη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων είναι η τεχνολογία και ιδιαίτερα το τρίπτυχο:

• Internet
• συστήματα ERP
• ηλεκτρονικό εττιχειρείν

Υιοθετώντας αυτές τις τεχνολογίες οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μια 
μοναδική ευκαιρία να ξεπεράσουν τα όρια της χώρας και να απευθυνθούν στη 
μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά.

Οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μια ενθαρρυντική τάση 
υιοθέτησης και αξιοποίησης ERP συστημάτων. Πολλές από αυτές έχουν ήδη 
αρχίσει, ή έχουν ήδη ολοκληρώσει την εγκατάσταση ενός ERP συστήματος. Τα 
πρώτα συμπεράσματα άρχισαν να βγαίνουν και αυτά είναι θετικά. Τα συστήματα 
ERP έχουν βοηθήσει τα στελέχη να βρουν λύσεις στις πιέσεις που δέχονταν για 
υψηλότερα περιθώρια κέρδους, για μείωση εξόδων και για ευτυχισμένους 
πελάτες. Οι δυσκολίες αυτές παρακάμφθηκαν από την αξιόπιστη κεντρική 
πληροφόρηση την κατάλληλη χρονική στιγμή και από την ύπαρξη μιας 
ομοιόμορφης «γλώσσας» επικοινωνίας. Αυτός είναι και ο κύριος στόχος ενός 
ERP συστήματος.

Από την άλλη πλευρά οι μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις έφτασαν 
εδώ που βρίσκονται μέχρι σήμερα, στηριγμένες σε πληροφοριακό σύστημα 
κατασκευασμένο εσωτερικά (in-house), ή κατασκευασμένο από τρίτους χωρίς 
προοπτική. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο των ειδικών λύσεων και των 
έκτακτων προσαρμογών, με αποτέλεσμα αδικαιολόγητες συνεχείς δαπάνες 
αναβάθμισης της πληροφορικής στην επιχείρηση, σχεδόν αποκλειστικά σε 
διεπαφές (interfaces), μέχρι να προκύψει η επόμενη ανάγκη.

Έτσι με βάση τις ανάγκες της εποχής, η ανάγκη υιοθέτησης ενός ERP 
συστήματος από την μικρή και μεσαία επιχείρηση είναι όχι μόνο σημαντική 
απόφαση αλλά και απόφαση επιβίωσης. Δεδομένου του πλήθους των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το μόνο σίγουρο σήμερα είναι ότι δεν 
μπορούμε να μιλάμε για μια ώριμη αγορά.

Σε κάποια παλαιά συνέντευξη, ο Δρ. Φαίδων Χατζησάββας - επικεφαλής της 
εταιρείας SAP στη χώρα μας, είχε αναφέρει:

«Πιστεύω ότι τελικά στην ελληνική αγορά - και ιδίως στις μεσαίες και μεγάλες 
εταιρείες- θα κυριαρχήσουν τα πολυεθνικά πακέτα. Στο γεγονός αυτό θα 
συμβάλουν ουσιαστικά δύο παράγοντες: η σταδιακή ενοποίηση της χώρας μας με 
το νομοθετικό πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης και η κατάργηση πολλών από 
τους κανόνες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), που μέχρι στιγμής 
αποτελούν εμπόδιο για την προσαρμογή των περισσοτέρων πολυεθνικών 
πακέτων στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Οι μικρές εταιρείες (με κύκλο 
εργασιών κάτω από 3 δισ. δρχ.) θα συνεχίσουν να αναζητούν λύσεις στους 
Έλληνες κατασκευαστές λογισμικού. Ωστόσο, ο δημόσιος τομέας αποτελεί ένα 
επίμαχο σημείο και αυτό, διότι οι διαδικασίες αξιολόγησης και κατοχύρωσης των 
διαγωνισμών γίνονται με "πεπαλαιωμένες" μεθόδους. Είναι λοιπόν γεγονός πως ο 
χώρος αυτός έχει άμεση ανάγκη εξυγίανσης και βελτίωσης του τρόπου ανάληψης 
των αποφάσεων, ώστε να εισαχθούν έγκυρα συστήματα πληροφορικής στις 
δημόσιες υπηρεσίες του τόπου μας. Στην αντίθετη περίπτωση, οι Έλληνες 
πολίτες θα συνεχίσουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με την απίστευτη 
γραφειοκρατία και τις ατελείωτες καθυστερήσεις».
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Η στρατηγική λοιπόν απόφαση της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης να 
συνεργαστεί με ένα διεθνώς καταξιωμένο προμηθευτή, αποτελεί ανάγκη ζωτικής 
σημασίας για τη σύγχρονη πραγματικότητα. Έτσι θα έχει ένα συνεργάτη, ο οποίος 
χρηματοδοτεί την αναβάθμιση και την εξέλιξη του συστήματος, το οποίο στηρίζει 
πολλαπλές τεχνολογικές και διοικητικές δομές και ενοποιεί όλες τις λειτουργίες της 
επιχείρησης σε όλο τους το εύρος. Επίσης προσφέρει μια λύση, η οποία όχι μόνο 
οργανώνει την επιχείρηση εσωτερικά, αλλά συνάμα επιτρέπει την επέκταση 
επικοινωνίας και συναλλαγών με τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους 
συνεργάτες της επιχείρησης μέσω του Internet.

Η επιλογή αυτή, όχι μόνο θα αποφέρει άμεσα καλύτερη πληροφορία, καλύτερο 
management και καλύτερη εκμετάλλευση ευκαιριών, αλλά θα αποφέρει και 
χαμηλότερο συνολικό κόστος, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Μια σύγχρονη εταιρεία 
δεν θα πρέπει να ανέχεται πλέον το χαρακτηρισμό «της μικρής για ένα ERP 
σύστημα», τώρα, ειδικά στη σύγχρονη εποχή όπου υπάρχει η τεράστια πρόκληση 
του e-επιχειρείν.

Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την εφαρμογή 
συστημάτων ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία τα 
οποία συγκεντρώθηκαν σε μια έρευνα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με θέμα: «Λογιστικά πληροφορικά συστήματα (ΛΠΣ) 
ενταγμένα σε ολοκληρωμένα επιχειρησιακά συστήματα (ERP)» της Κανέλλου 
Αλεξάνδρας ( 2007), έχουμε στη διάθεσή μας τα παρακάτω πορίσματα :
«....... γενικά η επένδυση για ERP σύστημα σε μία επιχείρηση αξίζει τον κόπο.
Αυτό είναι προφανές, αφού τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα τα οποία προκύπτουν 
είναι πολλά και μάλιστα προκύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ τα 
προβλήματα τα οποία φαίνεται να δημιουργούνται είναι αρκετά περιορισμένα και 
μειοψηφούν. Εξάλλου από τις επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν μέρος στην έρευνα, 
το 92,6% δήλωσε ρητά ότι η επένδυση για ERP άξιζε στην περίπτωσή τους. Το 
γενικό συμπέρασμα είναι ότι η υιοθέτηση ενός ERP συστήματος προάγει και 
βοηθά τις λογιστικές διεργασίες μιας επιχείρησης σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα είναι χρήσιμα σε επιχειρήσεις οι οποίες 
είτε έχουν εγκαταστήσει είτε σκέφτονται να εγκαταστήσουν ένα ολοκληρωμένο 
επιχειρησιακό σύστημα και επίσης θα είναι χρήσιμα σε ερευνητές που 
ασχολούνται με το ίδιο ή με συναφή θέματα».

Ας σημειωθεί ότι, για τη συγκεκριμένη έρευνα, απεστάλησαν ερωτηματολόγια 
σε 60 ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά τελικά μόνο 27 από αυτές ανταποκρίθηκαν. 
Επισημαίνεται ότι, οι επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν μέρος στην έρευνα, είχαν 
υιοθετήσει ERP συστήματα - κατά μέσο όρο- εδώ και 4,1 χρόνια.

Η πορεία των επενδύσεων σε συστήματα πληροφορικής και νέων 
τεχνολογιών έχει αυξηθεί σημαντικά μέσα από χρηματοδοτικές δράσεις και 
δράσεις διάδοσης της γνώσης, όπως αυτές που προβλέφθηκαν από το Ρ ΚΠΣ. 
Ας σημειωθεί ότι το Ρ  ΚΠΣ προέβλεπε οκτώ φορές περισσότερα κονδύλια για την 
πληροφορική από το Β' ΚΠΣ. Επίσης με το πρόγραμμα για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, ενισχύει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, βοηθά τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν τόσο τις νέες 
τεχνολογίες όσα και τα ERP συστήματα.

Όμως, οι νέες τεχνολογίες και τα συστήματα ERP προκαλούν συνταρακτικές 
αλλαγές στα επιχειρησιακά δρώμενα. Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί μια 
αξιοπρεπή παρουσία στο συγκεκριμένο χώρο, πρέπει να προβεί σε 
σημαντικότατους ανασχεδιασμούς (reengineering) για πάρα πολλούς τομείς των 
δραστηριοτήτων της. Κι όλα αυτά επιβάλλονται να γίνουν σε ελάχιστο χρόνο, τόσο
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σε επίπεδα υποδομής, όσο και σε επίπεδα χρηστότητας, παρουσίας, φυσικών 
διακινήσεων αγαθών, ποιότητας δεδομένων κλπ.

Αυτό είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν όλες οι 
ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν προβεί τόσο στην εγκατάσταση ενός 
συστήματος ERP όσο και στην χρήση των νέων τεχνολογιών. Η λέξη κλειδί για 
την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι η επιλογή εξειδικευμένων 
συμβούλων. Οι σύμβουλοι αυτοί, ελίσσονται μέσα στις ιδιαιτερότητες της κάθε 
αγοράς (φύση των διακινούμενων αγαθών ή υπηρεσιών, φύση της 
παραγγελιοληψίας και των σχέσεων με τους πελάτες, συνθήκες ανταγωνισμού, 
διαχείριση προσφορών, βελτιστοποίηση παραδόσεων, κτλ), τις προσαρμόζουν 
στην συγκεκριμένη αγορά και τελικά εξαλείφουν όλες τις κληρονομημένες από το 
παλιό μηχανογραφικό σύστημα δυσλειτουργίες (π.χ. λανθασμένα αποθέματα, 
ελλιπή στοιχεία πελατών, χρονοβόρα προγράμματα διαχείρισης παραγγελιών, 
κτλ)[7].

3.4 Παραδείγματα εφαρμογής ERP σε ελληνικές επιχειρήσεις

Στη συνέχεια παρουσιάζονται, ενδεικτικά, επτά παραδειγμάτων ελληνικών και 
πολυεθνικών εταιρειών που υλοποίησαν έργα ERP χρησιμοποιώντας διαφορετική 
μεθοδολογία και προσέγγιση:

Παράδεινυα 1
Το παράδειγμα αυτό συγκρίνει τα αποτελέσματα υλοποίησης ERP σε δύο 

εταιρείες:
α) μια μεγάλη πολυεθνική πρότυπη εταιρεία τροφίμων - υποψήφια για βραβείο 

ποιότητας, και
β) μια μεγάλη ελληνική κλασική βιομηχανική εταιρεία, από τις δυναμικότερες του 

κλάδου της.
Η πολυεθνική πραγματοποίησε ένα εκτεταμένο έργο BPR (ή Complexity 

Study), πριν την έναρξη εγκατάστασης του ERP, με σκοπό την τυποποίηση και 
αυτοματοποίηση των διαδικασιών της και την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 
που θα της παρείχε το σύστημα ERP.

Αντίθετα, η ελληνική βιομηχανία δεν πραγματοποίησε έργο BPR και 
προσπάθησε να προσαρμόσει το σύστημα ERP στις ιδιομορφίες της, 
διατηρώντας την εμμονή της στην υφιστάμενη βασική οργάνωση.

Έτσι αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τα βασικά υποσυστήματα του ERP και 
προσανατολίστηκε στην ανάπτυξη πρόσθετων εξειδικευμένων εφαρμογών, 
δημιουργώντας ένα πολύπλοκο σύστημα.

Τα αποτελέσματα για την πολυεθνική εταιρεία ήταν η επίτευξη των στόχων του 
έργου, η μείωση του λειτουργικού κόστους της και, κατά κύριο λόγο, η 
εγκατάσταση πλαισίου αξιολόγησης/μέτρησης και συνεχούς βελτίωσης 
επιχειρηματικών διαδικασιών. Για την ελληνική εταιρεία τα αποτελέσματα δεν ήταν 
τόσο ενθαρρυντικά, δεδομένου αφενός ότι τα στελέχη κατέβαλαν πολύ μεγάλη 
προσπάθεια για την εξασφάλιση των βασικών λειτουργιών της εταιρείας, 
αφετέρου υπήρξε αδυναμία πραγματοποίησης βελτιωτικών παρεμβάσεων, λόγω 
της ελλιπούς κατανόησης του τρόπου υλοποίησης και της τελικής μορφής του 
συστήματος.
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Παοάδεινυα 2
Η εταιρεία σε αυτό το παράδειγμα είναι μια μεσαία πολυεθνική εταιρεία του 

κλάδου των καταναλωτικών προϊόντων, η οποία υπέστη τα επακόλουθα μιας 
λανθασμένης προσέγγισης στην επιλογή και εγκατάσταση του λογισμικού.

Η επιλογή του συστήματος σε αυτή την περίπτωση έγινε με γνώμονα κυρίως 
τη χρήση του από τη μητρική εταιρεία και το μικρό κόστος αγοράς και 
εγκατάστασης. Υπερεκτιμήθηκαν οι δυνατότητες του συνεργάτη-προμηθευτή και 
δεν δόθηκε η πρέπουσα βαρύτητα στην τοπική υποδομή και υποστήριξη.

Τα αποτελέσματα για την εταιρεία αυτή ήταν η εγκατάλειψη του συστήματος 
και η επιλογή άλλης δοκιμασμένης λύσης, κυρίως λόγω της αδυναμίας κάλυψης 
των φορολογικών απαιτήσεων και ολοκλήρωσης της εγκατάστασης από το 
αρχικά επιλεγμένο σύστημα ERP.

Παράδειγμα 3
Σε αυτό το παράδειγμα παρουσιάζεται η επιτυχημένη προσέγγιση μιας 

ελληνικής επιχείρησης του κλάδου των καλλυντικών, εισηγμένης στο 
χρηματιστήριο.

Η συγκεκριμένη εταιρεία πραγματοποίησε πλήρες BPR και στη συνέχεια 
εγκατάσταση συστήματος ERP. Στο έργο BPR έγινε λεπτομερής αποτύπωση, 
καταγραφή και ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών της (διάρκεια 
έργου πάνω από 8 μήνες). Στη συνέχεια λήφθηκαν αποφάσεις πάνω στη 
δημιουργία νέας οργανωτικής δομής και ακολούθησε επιλογή συστήματος ERP 
με γνώμονα τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Το νέο σύστημα εγκαταστάθηκε 
ταχύτατα, διότι τα στελέχη είχαν αφομοιώσει τι ήθελαν και πώς θα το 
επιτύγχαναν. Η εταιρεία πέτυχε ένα μεγάλο άλμα στην οργάνωση και 
επιχειρηματική λειτουργία, χωρίς έντονους κλυδωνισμούς και με ριζική 
αναβάθμιση του επιχειρηματικού κλίματος.

Παοάδεινυα 4
Η εταιρεία είναι ελληνική επιχείρηση, παραδοσιακής κουλτούρας, αλλά πολύ 

επιτυχημένη στον κλάδο της.
Υπερεκτιμώντας τις δυνατότητές της, η επιχείρηση χρησιμοποίησε το ERP για 

την ανάπτυξη ριζικών οργανωτικών επεμβάσεων, χωρίς όμως την ανάλογη 
υποστήριξη από την πλευρά της διοίκησης.

Το αποτέλεσμα ήταν να παρουσιάσει η εταιρία βραδύ ρυθμό αλλαγής της 
επιχειρησιακής κουλτούρας και αφομοίωσης των νέων οργανωτικών σχημάτων. 
Συγκεκριμένα, οι οργανωτικές προσπάθειες δεν ολοκληρώθηκαν εξαιτίας της 
καθυστέρησης στη λήψη και επιβολή αποφάσεων από τη Διοίκηση.

Παράδειγμα 5
Σε αυτό πάραδειγμα παρουσιάζεται η περίπτωση μιας γνωστής ελληνικής 

επιχείρησης του κλάδου των καταναλωτικών προϊόντων, η οποία έλαβε 
εσπευσμένη απόφαση για αλλαγή πακέτου, με γνώμονα κυρίως την έναρξη 
λειτουργίας 1/1/19ΧΧ. Λόγω έλλειψης χρόνου δόθηκε υπέρμετρη βαρύτητα στις 
διαδικασίες της οικονομικής διαχείρισης. Το έργο ανέλαβε ο Οικονομικός 
Διευθυντής, παρ' όλο τον έντονα εμπορικό προσανατολισμό.
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Τα αποτελέσματα ήταν ενδεικτικά της πίεσης χρόνου, η οποία οδήγησε σε 
αποφάσεις που εξυπηρετούσαν κυρίως τις οικονομικές και φορολογικές 
απαιτήσεις. Η εγκατάσταση των υπόλοιπων υποσυστημάτων περιορίστηκε στις 
βασικές ανάγκες της εταιρείας, και δεν προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των κυκλωμάτων της εμπορικής διαχείρισης και της παραγωγής, αλλά 
έδρασαν κυρίως ως υποστηρικτικά του οικονομικού κυκλώματος.

Παοάδεινυα 6
Η εταιρεία είναι μια ελληνική μικρή παραγωγική εταιρεία, από τις γνωστότερες 

του χώρου της, η οποία πραγματοποίησε ριζικό ανασχεδιασμό των 
επιχειρηματικών διαδικασιών και επιλογή συστήματος ERP για την υποστήριξη 
των νέων απαιτήσεων.

Στην περίπτωση αυτή δόθηκε μεγάλη έμφαση στην υλοποίηση των 
διαδικασιών και μικρότερη στις λοιπές ενέργειες μεταφοράς και ελέγχου των 
υφιστάμενων δεδομένων, τα οποία θα στήριζαν το νέο σύστημα.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι κατά τη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας 
διαπιστώθηκε αναξιοπιστία και ανεπάρκεια των δεδομένων, με συνέπεια αφενός 
την απρογραμμάτιστη επιβάρυνση του χρόνου των στελεχών για την κάλυψη του 
προβλήματος αφετέρου δε την καθυστέρηση του έργου. Όλα τα ανωτέρω είχαν 
σημαντικότατη επίδραση στο κλίμα και τον ενθουσιασμό της ομάδας του έργου.

Παοάδεινυα 7
Σε αυτό το παράδειγμα παρουσιάζεται μια ελληνική εμπορική και παραγωγική 

επιχείρηση, από τις μεγαλύτερες στο χώρο της, η οποία αποφάσισε να 
πραγματοποιήσει αρχικά την εγκατάσταση ενός νέου ολοκληρωμένου 
συστήματος ERP που να καλύπτει τις υφιστάμενες και μόνο διαδικασίες, ενώ τον 
ανασχεδιασμό το μετατόπισε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η εταιρεία αυτή διέθεσε στο έργο ισχυρό Project Management, εφάρμοσε 
πρότυπες μεθοδολογίες υλοποίησης και ανέθεσε τη Διασφάλιση Ποιότητας του 
έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά, καθώς υπήρχε συνεχής παρακολούθηση 
της πορείας και της ποιότητας του έργου σχετικά με την παραμετροποίηση, τις 
άμεσα απαιτούμενες οργανωτικές επεμβάσεις, το project management και τις 
υποδομές υλοποίησης του έργου. Η Διοίκηση είχε έγκαιρη ενημέρωση πάνω στα 
ευρήματα της διασφάλισης ποιότητας του έργου, οπότε διευκολυνόταν σημαντικά 
η λήψη αποφάσεων που εξασφάλισαν έτσι την ολοκλήρωση του έργου στον 
καθορισμένο χρόνο και με υψηλή ποιότητα. Ο εξωτερικός συνεργάτης 
(σύμβουλος) θέσπισε διαδικασίες, αφενός για την ενδυνάμωση κλίματος ομάδας 
μεταξύ των μελών των ομάδων έργου και αφετέρου για τη στοχοποίηση των 
ομάδων έργου[2].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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Σχήμα 2. Η δομή του συστήματος Εί*Ρ του ΟΤΕ
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4.1 Παρουσίαση Συστήματος

Η δομή των υπηρεσιακών λειτουργιών του OTE, αποσκοπεί στον καθορισμό 
και στη συστηματοποίηση όλων εκείνων των διαδικασιών του Οργανισμού που 
σχετίζονται με τη διοίκηση των εκτελούμενων τηλεπικοινωνιακών έργων όλων των 
ειδών και κατηγοριών, με στόχο την εξασφάλιση της χρηστής εκτέλεσής τους. 
Στην έννοια της Διοίκησης Έργων εντάσσεται το σύνολο των δραστηριοτήτων 
που καλύπτουν το διαχειριστικό σκέλος της υλοποίησης των έργων, που 
περιλαμβάνει όλη τη σειρά των ενεργειών από την παραγγελία και κωδικοποίηση 
των απαιτούμενων υλικών, την παραλαβή τους και την προώθησή τους στα έργα, 
καθώς και το διαχειριστικό κύκλωμα κοστολογικής παρακολούθησης των έργων 
(εντολοδότηση, προϋπολογισμός, καταχώρηση και έλεγχος των δαπανών) με 
τελική κατάληξη τον απολογισμό, την απογραφή και εγγραφή τους στα λογιστικά 
βιβλία του Οργανισμού (Μητρώο Παγίων ή Αποτελέσματα Χρήσεως).

Πρέπει να τονιστεί ότι οι διαχειριστικές εγγραφές των έργων στα λογιστικά 
βιβλία αποτελούν τη βάση για την κοστολόγηση των δραστηριοτήτων, των 
υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχει ο Οργανισμός στους πελάτες του. 
Τυχόν δυσρυθμίες, σφάλματα ή παραλείψεις στη Διοίκηση των Έργων σε σχέση 
με τα αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα 
τεκμηρίωσης των αντίστοιχων θέσεων του Οργανισμού, αλλά και οικονομική 
επιβάρυνση λόγω επιπλοκών διαφόρων ειδών (νομικών, φορολογικών κλπ).

Η εκτέλεση τηλεπικοινωνιακών έργων του Οργανισμού παρακολουθείται και 
διοικείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Πόρων (Enterprise Resource Planning), το οποίο είναι ένα πλήρες σύστημα 
μηχανοργάνωσης που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. 
Ο προσανατολισμός του είναι κυρίως κοστολογικός και χρηματοοικονομικός, αλλά 
ταυτόχρονα έχει και πληροφοριακό χαρακτήρα, δεδομένου ότι παρέχει τη 
δυνατότητα για άμεση και ταχεία άντληση ενημερωτικών στοιχείων για τον έλεγχο, 
το συντονισμό και την καθοδήγηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του 
Οργανισμού.

To ERP αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα τα οποία 
αλληλοσυνεργάζονται ανταλλάσσοντας μεταξύ τους τις απαιτούμενες 
πληροφορίες, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα:

Γενική Διεύθυνση Χοηυατοοικονουικών Θευάτων -  Διευθύνσεις αντίστοιχων 
τυηυάτων:
(α) Υποσύστημα Γενικής Λογιστικής (ΥΓΛ -  GL, General Logistics)
(β) Υποσύστημα Αναλυτικής Λογιστικής (ΥΑΛ -  AL, Analytical Logistics)
(γ) Υποσύστημα Πληρωτέων Λογαριασμών (ΥΠΛ -  ΑΡ, Accounts Payable)
(δ) Υποσύστημα Εισπρακτέων Λογαριασμών (YEA-AR, Accounts 
Receivable)
(ε) Υποσύστημα Διαθεσίμων (ΥΔΘ-CIB, Cash in Bank)
(στ) Υποσύστημα Ετήσιου Προϋπολογισμού (ΥΠΠ -  BG, Budget)

Τεχνικές Υπηρεσίες:
(ζ) Υποσύστημα Προμηθειών (ΥΠΡ -  ΡΟ, Purchase Orders)
(η) Υποσύστημα Διαχείρισης Υλικών (ΥΔΥ -  INV, Inventory)
(θ) Υποσύστημα Διαχείρισης Έργων (ΥΔΕ -  PC, Project Costing)
(ι) Υποσύστημα Παγίων (ΥΠΓ -  FA, Fixed Assets).
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(ια) Υποσύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΥΑΔ -  HR, Human 
Resources)

Το Υποσύστημα Προυηθειών επεξεργάζεται στοιχεία που έχουν σχέση με 
αιτήματα προμήθειας υλικών και καταλήγουν στην κατάρτιση και εισαγωγή στο 
Υποσύστημα των Πινάκων Παραγγελτέου Υλικού, υπό μορφή Εντολών Αγοράς. 
Οι υπόλοιπες διαδικασίες του υποσυστήματος διεκπεραιώνονται από τη Δ/νση 
Προμηθειών.

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Υλικών διαχειρίζεται τα ζητήματα της 
κωδικοποίησης, των αποθεμάτων και της κίνησης των υλικών που 
παραλαμβάνονται στις Αποθήκες μετά την παραγγελία τους από το Σύστημα 
Προμηθειών.

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Έρνων διαχειρίζεται τα ζητήματα κοστολογικής 
παρακολούθησης των εκτελούμενων έργων (έκδοση εντολών, προϋπολογισμός 
και χρέωση δαπανών και εσόδων και παγιοποίηση).

Το Υποσύστημα Πανίων διαχειρίζεται θέματα που έχουν σχέση με την 
ενημέρωση, συντήρηση και αξιοποίηση του Μητρώου Παγίων Περιουσιακών 
Στοιχείων του Οργανισμού.

Το Υποσύστηυα Πληρωτέων Λοναριασμών χρησιμοποιείται για την 
καταχώρηση στοιχείων δαπανών για αγορές μικροϋλικών και εργολαβιών, καθώς 
και για την καταχώρηση δαπανών για υλικά από προμηθευτές.

Το Υποσύστηυα Εισπρακτέων Λοναριασυών χρησιμοποιείται για την 
καταχώρηση των στοιχείων των εκδιδόμενων τιμολογίων είσπραξης εσόδων από 
Έργα Τρίτων.

Παράλληλα με τα Υποσυστήματα αυτά παραμένουν σε λειτουργία τα 
ακόλουθα δύο μηχανογραφικά συστήματα που αποτελούν πηγές ενημέρωσης του 
ERP για την υλοποίηση μέρους της αποστολής του:
- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ για τη χρέωση εργατικών δαπανών
- ΗΦΑΙΣΤΟΣ κατ’ εξαίρεση σε ορισμένες περιπτώσεις και για λίγο διάστημα, για 

τη χρέωση δαπανών αγοράς μικροϋλικών και μικροεργολαβιών[1]

4.2 Η Υποδ/νση Παρακολούθησης Παγίων, Υλικών & Έργων

Προβαίνει στην τελική μεταφορά των Έργων από τον Πίνακα «Λογιστική 
Ενημέρωση» στον Πίνακα «Λογιστικά Ενημερωμένα» του Υποσυστήματος FA του 
ERP (Κεφαλαιοποίηση), οπότε τα έργα τακτοποιούνται οριστικά στο Μητρώο 
Παγίων και αρχίζουν να υφίστανται αποσβέσεις (με χρήση καθορισμένων ανά 
είδος εγκατάστασης Συντελεστών Απόσβεσης), κάθε ένα με αφετηρία την 
«Ημερομηνία Έναρξης Χρήσης Παγίου» που έχει δηλωθεί κατά την παγιοποίηση 
από τις Τηλεπ. Περιφέρειες στην αντίστοιχη Εντολή Έργου. Κάθε έργο που 
εγγράφεται με τη διαδικασία αυτή στο Μητρώο Παγίων μετατρέπεται πλέον 
λογιστικά σε Πάγιο Περιουσιακό Στοιχείο (ή απλώς Πάγιο), στο οποίο 
αποδίδεται από το ERP ένας αύξων Αριθμός Παγίου, που αποτελεί την 
ταυτότητά του. Κάθε εγγραφή Παγίου συνοδεύεται στο Μητρώο Παγίων του ERP, 
από όλα τα ιστορικά στοιχεία του έργου από το οποίο προήλθε, όπως π.χ. το 
κόστος του, που αποτελεί πλέον την ιστορική αξία του Παγίου, την ημερομηνία 
εγγραφής του στο Μητρώο Παγίων, την εκάστοτε αναπόσβεστη αξία του, καθώς 
και όλα τα στοιχεία της Εντολής του Έργου που το δημιούργησε. Με την έννοια
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αυτή το Μητρώο Παγίων είναι κεντρικό αρχείο ων περιουσιακών στοιχείων του 
Οργανισμού και ταυτόχρονα αρχείο των έργων επενδύσεων ταξινομημένων με 
χρονολογική σειρά αλλά και ανά αντικείμενο εργασίας.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η συνολική διαδικασία μεταφοράς και 
εγγραφής των έργων επενδύσεων στο Μητρώο Παγίων περιλαμβάνει τα εξής 
μέρη:
Α) Διαδικασίες «Δήλωσης του Έργου στο Μητρώο Παγίων» που εκτελούν οι 
Επιβλέπουσες Υπηρεσίες
Β) Διαδικασίες «Παγιοποίησης» που εκτελεί η Υποδ/νση Διαχείρισης Τηλεπ. 
Έργων της Δ/νσης Συντονισμού & Ελέγχου Κατασκευών και
Γ) Διαδικασίες «Κεφαλαιοποίησης» που εκτελεί η Υποδ/νση Παρακολούθησης 
Παγίων, Υλικών & Έργων Τρίτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για τα έργα Αποξηλώσεων/Μετεγκαταστάσεων ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία, δεδομένου ότι και αυτά προκύπτουν από κάποιο Αναπτυξιακό και 
Επενδυτικό Πρόγραμμα και εντάσσονται στον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και 
εκδίδονται γι’ αυτά αντίστοιχες εντολές έργων. Τα εκδιδόμενα Δελτία Επιστροφής 
Υλικών για Αποξηλώσεις είναι αιτιολογίας Ε27, ενώ για Μετεγκαταστάσεις δεν 
εκδίδονται Δελτία Υλικών. Ο απολογισμός των εντολών και η δήλωση των 
στοιχείων του έργου στις εντολές (κατηγορία παγίου, τοποθεσία, μονάδες και 
αριθμός παγίου που αποσύρεται ή μετεγκαθίσταται) γίνεται και πάλι από τις 
Τηλεπ. Περιφέρειες, αλλά η διαδικασία ενημέρωσης του Μητρώου Παγίων για τα 
αποσυρόμενα ή μετεγκαθιστώμενα πάγια είναι χειροκίνητη και γίνεται κάθε μήνα 
από τις Υποδ/νσεις Διαχείρισης Τηλεπ. Έργων και Παρακολούθησης Παγίων, 
Υλικών & Έργων Τρίτων των Δ/νσεων Συντονισμού & Ελέγχου Κατασκευών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών σε συνεργασία, μετά από έλεγχο των στοιχείων. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι οι δαπάνες των έργων της κατηγορίας αυτής βαρύνουν τον 
Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και δεν εγγράφονται στο Μητρώο Παγίων.

4.3 Διαχείριση Παγίων

Παρουσιάζεται αναλυτική ηλεκτρονική απεικόνιση του συστήματος ERP -  
Oracle Applications του OTE, σε σχέση με το εκτυπωτικό των έργων 
κεφαλαιοποίησης σε κατάσταση προς πάγια. Συγκεκριμένα περιγράφεται βήμα 
βήμα η Δήλωση Έργων -  Μητρώο Παγίων (παγιοποίηση) και το Εκτυπωτικό των 
Έργων.

Αρχικά εξετάζουμε αν η εντολή έργου επένδυσης που διερευνούμε πληρεί τις 
προϋποθέσεις για παγιοποίηση. Στην κεντρική οθόνη του συστήματος (Σχήμα 3) 
επιλέγουμε την αρμοδιότητα PC(5) και εμφανίζεται στο δεξιό τμήμα του 
παραθύρου τα τμήματα του συστήματος ERP στα οποία έχουμε πρόσβαση. 
Επιλέγουμε τον σύνδεσμο Έργα και εμφανίζεται το παράθυρο του Σχήματος 4.
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Ε π τμ ερ ισ μ ο ί
Β  Κανόνεε επ ιμεριαυού 
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Σχήμα 3. Κεντρική οθόνη του συστήματος
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[^Oracle Applications -1 li **  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ** Κ Π Ε Ι

Αρχείο ΕίΓΕξερνααίο Προβολή Φ ί««ς Ερναλεία Παράθυρο Βοήθεια ORACLE
· [ : *  )  ®  χ μ  $  #  § %  ι ? )

11
.Εγγραγή: 1/1 I I I I I o s c >  )
IJS Εναρξη [ I j$l &  0  'J j ^ΑρχκήοιλβατουΟΜ... | ^ ]4 -Ζωγραφική______ | g]Oracle Applications H i... gOracle Applications.. Ι ^ φ Ο  * 2 1 © E  11:02πμ

Σχήμα 4. Διαχείριση

Στη συνέχεια επιλέγουμε Έργα και εμφανίζεται το παράθυρο Εύρεση Έργων 
(Σχήμα 5) όπου μπορούμε να αναζητήσουμε έργα με βάση τον αριθμό τους. Κάθε 
έργο διαθέτει έναν αριθμό εντολής τον οποίο γράφουμε στο πεδίο Αριθμός και 
πατάμε το κουμπί Εύρεση. Εμφανίζεται το παράθυρο Έργα, Σύνοψη Προτύπων 
(Σχήμα 6).
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¡¡O rac le  Applications - ili * ♦  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ”

A p p  Ε κ ε ξ φ ν α ο ία  Π ρ ο β ο λ ή  Ε ρ γ α λ ε ία  Π α ρ ά θ υ ρ ο  Β ο ή θ ε ια ORACLE'
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Σ χ ή μ α  5. Ε ύρεσ η έργω ν
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Στο Σχήμα 6 φαίνεται το παράθυρο Έργα, Σύνοψη Προτύπων όπου βλέπουμε 
διάφορες πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο, όπως την ονομασία του έργου, 
τον τύπο, την περιγραφή, τη κατάσταση και τον οργανισμό στον οποίο ανήκει το 
έργο. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Άνοιγμα.

¡¡Oracle Applications -H i ** ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΑΟΣ **

Αρχείο Επφργαοία Προβολή Φάκελος Ερναλεία Παράθυρο Βοήθεια

Άνοιγμα

■ & l£J*j

ORACLE

.Ewpdwifi I I____________1 I 1 <QSC>

ί ί  Έναρξη] 2]17 - Ζωγροφική | ¡̂Αρχική οελδα το... QOradeApplicatio... g  Oracle Applica... S3®22 11:10πμ

Σ χ ή μ α  6 . Έ ργα, Σύνοψ η Π ροτύπ ω ν
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Έτσι καταλήγουμε στο Σχήμα 7 στην οθόνη Έργα, Πρότυπα στην οποία βλέπουμε 
αναλυτικά τα στοιχεία του έργου και εκεί θα κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις 
εφόσον χρειάζονται πατώντας το κουμπί Λεπτομέρεια.

I I I  Oracle Applications-Hi ** ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Η

Αρχείο Επεξερνασία Προβολή ifoao Ερναλεία Παράθυρο Βοήθεια ORACLE'
?

ο Εργα, Σύνοψη προτύπων (ΟΤΕ (Operating Unit): EUR)

. Εγγραφή: 1/1 | | 1 1 < ο κ >

ί ί  Έναρξη | $1 $  $  ̂ 3 j  || ® 18-Ζϋ)γρ«χρκή #]Αρχκήσελίδατο.,. #  10racle Appicatio... ■5 Oracle Applica... #■·( 0  f  I Q —  HrlOnp

Σ χ ή μ α  7. Έ ργα, Π ρότυπ α (1 )
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Το κουμπί Λεπτομέρεια μας οδηγεί στο Σχήμα 8 όπου εμφανίζονται 
πληροφορίες σχετικές με την τοποθεσία του έργου. Ελέγχουμε αν στα πεδία 
Τοποθεσία, Κωδικός Ελέγχουσας Υπηρεσίας, Κωδικός Νομού ή Αντικ.Εργασίας 
και Κωδικός Γεωγραφικής Περιφέρειας έχουν καταχωρηθεί οι σωστοί κωδικοί 
σύμφωνα με τα αρχεία κωδικών που υπάρχουν. Όπου είναι απαραίτητο κάνουμε 
διορθώσεις. Στη συνέχεια πιέζουμε το πλήκτρο ΟΚ και επιστρέφουμε στην 
προηγούμενη οθόνη (Σχήμα 7). Αν προβούμε σε αλλαγές, πατάμε το εικονίδιο της 
αποθήκευσης του κεντρικού παραθύρου Oracle Applications —11 ί “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ”.

||ΐ*Oracle Applications -1 li *» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ** Pfncl
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή ί :>: Εργαλεία Παράθυρο Βοήθεια ORACLE

Ο Έργα, Σύνοψη προιίπτων (OTE (Operating Unit): EUR)

Ο Εργα, Πρότυττα (OTE (Operating Unit): EUR)

I
Αριθμός 274966
Τύπος ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πλήρες όνι̂
Συναλ.-Διάρκ

Περιγρε Τοποθεσία
ΕιδικάΈργα 

Επιχορηγούμενα Έργα 
Εργοσύνολο 

Εντολή Τακτοποίησης

'Ονομα ΚΠΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 23-104)8 
Οργανισμός ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑ/

4KU

H ™|νομος αργολιδος

| -  Επιλογές —

Όνομ 
■  Αρά

Ταξί 
Κύρ 
♦ Π/ι

Ημ/νία Περαίωσης 31-ΔΕΚ-2009
Ημ/νία θέσης αε Εκμετάλλευση 31-ΔΕΚ-2009

Υπεύθυνες Υπηρεσίες Responsible Organizations Υπεύθυνες Υπηρεσίες
Κωδικός Ελέγχουσας Υπηρεσίας 98ZD0000|Ti. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΒΤΥΠΟΥ)
Κωδικός Νομού ή Αντικ Εργασίας 98Ζ70000 ΤΕΧΝ.ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Κωδικός Γεωγραφικής Περιφέρειας 98000000|Τ.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

( ΟΚ | Ακυρο ) Απαλοιφή j Βοήθεια )

7 'Λέίήομερΰα'

Μ
.Εγγραφή: 1/1 | | I  I I Λ o C

O o V J

:itvapin||j $  £  f i rJ] § §]ΐ9·Ζωγροφκή | !]ApxNireWcTo.,,| CVade Appfcatic.,. ÔracleAppka_ ί Φ Ο ϋ β Ε ϋ  l f c i o m

Σ χ ή μ α  8 . Έ ργα, Π ρότυπ α (2)
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Στο Σχήμα 7 ανοίγουμε το πεδίο Δράσεις και ελέγχουμε αν οι καταχωρημένοι 
κωδικοί υπηρεσιών στα πεδία Ελέγχουσα Υπηρεσία Δράσης, Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία Δράσης και Εποπτεύουσα Υπηρεσία Δράσης (υφιστάμενοι ή 
κοστολογικοί ή νέοι κωδικοί) είναι σωστοί (Σχήμα 9). Κάνουμε διορθώσεις όπου 
απαιτείται. Στη συνέχεια πιέζουμε το πλήκτρο ΟΚ και επιστρέφουμε στην 
προηγούμενη οθόνη (Σχήμα 7). Αν προβούμε σε αλλαγές, πατάμε το εικονίδιο της 
αποθήκευσης του κεντρικού παραθύρου Oracle Applications —11 i “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ”.

¡¡¡Oracle Applications -H i ** ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΗΜΝΙΠΝ ΕΛΛΑΔΟΣ **

Αρχαο Επεξεργαοία Προβολή Εργαλεία Παράθυρο Βοήθεια
■ w m  Jal*l

ORACLE'

ο Έργα, Σύνοψη ττροιίππργ (ΟΤΕ (Operating Unit): EUR)

Ο Εργα, Πρότυπα (ΟΤΕ (Operating Unit): EUR)

ΟΔράοοζ (ΟΤΕ (Operating Unit): EUR) - 274966

I  I

- E i

Αριθμός
δράσης

Όνομα
δράσης Περιγραφή Συναλ.-Ημ έναρξης Συναλ/γή-Ημ.λήξης

ΟΔράοειρ

Φορέας ί!ΒΒΙΗΠΒ!Π -̂Συνεργείο ΟΤΕ -
Σχετική Έργο 1
Σχετική Έργο 2
Σχετική Έργο 3
Σχετική Έργο 4
Σχετική Έργο 5 1 ‘ j

Τοποθεσία Δράσης
Ελέγχουσα Υπηρεσία ΔράσηςΠ5700000ΓΓΗΛΕΠ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ i ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (

Επιβλέπουσα Υπηρεσία ΔράσηςΠ5760000 [ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Εποπτεύουσα Υπηρεσία ΔράσηςΠ5000000|Τ.Π. Ν0Τ.& ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

<| ►

( OK 1 Άκυρο J Απαλοιφή] Βοήθεια ) 

----------------------------------------------- --------------------1----
Λετπομέραα

.Εγγραφή: 1/1 I <0SC>

Λ'Ενορίπ! | ι $ 4 £ 2 ]  §]21-Ζωγρα... | #]Αρ»κπσίλΐδ...| ĵOradeApçt.,. g  Oracle AppL ¿¡HcrosoftEx... 11:12 πμ

Σ χ ή μ α  9 . Δ ράσ εις
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Επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη (Σχήμα 7) του έργου και κάνοντας κλικ στο 
+Πληροφορίες για πάγια στοιχεία (Σχήμα 10) και ανοίγει την οθόνη Πάγια (Σχήμα 
11).

^Oracle Applications - H i 41 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΑΟΣ **

Αρρ'ο Επεξερνασία Προβολή Φ Εργαλα'α Παράθυρο Βοήθεια ORACL6'

O jtp y a , Σύνοψη προτύπων (OTE (Operating Unit); EUR)

olEpys, Πρότυπα (OTE (Operating Uni?: EUR) 7///,'//,'777777777.

I
Αριθμός 274966 Όνομα ΚΠΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 23-104)8

Τύπος ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Οργανισμός ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΣ

Πλήρες όνομα ΚΠΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 23-10-08

Συνολ-Διάρκεια « 1 - 0 Κ Τ Μ  - 16-ΑΥΓ-2010 Κατάσταση ΙΊρός Πάγια

Περιγραφή ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ DATA,ADSL,Η/Κ Ν Ροή εργασιών σε εξέλιξη

Δημόσιος τομέας Πρότυπο [111!

uib

Αλλαγή κατάστασης j

— Ε π ιλογ ίς  -

Όνομα επιλογής
Αρόσεις

Ταξινομήσεις

I
Κύρια μέλη

Α ν τ ισ τ ο ιχ ε ίς  παγίου

( Λεπτομέρεια j
Ανοιγμα

Ε γ ρ ϊ ή :  4/6 | <OSC>

Σ χ ή μ α  10 . Έ ργα, Π ρότυπ α (3)
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Στην οθόνη Πάγια ελέγχουμε αν έχουν γίνει οι ορθές καταχωρήσεις στα πεδία 
Όνομα παγίου, Περιγραφή, Κατηγορία παγίου, Βιβλίο, Τοποθεσία, Λογαριασμός 
απόσβεσης, Κλειδί παγίου, Μονάδες καθώς και στα πεδία Μονάδα μέτρησης και 
Προσμέτρηση της ποσότητας, που βρίσκονται στην οθόνη που εμφανίζεται όταν 
κάνουμε αριστερό κλικ στο κυκλωμένο αρθρωτό πεδίο κάτω δεξιά του παραθύρου 
Πάγια, εικόνας. Σε περίπτωση αλλαγών πατάμε το εικονίδιο της αποθήκευσης του 
κεντρικού παραθύρου Oracle Applications —11 ί “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ”.

^Oracle Applications -H i ** ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ **

Αρχείο Εττεξερνασία Προβολή ΦΜος Εργαλεία Παράθυρο Βοήθεια ORACLE’

Ο Εργα, Σύνοψη προτύττων (ΟΤΕ (Operating Unit): EUR)

Ο Έργα, Πρότυπα (ΟΤΕ (Operating Unit): EUR)

Ο Πάγια (ΟΤΕ (Operating Unit): EUR) - 274966 V//////////////:.

V
DSLAt.l ΕΤΗ ΑΡΓΟ)· ':££[ Αριθμός παγίου

■ Περιγραφή 65300 DSLAM ΕΤΗ
Κατηγορία παγίου 1200000000|65300|DSLAM.ETH|00|00|00 Κλειδί παγίου00|00|00|00|00|00|00|00|00!00

Βιβλίο ΒΙΒΛΙΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 Προβλεττ. ημ έναρξης χρήσης16-ΑΥΓ -2010
Τοποθεσία 11100101|ΑΡΓΟΣ ΕΓΚ ΑΡΓ ΝΙΚΗΤΑΡΑ Μονάδες 1

Όνομα υπαλλήλου Αριθμός υπαλλήλου
1 5Άπόαβεστ| Γ Απόσβεση ΑΝΑ
Λογαριασμός απόσβεσης 6602000000-7590-00-174)1-00-00-00 [ft

Κύρια μέλη
- Πληροφορίες για πάγια στοιχεία 

Πάγια
Αντιστοιχίσεις παγίου

Λεπτομέρεια

I
.Εγγραφή: 1/? | | I | ι <osc>

^24-Ζωνροφκή | ¡̂ ΑρχκιϊσελίόατουΟτβ.·, | ^Oracle Applications Hi ■■■ gOrade Applications- Π:12ημ

Σ χ ή μ α  11 . Πάγια
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Αφού τελειώσουμε την παραπάνω διαδικασία για όλα τα πάγια και 
αποθηκεύσουμε τυχόν αλλαγές, επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη του έργου 
(Σχήμα 10). Κάνουμε κλικ στις Αντιστοιχίσεις παγίου και επιβεβαιώνουμε ότι όλα 
τα υποπάγια που έχουν καταχωρηθεί στο έργο εμφανίζονται στην εν λόγω οθόνη 
(Σχήμα 12).

¡¡Oracle Applications · 1 li ' 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΕΑΛΑΑΟΣ **

Αρχείο Επεξεργασία Προβολή jesoc Εργασία Παράθυρο Βοήθεια ORACLE'

I
.Εγγραφή: 1/3 | | | Λίστα ιιμ... | |<0SC> j

§)27-Ζ®γροφκή 0)ApxKf|o$farouOra.., ¿jOrade Appfcations Hi... Oracle Applications.. (φ0£ 11:13πμ

Σ χ ή μ α  12. Αντιστοιχίσεις παγίου
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Σε περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα δημιουργημένα πάγια λείπει, 
πρέπει να συμπληρωθεί. Γι’ αυτό πρέπει να γίνει κλικ στη κενή γραμμή κάτω από 
την τελευταία εγγραφή της στήλης Όνομα παγίου (Σχήμα 12) και στη συνέχεια 
κλικ στο πτυσσόμενο πεδίο (...) που εμφανίζεται δεξιά. Από την αναδυόμενη 
λίστα, όπου εμφανίζονται όλα τα πάγια, προσθέτουμε ένα-ένα αυτά που λείπουν 
και κάθε φορά πιέζουμε το πλήκτρο ΟΚ. Αφού συμπληρωθούν όλα τα υποπάγια 
στην οθόνη Αντιστοιχίσεις παγίου (Σχήμα 12) πατάμε το εικονίδιο της 
αποθήκευσης του κεντρικού παραθύρου Oracle Applications —11 i “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ”. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στη διερεύνηση 
δαπάνης και πατάμε Άνοιγμα.

I ^ 3 Oracle Applications -111 * * ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ "

Αρχείο Ετιείεργαοία Προβολή L-.ος Ερναλα'α Παράθυρο Βοήθεια ORACLE
\
)

.EwpwrtVi I I I I | <0SC> ')
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Σ χ ή μ α  13 . Δ ιερεύνηση δαπ άνης
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Προκύπτει το Σχήμα 14 όπου γράφουμε τον αριθμό της εντολής στο πεδίο 
Αριθμός έργου. Πιέζουμε το πλήκτρο Εύρεση και φτάνουμε στην παρακάτω 
οθόνη (Σχήμα 15) ώστε να δούμε το συνολικό κόστος του έργου.

¡¡Oracle Applications - H i * *  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ ΕΛΛΑΔΟΣ **

Αρχείο ErcfcpvdCM Προβολή :.oc Ε Αναφορές Παράθυρο Βοηθοί

Ανοιγμα

]

mm
ORACLE'

Εγγραφη: 1/1 | | | Λίστα τιμ... | |<0SC>

Σ χ ή μ α  14 . Εύρεση στοιχείω ν δαπ άνης έργου
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HO racle  Applications - H i * *  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ * *

Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Φάκάοί E:=vcAffl Αναφορές Παράθυρο θοήθεη

4  V s i ^ i T d f i x I I W W i T W l W ?

Άνοιγμα

ΒΠΕ
ORACLE'

.........J

Εγγραφή: 1/1 I <0SC>

Σχήμα 15. Στοιχεία δαπάνης έργου

Τέλος επιστρέφουμε στο Σχήμα 4 που δείχνει τις αρμοδιότητες του ΟΤΕ-Ρ05 
και επιλέγουμε το ΟΤΕ-ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Σχήμα 16).

52



^ O ra c le  Applications - H i * *  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ n

Αρχείο Εττεξερνασία Προβολή Φάκε'ί Εργαλαα Παράθυρο Βοήθεια ORACLE
' ’ """ " '11 - 11,11,m" m " " Λ

)

ΦΔιαχείριση-ΟΤΕPC5 X -X
; ' _ ; _  / . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _ ^ ^

Έγγραφα
)

OTE - Έ ργα κ ιφαλαίου

Έ ργα Λίστα δέκα καλύτερων
Προϋπολογισμοί 1. ΟΤΕ - Έ ργα κεφαλαίου

4 + Δαπάνις 2. Έ ργα
+ Επιμερισμοί — 3. Προϋπολογισμοί

« Έ ργα  κεφαλαίου 4 4. Διερεύνηση δαπάνης
+ Κατάσταση έργου 5. Διερεύνηση κατάστασης έργου
+ Διαχείριση έργου t- -

* + Α λλα ί _ Ι
Προκαθορισμένη Επιλογή 
ΟΤΕ - Έ ργα κεφαλαίου

Ανοιγμα )

I
.Εγγραφή: 1/1 | | | | | < OSC> J

ID Έ ν α ρ ξ η  j $  0  £  ^  :Α  S31'z“Wni | ̂Αρχκήσελίδα TOuOra... Ε«
Ρ 1 1 f | Oracle Applications.. ! $ φ Ο ϋ ® Ε !  11:15 πμ

Σχήμα 16. Διαχείριση (2)
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Στο παράθυρο του Σχήματος 17 γράφουμε τον αριθμό της εντολής στο πεδίο 
Αριθμός.

^Oracle Applications - Hi ** ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΚΟΙΝδΝΙΒΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ** Β Ο Ε Ι
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή : Ερ■: Παράθυρο Βοήθεια ORACLE

< : ί ) ( 3Μ  ?
.......................

J

Έργο: Αριθμός

,Ε\ινραιρή:1/1 | | | Λίστα τιμ... | | <0SC> j

Έναρξη] i g ]32' Ζωγραφική ] ]̂Αρχική σελίδα του Ora... j OracleΑρρIotas Hi,,, r ;  Oracle Applications... f e O i l Q S Z  11:15 πμ

Σχήμα 17. Διαχείριση

Πιέζουμε το πλήκτρο Εύρεση και εμφανίζεται το παράθυρο Έργα έντασης 
κεφαλαίου (Σχήμα 18). Ελέγχουμε τις δαπάνες του έργου από το πεδίο Σύνολο 
και πιέζουμε το πλήκτρο Πάγια.
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¡¡¡Oracle Applications - Hi ** ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ **

Αρχείο Eircfcpyaoia Προβολή ikisoc Epyatoa Παράθυρο Βοήθεια

ο Ερναέντασης κεφαλαίου (OTE (Operating Unit): EUR) '////.'////////.■

ORACLE'

- Συνοπτικά ποοά ίργου---------------------------------------

Έργο Όνομα έργου Δαπανώμενο ΥΚ Από διασύνδεση Σύνολο
ιί---------------------------------- I------------------------------------I----------------------------------- I----------------------------------- I----------------------------------- I----------------- ------------------
|274966 ΚΠΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0,00 16.518,57 0,005gBl6.518.57|

γ ~ ...-

Δημιουργία... ¡Γραμμές Πάγια

Άνοιγμα

Έγγραφή: 1/1 | |___________|_____I | <OSC>

ί ί  Έναρξη] $]33- Ζωγραφική Αρχική σελίδα του Ora... | ^Oracle Apptcations H i... g; Oracle Applications... 11:15 πμ

Σχήμα 18. Έργα έντασης κεφαλαίου

Αν οι δαπάνες του έργου είναι μικρότερες των 300 ευρών ή μηδενικές ή 
αρνητικές (ποσό στο πεδίο Σύνολο), τότε η αντίστοιχη εντολή του έργου που 
διερευνούμε θα πρέπει να αλλάξει σε κατάσταση «προς αποτελέσματα» (δηλ. η 
εντολή του έργου δεν παγιοποιείται).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

5.1 Η αγορά των συστημάτων ERP

Η ελληνική αγορά προσφέρει ποικίλες λύσεις που απευθύνονται σε 
επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών. Ακολουθεί μια γενική παρουσίαση των 
κυριοτέρων πακέτων ERP που διατίθενται στον ελληνικό χώρο από τους 
αντίστοιχους κατασκευαστές/αντιπροσώπους. Επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα 
πακέτα αυτά, δεν περιλαμβάνουν όλα τα λειτουργικά υποσυστήματα του ERP. Τα 
συστήματα που διατίθενται στην ελληνική αγορά είναι ελληνικά ERP, αλλά και 
μεγάλα πολυεθνικά πακέτα.
Α) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ERP
Atlantis, ComPak Win, Computer Logic ERP System, Orama ERP και Singular 
Enterprise, γωρίο αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες λύσεκ σε 
συγκρίσιμα επίπεδα.
Εδώ οι απαιτούμενοι πόροι που πρέπει να δεσμευτούν στο έργο της 
εγκατάστασης είναι δυνατόν να είναι κάπως λιγότεροι, αλλά η προσφερόμενη 
λειτουργικότητα και ολοκλήρωση κυκλωμάτων είναι στην παρούσα φάση πιο λιτή. 
Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι οι ελληνικοί οίκοι σε γενικές γραμμές 
επενδύουν σημαντικά στην ανάπτυξη και την ενσωμάτωση στα προϊόντα τους 
λύσεων αναφορικά με τα logistics και την παραγωγή. Σημαντικό είναι ακόμα το 
γεγονός ότι οι ελληνικές εταιρείες στο χώρο του ERP έχουν αρκετά 
διαφοροποιημένες στρατηγικές αναφορικά με τα προϊόντα τους, όσον αφορά τόσο 
την αρχιτεκτονική ανάπτυξής τους όσο και τα νέα κυκλώματα που σταδιακά 
εντάσσουν σε αυτά. Η επιχείρηση που θα αρχίσει μια μακροχρόνια σχέση με έναν 
Οίκο Λογισμικού πρέπει να εξασφαλίσει ότι η στρατηγική του προϊόντος ERP που 
θα υιοθετήσει θα καλύπτει τις μελλοντικές απαιτήσεις της οργάνωσης. Αναφορικά 
με την επιλογή ERP είναι τέλος σημαντικό να επισημανθεί ότι οι τάσεις που 
επικρατούν στην αγορά σήμερα ευνοούν εφαρμογές που βασίζονται στην 
πλατφόρμα Windows περισσότερο (σε σχέση με το UNIX και το AS-400) και 
συνεργάζονται με όλες τις βάσεις δεδομένων: Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, 
κ.λπ. Επίσης αναφέρεται ως σημαντικό τεχνικό στοιχείο αξιολόγησης η 
προσέγγιση του λογισμικού στο μοντέλο της 3-tier Client-Server αρχιτεκτονικής, 
που εξασφαλίζει ταχύτητες επικοινωνίας με remote sites, στοιχείο με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για επιχειρήσεις που λειτουργούν υποκαταστήματα.
Β) ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ERP
SAP R/3, Oracle Financials, Microsoft, BaaN IV, JDEdwards, Platinum, 
MFG/PRO ERP/ERM System καθώο και το κλασικό BPCS.
Τα πλεονεκτήματα αυτών των λύσεων σε γενικές γραμμές είναι η υψηλή τους 
παραμετρικότητα, η ολοκληρωμένη (integrated) ενσωμάτωση περιφερειακών 
κυκλωμάτων (Παραγωγή, Διαχείριση Έργων /Συμβάσεων, Συντήρηση 
Εξοπλισμού, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, κ.ά.) και τέλος, η λειτουργικότητα
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work-flow που επιτρέπει τη μηχανογραφική υποστήριξη λ.χ. διαδικασιών 
commitment management ή pre-sales.

5.2 SAP ERP

Βελτιώνει την ευθυγράμμιση των στρατηγικών και των λειτουργιών της 
επιχείρησης, την παραγωγικότητα και την ορατότητα της. Αυτή είναι η κρίσιμη 
δυνατότητα που αποκτάται με το λογισμικό της SAP. Έχει άμεση προσαρμογή 
στις επιχειρησιακές απαιτήσεις που αλλάζουν συνεχώς. Αυτοματοποιεί τις 
επιχειρησιακές διαδικασίες. Το SAP ERP καλύπτει τις βασικές ανάγκες 
επιχειρησιακού λογισμικού που αντιμετωπίζουν οι πιο απαιτητικοί 
αναπτυσσόμενοι και μεγάλοι οργανισμοί, ανεξαρτήτως του κλάδου 
δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Παράλληλα παρέχει υποστήριξη των 
στελεχών, συμμετοχή των μετόχων και εξειδίκευση στις λύσεις για τον καθορισμό 
των βασικών βέλτιστων πρακτικών που χρειάζονται για μια επιτυχημένη 
υλοποίηση συστήματος ERP. Απαρτίζεται από:

• SAP ERP Human Capital Management. Ασχολείται με την οργάνωση του 
τμήματος προσωπικού. Αναδεικνύει το ρόλο και την αξία του ανθρωπίνου 
δυναμικού

• SAP ERP Financials. Ασχολείται με τα οικονομικά της εταιρείας. 
Μετατρέπει τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες σε στρατηγικό συνεργάτη

• SAP ERP Operations. Οργανώνει τις διαδικασίες. Δίνει ευελιξία και 
ταχύτητα στις λειτουργίες

• SAP ERP Corporate Services. Βελτιστοποιεί τις επιχειρησιακές διαδικασίες 
και τη διαχείριση κόστους

Παρέχονται δύο είδη ανάλογα με το δυναμικό της επιχείρησης:
• To SAP ERP για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ένα από τα δυνατά του στοιχεία 

είναι η διαχείριση τιμολόγησης πληρωτέων λογ/σμών. Επιτρέπει να 
λαμβάνονται τα τιμολόγια του προμηθευτή ηλεκτρονικά, να διαχειρίζονται 
γρήγορα εκκρεμή ζητήματα, να αποφεύγονται διπλές πληρωμές και να 
λύνονται γρήγορα διαφορές σχετικά με τις πληρωμές.

• To SAP Business All-in-One για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι 
μια λύση, πλήρως διαμορφώσιμη και ευέλικτη, ώστε να προσαρμόζεται στο 
ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησης. Προσφέρει εκτενή υποστήριξη για 
βασικά ζητήματα, όπως τα χρηματοοικονομικά και η διαχείριση 
παραγγελιών και προμηθειών, αλλά και ειδικές διαδικασίες ανάλογα με τον 
κλάδο δραστηριοποίησης.

Ένα παράδειγμα εταιρείας που χρησιμοποιεί το SAP Business All-in-One είναι η 
επιχείρηση διαδικτυακών πωλήσεων Playcorp Group.
Η εταιρεία Playcorp Group πέτυχε ρεκόρ τριμήνου μετά την υλοποίηση SAP. 
Πέτυχε τη μείωση των αδιάθετων αποθεμάτων κατά 17 τοις εκατό, τον περιορισμό 
του κύκλου είσπραξης κατά τέσσερις μέρες και την επίτευξη εσωτερικού ρυθμού 
απόδοσης 271 τοις εκατό. Η εταιρία είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται 
περισσότερο από 60 τοις εκατό μέσα σε 10 μόλις μήνες.
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5.3 Oracle's JD Edward Enterprise One

H Oracle είναι ένας από τους δύο κορυφαίους προμηθευτές σχεδιασμού 
επιχειρησιακών πόρων στον κόσμο, με γραφεία που βρίσκονται σε διάφορες 
χώρες. Σήμερα, το JD Edwards ERP σύστημα καλείται JD Edwards Enterprise 
One της Oracle. Η JD Edwards ξεκίνησε στο Κολοράντο το 1977. To ERP 
σύστημα που προσφέρει σχεδιάστηκε αρχικά για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε ERP λύσεις, είναι 
αρκετά ευέλικτη, καθώς επιτρέπει στους πελάτες να επιλέγουν οποιαδήποτε βάση 
δεδομένων, το υλικό, και το λειτουργικό σύστημα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 
πλήρως στις ανάγκες των πελατών. Η Oracle σχεδιάζει να παρέχει υποστήριξη 
διάρκειας για όλα τα προϊόντα JD Edwards. To ERP σύστημα προσφέρει 
διάφορες ενότητες. Μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε μεσαία ή μεγάλη 
επιχείρηση. Η λύση αυτή επικεντρώνεται στις ανάγκες της μεταποιητικής 
βιομηχανίας, της βιομηχανίας διανομής, της βιομηχανίας παροχής υπηρεσιών, και 
της βιομηχανίας κατασκευών κ.α. Εκτός από την JD Edwards EnterpriseOne 
λύση ERP της Oracle, ο γίγαντας του λογισμικού προσφέρει μια πληθώρα άλλων 
λύσεων για επιχειρήσεις όλων των κλάδων και όλων των μεγεθών.

5.4 ATLANTIS ERP

To ATLANTIS αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και πλήρες πληροφοριακό 
σύστημα υψηλών προδιαγραφών. Ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στην 
τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού και εκμεταλλεύεται όλες τις σύγχρονες 
μεθόδους σχεδιασμού, ανάλυσης και οργάνωσης των λειτουργιών, των 
δυνατοτήτων και των διαδικασιών ενός ανοικτού πληροφοριακού συστήματος. 
Ταυτόχρονα, αξιοποιεί όλες τις εξελίξεις στα μέσα άντλησης, μεταφοράς και 
ανταλλαγής πληροφοριών, καλύπτοντας ολοκληρωμένα την επικοινωνία της 
επιχείρησης με όλα τα συνεργαζόμενα μέρη.

Αξιοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα της ανοικτής αρχιτεκτονικής, το 
ATLANTIS προσομοιώνει πλήρως τις ιδιαίτερες οργανωτικές και λειτουργικές 
απαιτήσεις της επιχείρησης χάρη στις εξαιρετικές δυνατότητες παραμετροποίησης 
του. Προσφέρει στην επιχείρηση ευελιξία για την κάλυψη διαφοροποιημένων 
απαιτήσεων ανάλογα με τις αγορές που απευθύνεται και την προσαρμογή της 
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανταγωνισμού. Με απεριόριστες δυνατότητες 
δυναμικής σχεδίασης της πληροφορίας, το ATLANTIS αξιοποιεί κάθε μορφή 
ανάλυσης στοιχείων όπως απαιτείται από τον τομέα δραστηριότητας του 
συγκεκριμένου χρήστη. Έτσι, εξασφαλίζει στην επιχείρηση ουσιαστικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διαχείριση των κρίσιμων διαδικασιών.

Το εξαιρετικά εργονομικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας (user interface) του 
ATLANTIS προδιαθέτει θετικά το χρήστη και διευκολύνει ουσιαστικά τη διαδικασία 
εκπαίδευσης και λειτουργίας της εφαρμογής. Σε απ’ ευθείας επικοινωνία με άλλες 
εφαρμογές, το ATLANTIS διευκολύνει την αξιοποίηση και ενισχύει την 
αποδοτικότητα κάθε βοηθητικού πληροφοριακού συστήματος που 
χρησιμοποιείται στην επιχείρηση (π.χ. MS Office).
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To ATLANTIS διαχειρίζεται με ασφάλεια απεριόριστο όγκο δεδομένων και 
υποστηρίζει ταυτόχρονη λειτουργία μεγάλου αριθμού χρηστών. Παράλληλα, 
διαθέτει ένα πανίσχυρο σύστημα ασφάλειας για απόλυτο έλεγχο πρόσβασης σε 
αρχεία δεδομένων, λειτουργικές εργασίες, βοηθητικές εφαρμογές και 
περιφερειακά. Η επιχείρηση μπορεί πλέον να εμπιστευθεί το πληροφοριακό της 
σύστημα, εισάγοντας οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς κανένα κίνδυνο διαρροής.

Η φιλοσοφία σχεδιασμού του ATLANTIS στοχεύει στην απρόσκοπτη 
ολοκλήρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, ανεξάρτητα από το βαθμό 
πολυπλοκότητας και τον αριθμό των βημάτων. Έτσι, αποτελεί το ιδανικό σύστημα 
-  εργαλείο για μεγάλους εμπορικούς και παραγωγικούς οργανισμούς:

• με αυξημένες απαιτήσεις οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριών
• με ιδιαίτερες απαιτήσεις αυτοματισμού στην επεξεργασία και μεταφορά των 

πληροφοριών, καθώς και για την κάλυψη απαιτήσεων επικοινωνίας μεταξύ 
επιχειρήσεων με γεωγραφική διασπορά των μονάδων.

To ATLANTIS ανταποκρίνεται στις ανάγκες ομίλων επιχειρήσεων, 
πολυεθνικών εταιρειών και γενικά εταιρειών που επιχειρούν σε περισσότερα 
σημεία, χάρη στις απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης, που του 
επιτρέπουν να αντανακλά τις επιχειρησιακές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων 
εγκαταστάσεων, εξασφαλίζοντας μεγάλες ταχύτητες σε δίκτυα LAN και WAN.

To ATLANTIS αποτελείται από ένα ομοιογενές σύνολο υποσυστημάτων που 
παρέχουν συνοχή και διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Το 
ATLANTIS καλύπτει πλήρως τους ακόλουθους τομείς της επιχείρησης:

• την εμπορική διαχείριση,
• την παραγωγική διαδικασία,
• την οικονομική και λογιστική διαχείριση και
• τα συστήματα υποστήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων.
Βασισμένο στην προηγμένη τεχνολογία ROADS που ανέπτυξε η UNISOFT, 

αξιοποιεί τις εξαιρετικές δυνατότητες των πιο αξιόπιστων σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων (Oracle, SQL Server κ.α.) και μπορεί να λειτουργήσει στις 
δημοφιλέστερες πλατφόρμες (Windows NT, 95, 98, ΧΡ). Ενσωματώνει τρία 
πανίσχυρα συστήματα που αποτελούν μοναδικά εργαλεία για τα IT στελέχη των 
επιχειρήσεων, επιτρέποντας την πλήρη προσαρμογή του συστήματος σε 
εξειδικευμένες απαιτήσεις λειτουργίας:

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

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

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

Η λογική δομή του ATLANTIS
To ATLANTIS αποτελείται από:

• Το Κεντρικό Σύστημα (Core System)
• Τα Περιφερειακά Υποσυστήματα (Subsystems) που διακρίνονται με τη 

σειρά τους σε πρωτεύοντα (Primary) και δευτερεύοντα (Secondary).
Το Κεντρικό Σύστημα του λογισμικού συγκροτείται από τις λογικές ενότητες:
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• Λειτουργία Συστήματος (Application Configuration), που ευθύνεται για την 
ευελιξία του Κεντρικού συστήματος, ώστε να προσαρμόζει τη 
λειτουργικότητα του στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οργανισμού που 
μηχανογραφείται, με τη χρήση αρθρωτών μοντέλων οργάνωσης.

• Περιβάλλον Εργασίας (Interface Configuration), που ευθύνεται για την 
παροχή ενός περιβάλλοντος εργασίας ευέλικτου και ανοικτού σε 
διαμόρφωση, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χειριστή, 
επιτρέποντας του να επιλέξει ή να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα 
εισάγει στοιχεία στο σύστημα (Editing Options), τον τρόπο με τον οποίο το 
σύστημα θα προβάλλει πληροφορίες (Stored Viewing Options), τη 
θεματολογία του γραφικού περιβάλλοντος του ATLANTIS (Themes), κλπ.

• Δομή Οργανισμού (Organization Structure), που αποτελεί και ένα από τα 
πιο επαναστατικά χαρακτηριστικά του ATLANTIS, αφού η δομή του 
οργανισμού που μηχανογραφείται προσομοιώνεται στο σύστημα. Το 
γεγονός αυτό, επιτρέπει στη μηχανογράφηση να προσεγγίσει άμεσα τις 
ανάγκες του οργανισμού και να δώσει ριζικές λύσεις, χωρίς να απαιτούνται 
αυθαίρετες παραδοχές και πειραματισμοί.

• Αρμοδιότητες χειριστών (Users Authorities). Το σύστημα προστασίας 
δεδομένων του ATLANTIS είναι τέτοιο που επιτρέπει στον οργανισμό να 
«αποθέσει» και να «εμπιστευτεί» στη μηχανογράφηση ολοένα και 
περισσότερες πληροφορίες ή διεργασίες, χωρίς αυτό να συνεπάγεται 
κίνδυνο διαρροής πληροφοριών. Ασφαλώς, προβλέπονται δυνατότητες 
καθορισμού επιπέδων προσπέλασης ανά εργασία και ανά ομάδα 
χειριστών, ενώ δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό χρηστών που 
μπορούν να ενταχθούν ελεγχόμενοι στο σύστημα.

5.5 SingularLogic

Η SingularLogic προσφέρει 4 ERP ανάλογα με το δυναμικό της επιχείρησης:
• Enterprise ERP
• Business ERP
• Enterprise 4U ERP
• Prime ERP

Enterprise ERP
Είναι ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning System) για μεσαίες επιχειρήσεις. 
Περιλαμβάνει:

• Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης: Γενική και Αναλυτική Λογιστική, 
Διαχείριση Παγίων

• Υποσύστημα Εμπορικής Διαχείρισης: Παρακολούθηση αποθήκης, αγορών, 
πωλήσεων, πωλητών, Third Party Logistics, Παροχή Υπηρεσιών, e-Order

• Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης: Διαχείριση Προϋπολογισμών
• Υποσύστημα Παραγωγής: Εφοδιαστική Διαχείριση Αποθηκών, 

Προγραμματισμός & Έλεγχος Αποθεμάτων, Διαχείριση Διανομών,
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Διοίκηση Παραγωγής (Διαχείριση συνταγών παραγωγής, φασεολογίου, 
εντολών παραγωγής, κοστολόγησης), Βασική Διαχείριση Παραγωγής

• Διαχείριση Ασύρματων Τερματικών
• Management Information System (M.I.S.)

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει είναι:
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδίασμά, την 

υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων ERP σε 
περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα

• Διαθέτει ευελιξία προσαρμογής, με προ-παραμετροποιημένα 
επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργίας

• Προσφέρει ευελιξία αναζήτησης της πληροφορίας από οποιαδήποτε οθόνη 
και για οποιαδήποτε οντότητα

• Διαθέτει απόλυτη παραμετρικότητα
• Προσφέρει δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες της επιχείρησης
• Έχει δυνατότητα παραμετροποίησης των browsers, του menu καθώς 

ακόμα και του user interface
• Παρέχει δυνατότητα άντλησης συγκεντρωτικών και αναλυτικών στοιχείων 

(reporting) σε όλα τα επίπεδα, με γραμμογραφήσεις που επιθυμεί ο 
χρήστης

• Χαρακτηρίζεται από αξεπέραστη σταθερότητα και αξιοπιστία
• Αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της κορυφαίας βάσης δεδομένων Oracle
• Συνδέεται με τα "έξυπνα" ΙΡ τηλεφωνικά κέντρα της Avaya
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών

SingularLogic Business ERP
Πρόκειται για ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning System) για μεσαίες 
επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει σημαντικό μέγεθος. Περιλαμβάνει:

• Υποσύστημα Εμπορικής Διαχείρισης: ενδεικτικά Διαχείριση Αποθεμάτων, 
Πωλήσεων, Αγορών, Συντιθέμενα Είδη, Ελεγχόμενη Διακίνηση Ειδών, 
Κιβωτιοποίηση/Packing List), Advanced Order Processing, Αριθμοί Σειράς, 
Παρτίδες, Κοστολόγηση Εισαγωγών, Συντιθέμενα Είδη, Οδηγοί, Είδη 
Εγγυοδοσίας, Χρώμα-Μέγεθος, Κύκλωμα Διαχείρισης Προμηθειών

• Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης: ενδεικτικά Γενική Λογιστική, 
Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση Εισπρακτέων & Πληρωτέων 
Λογαριασμών, Χρηματοοικονομική Διαχείριση, Cash Flow, Πιστωτική 
Πολιτική Πελατών, Τραπεζικοί Λογαριασμοί/Extraits, Τόκοι Υπερημερίας, 
Προϋπολογισμός Λογαριασμών, Μητρώο Παγίων/Αποσβέσεις Παγίων, 
Παραστατικά Παγίων, Advanced Διαχείριση Παγίων, Διοικητικοί 
Λογαριασμοί, Accounting Consolidation

• Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης/Προγραμματισμού (MIS 
Components): ενδεικτικά On Line Analytical Processing (OLAP) Viewer, 
Hierarchical Data Views (HDVs), Graph Viewer, Query Viewer, Έτοιμες 
Εκτυπώσεις), Advanced Reporting Tools, Διαχείριση Προϋπολογισμών, 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός και Απολογισμός Διοίκησης
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• Υποσύστημα Παραγωγής: ενδεικτικά Τεχνικές προδιαγραφές, Φασεολόγια, 
Παραγωγές-Αναλώσεις, Κοστολόγηση παραγωγής, Προγραμματισμός 
Παραγωγής-MRP

• Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού
• Εξωλογιστική Κοστολόγηση Δραστηριοτήτων
• Διαχείριση Ροής Αποθεμάτων
• Διαχείριση ξένου νομίσματος, Multi-Company, e-business, Security 

System, Προηγμένες δυνατότητες Customisation

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει είναι:

• Ενσωματώνει την τεράστια εμπειρία της SingularLogic στο σχεδίασμά, την 
υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων ERP σε 
περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα

• Το χρησιμοποιούν καθημερινά περισσότεροι από 11.000 εργαζόμενοι
• Διασυνδέει όλα τα τμήματα, τις λειτουργίες και τις πληροφορίες μιας 

επιχείρησης σε ένα στιβαρό, ομοιογενές και ενιαίο Windows περιβάλλον 
εργασίας

• Διαθέτει εξελιγμένο, ευέλικτο και εύχρηστο interface
• Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
• Έχει πλούσια και κλιμακωτή λειτουργικότητα έτσι, ώστε να καλύπτει 

επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους και κάθε δραστηριότητας
• Έχει μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής και επέκτασης ώστε να καλύπτει 

όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργικότητας των επιχειρήσεων κατά την 
εξέλιξή τους

• Αξιοποιεί την ευχρηστία του Windows περιβάλλοντος λειτουργίας, 
εκμεταλλευόμενο επιπλέον τις δυνατότητες της βάσης SQL Server

• Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας για την προστασία δεδομένων 
βάσει δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών

• Σύνδεση με τα "έξυπνα" IP τηλεφωνικά κέντρα της Avaya
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών

SingularLogic Enterprise 4U ERP

Είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning System) για μεσαίες 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του αντικειμένου και του κλάδου 
που δραστηριοποιούνται. Περιλαμβάνει:

• Αποθέματα -Τιμοκατάλογοι, Πελάτες-Προμηθευτές-Συναλλασσόμενοι, 
Πωλητές-Εισπράκτορες-Αντιπρόσωποι, Αξιόγραφα, Πωλήσεις, Αγορές, 
Χρηματ/νομικά Παραστατικά , Εμπορική πολιτική πωλήσεων-αγορών 
Γενική Λογιστική, Διαχείριση Παγίων, Παροχή Υπηρεσιών

• Υποσύστηματα: Παραλαβές, Προμήθειες, Απογραφή Αποθηκών , 
Οικονομικές Ιεραρχίες, Πληρωμές, Απαιτήσεις, Πιστοληπτική Ικανότητα, 
Χρηματορροές, Οικονομικές Καταστάσεις

• Ισοζύγιση Μάζας, Προϋπολογισμός πωλήσεων, M.I.S.
• Βασική διαχείριση Παραγωγής
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Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει είναι:

• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδίασμά, την 
υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων ERP σε 
περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα.

• Διαθέτει ευελιξία προσαρμογής, με προ-παραμετροποιημένα 
επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργίας.

• Προσφέρει ευελιξία αναζήτησης της πληροφορίας από οποιαδήποτε οθόνη 
και για οποιαδήποτε οντότητα

• Διαθέτει απόλυτη παραμετρικότητα
• Προσφέρει δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες της επιχείρησης 

(ενδεικτικά προσθήκη new business processes, πρόσθετοι έλεγχοι)
• Έχει δυνατότητα παραμετροποίησης των browsers, του menu καθώς 

ακόμα και του user interface
• Παρέχει δυνατότητα άντλησης συγκεντρωτικών και αναλυτικών στοιχείων 

(reporting) σε όλα τα επίπεδα, με γραμμογραφήσεις που επιθυμεί ο 
χρήστης

• Χαρακτηρίζεται από αξεπέραστη σταθερότητα και αξιοπιστία
• Αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της κορυφαίας βάσης δεδομένων Oracle
• Συνδέεται με τα "έξυπνα' IP τηλεφωνικά κέντρα της Avaya
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών

SingularLogic Prime ERP

Είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning System) για μεσαίες επιχειρήσεις 
που αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς. Περιλαμβάνει:

• Υποσύστημα Εμπορικής Διαχείρισης (ενδεικτικά: Διαχείριση Αποθεμάτων, 
Πωλήσεων, Αγορών), Advanced Εμπορική Διαχείριση, Αριθμοί Σειράς, 
Παρτίδες, Συντιθέμενα Είδη, Οδηγοί, Είδη Εγγυοδοσίας, Χρώμα-Μέγεθος, 
Κοστολόγηση Εισαγωγών)

• Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης (ενδεικτικά: Γενική Λογιστική, 
Διαχείριση Εισπρακτέων & Πληρωτέων Λογαριασμών, Χρηματοοικονομική 
Διαχείριση, Προϋπολογισμός Λογαριασμών, Advanced Οικονομική 
Διαχείριση, Διαχείριση Παγίων)

• Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης / Προγραμματισμού (MIS 
Components) (ενδεικτικά: On Line Analytical Processing (OLAP) Viewer, 
Hierarchical Data Views (HDVs), Graph Viewer, Query Viewer, Έτοιμες 
Εκτυπώσεις), Advanced Reporting Tools, Διαχείριση Προϋπολογισμών )

• Διαχείριση ξένου νομίσματος, Multi-Company, e-business, Security System

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει είναι:

• Ενσωματώνει την τεράστια εμπειρία της SingularLogic στο σχεδίασμά, την 
υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων ERP σε 
περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα

• Διαθέτει εξελιγμένο, ευέλικτο και εύχρηστο interface
• Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
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• Έχει πλούσια και κλιμακωτή λειτουργικότητα έτσι, ώστε να καλύπτει 
εμπορικές επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους

• Έχει μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής και επέκτασης ώστε να καλύπτει 
όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργικότητας των επιχειρήσεων κατά την 
εξέλιξή τους

• Αξιοποιεί την ευχρηστία του Windows περιβάλλοντος λειτουργίας, 
εκμεταλλευόμενο επιπλέον τις δυνατότητες της βάσης SQL Server

• Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας για την προστασία δεδομένων 
βάσει δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών

• Συνδέεται με τα "έξυπνα" IP τηλεφωνικά κέντρα της Avaya
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών

5.6 Ο RAMA ERP

Έχει χαρακτηριστεί ως από τα πιο ώριμα ERP στην Ελληνική αγορά με 
περισσότερες από 150 εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με τα 
παρακάτω βασικά ωφέλη για τις επιχειρήσεις:

• Μείωση κόστους προσωπικού
• Μείωση κόστους αποθεμάτων
• Μείωση κόστους προμηθευτών
• Μείωση χρόνου κλεισίματος οικονομικών κύκλων
• Βελτίωση διαχείρισης ρευστών διαθεσίμων
• Αυτοματοποίηση διαδικασιών
• Βελτίωση στην πρόσβαση, στην χρήση και στον συνδυασμό πληροφοριών

To ORAMA ERP λειτουργεί σε WEB περιβάλλον και έχει αναπτυχθεί με χρήση 
των προϊόντων της Oracle. Στην οικονομική και εμπορική διαχείριση προσφέρει:

• Υπολογισμός μικτού κέρδους
• Πλήρης διαχείριση και αποτύπωση των εγγραφών και κατά Δ.Λ.Π.
• Μετασχηματισμός παραστατικών σε επόμενη διαδικασία (παραγγελία σε 

δελτία αποστολής κ.ο.κ)
• Πλήρης διαχείριση πιστωτικής πολιτικής
• Πλήρης διαχείριση εμπορικής πολιτικής με ευέλικτα σενάρια δημιουργίας 

τιμοκαταλόγων
• Ιστορικότητα τιμών και τιμοκαταλόγων
• Πλήρης διαχείριση εκπτωτικών πολιτικών με ευέλικτα σενάρια πολλαπλών 

εκπτώσεων (Best feet scenarios)
• Πλήρης διαχείριση πολλαπλών τρόπων πληρωμής
• Διαχείριση τριγωνικών συναλλαγών καθώς και διαχείριση πελατών σε 

ομίλους
• Πολλαπλές μονάδες μέτρησης με αλγόριθμους συσχέτισης
• Διαχείριση bar code ανά είδος και μονάδα μέτρησης
• Δείκτες χρηματοροών

64



• Πλήρης διαχείριση Cash Flow
• Πλήρης διαχείριση αξιογραφών και ιχνηλασιμότητα αυτών
• Πλήρης διαχείριση χαρτοφυλακίου (Treasuring)
• Πλήρης διαχείριση budget
• Διαχείριση των πελατών και των υποκαταστημάτων τους
• Παρακολούθηση των πελατών των πελατών τους
• Πλήρης διαχείριση των Κέντρων Κόστους της επιχείρησης και εξαγωγή του 

P&L
• Ταυτόχρονη ενημέρωση του τέταρτου λογιστικού σχεδίου, ή σχεδίου 

αναφοράς για την πληροφόρηση της μητρικής εταιρείας που χρησιμοποιεί 
άλλες λογιστικές αρχές

• Δυνατότητα πέραν της μιας έκπτωσης ανά γραμμή τιμολογίου
• Δυνατότητα ενημέρωσης κωδικού πωλητή ανά γραμμή τιμολογίου
• Πλήρης διαχείριση των open items
• Πλήρης διαχείριση των αποθεμάτων με πολλαπλούς χώρους 

αποθήκευσης και διαχείριση των χώρων εναπόθεσης
• Κατηγοριοποίηση των ειδών σε δενδρική μορφή, κατηγοριοποίηση των 

χαρακτηριστικών των ειδών και αποδέσμευση ανάπτυξης σύνθετων 
κωδικών, ο κωδικός είδους μπορεί να είναι ένας αύξων αριθμός

• Αποτίμηση της αποθήκης-αποθηκών με πολλαπλούς τρόπους αποτίμησης 
(FIFO,LIFO,Κυλιόμενη μέση τιμή κ.ο.κ)

• Πλήρης διαχείριση των πληροφοριών της εφαρμογής με σύγχρονα tools 
M.I.S η Β.Ι.

• On Line & Real Time ενημέρωση όλων των υποσυστημάτων όχι κατά την 
ολοκλήρωση του παραστατικού αλλά ανά γραμμή παραστατικού
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Το σύστημα ERP, είναι το πλέον σύγχρονο πληροφορικό σύστημα, το οποίο 
παρέχει ολοκληρωμένες πληροφοριακές λύσεις σε μια επιχείρηση ή σε ένα 
οργανισμό, για την καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείρισή της/του και το 
σωστότερο προγραμματισμό των πόρων της/του. Διαθέτει την απαραίτητη 
ευλυγισία για τη δυναμική προσαρμογή του στις ειδικές απαιτήσεις και τις 
αναγκαίες μεταβολές για κάθε επιχείρηση. Δίνει τη δυνατότητα στην 
επιχείρηση να λειτουργήσει συντονισμένα σαν ενιαίο σύνολο, καθοδηγούμενη 
από τις πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον, να βελτιώσει την 
παραγωγικότητα της, την ικανοποίηση των πελατών της και να διαθέτει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων σχετικών επιχειρήσεων.

• Το σημαντικότερο εμπόδιο για την εφαρμογή του σε μια επιχείρηση 
είναι το μεγάλο κόστος, γι αυτό και υιοθετείται από μεγάλες κυρίως 
επιχειρήσεις στη χώρα μας.

• Στην Ελλάδα επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε ακόμα για μια ώριμη 
αγορά, δεδομένου του πλήθους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της 
τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Η ανάγκη υιοθέτησης ενός ERP από μια μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση είναι πολύ σημαντική απόφαση σήμερα, ίσως όμως να 
είναι και απόφαση επιβίωσης.

• O OTE είναι ένας τεράστιος οργανισμός στην Ελλάδα, ο οποίος για να 
λειτουργήσει με σύγχρονο τρόπο, απαιτεί το πλέον σύγχρονο πληροφορικό 
σύστημα. Η εφαρμογή του ERP στον OTE, βελτιώνει συνεχώς τη διαχείριση 
και τη διεκπεραίωση του συνόλου των τηλεπικοινωνιών του οργανισμού. 
Οργανώνει πολύ καλύτερα τις εσωτερικές λειτουργίες, ενώ παράλληλα 
επιτρέπει την επέκταση της επικοινωνίας και των συναλλαγών με τους 
συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους πελάτες, μέσω του Internet. Η 
εγκατάσταση και η λειτουργία του συστήματος ERP στον OTE αποτελεί δείγμα 
ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και υψηλής ανταγωνιστικότητας.
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