
Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας  
Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής 

 
Πτυχιακή Εργασία 

Θέµα : 
Αναλυτική Μελέτη και Σύγκριση των Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών πόρων MS Navision και 
SAP 

 

 

 

 

 

 

Φοιτητές:  
Κοντοδήµας    Παναγιώτης-Νικόλαος        (Α.Μ.13545) 

Καραγιάννης    Ελευθέριος                           (Α.Μ.14536) 

 

Εισηγητής Καθηγητής :  
Κοµποθρέκας Αριστοτέλης 

 

 

Μεσολόγγι, Ιούνιος 2015



 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Πρόλογος                                                                                                                              3 

Ευχαριστίες                                                                                                                          4 

Εισαγωγή                                                                                                                              5 

  1. Ανάλυση και Χαρακτηριστικά Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων    

1.1Εννοιολογικός Προσδιορισµός των Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων                      6-12 

1.2 Στοιχεία που Προσδιορίζουν την Λειτουργία των Συστηµάτων  

Επιχειρησιακών Πόρων                                                                               13-15 

1.3 Στοιχεία Λειτουργίας των Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων 

  1.3.1 Αρχιτεκτονική ∆οµή και Τεχνικά Χαρακτηριστικά                                                  15-17   

  1.3.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας                                                                                              17 

  1.3.3 Ενσωµάτωση και Έλεγχος Λειτουργίας Συστηµάτων στην Επιχείρηση                  17-18 

  1.3.4 Εισαγωγή Τεχνολογικών Κινήτρων στην Επιλογή Επιχειρησιακών       

Συστηµάτων και µε Σκοπό την ∆ιοίκηση των Επιχειρήσεων                                  18-19 

  1.3.5 Ταιριάζουν τα Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων µε την «Κουλτούρα»  

Όλων των Επιχειρήσεων?                                                                                         19-20 

  1.3.6 Περιπτώσεις µη Καλής Προσαρµογής στα ∆εδοµένα Ελέγχου και    

∆ιοίκησης της Επιχείρησης                                                                                      20-21 

  1.3.7 Πως Εκπαιδεύονται στη Χρήση Αυτών των Συστηµάτων οι  

Εργαζόµενοι στις Επιχειρήσεις                                                                                 21-24 

1.4 Η Χρήση των Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων στον  

Ανασχεδιασµό  των  Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών                                                24-28 

1.5 Τα Πλεονεκτήµατα που Προσφέρονται στις Επιχειρήσεις από  

τα Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων που Χρησιµοποιούνται µε  

Σκοπό τον Ανασχεδιασµό τους                                                                                 28-31 

1.6 Οι Επιλογές που Προσφέρονται στις Επιχειρήσεις από τα Συστήµατα  

Επιχειρησιακών Πόρων που Χρησιµοποιούν για τον Ανασχεδιασµό των  

Επιχειρηµατικών  ∆ιαδικασιών τους                                                                        31-34 



 2 

2. Κεφάλαιο ∆εύτερο : Παρουσίαση και Ανάλυση Συστηµάτων     

Επιχειρησιακών Πόρων   MS Navision & SAP 

2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Λειτουργίας Συστηµάτων Επιχειρησιακών   

Πόρων  MS  Navision & SAP                                                                                  35-38                                                   

2.2 Λόγοι Εφαρµογής του Κάθε Συστήµατος στις Επιχειρήσεις                                         38-40 

2.3 Τοµείς της Λειτουργίας των Συγκεκριµένων Συστηµάτων Επιχειρησιακών  

Πόρων MS Navision & SAP στις Επιχειρήσεις                                                       40-42 

2.4 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επίτευξη Ορθής Λειτουργίας Εφαρµογής  

Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων MS Navision & SAP                                    42-45 

2.5 Οφέλη που το Καθένα Προσφέρει στην Επιχείρηση                                              45-46 

3. Κεφάλαιο Τρίτο : Συγκριτική Ανάλυση Συστηµάτων Επιχειρησιακών  

Πόρων MS Navision & SAP 

3.1 Σύγκριση των ∆ύο Συστηµάτων ως προς τις Λειτουργίες που Επιτελούν  

στις Επιχειρήσεις                                                                                                                  46-53 

3.2 Σύγκριση των ∆ύο Συστηµάτων ως προς τις Λύσεις Εµπορικών  

Συναλλαγών που Προσφέρουν στις Επιχειρήσεις                                                    54-59 

3.3 Σύγκριση των ∆ύο Συστηµάτων ως προς τα Οφέλη που Προσφέρουν 

 Σχετικά στις Επιχειρήσεις                                                                                 59-64 

Επίλογος – Συµπεράσµατα                                                                                            65-69 

Βιβλιογραφία                                                                                                                 70-73 

 

 

 

 

 



 3 

Πρόλογος 

 Σκοπός της παρούσης εργασίας σχετικά, αναφέρεται η συλλογή, καταγραφή 

και παρουσίαση Στοιχείων τα οποία αναφέρονται στην αναλυτική µελέτη και 

σύγκριση των συστηµάτων επιχειρησιακών πόρων MS Navision και SAP. 

Προκειµένου ωστόσο η εν λόγω εργασία να θεωρείται ορθή και αντιπροσωπευτική 

ως προς τα Στοιχεία που εξετάζει, διαχωρίζεται σε τρία (3) κεφάλαια και στα οποία 

αναφέρονται στο µεν πρώτο αναφέρεται η Ανάλυση και Χαρακτηριστικά 

Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται και 

καταγράφεται η Παρουσίαση και Ανάλυση Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων MS 

Navision & SAP και στο τρίτο κεφάλαιο επιτελείται σχετικά µια Συγκριτική 

Ανάλυση Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων MS Navision & SAP. 
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αγορά µέσω τεχνικών και τρόπων που έχουν ως σκοπό την σωστή εφαρµογή των 

συστηµάτων επιχειρησιακών πόρων ERP και ειδικότερα των MS Navision & SAP. 

Επίσης µε θέµατα που αφορούν τα µέτρα εκείνα που εφαρµόζονται από τους 

υπευθύνους των εταιριών αυτών και τι πράτουν σε κάθε περίπτωση για οµαλή 

λειτουργία των συστηµάτων αυτών και την αποκοµοιδή όλο και περισσοτέρων 

πλεονεκτηµάτων. 

Επιπλέον θα θέλαµε να δηλώσουµε πως είµαστε ευγνώµων στο προσωπικό 

των διαφόρων οργανισµών και περιοδικών τύπου που ασχολούνται µε αυτού του 

είδους την θεµατολογία, για την απεριόριστη παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις 

µορφές και τρόπους λειτουργίας συστηµάτων επιχειρησιακών πόρων από τις 

επιχειρήσεις και πως οι πληροφορίες αυτές µπορούν να βοηθήσουν στην 

αποτελεσµατική επικοινωνία εντός αυτών των εταιριών. Τέλος, θα επιθυµούσαµε να 

αποστείλουµε τις ευχαριστίες µας στα µέλη των οικογενειών µας αλλά και τους 

φίλους µας, οι οποίοι όλο αυτόν τον καιρό της προετοιµασίας της συγκεκριµένης 

εργασίας αλλά και έρευνας µας στήριξαν σε υπέρτατο βαθµό. 

 

 

 

 

 



 5 

Εισαγωγή        

Οι επιχειρήσεις προσπαθώντας να επιβιώσουν σε ένα συνεχώς ευµετάβλητο 

περιβάλλον, αναγκάζονται να αναπροσαρµόζουν συνεχώς τη δοµή και τον τρόπο 

λειτουργίας τους καθώς επίσης και την παροχή ανάγκης προς τους εργαζοµένους σε 

αυτές1
. Ο ανταγωνισµός επιβάλλει στην τραπεζική επιχείρηση να επικεντρωθεί στην 

ανάλυση και βελτίωση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της, έτσι ώστε 

η συγκεκριµένη επιχείρηση να επανακαθορίζει συνεχώς τους στόχους και τη 

στρατηγική της σε συνάρτηση µε την παροχή εκπαίδευσης στους εργαζοµένους.   

Θα πρέπει να σηµειωθεί αντίστοιχα πως οι στρατηγικές που ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις είναι αρκετά διαφοροποιηµένες µεταξύ τους και πολύπλοκες και 

σχετίζονται µε την διαµόρφωση των αναγκών της εκπαίδευσης των εργαζοµένων. Η 

τελική απόφαση για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η εκάστοτε επιχείρηση έχει 

σχέση µε τη δοµή της, τις ανάγκες των πελατών, τις δεξιότητες των εργαζοµένων 

κ.λ.π.. Όποια κι αν είναι το επιλεχθέν µοντέλο ανάπτυξης µιας τραπεζικής 

επιχείρησης, οι συντελεστές παραγωγής και πιο συγκεκριµένα το ανθρώπινο 

δυναµικό, θα συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό στην επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης.  

Πιο συγκεκριµένα, η επιχείρηση θα πρέπει να επανακαθορίζει και να  

διαφοροποιεί το ρόλου του εργαζοµένου ανάλογα µε τις ανάγκες και τις προσδοκίες 

της και βάσει αυτών να τον εκπαιδεύει. Το αποτέλεσµα αυτών των ενεργειών µπορεί 

να ερµηνευτεί ως διαφορετικός στόχος για την κάθε τράπεζα, όπως για παράδειγµα, η 

ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής ή παροχή κινήτρων για µεγαλύτερη 

αποδοτικότητα εντός αυτών2
. Εντός του συγκεκριµένου πλαισίου, αναφέρονται και οι 

επιχειρηµατικές διαδικασίες Ανασχεδιασµού οι οποίες σχετίζονται µε την ορθή 

λειτουργία της επιχείρησης και τον τρόπο που εκείνες δραστηριοποιούνται στην  

                                                 
1
 Dunkan W.R., (1996), A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI Standards 

Committee, Project Management Institute, P.A., USA 

2
 Crawford, L., (2004), “Senior Management Perceptions of Project Management Competence”, 

Elsevier Ltd 
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1. Κεφάλαιο 1
ο
 : Ανάλυση και Χαρακτηριστικά Συστηµάτων 

Επιχειρησιακών Πόρων  

 

1.1 Εννοιολογικός Προσδιορισµός των Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων 

Αποτελεί γεγονός πως η κάθε επιχείρηση αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον της 

µε τις συναλλαγές, ενώ η εσωτερική της λειτουργία βασίζεται στους 

µετασχηµατισµούς των εισροών σε εκροές µε τις διεργασίες. Ουσιαστικά η 

λειτουργία της επιχείρησης αποτελεί ένα διαρκή µετασχηµατισµό υλικών και υλών σε 

χρήµα και αντίστροφα. Όµως η παρακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης 

γίνεται µε την παρακολούθηση των πληροφοριακών ιχνών τα οποία δηµιουργούνται 

από αυτούς τους µετασχηµατισµούς.  

Για παράδειγµα, µια πώληση αποτελεί µετασχηµατισµό προϊόντων σε χρήµα. 

Αυτός ο µετασχηµατισµός παράγει πληροφοριακά ίχνη όπως είναι το τιµολόγιο, το 

δελτίο αποστολής και τα δελτία παράδοσης και παραλαβής. Κατά συνέπεια η 

πληροφορία αποτελεί µέσο καταγραφής και εποµένως και µέσο µελέτης της 

λειτουργίας της επιχείρησης. Συνεπώς η πορεία της εξέλιξης µιας επιχείρησης 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα και την ποσότητα των διατιθέµενων 

πληροφοριών, καθώς και την ποιότητα και ποσότητα των επεξεργασιών στις οποίες 

αυτές υπόκεινται προκειµένου να παραχθεί η απαιτούµενη πληροφόρηση3
. 

Η πληροφορία, είτε είναι σωστή ή λανθασµένη, µπορεί να ασκήσει µεγάλη 

επιρροή στα γεγονότα. Το γεγονός ότι µπορεί κάποιο άτοµο κατέχει µια πληροφορία 

στην οποία άλλοι δεν έχουν πρόσβαση, µπορεί να θεωρηθεί µεγάλο πλεονέκτηµα. 

Ένας οργανισµός θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες κατά παρόµοιο 

τρόπο για να κινηθεί επιχειρηµατικά πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές του. Ο 

οργανισµός που κάνει πρώτος µια στρατηγική κίνηση, αν αυτή είναι σωστή, θα 

βελτιώσει τη θέση του σε σχέση µε τους ανταγωνιστές του4
. 

                                                 
3

 Jeston, John & Nelis, Johan, 2008. Business Process Management: Practical  Guidelines to 

Successful Implementations. Burlington: Elsevier Science &  Technology 

4
 Womack, J. & Jones D., 2003. Lean Thinking: Banish waste and create wealth in your corporation. 

London: Simon & Schuster 
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Η πληροφορία θεωρείται λοιπόν δυνατό και πολύτιµο πάγιο. Πρέπει να 

αντιµετωπιστεί ενεργά, να φυλάσσεται και να συντηρείται. Από την οπτική πλευρά 

µιας επιχείρησης η πληροφορία είναι ένα πάγιο όπως τα κτίρια και ο εξοπλισµός. 

Πόροι µιας εταιρίας παραδοσιακά θεωρούνται η γη, τα κτίρια, το προσωπικό, τα 

χρήµατα, υλικά και µηχανήµατα. Αυτά είναι τα υλικά πάγια που φυσικά είναι 

δύσκολο να παραλειφθούν. Εξίσου όµως δεν µπορούµε να αγνοήσουµε το αόρατο 

πάγιο, την πληροφορία.  

Σήµερα θεωρείται το ίδιο σηµαντική όπως και τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία της 

εταιρίας, ή ακόµα και από µερικούς θεωρείται πιο σηµαντική. Θεωρείται ότι 

πραγµατικό πλεονέκτηµα στον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων προέρχεται όχι από τα 

ορατά πάγια αλλά από τα αόρατα. Αυτή η άποψη απορρέει από το γεγονός ότι όλοι οι 

πόροι  µπορούν να αγοραστούν γρήγορα αλλά η συλλογή επιχειρηµατικών 

πληροφοριών διαρκεί χρόνια. 

Τέλος, η πληροφορία αποφέρει δύναµη και πλεονεκτήµατα στον κάτοχό της, 

αλλά µόνο όταν αυτός την χρησιµοποιεί. ∆εν αρκεί µόνο να κατέχει κάποιος την 

πληροφορία. Όπως και µε τα άλλα πάγια στοιχεία η κατοχή δεν έχει τόσο µεγάλη 

σηµασία, η χρήση είναι που δείχνει τη χρησιµότητα. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα αν το 

πάγιο αυτό στοιχείο είναι τµήµα παραγωγικού εξοπλισµού ή πληροφορίες για τις 

ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών5
. 

Το κάθε Σύστηµα Επιχειρησιακών Πόρων αποτελεί το σύστηµα ∆ιαχείρισης 

και Αξιοποίησης των στοιχείων µιας επιχείρησης. Είναι η εφαρµογή ενός 

πληροφοριακού συστήµατος που συµβάλλει στην συντονισµένη και ενοποιηµένη 

λειτουργία των τµηµάτων της εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα, ως Πληροφοριακό 

Σύστηµα ορίζεται ένα ενιαίο λογισµικό που συνδέει τις διάφορες λειτουργίες των 

τµηµάτων της επιχείρησης, ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα συλλογής και 

άµεσης επεξεργασίας των δεδοµένων που χρειάζεται η επιχείρηση για την 

αποδοτικότερη λειτουργία της στο εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον6
. 

 

                                                 
5
 Hammer, Michael & Champy, James, 1993. Reengineering the corporation: a  manifesto for 

business revolution. New York: Harper Collins. 

6
 Jeston, John & Nelis, Johan, 2008. Business Process Management: Practical  Guidelines to 

Successful Implementations. Burlington: Elsevier Science &  Technology 
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Τα Πληροφοριακά Συστήµατα έχουν επιλεγεί παγκοσµίως για την 

ολοκλήρωση, την ικανότητα, τη φήµη, το πρότυπο λογισµικό, την τριών επιπέδων 

αρχιτεκτονική χρηστών – κεντρικών υπολογιστών, την επιχειρησιακή εφαρµοσµένη 

µηχανική τους και τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από έναν κεντρικό 

υπολογιστή7
. Τα Πληροφοριακά Συστήµατα έχουν συµπεριλάβει τις διαδικασίες για 

τις καλύτερες επιχειρησιακές πρακτικές υπό µορφή επιχειρησιακού σχεδιαγράµµατος 

που µπορεί να καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις από την αρχική φάση της παραγωγικής 

διαδικασίας ενός προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης και της 

ανάλυσης, έως το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του προϊόντος8
.  

Αρχικά, θα ήταν σκόπιµο να αποσαφηνιστεί όσο το δυνατό καλύτερα η έννοια 

του Συστήµατος. Ο όρος Σύστηµα µπορεί να οριστεί ως ακολούθως. Μια οµάδα ή 

ένα σύνολο συστατικών µερών λειτουργικά συνδεδεµένων που συνεργάζονται για την 

επίτευξη ενός προκαθορισµένου σκοπού 9
. Τα συστατικά µέρη του συστήµατος 

ενοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται κάποιο συνεργικό 

αποτέλεσµα. ∆ηλαδή το αποτέλεσµα από την ενοποίηση των συστατικών µερών του 

συστήµατος είναι καλύτερο από το αποτέλεσµα που προκύπτει από το άθροισµα των 

επιµέρους µερών10
. Η έννοια του συστήµατος σήµερα είναι ευρύτατα διαδεδοµένη. 

Τα επιχειρησιακά συστήµατα, συστήµατα Η/Υ, κοινωνικά συστήµατα, βιολογικά 

συστήµατα είναι µερικά παραδείγµατα που αποδεικνύουν τη συχνή χρήση του όρου 

αυτού. 

Τι είναι όµως τα Πληροφοριακά Συστήµατα? Συνήθως, όταν ακούµε τη 

φράση Πληροφοριακό Σύστηµα αµέσως σκεφτόµαστε για υπολογιστές και 

επικοινωνία: η έµφαση δίνεται καθαρά στον τεχνολογικό τοµέα. Είναι γενικά 

αποδεκτό ότι πολλές τεχνολογικές ανακαλύψεις είναι εντυπωσιακές. Η τεχνολογία 

δεν είναι από µόνη της αρκετή. Η τεχνολογία είναι απλά το µέσο για επιτευχθεί 

                                                 
7
 Petschnig, Sasha, 2009. Effects of Lean Management on Company Value. Master Thesis. Grin Verlag 

8
 Womack, J. & Jones D., 2003. Lean Thinking: Banish waste and create wealth in your corporation. 

London: Simon & Schuster 

9
 Petschnig, Sasha, 2009. Effects of Lean Management on Company Value. Master Thesis. Grin Verlag 

10
Jeston, John & Nelis, Johan, 2008. Business Process Management: Practical  Guidelines to 

Successful Implementations. Burlington: Elsevier Science &  Technology 
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κάποιος στόχος και για κάθε επιχείρηση αυτός ο στόχος είναι η αποτελεσµατική 

διοίκηση της επιχείρησης11
. 

Ένα Πληροφορικό Σύστηµα αποτελεί µια ειδική κατηγορία συστήµατος, του 

οποίου τα στοιχεία είναι άνθρωποι, διαδικασίες και µηχανήµατα, τα οποία 

αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για να επεξεργαστούν δεδοµένα και να παρέχουν 

πληροφορία στο χρήστη. Το Πληροφοριακό Σύστηµα είναι εποµένως ένα 

επιχειρησιακό σύστηµα, το οποίο επεξεργάζεται δεδοµένα από το εσωτερικό και το 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και παρέχει πληροφορίες στη διοίκησή της, 

έτσι ώστε να ληφθούν γρήγορα σωστές και έγκυρες αποφάσεις12
. 

Το Σύστηµα Επιχειρησιακών Πόρων αναφέρεται στη ροή των πληροφοριών 

µέσα σε κάποιον οργανισµό και µεταξύ οργανισµών, περιλαµβάνοντας τις 

πληροφορίες που µια επιχείρηση συλλέγει, χρησιµοποιεί και καταχωρεί. Ο σκοπός 

χρησιµοποίησης τους είναι η παροχή της κατάλληλης πληροφορίας στους managers 

για τη λήψη αποφάσεων. Αντιπροσωπεύει το τµήµα της εφαρµογής της λειτουργία 

αυτής13
. 

Έτσι µπορεί να θεωρηθεί ότι ένα Πληροφορικό Σύστηµα, είτε είναι 

χειρόγραφο είτε µηχανογραφικό, αποτελείται µεταξύ των άλλων και από τα 

ακόλουθα τέσσερα στοιχεία : 

� Συλλογή δεδοµένων: Τα δεδοµένα αφορούν αριθµούς, γεγονότα, συζητήσεις, 

διαδόσεις κα. 

� Αποθήκευση δεδοµένων: Τα δεδοµένα είναι δυνατό να αποθηκευτούν στο 

µυαλό του ατόµου, σε καρτελοθήκη, σε αρχείο ή σε τράπεζα δεδοµένων Η/Υ. 

� Επεξεργασία δεδοµένων: Η επεξεργασία των δεδοµένων περιλαµβάνει κυρίως 

την ανάλυση, κωδικοποίηση, ταξινόµηση και σύνθεσή τους. 

                                                 
11

 Hammer, Michael & Champy, James, 1993. Reengineering the corporation: a  manifesto for 

business revolution. New York: Harper Collins. 

12
 Tonchia, Stefano & Tramontano, Andrea, 2004. Process management for the extended enterprise: 

organizational and ICT networks. Berlin: Springer, Total Quality Management, 1994. The key to 

business improvement. 2nd edition. Suffolk: Chapman & Hall 

13
 Womack, J. & Jones D., 2003. Lean Thinking: Banish waste and create wealth in your corporation. 

London: Simon & Schuster 
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� Παρουσίαση της πληροφορίας: Η παρουσίαση της πληροφορίας στο χρήστη 

γίνεται στη µορφή που αυτός τη χρειάζεται. 

Ένα Σύστηµα Επιχειρησιακών Πόρων βασισµένο σε Η/Υ (Computer Based 

Information System, CBIS) συνίσταται από τα παρακάτω στοιχεία και το οποίο 

περιγράφεται ως ακολούθως.  

� Λογισµικό. ∆ηλαδή προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δοµές 

δεδοµένων και τη σχετική τεκµηρίωσή τους. Το λογισµικό υλοποιεί τη λογική 

της µεθοδολογίας, της διαδικασίας ή του ελέγχου που απαιτείται, προς 

εξυπηρέτηση, άµεσα του χρήστη και έµµεσα ολόκληρου του παραγωγικού 

συστήµατος. Παράγει µε τον τρόπο αυτό πληροφορίες, δηλαδή 

επεξεργασµένα δεδοµένα σε ωφέλιµη µορφή για αυτόν που τα αποκτά. 

� Υλικό. Είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που χρησιµοποιούνται σαν 

εργαλεία και οποιεσδήποτε άλλες συσκευές που λειτουργούν περιφερειακά. 

� Ανθρώπινο ∆υναµικό. Ο ρόλος του ανθρώπου σαν ουσιαστική οντότητα στα 

πλαίσια λειτουργίας ενός Πληροφοριακού Συστήµατος συχνά µειώνεται. Οι 

χρήστες όµως του ΠΣ είναι οι κύριοι αξιολογητές του, αφού το χρησιµοποιούν 

καθηµερινά προς διεκπεραίωση διαφορετικών επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων. Άλλωστε το ΠΣ σχεδιάζεται µε βάση τις απαιτήσεις των 

χρηστών, οι οποίοι διαµορφώνουν υπό περιορισµούς το τελικό προϊόν 

λογισµικού. 

� Βάση ∆εδοµένων. Λέγοντας δεδοµένα εννοούµε µια αναπαράσταση στοιχείων 

ή εννοιών µε τρόπο ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία τους. Σαν Βάση 

∆εδοµένων ορίζεται µια µεγάλη οργανωµένη συλλογή δεδοµένων, τα οποία 

επεξεργάζονται µε τη βοήθεια λογισµικού. 

� Τεκµηρίωση. Τα εγχειρίδια, οι φόρµες και κάθε άλλου είδους επεξηγηµατική 

γραπτή πληροφορία που καθορίζει τη χρήση και λειτουργία του 

συστήµατος.∆ιαδικασίες: Τα βήµατα που ορίζουν τη συγκεκριµένη χρήση 

κάθε στοιχείου του Πληροφοριακού Συστήµατος. 
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Σχήµα Νο.1 – Σύστηµα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων  

 

Το Σύστηµα Επιχειρησιακών Πόρων κατατάσσεται σε διαφορετικές 

κατηγορίες σύµφωνα µε τους σκοπούς για τους οποίους δηµιουργήθηκαν. Έτσι κάθε 

κατηγορία συστήµατος προσδιορίζεται από τις λειτουργίες του, τις τεχνολογίες που 

χρησιµοποιεί, τις εργασιακές δοµές που δηµιουργεί και υποστηρίζει, τον ανθρώπινο 

παράγοντα καθώς και τη θέση του συστήµατος στον οργανισµό. Οι σηµαντικότερες 

κατηγορίες είναι οι παρακάτω14
 : 

� Επεξεργασία Συναλλαγών – Transaction Processing (TP) 

� Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης – Management Information Systems 

(MIS) 

� Συστήµατα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων – Decision Support Systems (DSS) 

� Έξυπνα Συστήµατα – Expert Systems (ES) 

� Συστήµατα που χρησιµοποιούνται στη ∆ιοίκηση Παραγωγής όπως CAD, CAM 

� Manufacturing Resource Planning (MRP, MRP II) 

� Enterprise Resource Planning (ERP)  

Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται σε διαφορετικές βαθµίδες εντός ενός 

επιχειρησιακού χώρου στο στρατηγικό, διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο της 

διοικητικής πυραµίδας και συνεπώς υποστηρίζουν διαφορετικές λειτουργίες. Η 

πληροφόρηση σαν τυπικό προϊόν ενός Συστήµατις Επιχειρησιακών Πόρων, έχει 

ιδιαίτερη σχέση µε το πλαίσιο εργασίας κάθε εργαζόµενου του οργανισµού, 

                                                 
14

 Hammer, Michael & Champy, James, 1993. Reengineering the corporation: a  manifesto for 

business revolution. New York: Harper Collins. 

Υλικό           Λογισµικό 
 
 
 
 
Άνθρωποι        ∆ιαδικασίες 
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προκειµένου να επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσµοι, µεσοπρόθεσµοι και 

µακροπρόθεσµοι στόχοι του οργανισµού.  

Γίνεται από τα παραπάνω εύκολα αντιληπτό ότι κάθε Σύστηµα 

Επιχειρησιακών Πόρων σαν διακριτή εφαρµογή σε διαφορετική διοικητική 

διαστρωµάτωση εντός του οργανισµού, έχει διαφορετικούς χρήστες (users), την 

εργασία των οποίων υποστηρίζει. Οι χρήστες αυτοί ονοµάζονται και πελάτες (clients) 

του ΠΣ. Στα πλαίσια λειτουργίας ενός οργανισµού οι «πελάτες» των ΠΣ είναι τα 

άτοµα–χρήστες, οι διαφορετικές οµάδες εργασίας, οι επιχειρηµατικές διαδικασίες, τα 

διάφορα τµήµατα του οργανισµού κλπ. Εξάλλου εξίσου σηµαντική είναι και η χρήση 

των ΠΣ από εξωτερικές ως προς τον οργανισµό οντότητες όπως οι προµηθευτές, οι 

καταναλωτές ή ακόµα και οι µέτοχοι του οργανισµού. 

Το Σύστηµα Επιχειρησιακών Πόρων προσφέρει συνεχή επιχειρησιακή 

υποστήριξη15
, η οποία συνδυάζει την καινοτοµία των Τεχνολογιών Πληροφόρησης 

στην επιχειρησιακή διαδικασία (Business Process Re-engineering, BRP). Η 

λειτουργικότητα του κάθε συστήµατος έγκειται στη διοίκηση της εταιρείας µε τη 

βοήθεια εφαρµογών παραγωγής, υποστήριξης και άλλων ιδιαίτερων λειτουργιών, 

χαρακτηριστικά παρόµοια µε αυτά των συστηµάτων MRP-II. Επιπρόσθετα το 

Σύστηµα Επιχειρησιακών Πόρων προσανατολίζεται και στη διαχείριση λογιστικών 

δεδοµένων, σε εφαρµογές υποστήριξης λήψης αποφάσεων, στη διανοµή, στον έλεγχο 

ποιότητας και στη συµµόρφωση µε ενός κανόνες υγείας και ασφάλειας16
.  

Επιπλέον µετά την ολοκλήρωση και τη συνεργασία των συστηµάτων των 

διαφόρων τοµέων ενός επιχείρησης υπό το περιβάλλον των Πληροφοριακών 

Συστηµάτων, όλα τα πιθανά προβλήµατα που θα αντιµετώπιζε κανείς στα συστήµατα 

MRP και MRP II, ενός αξιοπιστία και συνέπεια των δεδοµένων, δεν θα υπάρχουν17
. 

                                                 
15

 Petschnig, Sasha, 2009. Effects of Lean Management on Company Value. Master Thesis. Grin 

Verlag 

16
 Tonchia, Stefano & Tramontano, Andrea, 2004. Process management for the extended enterprise: 

organizational and ICT networks. Berlin: Springer, Total Quality Management, 1994. The key to 

business improvement. 2nd edition. Suffolk: Chapman & Hall 

17
Jeston, John & Nelis, Johan, 2008. Business Process Management: Practical  Guidelines to 

Successful Implementations. Burlington: Elsevier Science &  Technology 
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1.2 Στοιχεία που Προσδιορίζουν την Λειτουργία των Συστηµάτων 

Επιχειρησιακών Πόρων  

Καθώς τα Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων αυξάνονται και πληθύνονται 

ανά τον κόσµο, τείνουν να ευθυγραµµίσουν την πορεία τους µε το e-commerce και 

λογιστικές συναλλαγές, ζητώντας µεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα κλιµάκωσης 

από τα διάφορα τµήµατα που τα απαρτίζουν. Έτσι, λοιπόν, τα Συστήµατα 

Επιχειρησιακών Πόρων προσαρµόστηκαν στις απαιτήσεις των πελατών, καθιστώντας 

τα πιο προσιτά στα στελέχη της µηχανογράφησης αλλά και στους διευθυντές των 

επιχειρήσεων. Για να θεωρείται ένα Σύστηµα Επιχειρησιακών Πόρων ολοκληρωµένο, 

θα πρέπει πλέον όχι µόνο να συντελεί καταλυτικά στην ολοκλήρωση ποικίλων 

επιχειρηµατικών διαδικασιών και να υποστηρίζει διαφορετικές οργανωτικές δοµές, 

αλλά και να προσθέτει αξία στην επιχείρηση, µε τα εξής χαρακτηριστικά18
: 

� Να είναι ευέλικτο, για να ανταποκρίνεται στις συνεχώς εξελισσόµενες ανάγκες 

του οργανισµού. 

� Να είναι τµηµατικό και ανοιχτό, µε ανοιχτή αρχιτεκτονική, να δέχεται 

πρόσθετες ενότητες και λειτουργεί σε πολλές πλατφόρµες πληροφορικού 

εξοπλισµού 

� Να είναι ευρύ, να υποστηρίζει πολλές επιχειρηµατικές λειτουργίες και να είναι 

κατάλληλο για πολλούς οργανισµούς. 

� Να µπορεί να προσοµοιώνει την πραγµατική λειτουργία της επιχείρησης. 

� Να έχει ενσωµατωµένες τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης και λειτουργίας. 

� Να µην περιορίζεται στα όρια της εταιρίας, αλλά να υποστηρίζει τη διασύνδεσή 

της µε άλλους οργανισµούς (π.χ. προµηθευτές) και να παρέχει τον κορµό για e-

business
19

. 

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του Συστήµατος Επιχειρησιακών Πόρων 

Η επιχείρηση που υιοθετεί ένα τέτοιο σύστηµα στοχεύει στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων που θα της επιτρέψουν να λειτουργεί ανταγωνιστικά στο ασταθές νέο 

                                                 
18

 Hammer, Michael & Champy, James, 1993. Reengineering the corporation: a  manifesto for 

business revolution. New York: Harper Collins. 

19
 Petschnig, Sasha, 2009. Effects of Lean Management on Company Value. Master Thesis. Grin 

Verlag 
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περιβάλλον. Οι ικανότητες αυτές –σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της εταιρίας 

συµβούλων Deloitte & Touche– είναι οι εξής20
 : 

� Η βελτίωση της ποιότητας και της «ορατότητας» της πληροφορίας, καθώς και 

των επιχειρηµατικών διαδικασιών. 

� Η οµοιογενοποίηση και η ολοκλήρωση διαδικασιών και συστηµάτων σε µια 

τεχνολογική πλατφόρµα που θα υποστηρίζει τεχνολογικά προηγµένες 

επιχειρηµατικές εφαρµογές. 

� Η ευέλικτη ανταπόκριση προς τον πελάτη και τους επιχειρηµατικούς εταίρους. 

� Η βελτίωση και η ολοκλήρωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών στοχεύουν 

στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας, δηλαδή σε γρηγορότερες και 

χαµηλότερου κόστους επιχειρηµατικές διαδικασίες. Η ορατότητα και 

βελτιωµένη ποιότητα της πληροφορίας στοχεύουν στη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας, δηλαδή σε καλύτερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η 

µεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα οδηγούν στη µεταµόρφωση 

της επιχείρησης και στην ανάπτυξης της προσαρµοστικότητάς σε όποιες νέες 

συνθήκες. 

Ένα αρκετά προφανές παράδειγµα των πλεονεκτηµάτων των Συστηµάτων 

Επιχειρησιακών Πόρων φαίνεται στον τοµέα της διαχείρισης της αλυσίδας 

προµηθειών ενός οργανισµού. Συνδέοντας τις λειτουργίες του τµήµατος αλυσίδας 

προµηθειών µε αυτές των υπολοίπων τµηµάτων του οργανισµού επιτυγχάνεται 

µείωση του χρόνου διεκπεραίωσης του έργου και µείωση των αποθεµάτων. Επίσης 

επιτυγχάνεται άµεση σύνδεση και επικοινωνία µε τους προµηθευτές, τους διανοµείς 

και ασφαλώς και µε τους πελάτες.  

Το τεράστιο πλεονέκτηµα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι υπάρχει η 

δυνατότητα κοινής πρόσβασης σε πληροφορίες µε πελάτες και προµηθευτές. 

Παρέχοντας για παράδειγµα οι προµηθευτές πρόσβαση στους πελάτες τους να 

λαµβάνουν αλλά και να παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Έτσι µε αυτή τη 

«δοσοληψία» πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο, οι επιχειρήσεις µπορούν να 

                                                 
20

 Womack, J. & Jones D., 2003. Lean Thinking: Banish waste and create wealth in your corporation. 

London: Simon & Schuster 
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καταλάβουν πιο εύκολα τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών τους και να τις 

ικανοποιήσουν21
. 

1.3 Στοιχεία Λειτουργίας των Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων 

1.3.1 Αρχιτεκτονική ∆οµή και Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

 

Τα περισσότερα Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων έχουν τρία βασικά 

χαρακτηριστικά στην αρχιτεκτονική ενός δοµή. Σε αυτά τα ολοκληρωµένα 

χαρακτηριστικά οφείλεται η συµβατότητα µεταξύ των λειτουργιών και της 

τεχνολογίας στα συγκεκριµένα συστήµατα. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η βάση 

δεδοµένων που διατηρούν, η οποία περιλαµβάνει χιλιάδες δικτυακούς τόπους οι 

οποίοι συνδέονται µε ενός αντίστοιχους τοµείς ενός επιχείρησης. Έτσι µια βάση 

δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιείται από ενός λειτουργικές περιοχές ενός 

οργανισµού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το υλικο-λογισµικό22
, το οποίο κάνει 

τα συστήµατα προσιτά µε το να επιτρέπουν ενός χρήστες να εγκαθιστούν λειτουργικά 

µοντέλα και βάσεις δεδοµένων.  

Τα δεδοµένα µπορούν να µεταφέρονται από το κεντρικό σύστηµα σε 

αποµακρυσµένα συστήµατα, επιτρέποντας έτσι την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ 

ενός. Το υλικολογισµικό αυτό δεν επιτρέπει µόνο την ανακύκλωση των 

πληροφοριών, αλλά προσδιορίζουν και το ποια δεδοµένα χρειάζονται σε µια 

δεδοµένη κατάσταση23
. Αυτά τα τρία τεχνολογικά χαρακτηριστικά χρησιµοποιούνται 

από τα Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων για να συντονίσουν ενός λειτουργίες 

στους τοµείς της Παραγωγής, ∆ιανοµής, και ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και 

λοιπά εντός του οργανισµού24
. 

                                                 
21

 Hammer, Michael & Champy, James, 1993. Reengineering the corporation: a  manifesto for 

business revolution. New York: Harper Collins. 

22
 Womack, J. & Jones D., 2003. Lean Thinking: Banish waste and create wealth in your corporation. 

London: Simon & Schuster 

23
 Jeston, John & Nelis, Johan, 2008. Business Process Management: Practical  Guidelines to 

Successful Implementations. Burlington: Elsevier Science &  Technology 

24
 Tonchia, Stefano & Tramontano, Andrea, 2004. Process management for the extended enterprise: 

organizational and ICT networks. Berlin: Springer, Total Quality Management, 1994. The key to 
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Η τεχνολογία των Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων εξελίχθηκε από ένα 

υπολογιστικό σύστηµα βασισµένο σε έναν κεντρικό Η/Υ σε ένα υπολογιστικό 

σύστηµα δικτύου, µε µια παράλληλη τεχνολογική ανάπτυξη στο hardware των Η/Υ. 

Το νέο αυτό σύστηµα επιτρέπει τη διανοµή των πληροφοριών στους χρήστες του 

δικτύου, είτε αυτό αποτελείται από τους υπαλλήλους µιας εταιρείας, είτε σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Μετά την εισαγωγή του διαδικτύου, η µεγαλύτερη πρόκληση που 

αντιµετώπισαν οι προµηθευτές των συστηµάτων ήταν να εξετάζεται η παγκόσµια 

πρόσβαση στις πληροφορίες και επέκταση των πληροφοριακών συστηµάτων ενός 

οργανισµού.  

Εξαιτίας αυτών των προκλήσεων, είναι ανάγκη στα συστήµατα ERP να 

ενδυναµωθούν αυτές οι τεχνολογίες για να µετατραπούν σε πλήρη, παραγωγικά και 

προσαρµόσιµα επιχειρησιακά συστήµατα. Τα υπάρχοντα λογιστικά συστήµατα είναι 

κατασκευασµένα µε τα συστατικά τους µέρη ξεκάθαρα χωρισµένα. Η διασυνδετική 

διάταξη των χρηστών ολοκληρώνεται χρησιµοποιώντας τεχνικές Γραφικής 

∆ιασύνδεσης Χρηστών (Graphical User Interface, GUI) µε τη βοήθεια προσωπικών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (client machines). Ισχυροί εξυπηρετητές (servers) 

«φιλοξενούν» τις βάσεις δεδοµένων µε τη χρήση σχετικής τεχνολογίας. Οι αρχές που 

διέπουν τη σχεδίαση των συστηµάτων των Η/Υ, η λογική διάταξη και λειτουργία των 

Η/Υ δεν είναι πάντα η ίδια, αλλά εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του προϊόντος που 

παράγεται.  

Επίσης, τα Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων, χάρις στην συµβατή 

επικοινωνιακή υποδοµή τους, µπορούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν, στη 

διαδικασία διανοµής για παράδειγµα, σε πολλούς διαφορετικούς γεωγραφικούς 

τόπους. ∆ηλαδή µπορεί µια συναλλαγή να λαµβάνει χώρα σε κάποιο τόπο ενώ τµήµα 

συναλλαγών της επιχείρησης να είναι κάπου αλλού. Η τεχνολογία που 

χρησιµοποιείται στα Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων είναι25
: 

� Συστήµατα Βάσης ∆εδοµένων 

� Πρωτόκολλα Επικοινωνίας 

� ∆ιασυνδετική ∆ιάταξη Χρηστών 

                                                 
25
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Τα υπάρχοντα συστήµατα βάσεων δεδοµένων βασίζονται στην τεχνολογία 

των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Συσχετιζόµενων Βάσεων ∆εδοµένων (Relational 

Database Management Systems – RDBMS). Αυτά τα συστήµατα χρησιµοποιούν µια 

σταθερή γλώσσα επικοινωνίας γνωστή σαν Structure Query Language (SQL) και 

έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν το σύνολο των ενεργειών (όπως έλεγχο 

αποθεµάτων και ενηµέρωση αποθήκης) προκριµένου να ολοκληρωθεί µια 

συναλλαγή. Τα συστήµατα αυτά υποστηρίζουν την πρόσβαση σε πηγές δεδοµένων 

καθώς και τη διαρκή ενηµέρωση και διαχείριση των δεδοµένων αυτών. Έτσι τα 

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα, δοµηµένα σε αυτήν την τεχνολογία, 

ικανοποιούν την ανάγκη των οργανισµών για εγκατάσταση συστηµάτων που να 

εξαρτώνται όσο το δυνατό λιγότερο από µια κεντρική πηγή πληροφόρησης. 

1.3.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας 

Οι πελάτες και οι εξυπηρετητές στα Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων είναι 

µεταξύ τους συνδεδεµένα σε ένα δίκτυο επικοινωνίας. Τα πρωτόκολλα 

χρησιµοποιούνται για να συγκεκριµενοποιήσουν τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνουν 

χώρα οι ανταλλαγές δεδοµένων µέσα στο δίκτυο. Τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων 

χρησιµοποιούν αυτά τα πρωτόκολλα για να στέλνουν και να λαµβάνουν δεδοµένα 

µέσα από το δίκτυο. Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται στα 

συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων είναι συγκεκριµένα. Τα περισσότερα 

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα χρησιµοποιούν παρόµοια τεχνολογία έτσι ώστε 

η ανταλλαγή δεδοµένων γίνεται µέσα από µια «ανοιχτή» βάση δεδοµένων για την 

ολοκληρωµένη επικοινωνία µεταξύ του κεντρικού εξυπηρετητή και θέσεων 

εργασίας26
. 

1.3.3 Ενσωµάτωση και Έλεγχος Λειτουργίας Συστηµάτων στην Επιχείρηση 

Η ενσωµάτωση ενός πληροφοριακού συστήµατος µε άλλα ολοκληρωµένα 

πακέτα εφαρµογών και έλεγχος καλής λειτουργίας και επικοινωνίας µεταξύ τους είναι 

ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας στον οποίο η ∆ιοίκηση µπορεί να αστοχήσει. 

Μια τυπική εταιρία µπορεί να έχει εξειδικευµένες εφαρµογές οι οποίες να είναι 
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αναντικατάστατες και από τις οποίες πρέπει να εξάγονται στοιχεία και πληροφορίες 

νευραλγικού περιεχοµένου. Η ενσωµάτωσή τους και ο έλεγχος επικοινωνίας είναι 

απολύτως απαραίτητα και όχι πάντα εµφανή από άποψη κόστους για τον έλεγχο της 

∆ιοίκησης27
. 

Πολλοί διευθυντές ή ∆ιοικούντες πιστεύουν ακόµη ότι ίσως θα µπορούσε το 

τεχνικό τµήµα ή το τµήµα µηχανοργάνωσης να αλλάξει προγραµµατιστικά τα 

κεντρικά σηµεία του πληροφοριακού συστήµατος, ώστε να δουλεύουν σύµφωνα µε 

τα δεδοµένα της επιχείρησης. Αυτό σπάνια είναι εφικτό και µόνο µε µεγάλο ψυχικό 

και χρηµατικό κόστος, καθώς οι µετατροπές πρέπει να ελεγχθούν και πάλι από την 

αρχή µε όλες τις συνέπειες. 

1.3.4 Εισαγωγή Τεχνολογικών Κινήτρων στην Επιλογή Επιχειρησιακών 

Συστηµάτων και µε Σκοπό την ∆ιοίκηση των Επιχειρήσεων 

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως το κάθε Σύστηµα Επιχειρησιακών Πόρων 

αποτελεί το σύστηµα ∆ιαχείρισης και Αξιοποίησης των στοιχείων µιας επιχείρησης 

στις µέρες µας. Είναι ουσιαστικά η εφαρµογή ενός πληροφοριακού συστήµατος που 

συµβάλλει στην συντονισµένη και ενοποιηµένη λειτουργία των τµηµάτων της 

εταιρεία µέσω της ∆ιοίκησής της. Οι εταιρείες επιζητούν συστήµατα και διαδικασίες 

που τους δίνουν ταχύτερα µια ακριβή εικόνα του τι συµβαίνει στην επιχείρηση. 

Συναντούν όµως πλείστα όσα προβλήµατα, που τελικά συνιστούν κίνητρα για την 

υιοθέτηση της λύσης από τα Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων. Βασικό κίνητρο 

είναι τα πολλά και διάσπαρτα συστήµατα των οποίων η πληροφορία δεν µπορεί να 

συντονιστεί και να αξιοποιηθεί, ενώ το κόστος λειτουργίας, διαχείρισης και 

συντήρησής τους είναι τεράστιο από µέρους της ∆ιοίκησης.  

Η φτωχή ποιότητα της πληροφορίας που παράγουν τα άλλα συστήµατα σε 

σχέση µε αυτή των Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων, πληροφορία που πολλές 

φορές δεν είναι καν ορατή, δυσκολεύει τη λήψη καίριων αποφάσεων. Οι 

κατακερµατισµένες επιχειρηµατικές διαδικασίες µιας επιχείρησης από µέρους της 

∆ιοίκησης, όπως και η µη ολοκλήρωση των πολλών απαρχαιωµένων συστηµάτων 

της, τα οποία δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες της επιχείρησης, σε 
                                                 
27
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συνδυασµό µε τη δυσκολία στην ολοκλήρωση των συστηµάτων µε τα συστήµατα της 

θυγατρικής της, ή µιας συνεργαζόµενης εταιρίας, απαιτούν την υιοθέτηση µιας 

πλατφόρµας Πληροφοριακού Συστήµατος που θα στηρίξει την ανάπτυξη της εταιρίας 

στην εποχή της παγκοσµιοποίησης28
. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως βασικό κίνητρο επίσης, για να εισαχθεί η 

«κουλτούρα» του πληροφοριακού συστήµατος στην επιχείρηση και να επιτευχθεί ο 

κατάλληλος έλεγχος, αποτελεί το γεγονός ότι µια τέτοια τεχνολογική πλατφόρµα 

επιτρέπει την εκµετάλλευση όχι µόνο των δυνατοτήτων της ίδιας αλλά και των άλλων 

προϊόντων λογισµικού, οι οποίες προσθέτουν αξία στην επιχείρηση και την 

ενδυναµώνουν. Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται λόγω της ύπαρξης πολλών 

συστηµάτων ξεπερνιούνται µε την οµογενοποίηση της πληροφορίας σε µια 

πλατφόρµα. 

1.3.5 Ταιριάζουν τα Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων µε την «Κουλτούρα» 

Όλων των Επιχειρήσεων? 

Βασικότατο ερώτηµα πολλές φορές στις επιχειρήσεις και σχετικά µε την 

εφαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων και έλεγχο της ∆ιοίκησης, αποτελεί η 

ερώτηση αν τα Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων µε τα οποία διαχειρίζονται και 

ολοκληρώνεται η επιχειρησιακή λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, ταιριάζουν σε 

µεγάλο βαθµό στη «κουλτούρα» και λειτουργία τους. 

Κάτι τέτοιο προκύπτει από το γεγονός πως τα συστήµατα αυτά κοστίζουν 

εκατοµµύρια δολάρια ή ευρών για να αγοραστούν και υποχρεώνουν σε 

ολοκληρωτική οργανωσιακή αλλαγή την ∆ιοίκηση της κάθε επιχείρησης. Κάποιες 

από τις επιχειρήσεις που υιοθέτησαν τα συστήµατα αυτά παρουσίασαν τεράστια 

κέρδη. Από την άλλη όµως κάποιες υποχρεώθηκαν σε µείωση των δραστηριοτήτων 
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τους µε λίγα οφέλη από την αλλαγή ή ακόµη κάποιες αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τη χρήση των συστηµάτων29
. 

Ιστορικά, ένα κοινό πρόβληµα που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση όταν 

υιοθετεί ένα πακέτο λογισµικού διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, είναι 

περιπτώσεις ασυµβατότητας, “misfit”, δηλαδή κενά µεταξύ της λειτουργίας του νέου 

λογισµικού πακέτου και του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης µέχρι την αλλαγή. 

Έτσι, οι οργανισµοί πρέπει να επιλέξουν να προσαρµοστούν στη λειτουργία των νέων 

συστηµάτων, αποδεχόµενοι κάποιο πιθανό κόστος30
. 

Το πρόβληµα αυτό µε τη χρήση των συστηµάτων αυτών γίνεται ακόµα πιο 

έντονο επειδή η πολυπλοκότητα και η ολοκλήρωση των µοντέλων, η χρήση κοινής 

βάσης δεδοµένων και η ανάµιξη πολλών χρηστών κάνει τη χρήση των συστηµάτων 

αυτών πολύπλοκη. Επίσης το γνωστικό χάσµα µεταξύ των χρηστών των συστηµάτων 

είναι εντυπωσιακό. Λίγοι είναι αυτοί που κατανοούν αρκετά τη λειτουργικότητα των 

συστηµάτων αυτών ώστε να εκτιµήσουν την υιοθέτηση της χρήσης τους σε έναν 

οργανισµό. 

1.3.6 Περιπτώσεις µη Καλής Προσαρµογής στα ∆εδοµένα Ελέγχου και 

∆ιοίκησης της Επιχείρησης 

Περιπτώσεις µη καλής προσαρµογής των συστηµάτων αυτών όσον αφορά στα 

δεδοµένα, προέρχονται από την ασυµβατότητα µεταξύ των απαιτήσεων ενός 

οργανισµού, της ∆ιοίκησης τους αλλά και των δυνατοτήτων του λογιστικού 

πληροφοριακού συστήµατος στη µορφή των δεδοµένων. Η επίλυση του χάσµατος σε 

µια τέτοια περίπτωση είναι πολύ δύσκολη, διότι απαιτείται ανασχεδιασµός της δοµής 

του συστήµατος και της ∆ιοίκησης αντίστοιχα. Για παράδειγµα έστω ένα σύστηµα 

που απαιτεί την εισαγωγή των στοιχείων ενός φυσικού προσώπου ως εξής: όνοµα – 

δεύτερο όνοµα – επώνυµο. Αυτή είναι η συνηθισµένη µορφή καταγραφής ενός 

ονόµατος. Πολλές φορές όµως για ονόµατα ξένων χωρών δεν είναι εύκολο να 
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διακριθούν τα ονόµατα (µικρό, επώνυµο κλπ.) µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται 

σύγχυση στα δεδοµένα. 

1.3.7 Πως Εκπαιδεύονται στη Χρήση Αυτών των Συστηµάτων οι Εργαζόµενοι 

στις Επιχειρήσεις 

Η εκπαίδευση είναι ο υπ’ αριθµόν ένας παράγοντας επικινδυνότητας, όσον 

αφορά στην άστοχη κατάρτιση του προϋπολογισµού. ∆εν είναι τόσο το γεγονός ότι 

µπορεί να παραµεληθεί τελείως, όσο το ότι µπορεί να υποτιµήσει κανείς τη 

σοβαρότητα και το κόστος που έχει η εκπαίδευση του προσωπικού µιας επιχείρησης. 

Γιατί όµως µπορεί να είναι τόσο µεγάλο το κόστος; 

Συνήθως, µια επιχείρηση αποτελείται από εργαζόµενους συνηθισµένους σε 

ένα τρόπο σκέψης, σε µια κατευθυντήρια γραµµή πάνω στην οποία λειτουργούν οι 

διαφορετικές εφαρµογές που χρησιµοποιούν. Άρα δεν είναι µόνο η εκµάθηση µιας 

καινούριας «οθόνης», όπως ζεστά αποκαλούν οι περισσότεροι µια διεπαφή, όσο η 

εµπέδωση της λειτουργίας ενός συνόλου διεργασιών. Αναφέρεται, για παράδειγµα, 

ένας αποθηκάριο που δουλεύει στην παραλαβή µιας εταιρίας εµπορευµάτων: µε την 

εφαρµογή ενός προγράµµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης πόρων ο αποθηκάριος 

αυτός τώρα µετατρέπεται σε λογιστή.  

Λάθη στην εισαγωγή δεδοµένων σε ένα σύστηµα που κινείται άµεσα και 

δυναµικά έχουν µεγαλύτερο ειδικό βάρος, όχι µόνο στη σωστή τήρηση αποθήκης, 

αλλά και στη λογιστική διαχείριση βιβλίων. Όταν ο κάθε αποθηκάριος έχει άµεση 

πρόσβαση στο σύστηµα, οι λογιστές της εταιρίας πρέπει πλέον να µπορούν να 

εντοπίσουν µε ακρίβεια από πού προέρχονται τα δεδοµένα εισαγωγής, ώστε να 

επαληθεύσουν αν είναι σωστά. Πρέπει να υπάρξει δηλαδή συνολική αποδοχή νέων 

ευθυνών σε κάθε τοµέα της επιχείρησης, προκειµένου να συνδεθούν οι επιµέρους 

διεργασίες επιτυχώς. 

Παρόλο που η εκπαίδευση στο νέο σύστηµα δεν µπορεί και δεν πρέπει να 

αποφευχθεί, είναι συνήθως το πρώτο θύµα στην προσπάθεια των διευθυντών για 

µείωση του συνολικού κόστους και αποφυγή «περιττών» εξόδων. ∆υστυχώς, οι 

συνέπειες αυτής της προσπάθειας φαίνονται αρκετά αργότερα. Υπάρχουν βέβαια 

κάποιοι τρόποι να µειωθούν σηµαντικά τα έξοδα και η «εκπαίδευση των 
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εκπαιδευτών» είναι ένας από αυτούς, δηλαδή να εκπαιδευτεί µικρό µέρος του 

προσωπικού στους επιµέρους τοµείς και µετά να αναλάβει αυτό το προσωπικό να 

εκπαιδεύσει και τα υπόλοιπα στελέχη. 

Ενσωµάτωση και έλεγχος λειτουργίας 

Η ενσωµάτωση ενός Συστήµατος Επιχειρησιακών Πόρων µε άλλα 

ολοκληρωµένα πακέτα εφαρµογών και έλεγχος καλής λειτουργίας και επικοινωνίας 

µεταξύ τους είναι ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας στον οποίο ο αρχικός 

προϋπολογισµός µπορεί να αστοχήσει. Μια τυπική εταιρία µπορεί να έχει 

εξειδικευµένες εφαρµογές οι οποίες να είναι αναντικατάστατες και από τις οποίες 

πρέπει να εξάγονται στοιχεία και πληροφορίες νευραλγικού περιεχοµένου. Η 

ενσωµάτωσή τους και ο έλεγχος επικοινωνίας είναι απολύτως απαραίτητα και όχι 

πάντα εµφανή από άποψη κόστους. 

Πολλοί διευθυντές πιστεύουν ακόµη ότι ίσως θα µπορούσε το τεχνικό τµήµα 

ή το τµήµα µηχανοργάνωσης να αλλάξει προγραµµατιστικά τα κεντρικά σηµεία του 

πληροφοριακού συστήµατος, ώστε να δουλεύουν σύµφωνα µε τα δεδοµένα της 

επιχείρησης. Αυτό σπάνια είναι εφικτό και µόνο µε µεγάλο ψυχικό και χρηµατικό 

κόστος, καθώς οι µετατροπές πρέπει να ελεγχθούν και πάλι από την αρχή µε όλες τις 

συνέπειες31
. 

Μετατροπή ∆εδοµένων 

Όσο πιο γρήγορα αποφασιστεί καθολικά από την επιχείρηση ότι η µετατροπή 

αρχείων και δεδοµένων και η προσαρµογή τους στο νέο σύστηµα είναι απαραίτητες, 

τόσο πιο ήρεµα και µε µικρό κόστος θα κυλήσει και η διαδικασία µετάπτωσης. 

∆εδοµένα όπως φάκελοι πελατών και προµηθευτών, στοιχεία παραγωγής υλικού, 

αποθήκες κλπ. είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούν επεξεργασία για να προσαρµοστούν 

στο νέο σύστηµα. Τις περισσότερες φορές, λόγω παρόδου του χρόνου, υπάρχουν στα 

παλιά συστήµατα πληροφορίες που είναι αµφίβολης ποιότητας και αξίας ή υπάρχουν 

εις διπλούν (τριπλούν κοκ.).  
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η σύµπτυξη φακέλων πελατών, για 

ονοµασίες που διαφέρουν λόγω ορθογραφικών αλλαγών: «Γ. Παπαδόπουλος και 

Υιοί», «Παπαδόπουλος», «Γ. Παπαδόπουλος», είναι τρεις διαφορετικοί φάκελοι που 

µπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα, αλλά να αναφέρονται στον ίδιο πελάτη ή 

προµηθευτή. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να ελεγχθούν, να αξιολογηθούν και αν 

καταχωρηθούν εκ νέου ίσως, διότι η συγγραφή βοηθητικών προγραµµάτων για την 

αξιολόγηση και την µετατροπή τους τις περισσότερες φορές καταλήγει να κοστίζει 

περισσότερο και σε χρήµα αλλά –το κυριότερο– και σε χρόνο, που αποδεικνύεται 

πολυτιµότερος 32
. Μια επαγγελµατική λύση στο πρόβληµα είναι η επιλογή 

εξειδικευµένης εταιρίας συµβούλων που αναλαµβάνει τη «µετάφραση», µειώνοντας 

το κόστος µετατροπής και µεταφοράς. 

Ανάλυση πληροφοριών 

Πολλές φορές, οι νέες πληροφορίες που παρουσιάζονται µέσα από τα 

συστήµατα αυτά δεν είναι αρκετά χρήσιµες από µόνες τους. Χρειάζεται να 

αναλυθούν και να συνδυαστούν µε δεδοµένα και πληροφορίες από εξωτερικές πηγές, 

ώστε να παρέχουν πλήρη εικόνα και αξιοποίηση των πόρων. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, είναι εύκολο κανείς να παραβλέψει το µεγάλο κόστος µιας αποθήκης 

δεδοµένων (data warehouse), καθώς επίσης και τις χρονικές απαιτήσεις υλοποίησης 

µιας τέτοιας εργασίας. 

Οι βασικότεροι στόχοι ενός Συστήµατος Επιχειρησιακών Πόρων 

Οι βασικότεροι στόχοι ενός Συστήµατος Επιχειρησιακών Πόρων θα 

µπορούσαν να οριστούν ως εξής : 

� Ενοποίηση (integration) των λειτουργιών και διαδικασιών µεταξύ των 

διαφόρων τµηµάτων της επιχείρησης. 

� Απλοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών. 

� Ανάπτυξη µιας ενιαίας βάσης δεδοµένων η οποία θα στοχεύει στην 

εποικοδοµητική διάχυση πληροφοριών µεταξύ των τµηµάτων της επιχείρησης 
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και συµβάλλει στην αποφυγή των ίδιων πληροφοριών από διαφορετικά τµήµατα 

του οργανισµού. 

� Αποτελεσµατική διαχείριση των πληροφοριών της επιχείρησης. 

� Βελτίωση στη διαδικασία λήψεως επιχειρηµατικών και διοικητικών 

αποφάσεων. 

� Βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης. 

1.4 Η Χρήση των Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων στον Ανασχεδιασµό 

των Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών 

 Ο ανασχεδιασµός αποτελεί µια διαδικασία η οποία ενώ δεν δηµιουργήθηκε 

και δεν αναπτύχθηκε για τα Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων, παρ’ όλα αυτά όµως 

είναι στενά συνδεδεµένος µε αυτά και την λειτουργία τους. Σε καµία περίπτωση ο 

ανασχεδιασµός δεν αποτελεί µια διαδικασία ή µια µεθοδολογία της πληροφορικής αν 

και η σύνδεση των πληροφοριακών συστηµάτων µε αυτόν ίσως προσφέρουν αυτή την 

εντύπωση33
. Τα διοικητικά στελέχη πρέπει να είναι υπεύθυνα για τη διαδικασία του 

ανασχηµατισµού και όχι τα στελέχη του κάθε τµήµατος ή του τµήµατος 

µηχανογράφησης.  

 

Είναι πάντως γεγονός ότι η συµβολή και η βοήθεια των πληροφοριακών 

συστηµάτων είναι απαραίτητη και ειδικά η συµβολή κάποιου ειδικού σε συστήµατα 

πληροφορικής. Αυτό το άτοµο είναι σίγουρο ότι θα συνεργασθεί µε την υπόλοιπη 

οµάδα του ανασχεδιασµού µαζί µε τις υπόλοιπες εργασίες του. Ο συνδυασµός των 

νέων διαδικασιών αποτελεί και το βασικό του στόχο αλλά επίσης και η χρήση της 

τεχνολογίας η οποία µε τη σειρά της συµβάλει σε καλύτερα αποτελέσµατα34
.  

 

Σηµειώνεται δε πως οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν 

χρήση της τεχνολογίας µε κάποιο συγκεκριµένο τρόπο και σκοπό, έχουν σηµειώσει 

θεαµατικά αποτελέσµατα όπου παρουσιάζονται συγκεκριµένα οφέλη. Το γεγονός 
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αυτό αποδείχθηκε έπειτα από συγκεκριµένη έρευνα του Πανεπιστηµίου ΜΙΤ. Η 

χρήση της τεχνολογίας µπορεί να αναδειχθεί µέσα  από την εφαρµογή του 

ανασχεδιασµού  ο οποίος θέτει και τα θεµέλια για αυτή. Αλλά και τα οφέλη απ’ αυτή 

είναι πολλά. Η τεχνολογία βοηθά: 

 

• σε µια καλύτερη αποτελεσµατικότητα για την επιχείρηση 

• βελτιώνει την ποιότητα των διαδικασιών 

•  τις υποστηρίζει σχετικά 

•  µειώνει το κόστος τους 

Αναλυτικότερα η τεχνολογία στα Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων 

προσφέρει τα παρακάτω οφέλη για τις επιχειρήσεις : 

 

� Η ταχύτητα εκτέλεσης πολλών ενεργειών αυξάνεται και µειώνεται ο χρόνος 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

� Η αποθήκευση πληροφοριών αλλά και η γρήγορη επανάκτησή τους είναι 

πλέον µια εύκολη υπόθεση  

� Είναι επιτρεπτή η εξόρυξη της πληροφορίας αλλά και η υποστήριξη 

διοικητικών αποφάσεων 

� Τα µέλη του οργανισµού έχουν καλύτερη επικοινωνία µεταξύ τους αφού τα 

εµπόδια απόστασης δε υπάρχουν πια καθώς και τα εµπόδια µεταφοράς 

δεδοµένων από το ένα σηµείο στο άλλο.  

� Υπάρχει καλύτερος έλεγχος σε ότι έχει να κάνει µε την εκτέλεση καθηκόντων, 

δραστηριοτήτων και παραγωγής. Η συχνότητα των  ανθρώπινων λαθών είναι 

ελάχιστη και η ποιότητα του αποτελέσµατος καλύτερη. Η χρήση της 

τεχνολογίας είναι εφικτή τόσο σε εργασίες γραφείου όσο και σε διαδικασίες 

παραγωγής. Οι πολύπλοκες αποφάσεις γίνονται πολύ ποιο εύκολες µε τη 

χρήση της τεχνολογίας.  

� Η λήψη αποφάσεων έχει σηµαντική βοήθεια από τη χρήση της τεχνολογίας. 

Συγκεντρώνονται τα δεδοµένα που χρειάζονται για τη λήψη αποφάσεων και 

είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν σε διάφορες φάσεις από το προσωπικό, 

όταν χρειάζεται. Κάποια από τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν σχεδιαστεί 

για να χρησιµοποιούνται σε καταστάσεις µε τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιούν το 

χρόνο λήψης αποφάσεων.  
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� Ο χρόνος και το κόστος παραγωγής µειώνεται από τη στιγµή που υπάρχει η 

χρήση από µηχανικές ενέργειες στη διαδικασία παραγωγής.  

Η καλύτερη περίπτωση προκειµένου να µπορέσει κάποιος να συγκεντρώσει 

και να προσδιορίσει τις ανάγκες του σε ότι έχει να κάνει µε τα Συστήµατα 

Επιχειρησιακών Πόρων αλλά και την τεχνολογία, αποτελεί η διαδικασία του 

ανασχεδιασµού. Είναι χρήσιµο τα µέλη της οµάδας του ανασχεδιασµού 

πληροφοριακών συστηµάτων να µελετήσουν τις παρακάτω τέσσερις παράµετρους35
 : 

 

• ∆υνατότητές του 

• Περιορισµούς του 

• Κόστος αγοράς, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης 

• Τις µεθόδους εκείνες που χρησιµοποιούνται προκειµένου επιχείρηση να 

έχει οφέλη και θετικά αποτελέσµατα 

 

Σχετικά δε µε την ανάλυση των Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων και της 

τεχνολογίας στον επιχειρησιακό οργανισµό, η αξιολόγηση των σχετικών συστηµάτων 

τα οποία υπάρχουν ήδη σε µια επιχείρηση αποτελεί το πρώτο βήµα στην τεχνολογική 

πλευρά του ανασχεδιασµού. Στην αξιολόγηση αυτή η βάση είναι οι πληροφορίες 

µηχανογράφησης  από την επιχείρηση και το αρµόδιο τµήµα. Για την αξιολόγηση των 

συστηµάτων πληροφορικής χρήσιµες είναι οι τεκµηριώσεις οι οποίες 

χρησιµοποιούνται αλλά και η εκτίµηση αυτών. Σε αυτές αναφέρονται η περιγραφή 

λειτουργίας ενός λογισµικού αλλά και ο ορισµός των δεδοµένων τους. Τα όποια 

έγγραφα είναι σχετικά µε τις λειτουργίες του οργανισµού και είναι στη διαδικασία 

ανασχεδιασµού είναι απαραίτητο να µελετηθούν36
.  

 

Τα όποια συστήµατα χρονολογούνται από παλιά µπορεί να έχουν ήδη 

αναβαθµισθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί οι παραπάνω τεκµηριώσεις να µην  

υπάρχουν. Αργότερα ακολουθεί από την οµάδα η αξιολόγηση της τεχνολογικής 
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αρχιτεκτονικής της επιχείρησης. Από την αρχιτεκτονική δίνονται όλα τα στοιχεί που 

αφορούν τα βασικά στοιχεία της δοµής της επιχείρησης και τη σχέση που έχουν 

µεταξύ τους. Η τεχνολογία η οποία ήδη υπάρχει θα πρέπει να αξιοποιηθεί από την 

αρχιτεκτονική και από το σχεδιασµό της. Θα πρέπει να δοθούν λύσεις για καλύτερες 

παραγωγικές διαδικασίες. Από τη χρήση δεδοµένων επηρεάζεται η αρχιτεκτονική και 

είναι απαραίτητο να υπάρχει επικοινωνία αλλά και διαδραστικότητα από τα µέρη του 

οργανισµού, πάντα µε το σωστό τρόπο37
.  

 

Τα ίδια τα δεδοµένα αποτελούν τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά των 

Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων. Η απόδοση των Συστηµάτων Επιχειρησιακών 

Πόρων επηρεάζεται άµεσα από την ποιότητα των δεδοµένων, όπως και η απόδοση 

της επιχείρησης. Η αξιόπιστη αξιολόγηση των δεδοµένων δίνεται από τους ίδιους 

τους χρήστες οι οποίοι είναι σε θέση να δείξουν και τα όποια προβλήµατα υπάρχουν.  

 

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η υπόνοια ότι το υποέργο που συνδέεται µε τα 

συστήµατα τεχνολογίας σε ένα µεγάλο ποσοστό έχει τελειώσει αλλά στην 

πραγµατικότητα δεν ισχύει αυτό. Οι όποιες εργασίες έχουν αποµείνει αφορούν τον 

προγραµµατισµό, την εγκατάσταση και τη δοκιµή συστηµάτων. Η ολοκλήρωση του 

έργου εξασφαλίζεται από την οργάνωση αυτών.  

 

 Αν η επιχείρηση αποφασίσει να προχωρήσει µε δικά της Συστήµατα 

Επιχειρησιακών Πόρων και να τα αναπτύξει, θα πρέπει να υπάρχει µια οµάδα η οποία 

να ασχοληθεί µε τον προγραµµατισµό και µε την ανάπτυξη του λογισµικού. ∆εν είναι 

τυχαίο ότι κυρίως προγραµµατιστές αποτελούν τέτοιες οµάδες οι οποίοι εργάζονται 

µέσα στην επιχείρηση ή και είναι εξωτερικοί συνεργάτες ή ακόµα και µε τον 

υπεύθυνο µηχανογράφησης. Αν κάποια από τα λογισµικά τα οποία υπάρχουν ήδη 

στην επιχείρηση χρησιµοποιηθούν από αυτή θα πρέπει να γίνουν κάποιες 

παραµετροποιήσεις για να µπορεί το λογισµικό να είναι συµβατό µε τις διαδικασίες 

του οργανισµού. Από τη στιγµή που ολοκληρωθεί ο προγραµµατισµός του 

πληροφοριακού συστήµατος συνεχίζεται η δοκιµή του λογισµικού.  
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Μέρος της διαδικασίας αποτελεί το πληροφοριακό σύστηµα. Η προσοµοίωση 

της διαδικασίας ακολουθεί η οποία γίνεται σε διάφορα σενάρια και γίνεται και ο 

υπολογισµός της συµφωνίας της διαδικασίας και του συστήµατος σε ότι αφορά τη 

λειτουργία και το χρόνο. Από την εξασφάλιση της συµφωνίας εξαρτάται η καλή και 

σωστή λειτουργία της διαδικασίας του πληροφοριακού συστήµατος. Αφού έχει 

τελειώσει η επιτυχηµένη προσοµοίωση στη συνέχεια ακολουθεί η εγκατάσταση των 

πληροφοριακών συστηµάτων αλλά και των συστηµάτων τεχνολογίας.  

 

Τα συστήµατα αυτά θα υποστηρίξουν την όλη διαδικασία. Οι χρήστες αυτών 

των συστηµάτων αποτελούν και το µεγαλύτερο θέµα σε αυτό το στάδιο. Μπορεί να 

έχουν αλλάξει οι λειτουργικές διαδικασίες των παλαιών συστηµάτων. Αλλά όλες οι 

υπόλοιπες υποδοµές βοηθούνται από τη εγκατάσταση αλλά και από τα τεχνολογικά 

συστήµατα38
.  

 

1.5 Τα Πλεονεκτήµατα που Προσφέρονται στις Επιχειρήσεις από τα 

Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων που Χρησιµοποιούνται µε Σκοπό τον 

Ανασχεδιασµό τους 

Σίγουρα τα πλεονεκτήµατα που προσφέρονται στις επιχειρήσεις από τη χρήση 

των Πληροφοριακών Συστηµάτων µε σκοπό τις διαδικασίες ανασχεδιασµού αυτών, 

είναι ποικίλα και ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα. Αποτελεί γεγονός πως οι επιχειρήσεις στις 

µέρες µας και περισσότερο ίσως από ποτέ, δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται 

εντός ενός περιβάλλοντος σκληρού ανταγωνισµού. Είτε έχουν υιοθετήσει την 

καινοτοµία του προϊόντος ως στρατηγική ανάπτυξης είτε όχι, αναζητούν πολλές 

φορές τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που θα τους προσφέρουν µεγαλύτερο µερίδιο 

αγοράς και κερδοφορία εντός της αγοράς µέσω της κατάλληλης ροής πληροφοριών. 

Ένα από τα βασικότερα όµως πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης τεχνικής, είναι και η 

επίτευξη καινοτοµιών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τις 

διάφορες επιχειρήσεις39
.  
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Το σύγχρονο κοινωνικο-οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον έχει 

δηµιουργήσει κάποιες δύσκολες συνθήκες ανταγωνισµού και η έννοια της ζήτησης 

σχεδόν σε κάθε κλάδο παρουσιάζεται να έχει υποστεί «καθίζηση», καθώς οι νέες 

διαφοροποιηµένες καταναλωτικές προτάσεις φαίνονται να «απουσιάζουν» από την 

αγορά. Βασικό ζητούµενο σε κάθε καινοτοµία προϊόντος αποτελεί η δηµιουργία µιας 

ολοκληρωµένης επιχειρηµατικής στρατηγικής η οποία οδηγεί σε κερδοφόρο και 

βιώσιµη ανάπτυξη στο µέλλον, στρατηγική η οποία οδηγεί την επιχείρηση µακριά 

από τους συνωστισµένους οικονοµικούς κλάδους και της προσφέρει τη σηµαντική 

δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί σε πολλά υποσχόµενους χώρους.  

Τα προνόµια που προσφέρει η καινοτοµία των προϊόντων και υπηρεσιών στις 

δικαιοπάροχους εταιρίες µέσω της σωστής λήψης πληροφοριών, διασφαλίζουν τις 

αναγκαίες εκείνες προϋποθέσεις για να υλοποιήσουν µια νέα ανατρεπτική στρατηγική 

η οποία προσδίδει αξία τόσο στις ίδιες τις εταιρίες, όσο και στους καταναλωτές, 

απελευθερώνοντας έτσι µια νέα ζήτηση και καθιστώντας αυτές ικανές να 

κατακτήσουν την αγορά όπου δραστηριοποιούνται στην αγορά40
.  

Η δυνατότητα εκµετάλλευσης των πόρων των δικαιοδόχων όπως τα κεφάλαια 

και το επιχειρηµατικό δυναµικό, η ταχύτητα της δηµιουργίας νέων καταστηµάτων µε 

προώθηση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων, η ικανότητα µιας ταχείας 

διαφοροποίησης των υφιστάµενων καταστηµάτων, η αποκεντρωµένη οργανωτική 

δοµή, η ανανεωµένη στελέχωση της αλυσίδας από Μάνατζερς µε «ανήσυχο» 

επιχειρηµατικό πνεύµα, η επαφή µε τους καταναλωτές µέσω ικανών δικαιοδόχων και 

αξιόπιστων στελεχών «πρώτης γραµµής» µε τις σοβαρές οικονοµίες κλίµακος, 

δηµιουργούν τις δυνατότητες εκείνες για µια νέα και τολµηρή επιχειρηµατική πορεία 

µέσω της διαφοροποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών.  

Έχει αναφερθεί πολλές φορές πως η ελληνική τεχνογνωσία περί της 

δικαιόχρησης και καινοτοµία των προϊόντων και υπηρεσιών όχι µόνο παρουσιάζεται 

να είναι εφάµιλλη, αλλά και εξαιρετικά υψηλότερου επιπέδου από αυτή των 

ανεπτυγµένων χωρών. Εν τούτοις, ναι µεν το επίπεδο αυτής θεωρέιται να είναι υψηλό, 

αλλά η διάχυσή της είναι περιορισµένη σε λιγοστές µητρικές εταιρίες και 
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συµβούλους. Η ουσία της τεχνογνωσίας της καινοτοµία ενός προϊόντος αφορά το 

σχεδιασµό ενός σωστού και αξιόπιστου συστήµατος καθώς και την υλοποίηση του 

πλάνου ανάπτυξης, µε βασική προϋπόθεση την ύπαρξη µιας δυνατής και 

ολοκληρωµένης επιχειρηµατικής ιδέας. Πολλοί οι οποίοι έχουν επιχειρήσει να 

αναπτύξουν ένα δίκτυο µέσω της καινοτοµία των προϊόντων και βασιζόµενοι σε 

αδύναµα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, δεν έχουν δηµιουργήσει ένα πραγµατικό 

σύστηµα εξάπλωσης41
. 

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν την καινοτοµία των προϊόντων τους ως µια 

στρατηγική ανάπτυξης και ως ένα υποσύνολο µιας γενικότερης επιχειρηµατικής 

στρατηγικής, µε σκοπό την επιτυχία και τη βιώσιµη ανάπτυξη, έχουν στη διάθεσή 

τους τις προϋποθέσεις για να απεγκλωβιστούν από τους βασικούς κανόνες και τους 

περιορισµούς της αγοράς. Για τις κλασικές επιχειρήσεις, οι όροι του παιχνιδιού είναι 

γνωστοί, τόσο στο µέγεθος της ζήτησης όσο και στα χαρακτηριστικά διαφοροποίησης 

των προϊόντων και υπηρεσιών. Η µοναδική επιλογή για συνεχή αναπτυξιακή πορεία 

και κερδοφορία αφορά την επίτευξη διαφοροποιηµένων χαρακτηριστικών, που 

δηµιουργούν εξαιρετική αξία στους καταναλωτές και στην κοινωνία και 

αναδιαµορφώνουν τους κανόνες και τα κανάλια της ζήτησης από µέρους των 

επιχειρήσεων.  

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οι οποίες επιζητούν ένα καλύτερο µέλλον τόσο για 

τη µητρική εταιρία, όσο και για τους δικαιοδόχους και τους καταναλωτές, µπορούν 

και επαναπροσδιορίζουν τη θέση τους στην αγορά και να σχεδιάζουν µια νέα 

στρατηγική, η υλοποίηση της οποίας χαρακτηρίζεται ως αρκετά δύσκολη, αλλά 

στηριζόµενοι στα µοναδικά χαρακτηριστικά της διαφοροποίησης των προϊόντων είναι 

ευκολότερα εφικτή σε σχέση µε την αντίστοιχη προσπάθεια µιας κλασικής 

επιχείρησης.  

Η κεντρική προσπάθεια από µέρους µιας επιχείρησης για διαφοροποίηση και 

καινοτοµία των προϊόντων της µε σκοπό µια νέα επιτυχηµένη και βιώσιµη 

στρατηγική ανάπτυξη, αφορά τη συµπίεση του συνολικού κόστους και την 

ταυτόχρονη αύξηση της αξίας που απολαµβάνει ο κάθε καταναλωτής. Τα 
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χαρακτηριστικά των προϊόντων που η αγορά θεωρεί δεδοµένα και δεν προσθέτουν 

αξία οφείλουν να ελαττωθούν ή να εξαλειφθούν. Εκείνα τα προϊόντα που δεν 

προσφέρει ο ανταγωνισµός ως διαφοροποιηµένα και δηµιουργούν υπεραξία στον 

καταναλωτή, οφείλουν να τονωθούν και να αποτελέσουν τα «εργαλεία» της νέας 

στρατηγικής.  

1.6 Οι Επιλογές που Προσφέρονται στις Επιχειρήσεις από τα Συστήµατα 

Επιχειρησιακών Πόρων που Χρησιµοποιούν για τον Ανασχεδιασµό των 

Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών τους 

Η εφαρµογή ενός συστήµατος Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων σε µια 

επιχείρηση βασίζεται στην επιλογή και την παραµετροποίηση λειτουργιών από µια 

κοινή πλατφόρµα. Τα Συστήµατα Επιχειρησιακών Πόρων της αγοράς προσφέρουν 

συνήθως δύο επιλογές42
: 

� Αγορά µιας γενικευµένης λύσης, η οποία µε την κατάλληλη τροποποίηση 

ενσωµατώνει τις διαδικασίες της συγκεκριµένης επιχείρησης. 

� Αγορά µιας λύσης που, εκτός από τη γενικευµένη πλατφόρµα, περιέχει 

συγκεκριµένες λειτουργικότητες για µια κάθετη αγορά —για παράδειγµα, 

επιχείρηση λιανικής πώλησης. Είναι προφανές ότι οι κατασκευαστές της έχουν 

ήδη µελετήσει κάθετες αγορές και έχουν προαποφασίσει ποιες πρακτικές 

υιοθετεί µια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε καθεµία από αυτές. Το 

ερώτηµα για τον αγοραστή έχει ως εξής: είναι έτοιµη η επιχείρηση να 

συµµορφωθεί µε τη συµπεριφορά που της επιβάλλει η υλοποίηση µιας κάθετης 

λύσης; 

Η κάθετη λύση σηµαίνει λιγότερο πολύπλοκη παραµετροποίηση και καλύτερο 

ταίριασµα επιχείρησης και λογιστικού πληροφοριακού συστήµατος. Η επιλογή της ή 

µη εξαρτάται από το πόσο τυποποιηµένη είναι η συµπεριφορά της επιχείρησης σε 

συγκεκριµένο κλάδο. Με άλλα λόγια, πόσο διαφοροποιούνται τα προϊόντα ή οι 

υπηρεσίες, οι τρόποι οικονοµικής συναλλαγής, οι κύκλοι ανατροφοδότησης κ.λ.π. Αν 

υπάρχει οµοιογένεια συµπεριφοράς, πολύ δε περισσότερο αν υπάρχουν ανταγωνιστές 
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που έχουν υιοθετήσει κάθετη λύση, τότε υπάρχουν σοβαρά κίνητρα για την 

υιοθέτηση της από τη συγκεκριµένη επιχείρηση.  

Ένας άλλος τρόπος εκτίµησης της καταλληλότητα µιας κάθετης λύσης ενός 

λογιστικού πληροφοριακού συστήµατος είναι να «υπολογιστεί» η απόσταση που 

χωρίζει το πώς λειτουργεί η επιχείρηση σήµερα από το πώς προκαθορίζεται ότι θα 

λειτουργεί υπό την κάθετη λύση. Μεγάλη απόσταση σηµαίνει χρονοβόρο, ακριβό και 

περίπλοκο έργο τροποποίησης της κάθετης λύσης. 

Ένα τελευταίο κριτήριο –και ίσως το σηµαντικότερο– είναι οι επιχειρηµατικοί 

στόχοι που έχουν τεθεί. Έτσι, λοιπόν, εάν η επιχείρηση προσβλέπει σε νέες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή ακόµη και σε συγχωνεύσει, τότε θα πρέπει να 

λάβει υπόψη της την ακαµψία που θα της προσδώσει µια κάθετη λύση σε σχέση µια 

οριζόντια (γενικευµένη) λύση. Συνοπτικά, η επιλογή µιας κάθετης λύσης είναι 

προτιµητέα στις περιπτώσεις όπου η συµπεριφορά των επιχειρήσεων του κλάδου 

παρουσιάζει οµοιογένεια, και είτε παραµένει σχετικά σταθερή είτε µεταβάλλεται µε 

τον ίδιο περίπου τρόπο σε όλες τις επιχειρήσεις. 

Το τέλος της διαδικασίας υλοποίησης αποτελεί το έναυσµα µιας συνεχούς 

διαδικασίας βελτίωσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που 

παρέχει το νέο σύστηµα. Ο πραγµατικός στόχος είναι να αποκτήσει ο οργανισµός 

όλες τις ικανότητες και τα οφέλη που προσφέρει το σύστηµα, διασχίζοντας τα τρία 

στάδια γρήγορα και µε επιτυχία, ακολουθώντας ορισµένες αποδεδειγµένα καλές 

πρακτικές. Ο προσανατολισµός αυτών των πρακτικών δεν είναι ο εκ νέου σχεδιασµός 

καλύτερων πρακτικών ή η επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης των απαιτήσεων, 

αλλά η πλήρης εκµετάλλευση του συστήµατος που θα οδηγήσει σε σηµαντικά 

αποτελέσµατα. Οι συνιστώµενες λοιπόν πρακτικές -κατά την Deloite & Touche- είναι 

οι εξής43
: 

� Επικέντρωση στις ικανότητες και στα οφέλη, όχι µόνο στην έναρξη της 

παραγωγικής χρήσης. 
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� Η έναρξη της παραγωγικής χρήσης του συστήµατος είναι ένα πολύ σηµαντικό 

σηµείο στη διαδικασία εφαρµογής και εκµετάλλευσης ενός πληροφοριακού 

συστήµατος, σε καµία περίπτωση όµως δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό για 

κανέναν εµπλεκόµενο φορέα. Κατά την έναρξη της παραγωγικής χρήσης του 

συστήµατος δεν είναι δυνατόν να αποκοµίσουµε όλα τα δυνατά επιχειρηµατικά 

οφέλη. Αυτό θα συµβεί στη συνέχεια.  

Γι’ αυτό άλλωστε και ξεκινά µια νέα και διαρκής προσπάθεια άντλησης 

ικανοτήτων. Η ενέργεια αυτή όµως θα πρέπει να είναι σχεδιασµένη ώστε να αποδίδει 

τα αναµενόµενα, θα πρέπει δηλαδή να οριστούν οι χρονικοί ορίζοντες εντός των 

οποίων αναµένουµε την πραγµατοποίηση των στόχων µας, οι οποίοι θα πρέπει να 

τηρούνται, όχι όµως εις βάρος των στόχων που έχουν τεθεί. Συνεπώς, είναι 

προτιµότερο να αναβληθεί η προγραµµατισµένη ηµεροµηνία της παραγωγικής 

χρήσης, παρά να παρουσιαστεί κάποιο από τα αναµενόµενα οφέλη, τα οποία είναι ο 

κύριος στόχος. Κατ' επέκταση, είναι επιτρεπτό να παραβιαστεί το πρόγραµµα 

συνέχειας αφού βασικός στόχος είναι η απόκτησης δυναµικής που εγγυάται η 

ολοκλήρωση της επιχείρησης. 

Ο πραγµατικός στόχος του οργανισµού, ο προορισµός του, είναι ευρύτερος 

της αποστολής-του ως οργανισµού και ακόµη και το πιο προσχεδιασµένο πρόγραµµα 

δεν θα τον οδηγήσει από µόνο του εκεί. Αυτό µάλιστα διαπιστώνεται κατά την 

έναρξη της παραγωγικής δράσης του συστήµατος. Τότε οι άνθρωποι αναρωτιούνται 

τι πρόκειται να ακολουθήσει, πότε θα τελειώσει η όλη διαδικασία και γιατί έγινε αυτή 

η προσπάθεια44
. Τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο θα πρέπει να επαναβεβαιωθεί και 

να εξασφαλιστεί ότι όλοι στον οργανισµό έχουν το ίδιο όραµα και ενστερνίζονται τα 

βασικά κίνητρα που οδήγησαν στην επιλογή στην εισαγωγή ενός λογιστικού 

πληροφοριακού συστήµατος και κατανοούν τα οφέλη και τις ικανότητες που θα 

αποκτήσουν. Θα µπορούν στη συνέχεια να κρίνουν τη στιγµή εκπλήρωσης των 

στόχων και την άφιξη στον προορισµό τους.  

Η ευθυγράµµιση επί του ορισµού έχει να κάνει µε τους ανθρώπους, αυτοί θα 

πρέπει να ευθυγραµµιστούν µε την υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης που θα τους 
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εκπαιδεύσει, θα αντιµετωπίσει µε τον ενδεδειγµένο τρόπο τις προσδοκίες τους και θα 

βρίσκεται σε µια συνεχή κατάσταση αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους. 

Ενέργειες που πρέπει να γίνουν µετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης είναι 

παρόµοιες µε αυτές που έγιναν κατά τη διάρκεια της. Συνεπώς, θα πρέπει να 

προγραµµατιστούν και να συγχρονιστούν οι νέες δραστηριότητες, να κατανεµηθούν 

οι ανάλογοι πόροι, να ενεργοποιηθούν οι νέοι ρόλοι, να υπάρχουν συνεχής 

εκπαίδευση και κίνητρα για τους εργαζόµενους. Όλα θα πρέπει να είναι 

προγραµµατισµένα πριν ακόµη αρχίσει η παραγωγική χρήση45
. 
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2. Κεφάλαιο ∆εύτερο : Παρουσίαση και Ανάλυση Συστηµάτων 

Επιχειρησιακών Πόρων MS Navision & SAP 

2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Λειτουργίας Συστηµάτων Επιχειρησιακών 

Πόρων MS Navision & SAP 

- Σύστηµα Επιχειρησιακών Πόρων MS Navision 

Το Microsoft® Dynamics NAV (Navision), είναι ένα ERP που δίνει την 

δυνατότητα της µηχανογράφησης όλων των διαδικασιών µιας επιχείρησης. Πρόκειται 

για ένα διεθνές προϊόν το οποίο έχουν εµπιστευθεί περισσότερες από 84.000 

επιχειρήσεις σε πάνω από 40 χώρες. Με το εύρος των επιχειρησιακών διαδικασιών 

που καλύπτει η λειτουργικότητά του αλλά και µε τις µεγάλες δυνατότητες 

προσαρµογής του στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, µπορεί εύκολα να υιοθετηθεί 

από κάθε εταιρία46
. 

  

Το Microsoft® Dynamics NAV ενσωµατώνει σε ένα µόνο σύστηµα όλη την 

λειτουργικότητα της επιχείρησης. Συγκεκριµένα καλύπτει: 

 

� Οικονοµική ∆ιαχείριση (Financial Management) 

� Πωλήσεις και Μάρκετινγκ (Sales and Marketing) 

� ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) 

� Παραγωγή (Manufacturing) 

� ∆ιαχείριση Τεχνικής Υποστήριξης (Service Management) 

� Επιχειρηµατική Ευφυΐα και Εκτυπώσεις (Business Intelligence and Reporting) 

� ∆ιαχείριση Έργων (Project Management) 

� ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource 

Manageme
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Συνδέοντας όλα τα µέρη της επιχείρησης, το Dynamics NAV προσφέρει 

µεγάλο έλεγχο. Συνδυάζοντας την πληροφορία απ' όλα τα τµήµατα της εταιρίας, 

µπορεί πλέον να λαµβάνει κανείς τις σωστές αποφάσεις γρηγορότερα και µε 

µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 

 - Σύστηµα Επιχειρησιακών Πόρων SAP 

Ένα από τα ευρύτερα χρησιµοποιούµενα ERP συστήµατα είναι το SAP. 

Χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο δυνατοτήτων και προσαρµοσιµότητας στις 

ειδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης, αλλά παράλληλα και από υψηλή πολυπλοκότητα. 

Η διαδικασία ολοκληρωµένη µηχανογραφική υποστήριξη επιχειρήσεων µε SAP, 

περιγράφει µε απλό και κατανοητό τρόπο, µε χρήση πολλών οθονών και σχηµάτων, 

τις βασικές δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα κυριότερα υποσυστήµατα του 

SAP, αποτελώντας ένα καλό εισαγωγικό κείµενο στο αντικείµενο αυτό.  

Ένα από τα βασικότερα συστήµατα επιχειρησιακών πόρων λοιπόν, είναι 

εκείνο του SAP. Εκεί αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία µιας εταιρίας, µε τέτοιον τρόπο, 

ώστε η επεξεργασία τους να γίνεται γρήγορα και αποτελεσµατικά. Για τη λειτουργία 

της βάσης δεδοµένων αλλά και της «µηχανής» του ERP, είναι αναγκαία και η 

Εικόνα 1. Περιβάλλον εφαρµογής MS Navision. 
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εγκατάσταση τους σε κάποιες «ράγες». Αυτές, επίσης στην περίπτωση µας είναι το 

λειτουργικό σύστηµα µε το οποίο δουλεύει ένας υπολογιστής47
. 

Σχεδόν όλα τα σύγχρονα συστήµατα επιχειρησιακών πόρων SAP παρέχουν 

στις επιχειρήσεις που θα το χρησιµοποιήσουν τη δυνατότητα επιλογής τόσο του 

λειτουργικού συστήµατος όσο και της βάσης δεδοµένων που επιθυµούν. Μερικές από 

τις πιο διαδεδοµένες βάσεις είναι η ORACLE, ο MS SQL Server, η INFORMIX, η 

DB2 και η ADAPAS D. Στα δυνατά λειτουργικά συστήµατα εντάσσονται οι διάφορες 

εκδόσεις Unix και τα Windows ΝΤ, ενώ ήδη εταιρίες παραγωγής ERP, όπως η SAP, 

µε σχετικά δελτία τύπου έχουν ανακοινώσει την πλήρη υποστήριξη των Windows 

2000. Επίσης, διαρκώς ανερχόµενη είναι το Linux-η SAP, σύµφωνα µε ανακοίνωση 

της, µετρά ήδη σε παγκόσµιο επίπεδο περισσότερες από 100 υλοποιήσεις µε αυτό48
. 

Κατο;πιν των παραπα;νω, η ενοποι;ηση των υπαρχο;ντων εφαρµογω;ν, δυ;ναται 

να πραγµατοποιηθει; σε αρκετου;ς τοµει;ς των δραστηριοτη;των των επιχειρήσεων µέσω 

της χρήσης των SAP, ο;πως αυτοι; παρουσια;ζονται παρακα;τω: 

� Πρου πολογισµου; και Οικονοµικω;ν 

� Παρακολου;θησης προσωπικου; και εφεδρει;ας 

� ∆ιαχει;ρισης υλικω;ν, εφοδι;ων, πυροµαχικω;ν και µε;σων 

� Τεχνικη;ς υποστη;ριξης 

� Απο;συρσης υλικω;ν 

� Συστηµα;των διοι;κησης ελε;γχου και πληροφοριω;ν 

Καθοριστικο; σηµει;ο της ενοποι;ησης των προαναφερθε;ντων συστηµα;των σε 

µι;α ολοκληρωµε;νη πληροφοριακη; πλατφο;ρµα, τεχνολογι;ας διαχει;ρισης 

επιχειρησιακω;ν πο;ρων τυ;που SAP, πρε;πει πρωτι;στως να ει;ναι η δυνατο;τητα 
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ανταλλαγη;ς και αξιοποι;ησης πληροφοριω;ν και δεδοµε;νων µεταξυ; των επιµε;ρους 

κλαδικω;ν συστηµα;των για τον ε;λεγχο, τη διοι;κηση των πο;ρων και τη λη;ψη 

αποφα;σεων. Επιπρο;σθετα πρε;πει να γι;νει κατανοητο; ο;τι, σε ορισµε;νους τοµει;ς των 

λει- τουργιω;ν της α;µυνας, δεν αναγκαιει; η ενοποι;ηση αυτω;ν σε διακλαδικο; επι;πεδο, 

καθω;ς τα οφε;λη που θα προκυ;ψουν θα ει;ναι µικρο;τερα απο; το επιδιωκο;µενο κε;ρ- 

δος. Για το σκοπο; αυτο; η διεξαγωγη; οικονοµοτεχνικω;ν αναλυ;σεων κο;στους – 

οφε;λους ει;ναι επιβεβληµε;νη για την αποφυγη; σπατα;λης µε;σων και πο;ρων49
. 

2.2 Λόγοι Εφαρµογής του Κάθε Συστήµατος στις Επιχειρήσεις 

Αναφερόµενοι σχετικά στους λόγους εφαρµογής του συστήµατος Microsoft® 

Dynamics NAV και SAP, θα λέγαµε πως το καθένα είναι ένα ολοκληρωµένο 

λογισµικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που δίνει τη δυνατότητα 

µηχανογράφησης όλων των διαδικασιών σε µια επιχείρηση, αυτοµατοποιώντας τις 

διαδικασίες που αφορούν τα οικονοµικά, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

την παραγωγή, την ανάλυση, καθώς και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, των 

έργων και της τεχνικής υποστήριξης50
. 

Το Microsoft® Dynamics NAV και SAP αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχηµένα 

ERP συστήµατα παγκοσµίως µε περισσότερες από 50.000 εγκαταστάσεις σε 

περισσότερες από 130 χώρες, µε αποτέλεσµα να έχει ενσωµατώσει τις καλύτερες 

επιχειρησιακές πρακτικές διεθνώς. Καλύπτει ολοκληρωµένα και αποτελεσµατικά τις 

ανάγκες όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως µεγέθους (µικρού, µεσαίου, µεγάλου). 

Η ελληνική έκδοση του Microsoft® Dynamics NAV και SAP, που ήδη 

αριθµεί 200 εγκαταστάσεις, έχει πλήρως προσαρµοσθεί στις ανάγκες της ελληνικής 

αγοράς και είναι απόλυτα συµβατή µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθώς και 

µε το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.  

Το Microsoft® Dynamics NAV και SAP συνιστά µια λύση που αποτελείται 

από επιµέρους συστήµατα και υποσυστήµατα. Αυτή η προσεκτικά σχεδιασµένη δοµή 

προσφέρει εξαιρετική ευελιξία, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέγει 
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µε ακρίβεια εκείνες τις λειτουργίες που χρειάζεται, ελαχιστοποιώντας από τη µια 

πλευρά το κόστος επένδυσής του, αλλά αποκοµίζοντας ταυτόχρονα στο µέγιστο 

βαθµό τα οφέλη του προϊόντος. Επιπλέον, ανάλογα µε την εξέλιξη και τη δυναµική 

της επιχείρησής του, ο πελάτης µπορεί όποτε κρίνει απαραίτητο σε µεταγενέστερα 

στάδια, να προσθέτει νέα υποσυστήµατα και λειτουργίες. 

 

 

Σχήµα Νο.2 – Απεικόνιση Τρόπου Λειτουργίας NAV & SAP στις επιχειρήσεις  

Επίσης, το Microsoft® Dynamics NAV και SAP στις επιχειρήσεις, παρέχει 

ενσωµατωµένη λειτουργικότητα σε ένα ενιαίο σύστηµα που καλύπτει51
: 

� Οικονοµική ∆ιαχείριση (Financial Management)  - ∆ιαχειρίζεται τη γενική 

λογιστική, τα εισπρακτέα/ πληρωτέα, τα αποθέµατα, τη διαδικασία των 

πωλήσεων, τις προµήθειες και τα πάγια. Πραγµατοποιεί συµφωνία 

τραπεζικών λογαριασµών και εισπράξεις.  

� Ανάλυση (Analytics) - Εκτυπώσεις (Reporting)  Καταρτίζει 

προϋπολογισµούς, συντάσσει και ενοποιεί αναφορές και ερευνά την ύπαρξη 

τάσεων και σχέσεων σε κάθε τµήµα της επιχείρησης.  

� ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (HR Management)  - ∆ιαχειρίζεται τους 

ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης ξεκινώντας από την καταγραφή των 

δεξιοτήτων, την πρόσληψη και την εγγραφή του εργαζόµενου, µέχρι και την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων.   

� ∆ιαχείριση Έργων (Project Management)  - ∆ιαχειρίζεται για κάθε έργο τους 

πόρους της επιχείρησης, προβλέπει και προϋπολογίζει το κόστος, 
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παρακολουθεί το χρόνο και τις δαπάνες, διαχειρίζεται τα συµβόλαια και την 

τιµολόγηση.  

� ∆ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) 

 ∆ιαχειρίζεται µεµονωµένες αποθήκες ή αποθήκες που στεγάζονται σε 

διαφορετικούς χώρους, εποπτεύει την τήρηση των προθεσµιών των 

παραγγελιών, προγραµµατίζει τη ζήτηση και διαχειρίζεται online το δίκτυο 

προµηθευτών.   

� ∆ιαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management)  - 

∆ιαχειρίζεται τις οµάδες πελατών, δηµιουργεί και οργανώνει εκστρατείες 

µάρκετινγκ, παρακολουθεί τη δραστηριότητα των πελατών, διαχειρίζεται τις 

πωλήσεις και την υποστήριξη των πελατών µετά την πώληση.  

� ∆ιαχείριση Τεχνικής Υποστήριξης (Field Service Management)  - Καταρτίζει 

και διαχειρίζεται συµβόλαια παροχής υπηρεσιών, καταγράφει και 

παρακολουθεί τα αιτήµατα / τηλεφωνήµατα υποστήριξης, παρουσιάζει τα 

χρονοδιαγράµµατα και βελτιστοποιεί το φόρτο εργασίας σε όλους τους 

πόρους.  

� Ηλεκτρονικό Εµπόριο (E-commerce)  - Επιτρέπει στους πελάτες και τους 

προµηθευτές να συναλλάσσονται µε την επιχείρηση οποιαδήποτε στιγµή µέσω 

Web sites ή µε απευθείας σύνδεση του συστήµατος τους µε το δικό σας.   

� Παραγωγή (Manufacturing)  - Αναλαµβάνει τη διαχείριση της συνολικής 

διαδικασίας παραγωγής από τη διαµόρφωση του προϊόντος, το σχεδιασµό των 

απαιτήσεων προµήθειας υλικών και προγραµµατισµό δυναµικότητας, µέχρι το 

λεπτοµερή προγραµµατισµό της παραγωγής. 

2.3 Τοµείς της Λειτουργίας των Συγκεκριµένων Συστηµάτων 

Επιχειρησιακών Πόρων MS Navision & SAP στις Επιχειρήσεις 

Αναφερόµενοι σχετικά στους τοµείς λειτουργίας των συστηµάτων 

επιχειρησιακών πόρων MS Navision & SAP, αυτά αναφέρονται ως ε;να 

ολοκληρωµε;νο λογισµικο; δια χει;ρισης επιχειρησιακω;ν πο;ρων (ERP) τα οποία 

µπορούν και αυτοµατοποιούν τις επιχειρησιακε;ς διαδικασι;ες που αφορου;ν τα 

οικονοµικα;, τη διαχει;ριση της εφοδιαστικη;ς αλυσι;δας, την παραγωγη;, την ανα;λυση, 

καθω;ς και τη διαχει;ριση των ανθρω;πινων πο;ρων, των ε;ργων και της τεχνικη;ς 
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υποστη;ριξης52
. 

Τα συγκεκριµένα συστήµατα µπορούν να εφαρµοσθούν σε υποσυστη;µατα 

επιχειρήσεων ως εξής:  

� Γενικη; Λογιστικη; 

� Πα;για  

� Αναλυτικη; Λογιστικη; 

� Πωλη;σεις και Εισπρα;ξεις  

� Επιταγε;ς και Γραµµα;τια 

� ∆ιαχει;ριση Σχε;σεων Πελατει;ας  

� Τεχνικη; Υποστη;ριξη  

� Αγορε;ς και Πληρωµε;ς  

� Αποθε;µατα 

� ∆ιαχει;ριση Αποθη;κης  

� Παραγωγη;  

� Προγραµµατισµο;ς ∆υναµικο;τητας  

� Πο;ροι  

� Ε;ργα  

� Ανθρω;πινο ∆υναµικο; 

Ωστόσο θα πρέπει να σηµειωθεί πως η προτεινο;µενη λυ;ση απαιτει; την 

εγκατα;σταση ενο;ς επιχειρηµατικου; λογισµικου; (ERP, CRM η; α;λλο) στις 

επιχειρήσεις, την προσαρµογη; και παραµετροποι;ηση; του στις ανα;γκες του τελικου; 
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πελα;τη-επιχει;ρηση και εν συνεχει;α την παροχη; ο;λης την απαραι;τητης υποδοµη;ς και 

την αυ- το;µατη παροχη; χωρητικο;τητας και δυνατο;τητας υπολογιστικη;ς ισχυ;ος κατ ; 

απαι;τηση του πελα;τη (provisioning). Επι;σης θα περιληφθου;ν εργαλει;α διαχει;ρισης 

και επι;βλεψης ω;στε να επιτυγχα;νεται η ευ;ρυθµη λειτουργι;α53
. 

 

Σχήµα Νο.3 – Απεικόνιση Λειτουργίας MS Navision & SAP στις Επιχειρήσεις 

Με την ολοκλη;ρωση του συστη;µατος, MS Navision & SAP, διατι;θεται στους 

τελικου;ς χρη;στες η λυ;ση του λογισµικου; σαν υπηρεσι;α µε χρε;ωση ανα; µη;να ανα; 

χρη;στη. Παρα;λληλα ιδιαι;τερη ε;µφαση θα πρε;πει να δοθει; στην υ;παρξη επαρκω;ν 

τηλεπικοινωνιακω;ν γραµµω;ν και υποδοµω;ν ασφαλει;ας (back - disaster recovery), 

ε;τσι ω;στε να δι;δεται στον πελα;τη το απαραι;τητο ποσοστο; ασφα;λειας και 

διαθεσιµο;τητας. 

2.4 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επίτευξη Ορθής Λειτουργίας 

Εφαρµογής Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων MS Navision & SAP 

Αναφορικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ορθή λειτουργία των 

συστηµάτων επιχειρησιακών πόρων MS Navision και SAP, θα λέγαµε πως οι αλλαγές 

που δηµιουργούνται σχετικά και ιδιαίτερα στη δοµή και στη λειτουργία τους, 

θεωρούνται άκρως σηµαντικές. Παρ’ όλα αυτά, είναι δύσκολο για κάποιον να 

προβλέψει ποιά θα είναι η κατάσταση µετά από την επίτευξη ορθής λειτουργίας των 

συστηµάτων επιχειρησιακών πόρων MS Navision και SAP στην επιχείρηση και µετά 
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την ολοκλήρωσή του. Οι πιο συνηθισµένες αλλαγές και οι οποίες αναφέρονται ως 

παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία της επιχείρησης ως προς την ορθή 

λειτουργία των συστηµάτων επιχειρησιακών πόρων MS Navision και SAP, είναι οι 

εξής παρακάτω54
: 

 

� Ενοποίηση καθηκόντων 

� Αποφάσεις από πλευράς εργαζοµένων 

� Αλλαγή οργανωτικής δοµής από ιεραρχική σε επίπεδη 

� Αλλάζει ο ρόλος των ανωτέρων στελεχών διοίκησης 

� Ο ρόλος των manager αλλάζει 

� Αλλάζει η προετοιµασία για εργασία από τη κατάρτιση σε εκπαίδευση 

� Οι εργασίες αλλάζουν από απλά καθήκοντα σε πολυδιάστατη εργασία 

� Υβρίδια συγκεντρωτικών / αποκεντρωτικών λειτουργιών 

� Μειώνονται οι έλεγχοι και η εποπτεία 

� Πολλαπλές παραλλαγές της ίδιας διαδικασίας 

� Μετατόπιση εργασίας πέρα από τα οργανωτικά όρια της επιχείρησης 

 

� Ενοποίηση καθηκόντων 

Τα παλαιά καθήκοντα τα οποία ήταν ξεχωριστά για την επιχείρηση, µετά τον 

ανασχεδιασµό ενοποιούνται και γίνονται ένα. Μια διαδικασία πλέον διαχειρίζεται 

από ένα άτοµο ή κάποια οµάδα εργασίας και αυτή θεωρείται το σηµείο επικοινωνίας 

µε τον πελάτη. ∆εν υπάρχουν λάθη αφού εκείνα εξαλείφονται και το ίδιο συµβαίνει 

µε τις καθυστερήσεις και τις όποιες επαναλήψεις, οι οποίες γίνονται λόγω της παλιάς 

οργάνωσης. Το κόστος και η ποιότητα των νέων διαδικασιών θεωρούνται άκρως 

καλύτερα.   

 

� Η εργασία  µετατοπίζεται πέρα από τα οργανωτικά όρια της επιχείρησης  

 

Μερικές από τις διαδικασίες της επιχείρησης ή τις εργασίες της αναθέτονται 

εξολοκλήρου σε τρίτους και µε αυτό τον τρόπο η επιχείρηση µπορεί και διατηρεί τις 

παραγωγικές της διαδικασίες ή µόνο αυτές στις οποίες ανάγονται οι βασικές της 
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δραστηριότητες. Τα σηµαντικά οφέλη αφορούν τη µείωση λειτουργικών εξόδων και 

των χρόνων στον οποίο γίνονται οι εργασίες µε λίγες καθυστερήσεις και αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναµικού 

 

� Πολλαπλές παραλλαγές της ίδιας διαδικασίας  

Η ορθή λειτουργία των συστηµάτων επιχειρησιακών πόρων MS Navision και 

SAP και η εφαρµογή που επιφέρουν, είναι κατάλληλες σε κάθε περίπτωση και έχουν 

τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν µια βασική διαδικασία η οποία στο παρελθόν δεν 

ήταν λειτουργική. Οι καθυστερήσεις µειώνονται και ο χρόνος εκτέλεσης των 

εργασιών είναι λιγότερος.  

 

� Υβρίδια συγκεντρωτικών / αποκεντρωτικών λειτουργιών 

Αν η ορθή λειτουργία των συστηµάτων επιχειρησιακών πόρων MS Navision 

και SAP των επιχειρήσεων έχει ανασχεδιαστεί µε ορθό τρόπο, τότε και τα 

πλεονεκτήµατα του συγκεντρωτισµού και της αποκέντρωσης µπορούν να 

ανασχεδιαστούν σχετικά 

 

� Οι εργασίες αλλάζουν από απλά καθήκοντα σε πολυδιάστατη εργασία 

Όλοι οι εργαζοµένοι µπορούν να έχουν µια εικόνα της σχετικής διαδικασίας 

και να συµµετέχουν σε διάφορα βήµατα της εργασίας, έχοντας σχετικά µερίδια 

ευθύνης. Πλέον ασχολούνται µε ουσιώδη διαδικασίες και ευχάριστες. Η αίσθηση ότι 

καταφέρνουν κάτι σηµαντικό, ισχύει για όλους αλλά πλέον εκτελούν εργασίες µε 

περισσότερες απαιτήσεις, δυσκολίες και ευθύνες.  

 

� Η προετοιµασία για εργασία αλλάζει από την κατάρτιση σε εκπαίδευση  

Η κρίση των εργαζοµένων είναι πλέον απαραίτητη για τις πολυδιάστατες και 

ανασχεδιασµένες εργασίες και ως προς την ορθή λειτουργία των συστηµάτων 

επιχειρησιακών πόρων MS Navision και SAP. ∆εν είναι µόνο χρήσιµο οι εργαζόµενοι 

να εκτελούν κάποια συγκεκριµένη εργασία αλλά πρέπει και να γνωρίζουν τι ακριβώς 

κάνουν. Η συνεχής εκπαίδευση είναι απαραίτητη σε ένα σύγχρονο περιβάλλον 

εργασίας προκειµένου ο εργαζόµενος να µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.  
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� Ο Ρόλος Εργασίας των manager αλλάζει 

Η ευθύνη πλέον των manager, είναι οι εργαζόµενοι να εξελίσσονται. Το ίδιο 

ισχύει και για τις ικανότητές τους µε σκοπό να εκτελούν εργασίες µε αξία. Οι 

ικανότητες του manager θα πρέπει να είναι διαπροσωπικές και συµβουλευτικές 

 

� Η οργανωτική δοµή αλλάζει από ιεραρχική σε  επίπεδη 

Η µορφή των οργανωτικών δοµών είναι περισσότερο επίπεδη και όχι τόσο 

ιεραρχική µετά τον ανασχεδιασµό. Σύµφωνα µε τις διαδικασίες, οργανώνεται και η 

εργασία. Υπάρχει απευθείας επικοινωνία µε τα άτοµα τα οποία εργάζονται µέσα σε 

µια διαδικασία αλλά και µε όποιον χρειάζεται για βοήθεια. Η επικοινωνία των 

εργαζοµένων µε τα ανώτερα στελέχη είναι πιο εύκολη. ∆εν υπάρχουν γραφειοκρατίες 

και συµφορήσεις στη λειτουργία της επιχείρησης. Τα λειτουργικά κόστη µειώνονται 

καθώς και η ποιότητα των υπηρεσιών.  

2.5 Οφέλη που το Καθένα Προσφέρει στην Επιχείρηση 

  Αναφερόµενοι σχετικά στα οφέλη που µπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις 

η χρήση των επιχειρησιακών προγραµµάτων MS Navition και SAP, θα λέγαµε πως 

µέσω αυτών, οι ειδικοί στην Χρήση των προγραµµάτων αυτών, µπορούν να 

υλοποιήσουµε εξαιρετικά πολύπλοκες και σύνθετες λύσεις βασισµένες στη χρήση 

των συστηµάτων αυτών55
. Οι επιχειρήσεις µέσω της χρήσης των συστηµάτων αυτών, 

µπορούν να προσαρµόζουν το πρόγραµµα στις ανάγκες του πελάτη, χωρίς να 

αφήνουν επιχειρησιακές διαδικασίες έξω από την λύση µε την δικαιολογία πως "δεν 

τις υποστηρίζει το πρόγραµµα". Αναπτύσσουν νέα λειτουργικότητα, η οποία πάντα 

"δένει" αρµονικά µε την υφιστάµενη λειτουργικότητα56
. 

   

  Μπορούν επίσης να "σώσουν" αποτυχηµένες υλοποιήσεις. Τις περισσότερες 

φορές, πραγµατοποιώντας κάποιες µικρές και γρήγορες αλλαγές µπορεί να αλλάξει η 

κατάσταση δραµατικά προς το καλύτερο.Λόγω της µακροχρόνιας ενασχόλησης των 
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αντίστοιχων επιχειρήσεων πληροφοριακών συστηµάτων, µε το Microsoft® Dynamics 

NAV και SAP, η εξοικείωση είναι τόσο µεγάλη που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

είναι σίγουροι πως προσφέρουν την µέγιστη ποιότητα υπηρεσιών στον ελάχιστο 

δυνατό χρόνο, γεγονός που µειώνει σηµαντικά το κόστος των υπηρεσιών τους σε 

σχέση µε την απόδοση. Τέλος, σηµαντικά θετικό γεγονός είναι πως η υποστήριξη για 

ένα προϊόν όπως το Navision και το SAP, δεν µπορεί να προσφέρεται από µη 

εξειδικευµένους επαγγελµατίες  προς τις επιχειρήσεις. 

 

 

 

 

 

 

3. Κεφάλαιο Τρίτο : Συγκριτική Ανάλυση Συστηµάτων 

Επιχειρησιακών Πόρων MS Navision & SAP 

3.1  Σύγκριση των ∆ύο Συστηµάτων ως προς τις Λειτουργίες που Επιτελούν 

στις Επιχειρήσεις 

Επιχειρώντας µια βασική σύγκριση των δύο συστηµάτων επιχειρησιακών 

πόρων MS Navision και SAP και ως προς την εφαρµογή τους στις επχειρήσεις, θα 

λέγαµε πρώτιστα πως τα συστήµατα επιχειρησιακών πόρων MS Navision,  

υποστηρίζουν τις βασικότερες επιχειρηµατικές διαδικασίες και είναι δοµηµένα σε 

«λειτουργικά υποσυστήµατα» (functional modules). Το υποσύστηµα Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης είναι η καρδιά στα συστήµατα επιχειρησιακών πόρων MS Navision, και 

ανταλλάσσει πληροφορίες µε όλα τα υπόλοιπα υποσυστήµατα. Βασικές διαδικασίες 

της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης περιλαµβάνουν τη Γενική Λογιστική (General Ledger), 

την Αναλυτική Λογιστική (Analytical Ledger), τη ∆ιαχείριση Παγίων (Asset 
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Management), τις Οικονοµικές Καταστάσεις (Financial Statements), τους 

Εισπρακτέους Λογαριασµούς (Accounts Receivable), τους Πληρωτέους 

Λογαριασµούς (Accounts Payable) και τη ∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων (Treasury 

Management). Ανάλογα µε το βαθµό ολοκλήρωσης των συστηµάτων MS Navision 

υποστηρίζονται και άλλες διαδικασίες όπως ο Προϋπολογισµός (Budgeting), η 

Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based Costing) κα57
. 

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Πωλήσεων – Marketing στα 

συστήµατα επιχειρησιακών πόρων MS Navision, περιλαµβάνουν την 

Παραγγελιοληψία (Order Entry), την Τιµολόγηση (Invoicing), τη ∆ιαχείριση 

Συµβολαίων (Sales Contracts), το Μητρώο Πελατών (Customer Table), τα 

Αξιόγραφα (Open Items), και 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 ∆εδοµένων (EDI) και το Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο µέσω Internet (Electronic Commerce). Το υποσύστηµα των Πωλήσεων 

ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως µε τα υποσυστήµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 

Αποθήκευσης & ∆ιανοµής, και Παραγωγής. 

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Προµηθειών περιλαµβάνουν τον 

Έλεγχο και ∆ιαχείριση Αιτήσεων Αγοράς (Purchase Inquiries Control & 

Management), τη ∆ιαχείριση Εντολών Αγοράς (Purchase Orders Management), τον 

Έλεγχο Παραλαβών (Receipt Control), την Αξιολόγηση Προµηθευτών (Supplier 

Evaluation) και τη ∆ιαχείριση Συµβάσεων (Contract Management). Το υποσύστηµα 

των Προµηθειών ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως µε τα υποσυστήµατα 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, Αποθήκευσης & ∆ιανοµής, και  Παραγωγής. 

                                                 
57

 Ιωάννου Γ., (2006), Ολοκληρωµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων – Εφαρµογή 

στο Microsoft Business Solution Navision, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα 
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Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος Αποθήκευσης – ∆ιανοµής περιλαµβάνουν 

τη ∆ιαχείριση Αποθεµάτων (Inventory Control), και τον Προγραµµατισµό 

Απαιτήσεων ∆ιανοµής (Distribution Requirement Planning). Άλλες λειτουργίες που 

πιθανώς να υποστηρίζονται περιλαµβάνουν τη ∆ιαχείριση Αποθηκών (Warehouse 

Management) και τη ∆ιαχείριση Στόλου Φορτηγών (Fleet Management). Το 

υποσύστηµα της Αποθήκευσης & ∆ιανοµής ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα 

υποσυστήµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, Πωλήσεων–Marketing, Προµηθειών και 

Παραγωγής. 

Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστηµα Ανθρώπινων Πόρων 

περιλαµβάνουν 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 ∆ιαχείριση Επιπέδων Προσωπικού, 

Πιστοποιητικών Εκπαίδευσης και Σεµιναρίων. Το υποσύστηµα των Ανθρώπινων 

Πόρων ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως µε το υποσύστηµα Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης. 

Εικόνα 2. Αρχείο διαθεσιµότητας προϊόντων αποθήκης. 
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Οι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστηµα Παραγωγής 

περιλαµβάνουν τον Προγραµµατισµό Απαιτήσεων ∆υναµικότητας (Capacity 

Requirements Planning), το Μακροπρόθεσµο Προγραµµατισµό Παραγωγής (Master 

Production Scheduling), τον Προγραµµατισµό Απαιτήσεων Υλικών (Material 

Requirements Planning), τον Έλεγχο Παραγωγής (Production Control) και την 

Κοστολόγηση Παραγωγής (Production Cost Accounting). Άλλες λειτουργίες που 

πιθανώς να υποστηρίζει είναι η ∆οµή 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 ∆ιαχείρισης, Πωλήσεων – Marketing, Προµηθειών 

και Αποθήκευσης & ∆ιανοµής. 

Σχήµα Νο.4 - Η δεύτερη γενιά των ευρύτερων ERP συστηµάτων – ERP ΙΙ απαντά στην 

πρόκληση της Νέας Οικονοµίας στις επιχειρήσεις 

            Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί πως τα λειτουργικά αυτά υποσυστήµατα τα 

MS Navision και ως προς την γενικότερη τους εφαρµογή, υποστηρίζονται από τη 

βάση δεδοµένων του συστήµατος, στην οποία κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύεται µια 
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και µοναδική φορά. Η βάση δεδοµένων αποτελεί το πληροφοριακό µοντέλο της 

ολοκληρωµένης γνώσης της επιχείρησης. 

              Ως προς την λειτουργία των SAP στις επιχειρήσεις, θα λέγαµε πως αρκετοί 

συντελεστές επηρεάζουν την επιλογή της βάσης στην οποία θα στηριχθεί µια 

εφαρµογή των συστηµάτων αυτών. Βασικότεροι παράγοντες είναι ο αναµενόµενος 

όγκος δεδοµένων που θα αποθηκευτεί στη βάση, καθώς και το πόσο µεγάλες θα είναι 

οι απαιτήσεις σε επεξεργασία των δεδοµένων αυτών. Από άποψη χωρητικότητας, 

σχεδόν όλες οι βάσεις δεδοµένων είναι ικανές να ανταποκριθούν στις λειτουργικές 

απαιτήσεις µιας επιχείρησης.  

Για την ελληνική πραγµατικότητα, µεγέθη της τάξεως των 1500GΒ 

(Gigabytes) –τα οποία οι περισσότερες βάσεις µπορούν να διαχειριστούν– δύσκολα 

θα συναντήσει κανείς. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι ο όγκος των δεδοµένων µιας 

εφαρµογής SAP θεωρητικά σταθεροποιείται έπειτα από τρία περίπου χρόνια. Αυτό 

συµβαίνει επειδή µε τη χρήση µηχανισµών αρχειοθέτησης τα παλιά δεδοµένα 

αφαιρούνται από τη βάση και φυλάσσονται σε άλλα αποθηκευτικά µέσα. Έτσι, 

παραµένουν στη βάση µόνο τα δεδοµένα εκείνα των οποίων απαιτείται η άµεση 

διαθεσιµότητα58
. 

Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η απόδοση της βάσης, δηλαδή η ικανότητα 

της να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τα δεδοµένα που περιέχει. Ο αριθµός των 

ταυτόχρονων χρηστών αποτελεί µέτρο εκτίµησης του λειτουργικού φορτίου που θα 

αντιµετωπίσει. Στην περίπτωση του ΜS SQL Server 6.5, αναλυτές αναφέρουν -µε 

βάση µετρήσεις που έχουν κάνει- ότι ο µέγιστος αριθµός ταυτόχρονων χρηστών, για 

τους οποίους η βάση είχε ικανοποιητική απόδοση, περιοριζόταν στους 300. Η 

εταιρεία παραγωγής ΕRΡ ΒΑΑΝ, σε µετρήσεις που έχει διεξάγει για την έκδοση 7.0 

του ΜS SQL Server, αναφέρει ότι οι ονοµαστικοί χρήστες έφτασαν τους 3.000. Η 

ίδια η Microsoft ισχυρίζεται ότι µε τον MS SQL Sever 7.0 εγκατεστηµένο σε 

πλατφόρµα ΝΤ ο αριθµός των ταυτόχρονων χρηστών µπορεί να φτάσει τους 2.400
59

. 
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 Τατσιο;πουλος Η., Χατζηγιαννα;κης ∆. (2008). Επιχειρησιακη; Οργα;νωση µε τη βοη;θεια 

πληροφοριακω;ν συστηµα;των SAP. Εκδο;σεις Παπασωτηρι;ου, Αθη;να 

59
 Γεωργοπούλου, Ν., Β., Οικονόµου, Γ., Σ., 1995, “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για τη 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων”, Ευγ. Μπένου, Αθήνα. 
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Μια δευτερεύουσα ίσως παράµετρος, που πρέπει να εξεταστεί για την επιλογή 

µιας βάσης δεδοµένων, είναι οι απαιτήσεις που αυτή έχει σχετικά µε τη διαχείριση 

της. Σηµαντική διευκόλυνση στο έργο του διαχειριστή µιας βάσης αποτελεί η ύπαρξη 

εσωτερικών µηχανισµών, όπως, για παράδειγµα, εκείνος της αυτόµατης 

αναδιοργάνωσης του χώρου αποθήκευσης των δεδοµένων (reorganization). 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι βάσεις όπως ο MS SQL Server και η ADABAS D έχουν 

τη δυνατότητα αυτόµατης αναδιοργάνωσης, σε αντίθεση µε βάσεις όπως η ORACLE 

και η INFORMIX, οι οποίες για την εργασία αυτή απαιτούν ειδική διαδικασία. 

Η περίπτωση αλλαγής πλατφόρµας από Windows NT σε Unix, λόγω της 

δραµατικής αύξησης του όγκου των απαιτήσεων µιας εφαρµογής ΕRΡ µε το πέρασµα 

του χρόνου, είναι κάτι µάλλον ασυνήθιστο για τα δεδοµένα των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Πρέπει όµως να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι, αν µια τέτοια µετάβαση 

κριθεί αναγκαία, δεν είναι πάντα δυνατή. 

Ένα ακόµη κριτήριο επιλογής είναι το κατά πόσο το SAP στηρίζεται στη 

βάση µόνο για την αποθήκευση δεδοµένων ή αν αντίθετα η όλη υλοποίησή του 

βασίζεται στα εργαλεία ανάπτυξης που η βάση πιθανόν παρέχει. Πολλές 

κατασκευάστριες εταιρίες ΕRΡ χρησιµοποιούν ανεξάρτητα εργαλεία ανάπτυξης. Η 

SAP, για παράδειγµα, έχει αναπτύξει µια δική της γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία 

ονοµάζεται ABAP και χρησιµοποιείται για την υλοποίηση των επιπλέον απαιτήσεων 

που µπορεί να εµφανιστούν, όταν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στις λειτουργικές ανάγκες 

µιας επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, η επιλογή βάσης δεν περιορίζεται από την 

ύπαρξη των εργαλείων ανάπτυξης που αυτή µπορεί να διαθέτει. 

Σηµαντικό ρόλο για την επιλογή µιας βάσης δεδοµένων παίζει και η πολιτική 

συνεργασιών των κατασκευαστών ΕRΡ και ειδικότερα των SAP. Εταιρείες, οι οποίες 

παραδοσιακά είχαν ως αντικείµενο τους την κατασκευή βάσεων δεδοµένων, έχουν 

ήδη στραφεί στην κατασκευή ΕRΡ. Στις περιπτώσεις αυτές, η πολιτική προώθησης 

των προϊόντων τους οδηγεί στην πρόταση επιλογής της δικής τους βάσης δεδοµένων. 

Αν, για παράδειγµα, µια επιχείρηση επιλέξει για την κάλυψη των λειτουργικών της 

αναγκών το ΕRΡ της ORACLE, τότε είναι βέβαιο ότι η βάση δεδοµένων θα είναι και 

αυτή της ORACLE.  
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Αντίστροφα, δεν θα πρέπει να διαδραµατίσει κυρίαρχο ρόλο στην επιλογή 

µιας βάσης δεδοµένων η πρόταση του κατασκευαστή του SAP. Ο λόγος είναι ότι τις 

περισσότερες φορές πίσω από τις προτάσεις των κατασκευαστών κρύβονται 

στρατηγικές συµµαχίες σε επιχειρηµατικό επίπεδο, για τις οποίες οι πραγµατικές 

ικανότητες µιας βάσης έρχονται σε δεύτερη µοίρα60
. 

Επιχειρώντας µια σύγκριση στα παραπάνω, θα λέγαµε πως οι υλοποιήσεις των 

συστηµάτων ERP και ειδικότερα του MS Navision & SAP,  είναι από τη φύση τους 

απαιτητικές σε πόρους για τη λειτουργία τους. Ο όγκος των εργασιών που 

εκτελούνται καθηµερινά σε µια επιχείρηση και ο αριθµός των χρηστών που 

δουλεύουν ταυτόχρονα στο σύστηµα αυξάνουν σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις του 

συστήµατος ERP. Μέχρι πριν από µερικά χρόνια, εκεί που υπήρχαν αυξηµένες 

απαιτήσεις, η επιλογή του Unix ήταν µονόδροµος.  

Συστήµατα µε αρκετές χιλιάδες χρήστες και τεράστιους όγκους δεδοµένων 

ήταν αδύνατον να υλοποιηθούν σε Windows NT στις επιχειρήσεις για τα δύο αυτά 

συστήµατα61
. Η µετάβαση από τα NT 3.51 στα ΝΤ 4.0 βελτίωσε σηµαντικά την 

κατάσταση υπέρ της Microsoft. Η SAP µε βάση µετρητικά προγράµµατα που έχουν 

εκτελεστεί αναφέρουν ότι τα NT µπορούν να υποστηρίξουν µέχρι και 1000 

ταυτόχρονους χρήστες, χωρίς σηµαντική επιβάρυνση στην ταχύτητα επεξεργασίας. 

Μερικοί αναλυτές όµως είναι πιο συντηρητικοί στις εκτιµήσεις τους.  

Η AMR Research που εδρεύει στη Βοστόνη αναφέρει: «υπολογίζουµε τον 

αριθµό αυτό στους 250 ταυτόχρονους χρήστες. Αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει από 

750 έως 2.000 ονοµαστικούς χρήστες». Να σηµειωθεί ότι µε τον όρο «ταυτόχρονοι 

χρήστες» εννοείται ο µέγιστος αριθµός των χρηστών που θα µπορούσαν να εκτελούν 

κάποια εργασία στο σύστηµα την ίδια χρονική στιγµή και όχι όλους τους χρήστες του 

συστήµατος (ονοµαστικοί χρήστες)62
. 
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Για τα ελληνικά δεδοµένα, τα νούµερα αυτά ανήκουν στο άνω όριο των 

λειτουργικών απαιτήσεων µιας επιχείρησης. Πρακτικά, στις περισσότερες ελληνικές 

εταιρείες, ο αριθµός ταυτόχρονων χρηστών δύσκολα θα ξεπεράσει τους 200. 

Επιχειρήσεις τέτοιων απαιτήσεων θα µπορούσαν να επιλέξουν χωρίς προβλήµατα τα 

Windows NT ή τα νεοεµφανισθέντα Windows 2000. Ένα µειονέκτηµα των Windows 

NT είναι η µειωµένη τους σταθερότητα σε σύγκριση µε το Unix. Τα «κολλήµατα» 

δεν είναι άγνωστο φαινόµενο στους διαχειριστές συστηµάτων NT. Αυτό βέβαια δεν 

σηµαίνει ότι ένα σύστηµα Unix δεν αντιµετωπίζει παρόµοια προβλήµατα. Στατιστικά 

όµως κάτι τέτοιο είναι πιο σπάνιο. 

Το κόστος ενός λειτουργικού συστήµατος MS Navision & SAP, εξαρτάται 

κυρίως από το µέγεθος της υλοποίησης. ∆ιάφοροι αναλυτές αλλά και χρήστες 

υποστηρίζουν ότι τα συστήµατα NT µπορούν να υλοποιηθούν µε 25% έως 50% 

µικρότερο κόστος από τις αντίστοιχες υλοποιήσεις Unix. Σύµφωνα µε την εταιρεία 

συµβούλων Aberdeen Group της Βοστόνης, από την πλευρά του εξοπλισµού 

hardware, µια υλοποίηση Unix κοστίζει τρεις έως οκτώ φορές περισσότερο από την 

αντίστοιχη µε NT.  

Σηµαντικό παράγοντα για την επιλογή της πλατφόρµας πάνω στην οποία θα 

υλοποιηθεί ένα σύστηµα MS Navision & SAP αποτελεί η ήδη υπάρχουσα –

ανθρώπινη κυρίως–υποδοµή της. Μια επιχείρηση η οποία έως τώρα χρησιµοποιούσε 

µόνο Unix για τις διάφορες ανάγκες της λειτουργίας της σίγουρα έχει στελέχη που 

εύκολα θα µπορούσαν να διαχειριστούν µια ακόµα «µηχανή Unix».  

Αντίθετα, είναι πιθανόν να χρειαζόταν να δαπανήσει επιπλέον χρήµατα για 

την πρόσληψη ανθρώπων που γνωρίζουν τη διαχείριση ενός συστήµατος σε 

περιβάλλον Windows NT. Ακόµη δυσκολότερα θα ήταν τα πράγµατα στην 

περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιούσε έως σήµερα συστήµατα που 

λειτουργούν µόνο σε περιβάλλον Windows και σκοπεύει να κάνει την υλοποίηση 

ΕRΡ σε πλατφόρµα Unix. Εδώ η ανάγκη πρόσληψης ανθρώπων που γνωρίζουν  είναι 

επιβεβληµένη, αφού η διαχείριση ενός Unix δεν είναι κάτι που µαθαίνεται από τη µια 

µέρα στην άλλη. Το κόστος λοιπόν σε ανθρώπινη υποδοµή πρέπει να συνεκτιµηθεί 

στην επιλογή της πλατφόρµας υλοποίησης. 
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3.2 Σύγκριση των ∆ύο Συστηµάτων ως προς τις Λύσεις Εµπορικών 

Συναλλαγών που Προσφέρουν στις Επιχειρήσεις 

Αναφερόµενοι σχετικά στην σύγκριση των δύο συστηµάτων MS Navision & 

SAP και ως προς τις εµπορικές λύσεις που προσφέρουν στις επιχειρήσεις, θα λέγαµε 

πως τα δύο αυτά συστήµατα αποσκοπούν πέρα των υπολοίπων στοιχείων της 

εύρυθµης λειτουργίας των τµηµάτων, αποσκοπούν και στην ανάπτυξη του εµπορίου 

τους και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου 

σχετικά.  

Για το σκοπό αυτό, θα λέγαµε σχετικά πως µε την ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου στο Internet και την ευκολία διάδοσής του σε όλο τον κόσµο, 

δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τους λόγους που οι περισσότερες 

επιχειρήσεις θέλουν να δηµιουργήσουν µε γρήγορο ρυθµό τους δικούς τους  

 

δικτυακούς τόπους. Η επένδυση που χρειάζεται είναι µικρή, συγκρινόµενη µε 

αυτή που θα χρειάζονταν οι φυσικές τοποθεσίες σηµείων πώλησης και το αρχικό 

στήσιµο ολοκληρώνεται σε σύντοµο σχετικά χρόνο. 

Εικόνα 3. Περιβάλλον Navision απεικόνισης εντολών Πώλησης. 
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Εφόσον οι περισσότερες µεγάλες εταιρείες έχουν ήδη επενδύσει στη αγορά 

ενός πακέτου ολοκληρωµένης διαχείρισης πόρων (ERP) όπως το MS Navision & 

SAP, είναι φυσικό να προσπαθούν να το µεγαλώσουν προς την κατεύθυνση µιας 

ιστοσελίδας (web site). Η διαχείριση παραγγελιών και η παρακολούθηση παράδοσης 

προϊόντων είναι ήδη µέρη ενός συστήµατος MS Navision & SAP και πολλοί 

πιστεύουν ότι µπορούν να πάρουν άµεσα τη θέση τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

∆υστυχώς, οι εµπειρίες µερικών από τους πρωτοπόρους δείχνουν ότι τα πράγµατα δεν 

είναι ακριβώς έτσι. Πολλά από τα συστήµατα MS Navision & SAP, αποτελούν 

συµπαγή και ολοκληρωµένα πακέτα µε λίγες δυνατότητες αλλαγής και προσθήκης.  π 

         Υπάρχουν όµως τρόποι για να βρεθεί µια διέξοδος στην ανάπτυξη, τη 

βελτιστοποίηση και τη χρήση των συστηµάτων MS Navision & SAP στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο. Οι πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών περιλαµβάνουν 

συνήθως τη διάσπαση των συστηµάτων αυτών σε ξεχωριστά κοµµάτια (modules), 

ώστε να ανοιχτούν και να δηµιουργηθούν εργαλεία για την ξεχωριστή χρήση τους. Οι 

βάσεις δεδοµένων των συστηµάτων MS Navision & SAP αρχίζουν σιγά σιγά να 

υπακούουν σε συγκεκριµένες µορφοποιήσεις και να συµπεριφέρονται οµοιόµορφα η 

µια µε την άλλη. Τις πιο πολλές φορές, οι χρήστες των συστηµάτων MS Navision & 

SAP, καθώς και οι προγραµµατιστές τους συµφωνούν ότι είναι απαραίτητη η 

διαµόρφωσή τους σε ξεχωριστά συµπαγή κοµµάτια, ώστε να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και να διευκολύνουν την κίνηση 

προς το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εµπόριο63
. 

Η χρήση του πλοηγού (browser) είναι απόλυτης σηµασίας και για εφαρµογές 

εσωτερικής χρήσης σε µια εταιρεία. Οι υπάλληλοι µιας επιχείρησης µπορούν πλέον 

να εισάγουν και να διαµορφώνουν λεπτοµέρειες που την αφορούν σε ό,τι έχει σχέση 

µε τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως το αν αποκτήσουν επιπλέον παιδί (που αλλάζει 

πλέον τον τρόπο φορολόγησης) ή ακόµα και τη διεύθυνση τους, τους λογαριασµούς 

τράπεζας τους οποίους επιθυµούν να λαµβάνουν το µισθό τους κλπ. 

Ο browser είναι επίσης ανεκτίµητος και στους τεχνικούς της µηχανοργάνωσης 

µιας εταιρείας, αφού οι χρόνοι που απαιτούνται για την εγκατάσταση ενός νέου Η/Υ 
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σε κάθε υπάλληλο και των προγραµµάτων που αυτός θα χρησιµοποιεί µειώνονται 

δραστικά. Ακόµα και αλλαγές στα προγράµµατα ή εφαρµογές που χρησιµοποιεί ο 

καθένας, µεταφέρονται µέσω του browser χωρίς την ανάγκη επίσκεψης του τεχνικού 

σε κάθε διαφορετικό σηµείο της εταιρείας. 

Οι µεγάλες εταιρείες συστηµάτων ΕRΡ έχουν ξεκινήσει ήδη τη µεταφορά των 

συστηµάτων τους στο διαδίκτυο. Η SAP δηµιούργησε µια µεγάλη γκάµα εφαρµογών 

ηλεκτρονικού εµπορίου που συνδέονται άµεσα µε το R/3 και παρουσίασε on-line το 

mySAP.com, το δικό της χώρο στο διαδίκτυο, µέσα από τον οποίο παρουσιάζει αυτές 

τις εφαρµογές. Τώρα, προχωρεί στη µετατροπή του mySAP.com σε portal, 

προσπαθώντας να κρατήσει ένα κοµµάτι από την πίτα. Η Oracle παρουσίασε µια 

σουίτα εφαρµογών, µία από τις οποίες επιτρέπει στο σύστηµα ΕRΡ και στις 

εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου να µοιραστούν τις ίδιες βάσεις δεδοµένων. Τέλος, 

η Peoplesoft παρουσίασε την τελευταία έκδοση του συστήµατος της µε δυνατότητες 

αγορών και πωλήσεων, καθώς και διαχείρισης πελατών on-line. 

Το πρώτο στάδιο στη µεταφορά των συστηµάτων MS Navision & SAP στο 

∆ιαδίκτυο, είναι η χρήση του browser για την παρακολούθηση των εφαρµογών, µέσω 

προσθήκης κώδικα HTTP, HTML ή Java. Αυτό το στάδιο, λένε οι ειδικοί, έχει 

τελειώσει. Το επόµενο, που µόλις έχει ξεκινήσει, είναι η αλλαγή των ίδιων των 

συστηµάτων ΕRΡ και η επαναδηµιουργία τους σε γλώσσες που είναι κατάλληλες για 

το Internet, ώστε να είναι τα ίδια διαθέσιµα ως δικτυακές εφαρµογές και να τρέχουν 

επάνω στο ίδιο το ∆ιαδίκτυο64
. 

Με το e-commerce και το e-business, όλες οι εταιρείες συστηµάτων MS 

Navision & SAP έρχονται πλέον να παρέχουν αυτό που ακριβώς ζητούν οι πελάτες: 

µοριοποίηση (componentization), ανοιχτές διεπαφές, εύκολη χρήση και σύνδεση µε 

τις εσωτερικές βάσεις δεδοµένων. 
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Βάσει των ανωτέρω λοιπόν, σηµειώνεται πως οι σηµαντικότεροι 

κατασκευαστές λογισµικού MS Navision & SAP στρέφονται πλέον και εκτός των 

ορίων της επιχείρησης. Καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια ολοκλήρωσης των 

συστηµάτων MS Navision & SAP µε εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου 

επιχείρησης προς επιχείρηση (business to business – B2B) και επιχείρησης προς 

καταναλωτή (business to consumer – B2C).  

 

Οι προσπάθειες εστιάζονται στη σύνδεση των συναλλαγών των επιχειρήσεων 

στο διαδίκτυο µε back office λειτουργίες των επιχειρησιακών συστηµάτων. Τα 

συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων περιλαµβάνουν περιβάλλοντα 

προσαρµόσιµα στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για χρήση µε την υπάρχουσα 

υποδοµή πληροφορικής, ηλεκτρονικές αγορές στο διαδίκτυο, και εφαρµογές που 

αφορούν στην αλυσίδα προµηθειών. 

Εικόνα 4. Περιβάλλον Navision Πωλήσεων και Παραλαβών. 
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Επίσης, οι «αναδυόµενες» τεχνολογίες Πληροφορικής, σε συνδυασµό µε τη 

ραγδαία εξάπλωση του Internet, καλλιεργούν µεγάλες ελπίδες για την αλλαγή των 

κοστοβόρων, χρονοβόρων και µη αποτελεσµατικών διαδικασιών διεκπεραίωσης των 

προµηθειών, επιτρέποντας σηµαντικές βελτιώσεις σε όρους λιγότερης διοικητικής 

επιβάρυνσης, καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών, ταχύτερης ικανοποίησης των 

απαιτήσεων των πελατών και περισσότερης ευελιξίας. Καθώς οι περισσότεροι 

οργανισµοί και επιχειρήσεις ξοδεύουν το 1/3 του συνολικού προϋπολογισµού του 

στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, η διαδικασία των προµηθειών αποκτά σηµαντική 

επιχειρηµατική αξία. 

 

Οι εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου µπορούν να αποτελέσουν µια λύση 

για τη βελτίωση ολόκληρης της επιχειρηµατικής διαδικασίας των προµηθειών, η 

οποία συνήθως αποτελείται από επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες. Οι 

ηλεκτρονικές προµήθειες αφορούν στην ηλεκτρονική προσφορά και προµήθεια 

αγαθών και υπηρεσιών. Για τους αγοραστές, το βασικότερο πλεονέκτηµα µιας 

τέτοιας λύσης είναι η µεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής προµηθευτών, που µε τη 

σειρά της οδηγεί σε χαµηλότερο κόστος, καλύτερη ποιότητα και βελτιωµένη 

παράδοση των προµηθευόµενων προϊόντων, καθώς και σε µείωση του κόστους της 

Εικόνα 5. Περιβάλλον Navision Παραγγελιοδοσίας. 
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ίδιας της διαδικασίας εύρεσης προµηθευτών. Η ηλεκτρονική διαπραγµάτευση, η 

ηλεκτρονική υπογραφή συµβολαίων και η συνεργασία υπό προδιαγραφές µπορούν να 

συµβάλλουν στο να µειωθούν περαιτέρω ο χρόνος και το κόστος διεξαγωγής της 

διαδικασίας των προµηθειών. 

Τέλος, για τους προµηθευτές, τα πλεονεκτήµατα είναι η δυνατότητα υποβολής 

προσφορών σε παγκόσµια κλίµακα, το χαµηλό σχετικά κόστος υποβολής προσφορών 

και η δυνατότητα συνεργασίας µε άλλους προµηθευτές για την υποβολή κάποιας 

κοινής προσφοράς (εφόσον η εφαρµογή υποστηρίζει τέτοιου είδους συνεργασίας). 

∆εν πρόκειται δηλαδή για τη διαδικασία απλά συλλογής και αξιολόγησης των 

προσφορών, αλλά για την ηλεκτρονική συνεργασία µε υπάρχοντες προµηθευτές. 

Επιπλέον πολύ σηµαντικό είναι η µείωση του κόστους των προµηθειών και η 

εξάλειψη των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

3.3 Σύγκριση των ∆ύο Συστηµάτων ως προς τα Οφέλη που Προσφέρουν 

Σχετικά στις Επιχειρήσεις 

Αναφερόµενοι στα οφέλη που προσφέρουν τα δύο αυτά συστήµατα και ως 

προς την εφαρµογή και λειτουργία τους στις επιχειρήσεις, θα λέγαµε πως αυτές 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε τις εξής κινήσεις65
. 

 

- Αποφυγή Απλοϊκής Μορφή ∆ιοίκησης  

 

Η φιλοσοφία της διοίκησης των επιχειρήσεων που εφαρµόζουν συστήµατα 

επιχειρησιακών πόρων MS Navision & SAP, αποσκοπεί στην εξάλειψης της όποιας 

περιττής ανθρώπινης ενέργειας που ονοµάζεται λιτή διοίκηση. Η λειτουργία αυτή 

λαµβάνει χώρα µέσα στην επιχείρηση και απορροφά συγκεκριµένους πόρους. 

Συγκεκριµένα όταν γίνεται λόγος για ενέργειες λιτής διοίκησης γίνεται αναφορά στην 

Ιαπωνία στην οποία πρωτοεµφανίσθηκε και αναπτύχθηκε αυτή η φιλοσοφία µε την 

ονοµασία Muda όπου στην ιαπωνική ορολογία σηµαίνει κάτι που είναι άχρηστο και 
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περιττό. Αλλά και στην αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία έχει δοθεί ο όρος waste. Έτσι 

µε τον όρο Mudα χαρακτηρίζεται η ενέργεια κατά την οποία66
 : 

 

• διορθώνονται τα λάθη  

• η παραγωγή προϊόντων που δεν πωλείται στην αγορά 

• οι εργαζόµενοι που µετακινούνται σε σηµεία χωρίς κάποιο λόγο 

Οι τύποι των παραπάνω ενεργειών είναι επτά και αναφέρονται σχετικά στην : 

• Πλεονάζουσα παραγωγή 

• Αποθηκευτικούς χώρους  

• Περιττά βήµατα σε σχετικές διαδικασίες 

• Άσκοπη κίνηση 

• Λάθη 

• Αναµονή 

• Μετακίνηση 

Οτιδήποτε είναι περιττό σε µια επιχείρηση µπορεί να εξαλειφθεί και την ίδια 

στιγµή να  η αξία η οποία προκύπτει να αναπτυχθεί και να αναδεχθεί. Η λειτουργία 

της λιτής διοίκησης αποτελεί µια ενέργεια µε την οποία η επιχείρηση είναι σε θέση να 

ικανοποιήσει και να καταφέρει όσα πιο πολλούς στόχους µπορεί και να έχει 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Φυσικά η ενέργεια αυτή έχει αντίκτυπο και στους 

εργαζοµένους από τη στιγµή οι ίδιοι αντιµετωπίζουν την εργασία τους µε µεγαλύτερη 

απόλαυση και ικανοποίηση αφού τη βρίσκουν ενδιαφέρουσα. Οι ενέργειες τους 

παράγουν αξία. Τα  στάδια τα οποία αποτελούν τη διαδικασία µετατροπής του 

τρόπου διοίκησης σε λιτή διοίκηση είναι πέντε67
: 

• Αναγνώριση αξίας 

• Καθορισµός ρεύµατος αξίας 

• Ροή 

• Έλξη 

• Τελειότητα 
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- Αναγνώριση Αξίας 

 

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, η αξία για τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν 

συστήµατα επιχειρησιακών πόρων MS Navision & SAP, αποτελεί το βασικό σηµείο 

και το κέντρο της φιλοσοφίας της ορθής διοίκησης. Μόνο ο τελικός  καταναλωτής 

είναι σε θέση να αναγνωρίσει την αξία. Η αξία µπορεί να εκφρασθεί µε κάποιο 

προϊόν ή και υπηρεσία η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καταναλωτή68
. 

Αφορά τις ανάγκες κάποια συγκεκριµένη στιγµή και φυσικά να είναι προσφέρεται και 

σε συγκεκριµένη τιµή. Οι παραγωγοί είναι αυτοί που δίνουν την αξία αλλά το 

πρόβληµα είναι ότι ένας  µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων δεν είναι σε θέση να 

κατανοήσει την πραγµατική αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών.  

 

Έτσι ως αποτέλεσµα δηµιουργούνται αγαθά και υπηρεσίες οι οποίες αν και 

µπορεί να είναι καλά σχεδιασµένες, δεν πωλούν αφού οι καταναλωτές δεν  τα 

χρειάζονται. Έτσι από τη διαδικασία της διοίκησης αρχίζει µια συνειδητή προσπάθεια 

προκειµένου να ορισθεί η αξία ακριβώς σε σχέση µε τους όρους του προϊόντος, τα 

χαρακτηριστικά του που είναι συγκεκριµένα και φυσικά πάντα µετά από συζήτηση µε 

τους καταναλωτές. Για να ολοκληρωθεί όµως αυτή η διαδικασία θα πρέπει η 

διοίκηση της κάθε επιχείρησης να αναφέρει τα στοιχεία εκείνα τα οποία αναφέρονται 

στα παλαιά της αγαθά και συγκεκριµένα από την παραγωγή µέχρι και τη διάθεσή 

τους. Το νέο όραµα για τα νέα αγαθά θα σχεδιασθεί µόλις ορισθεί η αξία 

διαµορφωθεί για αυτά και επίσης θα αφορά και την παραγωγή  και τη µεταφορά τους 

στους καταναλωτές69
.  

 

- Καθορισµός του Ρεύµατος Αξίας  

 

Το ρεύµα αξίας σχετίζεται µε τις ενέργειες αυτές οι οποίες είναι απαραίτητες 

προκειµένου ένα αγαθό να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Έτσι το ρεύµα αξίας στη 
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συνολική διαδικασία της ορθής διοίκησης αποτελείται από τρία βασικά διοικητικά 

καθήκοντα70
 : 

 

• Επίλυση προβληµάτων 

• ∆ιοίκηση πληροφορίας 

• Φυσική διανοµή 

Η επίλυση των προβληµάτων αναφέρεται στη «σύλληψη» και την παραγωγή 

ενός αγαθού. Η διοίκηση της πληροφορίας αφορά όλες τις ενέργειες και 

συγκεκριµένα από τη λήψη παραγγελίας µέχρι το στάδιο του προγραµµατισµού της 

παραγωγής. Η φυσική διανοµή αφορά τη µεταφορά πρώτων υλών που χρειάζονται 

για την παραγωγή µέχρι και τη µεταφορά των αγαθών στους τελικούς καταναλωτές. 

Το επόµενο βήµα για τη µετατροπή της φιλοσοφίας η οποία υπάρχει ήδη στη 

διοίκηση σε λιτή διοίκηση είναι να καθορισθεί το συνολικό ρεύµα αξίας. Υπάρχουν 

τρεις κατηγορίες βηµάτων οι οποίες φαίνονται από την ανάλυση και την καταγραφή 

των όλων ενεργειών.  Τα βήµατα αυτά  είναι71
 :  

 

• Βήµατα τα οποία είναι αξιόλογα και θεωρούνται απαραίτητα για 

επιχείρηση 

• Ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καµία αξία αλλά είναι αναπόφευκτες  µε 

δεδοµένο  τρόπο λειτουργίας  

• Ενέργειες οι οποίες αν και δε δίνουν καµία  αξία εύκολα µπορούν να 

αποφευχθούν από το ρεύµα αξίας.  

Από τη στιγµή που το ρεύµα διοίκησης διαπερνά όλο το ρεύµα αξίας είναι 

αποτελεσµατική. Αλλά πρέπει να αφορά το ρεύµα αξίας για ένα αγαθό και πέρα από 

τα όρια µιας επιχείρησης που είναι στενά. Έτσι θεωρείται ότι το ρεύµα αξίας 

αποτελείται από κάποιες ενέργειες οι οποίες κάνουν κάποιες επιχειρήσεις 

διαφορετικές να συµµετέχουν σε αυτό σε οποιοδήποτε ποσοστό  το οποίο αφορά 

τόσο την παραγωγή όσο και τη κατανάλωση   και τη  διάθεση του αγαθού. 

                                                 
70

 Ιωάννου Γ., (2006), Ολοκληρωµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων – Εφαρµογή 
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∆ηµιουργείται ένα κανάλι που αφορά το ρεύµα αξίας από όλες τις εµπλεκόµενες 

πλευρές και µέσα από αυτό αποβάλλονται οτιδήποτε είναι άχρηστο και περιττό.  

 

Τέλος, η θεώρηση των σχέσεων πρέπει να είναι διαφορετική σύµφωνα µε τη 

φιλοσοφία της λιτής διοίκησης, ανάµεσα στις επιχειρήσεις. Απαραίτητη στοιχεία 

είναι: 

• η στρατηγική 

• η συνεργασία 

•  η διαφάνεια  

 

- Ορθή Ροή Εντός της Επιχείρησης 

 

Το στάδιο αυτό θεωρείται το πιο σηµαντικό στη ορθή ροή πληροφοριών εντός 

της επιχείρησης και φυσικά µπορεί να επέλθει και µέσω της χρήσης των συστηµάτων 

επιχειρησιακών πόρων MS Navision & SAP. Στο στάδιο αυτό το απαραίτητο στοιχείο 

είναι η αναθεώρηση της δοµής η οποία επικρατεί σε πολλές επιχειρήσεις και ο εκ 

νέου ανασχεδιασµός τους. Όλες οι συγκεκριµένες λειτουργίες και δραστηριότητες 

συµβάλλουν στη διοίκηση και οµαδοποιούνται σε λειτουργικά τµήµατα.  

 

Έτσι  σύµφωνα µε τα παραπάνω, η αποδοτικότητα των εργαζοµένων 

βελτιώνεται και ταυτόχρονα η διοίκηση αυτών µετατρέπεται σε πιο εύκολη υπόθεση. 

Αυτό που γίνεται στην πραγµατικότητα είναι ότι µια εργασία συντελείται από ένα 

τµήµα και το αποτέλεσµά της αποθηκεύεται προκειµένου να περάσει στην επόµενη 

εργασία και στο τµήµα το οποίο θα την εκτελέσει. Η αποθήκευσή της γίνεται σε 

µαζική µορφή.  

 

Αλλά σύµφωνα µε τα παραπάνω η ροή της πληροφορίας και εργασίας δεν 

αναφέρεται ως συνεχής. Αν ληφθεί υπόψη ότι η αξία για τον καταναλωτή είναι το 

ίδιο το αγαθό το οποίο του καλύπτει κάποιες ανάγκες του και έχει µια ορισµένη τιµή 

και του προσφέρεται σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, κατά τη διαδικασία της 

ροής εργασίας, πολλά µεγάλα ποσά άχρηστα αποβάλλονται. Το πλέον σηµαντικό 

είναι ο καταναλωτής να έχει το αγαθό γρηγορότερα και φυσικά σε χαµηλότερο 
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κόστος. Και θα καλύψει πιο γρήγορα τις ανάγκες του. Τα βασικά χαρακτηριστικά 

είναι τα εξής: 

 

• Μη συµφόρεση εργασίας 

• ∆εν υπάρχουν καθυστερήσεις 

• Η παραγωγικότητα αυξάνεται  

• Το κατά µονάδα κόστος εργασίας µειώνεται 

• Μείωση αναγκών για αποθηκευτικούς χώρους αφού η παραγωγή των 

αγαθών είναι γρήγορη και ο τελικός καταναλωτής τα έχει άµεσα.  

• Η απόδοση της επένδυσης είναι ταχεία  

• ∆υνατότητα για περισσότερες πωλήσεις µε συγκεκριµένο κύκλο ζωής 

αγαθών . 

- Επίτευξη Τέλειας Λειτουργίας της Επιχείρησης  

  

Από τη στιγµή που οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν τη φιλοσοφία επιχειρησιακών 

πόρων MS Navision & SAP, είναι γεγονός ότι και οι εργαζόµενοι µπορούν να 

κατανοήσουν µε την πάροδο του χρόνου ότι η επιχείρηση αρχίζει και βελτιώνεται, 

αποδίδει και οι δυνατότητές της µπορούν να καλυτερεύουν για πολλά χρόνια. Έτσι µε 

αυτό τον τρόπο κατά τον οποίο το ότι περιττό εξαλείφεται από την επιχείρηση και το 

µόνο που αποµένει είναι η αξία στην επιχείρηση, η ίδια οδηγείται στην τελειότητα. 

Αλλά πρέπει να ειπωθεί και το γεγονός ότι παρατηρούνται και δυο συνιστώσες οι 

οποίες αφορούν τη µέθοδο αυτή.  

 

• Η συνιστώσα που αφορά τη βελτίωση της επιχείρησης µε τρόπο ριζικό 

και άµεσο 

• Η συνιστώσα η οποία είναι συνεχής και οδηγεί την επιχείρηση στην 

τελειότητα σταδιακά 

Είναι επίσης σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η χρήση νέων τεχνολογιών είναι 

συχνή µιας και η εφαρµογή της λιτής διοίκησης σε µια επιχείρηση το απαιτεί. Σε 

πολλές περιπτώσεις τα τεχνολογικά συστήµατα είναι απλά στο βαθµό της λιτής 

διοίκησης.  
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Επίλογος – Συµπεράσµατα 

Βάση των όσων αναφέραµε παραπάνω, θα λέγαµε πως οι υπεύθυνοι οι οποίοι 

εφαρµόζουν ένα σύστηµα επιχειρησιακών πόρων µε σκοπό την επίτευξη 

ανασχεδιασµού επιχειρηµατικών διαδικασιών εντός της αγοράς που λειτουργούν, θα 

λέγαµε πως θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σηµασία στο τέλος της διαδικασίας 

υλοποίησης του πληροφοριακού συστήµατος το οποίο αποτελεί το έναυσµα µιας 

συνεχούς διαδικασίας βελτίωσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων και των 

ευκαιριών που παρέχει το νέο σύστηµα.  

Μέσω της ορθής λειτουργίας των συστηµάτων επιχειρησιακών πόρων MS 

Navision και SAP, ο πραγµατικός στόχος είναι να αποκτήσει ο οργανισµός όλες τις 

ικανότητες και τα οφέλη που προσφέρει το σύστηµα, διασχίζοντας τα τρία στάδια 

γρήγορα και µε επιτυχία, ακολουθώντας ορισµένες αποδεδειγµένα καλές πρακτικές. 

Ο προσανατολισµός αυτών των πρακτικών δεν είναι ο εκ νέου σχεδιασµός 

καλύτερων πρακτικών ή η επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης των απαιτήσεων, 

αλλά η πλήρης εκµετάλλευση του συστήµατος που θα οδηγήσει σε σηµαντικά 

αποτελέσµατα. Οι συνιστώµενες λοιπόν πρακτικές -κατά την Deloite & Touche- 

µέσω της ορθής λειτουργίας των συστηµάτων επιχειρησιακών πόρων MS Navision 

και SAP, είναι οι εξής: 

� Επικέντρωση στις ικανότητες και στα οφέλη, όχι µόνο στην έναρξη της 

παραγωγικής χρήσης. 

� Η έναρξη της παραγωγικής χρήσης του συστήµατος είναι ένα πολύ σηµαντικό 

σηµείο στη διαδικασία εφαρµογής και εκµετάλλευσης ενός ΕRΡ, σε καµία 

περίπτωση όµως δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό για κανέναν εµπλεκόµενο 

φορέα. Κατά την έναρξη της παραγωγικής χρήσης του συστήµατος δεν είναι 

δυνατόν να αποκοµίσουµε όλα τα δυνατά επιχειρηµατικά οφέλη. Αυτό θα συµβεί 

στη συνέχεια. Γι’ αυτό άλλωστε και ξεκινά µια νέα και διαρκής προσπάθεια 

άντλησης ικανοτήτων. Η ενέργεια αυτή όµως θα πρέπει να είναι σχεδιασµένη 

ώστε να αποδίδει τα αναµενόµενα, θα πρέπει δηλαδή να οριστούν οι χρονικοί 

ορίζοντες εντός των οποίων αναµένουµε την πραγµατοποίηση των στόχων µας, 

οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται, όχι όµως εις βάρος των στόχων που έχουν 

τεθεί. Συνεπώς, είναι προτιµότερο να αναβληθεί η προγραµµατισµένη 
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ηµεροµηνία της παραγωγικής χρήσης, παρά να παρουσιαστεί κάποιο από τα 

αναµενόµενα οφέλη, τα οποία είναι ο κύριος στόχος. Κατ' επέκταση, είναι 

επιτρεπτό να παραβιαστεί το πρόγραµµα συνέχειας αφού βασικός στόχος είναι η 

απόκτησης δυναµικής που εγγυάται η ολοκλήρωση της επιχείρησης. 

∆εν θα πρέπει οι υπεύθυνοι να παραλείπουν πως οι επιχειρηµατικές 

διαδικασίες ανασχεδιασµού στην επιχείρηση, ο πραγµατικός στόχος του οργανισµού, 

ο προορισµός του, είναι ευρύτερος της αποστολής-του ως οργανισµού και ακόµη και 

το πιο προσχεδιασµένο πρόγραµµα δεν θα τον οδηγήσει από µόνο του εκεί. Αυτό 

µάλιστα διαπιστώνεται κατά την έναρξη της παραγωγικής δράσης του συστήµατος. 

Τότε οι άνθρωποι αναρωτιούνται τι πρόκειται να ακολουθήσει, πότε θα τελειώσει η 

όλη διαδικασία και γιατί έγινε αυτή η προσπάθεια.  

Τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο θα πρέπει να επαναβεβαιωθεί και να 

εξασφαλιστεί ότι όλοι στον οργανισµό έχουν το ίδιο όραµα και ενστερνίζονται τα 

βασικά κίνητρα που οδήγησαν στην επιλογή στην εισαγωγή ενός λογιστικού 

πληροφοριακού συστήµατος και κατανοούν τα οφέλη και τις ικανότητες που θα 

αποκτήσουν. Θα µπορούν στη συνέχεια να κρίνουν τη στιγµή εκπλήρωσης των 

στόχων και την άφιξη στον προορισµό τους.  

Η ευθυγράµµιση επί του ορισµού έχει να κάνει µε τους ανθρώπους, αυτοί θα 

πρέπει να ευθυγραµµιστούν µε την υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης που θα τους 

εκπαιδεύσει, θα αντιµετωπίσει µε τον ενδεδειγµένο τρόπο τις προσδοκίες τους και θα 

βρίσκεται σε µια συνεχή κατάσταση αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους 

µε σκοπό την ορθή λειτουργία των συστηµάτων επιχειρησιακών πόρων MS Navision 

και SAP. Ενέργειες που πρέπει να γίνουν µετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης είναι 

παρόµοιες µε αυτές που έγιναν κατά τη διάρκεια της.  

Συνεπώς, θα πρέπει να προγραµµατιστούν και να συγχρονιστούν οι νέες 

δραστηριότητες, να κατανεµηθούν οι ανάλογοι πόροι, να ενεργοποιηθούν οι νέοι 

ρόλοι, να υπάρχουν συνεχής εκπαίδευση και κίνητρα για τους εργαζόµενους. Όλα θα 

πρέπει να είναι προγραµµατισµένα πριν ακόµη αρχίσει η παραγωγική χρήση. 

 Πολλοί οργανισµοί χρησιµοποιούν σε µεµονωµένες περιπτώσεις την 

επιχειρηµατική τους περίπτωση (business case) ως στατικό εργαλείο, µε σκοπό τη 
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διαφύλαξη των επενδύσεων και των κεφαλαίων τους µέσω της ορθής λειτουργίας των 

συστηµάτων επιχειρησιακών πόρων MS Navision και SAP. Όµως το business case 

είναι ένα διαχειριστικό εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιείται δυναµικά καθ' όλη τη 

διάρκεια της πορείας προς τον τελικό προορισµό και την πραγµατοποίηση των 

στόχων που έχουν τεθεί.  

Αποτελεί βασικό εργαλείο πολλών επιχειρήσεων µε ποικίλες χρήσεις, όπως ο 

καθορισµός του προγράµµατος και των σχεδίων, ο καθορισµός των στόχων και των 

πολιτικών επίτευξής τους και ο σχεδιασµός των ενεργειών που πρέπει να γίνουν µετά 

την υλοποίηση για να επέλθει η αλλαγή. Είναι δυναµικό εργαλείο, διότι κάθε φορά 

που αλλάζει το επιχειρηµατικό πλάνο ή το πλάνο των ενεργειών που πρέπει να γίνουν 

για να αποκοµιστούν τα µέγιστα δυνατά οφέλη, προσαρµόζεται κατάλληλα.  

Ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η διαχείριση των πλάνων και των 

δραστηριοτήτων µέσω της ορθής λειτουργίας των συστηµάτων επιχειρησιακών 

πόρων MS Navision και SAP, αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της διαδικασίας 

υλοποίησης και της περιόδου που ακολουθεί την υλοποίηση. Κατά συνέπεια, θα 

πρέπει τα προγραµµατισµένα έργα να ακολουθούνται από λεπτοµερή πλάνα δράσης 

και συντονισµού. Επίσης, θα πρέπει να οριστούν ηµεροµηνίες παράδοσης έργων και 

χρονικά σηµεία ελέγχου της πορείας του έργου. Το πιο σηµαντικό όµως είναι να 

δηµιουργηθούν µηχανισµοί µέτρησης του βαθµού επίτευξης των αναµενόµενων 

οφελών, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων. 

Η διαδικασία υλοποίησης απαιτεί ανθρώπους που έχουν γνώση των 

τεχνολογιών Συστηµάτων Επιχειρησιακών Πόρων, ειδικούς στα συγκεκριµένα 

συστήµατα, ειδικούς σε διαδικασίες, τους ηγέτες του οργανισµού, υπεύθυνους έργων 

και επιτροπές. Έχουµε ένα πολυπληθές σύνολο ατόµων στο οποίο αντιστοιχίζουµε 

ρόλους. Όταν όµως το σύστηµα εισέρχεται στην παραγωγική κατάσταση, 

παρατηρούµε µια αλλαγή των ρόλων τόσο σε επίπεδο ατόµων όσο και σε επίπεδο 

περιεχοµένου και δραστηριοτήτων. Η εισαγωγή στη νέα αυτή φάση απαιτεί την 

ενορχήστρωση των ρόλων, ώστε η αλληλεπίδραση τους, η εκτέλεση και η εφαρµογή 

τους να οδηγήσουν στην οµαλή µετάβαση στο νέο σύστηµα και στην αποτελεσµατική 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που ακόµη δεν έχουν εκµεταλλευτεί.  
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Οι οργανισµοί που πετυχαίνουν σε αυτήν τη δεύτερη φάση είναι απλώς πιο 

ικανοί και αποτελεσµατικοί όσον αφορά στη µεθοδευµένη κινητοποίηση και στην 

καθοδήγηση των νέων ρόλων. Στην κρίσιµη µετάβαση σε αυτούς τους νέους ρόλους, 

ο προσανατολισµός δεν είναι πλέον τόσο η οµαδική εργασία όσο η απαίτηση για την 

ανάληψη περισσότερων διαχειριστικών καθηκόντων και ευθυνών σε επίπεδο 

διαδικασιών. Στόχος των νέων ρόλων είναι η παρακολούθηση των αποτελεσµάτων 

και η περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νέου συστήµατος, δυνατότητες τις 

οποίες έχει ήδη εκµεταλλευτεί ο οργανισµός -ή και όχι-, ώστε να αποσβεστούν η 

επένδυση του οργανισµού και η επένδυση των ατόµων σε χρόνο και προσδοκίες. 

Η εστίαση στις διαδικασίες είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί 

µετά την υλοποίηση, καθώς πλέον ο οργανισµός έχει αποκτήσει γνώση των 

διαδικασιών του. Οι επιτυχηµένοι οργανισµοί βασίζονται σε αυτήν τη γνώση και τη 

χρησιµοποιούν, καθώς και τη δύναµη που τους παρέχουν οι νέες διαδικασίες που 

υποστηρίζονται από το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα. Ο καλύτερος τρόπος 

διαχείρισης, επαύξησης και αξιοποίησης αυτής της γνώσης είναι η ενσωµάτωση στον 

οργανισµό ειδικών ατόµων επί των διαδικασιών. Φυσικά, τα πλέον κατάλληλα άτοµα 

βρίσκονται µεταξύ εκείνων που είχαν εµπλακεί στα αντίστοιχα κοµµάτια της 

υλοποίησης.  

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απορρόφηση των εξωτερικών 

συµβούλων, τότε θα πρέπει µε κάποιον τρόπο να εκµεταλλευτούµε τη γνώση που 

έφεραν στον οργανισµό και τη γνώση που απέκτησαν για το συγκεκριµένο 

οργανισµό. Αυτό σηµαίνει είτε µια διαρκή συνεργασία µε αυτούς τους συµβούλους ή 

την καταγραφή και τη διαχείριση της γνώσης τους. 

Οι δυνατότητες ενός συστήµατος επιχειρησιακού πόρου, είναι αναµφισβήτητα 

πολλές και σηµαντικές, αλλά η πραγµατική του δύναµη είναι ότι αποτελεί µια 

πλατφόρµα εγκατάστασης και ολοκλήρωσης νέων ισχυρών και εξειδικευµένων 

εφαρµογών, που αυξάνουν και βελτιώνουν τις ικανότητες µιας επιχείρησης. Έτσι, η 

αρχική επένδυση εκτός από τα οφέλη που παρέχει από µόνη της δίνει τη δυνατότητα 

στον οργανισµό να εκµεταλλευτεί καινοτοµικές εφαρµογές που αναπτύσσει η 

βιοµηχανία λογισµικού και να πολλαπλασιάσει την απόδοση της αρχικής της 

επένδυσης. 
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Η οµοιότητα αναφέρεται στην ύπαρξη ενός κοινού συστήµατος, µιας κοινής 

γλώσσας, κοινών πρακτικών και στην παρουσίαση κοινής πληροφόρησης σε κάθε 

σηµείο του οργανισµού που οδηγεί σε κοινά συµπεράσµατα. Η οµοιότητα αυτή 

αποτελεί ένα υποτιµηµένο όφελος του συστήµατπς αλλά και κρυφό, αφού είναι 

δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Ωστόσο, η δύναµη της είναι ολοφάνερη και 

σηµαντικότατη: ένα κοινό πρόσωπο προς κάθε πελάτη, οποιοδήποτε εταιρεία, σε 

οποιοδήποτε µέρος του πλανήτη, µια αποδοτικότερη συνεργασία µεταξύ των 

εταιρειών ενός οργανισµού, καθώς και αποδοτικότερη συνεργασία µε εταιρείες 

άλλων οργανισµών.  

Είναι µια ιδιότητα που πρέπει να διατηρηθεί µετά το τέλος της διαδικασίας 

υλοποίησης, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να επιστρέψει ο οργανισµός στην 

προηγούµενη κατάσταση του, µε µη τυποποιηµένα συστήµατα και διαδικασίες. Αυτό 

είναι πολύ πιθανόν να συµβεί όταν ξεκινήσει κάθε εταιρία τις δικές τις αλλαγές µε 

σκοπό την ορθή λειτουργία των συστηµάτων επιχειρησιακών πόρων MS Navision και 

SAP. Για αυτό λοιπόν, απαιτείται ο καθορισµός του ιδιοκτήτη της διαδικασίας, του 

ατόµου δηλαδή που θα διασφαλίσει την οµοιότητα κατά τη διάρκεια των νέων 

τοπικών τροποποιήσεων. 
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