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Περίληψη 

Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP) είναι 

πλέον γνωστός ως βάση για την ενσωµάτωση των πληροφοριακών συστηµάτων σε 

ολόκληρο τον οργανισµό. Τα συστήµατα ERP συνδέουν τις λειτουργίες ολόκληρης 

της επιχείρησης όπως η λογιστική, η χρηµατοδότηση, οι ανθρώπινοι πόροι, η 

παραγωγή και η διανοµή κλπ. Επιπλέον, συνδέουν την οργάνωση µε τους πελάτες και 

τους προµηθευτές της µέσω των διαφορετικών σταδίων του προϊόντος ή του κύκλου 

ζωής της διαδικασίας. Έχουν διεξαχθεί πολύ λίγες µελέτες σχετικά µε την εφαρµογή 

συστηµάτων ERP. Το επίκεντρο µέχρι στιγµής έχει στοχεύσει σε οργανώσεις 

πελατών, επιχειρήσεις µηχανικού και σχεδιαστικού εξοπλισµού. Στόχος του παρούσας 

πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της εφαρµογής και της κατάστασης 

υλοποίησης των συστηµάτων ERP σε επιχειρήσεις. Η χρησιµοποιούµενη 

µεθοδολογία είναι η αναφορά της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Διαπιστώνεται ότι η 

πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν ευαισθητοποιηθεί σχετικά µε τα συστήµατα 

ERP, αλλά πολύ λίγοι οργανισµοί έχουν µέχρι στιγµής εφαρµόσει τέτοια συστήµατα. 

Ο βασικός λόγος είναι ότι η υλοποίηση κάθε συστήµατος ERP χρειάζεται τεράστια 

επένδυση σε χρόνο, χρήµα και πόρους. Ωστόσο, όταν εφαρµόζονται για την επίλυση 

των σωστών προβληµάτων, αυτά τα συστήµατα ERP µπορούν να είναι ένα ισχυρό 

εργαλείο για τη βελτίωση των επιχειρήσεων. Η µελέτη ρίχνει φως στα εµπόδια στην 

εφαρµογή των συστηµάτων ERP και υπογραµµίζει επίσης τα πολύτιµα διδάγµατα και 

τα οφέλη που αποκοµίζουν οι εταιρείες που διαθέτουν τέτοια συστήµατα. 

Λέξεις/Φράσεις Κλειδιά : Επιχειρησιακός σχεδιασµός πόρων, επιχείρηση, υλοποίηση, 

εφαρµογή. 
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Abstract 

Enterprise Resource Planning (ERP) is now known as the basis for the integration of 

information systems across the organization. ERP systems link business-to-business 

functions such as accounting, finance, human resources, production and distribution, 

etc. Moreover, they link the organization to customers and suppliers through the 

different stages of the product or its life cycle procedure. Few studies have been 

conducted on the implementation of ERP systems in the stock market. The focus has 

so far been targeted at customer organizations, engineering and design equipment. 

The aim of this thesis is to investigate the implementation and state of implementation 

of ERP systems in enterprises of various types. The methodology used is a of a 

bibliographic review. It is noted that most businesses are aware of ERP systems but 

very few organizations have so far implemented such systems. The basic reason is 

that the implementation of each ERP system requires a huge investment in time, 

money and resources. However, when implemented to solve the right problems, these 

ERP systems can be a powerful tool for business improvement. The study sheds light 

on the obstacles to the implementation of ERP systems and also highlights the 

valuable lessons and benefits of companies with such systems. 

Key Words / Phrases: Business resource planning, business, implementation, 

implementation. 
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Εισαγωγή  

Η εν λόγω εργασία συντάχθηκε για να ενηµερώσει γύρω από τα πλαίσια των 

επιχειρησιακών σχεδιασµό πόρων δηλαδή των συστηµάτων ERP. Για να γίνει πιο 

σαφές το αντικείµενο παρουσιάστηκαν πληροφορίες απ όλο τον κλάδο και σε ποιες 

λειτουργίες πρέπει να εφαρµόσει η επιχείρηση το σύστηµα έτσι ώστε να αποκτήσει το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Όπως προαναφέρθηκε, εξηγείται για το κατά πόσο οι 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το σύστηµα ERP, έτσι ώστε να ενισχύσουν τις 

λειτουργίες της επιχείρησης τους.  Τα παρακάτω κεφάλαια αναλύονται ως εξής :  

Το πρώτο κεφάλαιο το οποίο είναι και εισαγωγικό µας εισάγει στον ορισµό και την 

έννοια του συστήµατος έτσι ώστε ο αναγνώστης να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. 

Οπότε αρχικά γίνεται παράθεση του ορισµού και στην συνέχεια µια ιστορική 

αναδροµή για το πώς χρησιµοποιήθηκαν τα συστήµατα κατά καιρούς. Έπειτα 

παραθέτονται οι στόχοι των συστηµάτων, και σε συνδυασµό µε την γενική δοµή 

παρακάτω δίνεται µια πλήρη εικόνα για το πώς λειτουργούν τα συστήµατα εντός της 

επιχείρησης. Ωστόσο όµως, κάποιες επιχειρήσεις ή βρίσκουν δύσκολο το πρόγραµµα 

στην εφαρµογή ή δεν µπορεί να ταιριάξει το πρόγραµµα σε κάθε επιχείρηση. Έτσι 

αναλύεται η καταλληλότητα ενός τέτοιου συστήµατος. Έπειτα, γίνεται µια µικρή 

ανάλυση στα κριτήρια επιλογής των συστηµάτων και το πώς γίνεται η υλοποίηση 

αυτών. Τέλος πραγµατοποιείται µια λεπτοµερέστατη ανάλυση για τα υποσυστήµατα 

των ERP, έτσι ώστε να καλύψουµε κάθε τµήµα της επιχείρησης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση και παραθέτονται τα χαρακτηριστικά των 

συγκεκριµένων συστηµάτων. Σαν πρώτο υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά στον 

εννοιολογικό προσδιορισµό των συστηµάτων αυτών. Ενώ, στο δεύτερο υποκεφάλαιο 

παραθέτονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την λειτουργία των συστηµάτων των 

επιχειρησιακών πόρων. Έπειτα, µετά από την λεπτοµερέστατη ανάλυση των 

παραπάνω στοιχείων γίνεται αναφορά στη χρήση των συστηµάτων αυτών στον 

ανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών διαδικασιών. Παρακάτω γίνεται αναφορά για την 

σηµαντικότητα των συστηµάτων ERP στις λειτουργίες της επιχείρησης. Έπειτα, 
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γίνεται εξειδίκευση για την σηµαντικότητα των συστηµάτων ERP και συγκεκριµένα 

παραθέτονται στοιχεία για το τµήµα κοστολόγησης αλλά και για την σηµαντικότητα 

των συστηµάτων για τον υπολογισµό του κέρδους. Κλείνοντας το κεφάλαιο, 

παρατίθεται η σηµαντικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων ERP, και κατά πόσο 

αυτά συµβάλλουν στις λογιστικές µεθόδους και την επιχειρηµατική ευφυΐα.  

Στο τελευταίο και πιο σηµαντικό κεφάλαιο της εν λόγω εργασίας, γίνεται παράθεση 

µιας µελέτης περίπτωσης γύρω από το πρόγραµµα Adempiere όπου σαν ξεκίνηµα 

γίνεται µια εισαγωγή για τις πληροφορίες του προγράµµατος και τις λειτουργίες που 

κατέχει. Έπειτα, εξηγείται για το πώς γίνεται η εγκατάσταση του προγράµµατος 

Adempiere και εξηγεί βήµα βήµα µε εικόνες την διαδικασία εγκατάστασης. 

Παρακάτω, εξηγείται για το πώς πραγµατοποιείται η είσοδος του χρήστη του 

προγράµµατος και η διαδικασία της εφαρµογής του λογισµικού στις λειτουργίες της 

επιχείρησης. Κλείνοντας, γίνεται περαιτέρω αναφορά στο Adempiere των 

συστηµάτων ERP και εξηγείται αναλυτικά και µε λεπτοµέρειες η εφαρµογή του 

προγράµµατος.  
  

Q  9



Κεφάλαιο 1ο : Ορισµοί και έννοιες του ERP 

1.1 Ο ορισµός του ERP 

Ως ERP µπορούµε να ορίσουµε ένα σύνολο εφαρµογών λογισµικού που 

υποστηρίζουν ένα µεγάλο φάσµα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών. 

Δηλαδή, ένα ERP σύστηµα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι ένα επιχειρησιακό 

εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισµού των εργασιών και διαδικασιών 

σε όλο το µήκος και πλάτος µιας επιχείρησης (Andersen, 2007). 

Οι διαδικασίες και τα τµήµατα που διαχειρίζονται κατά βάση τα εν λόγω συστήµατα, 

αφορούν κυρίως τα οικονοµικά, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την 

παραγωγή, το ηλεκτρονικό εµπόριο, τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, την 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, κ.α (Cook, 1995). 

Στα ERP συστήµατα, ή πιο σωστά Ολοκληρωµένα Συστήµατα Διαχείρισης 

Επιχειρηµατικών Πόρων, τα διάφορα λειτουργικά τµήµατα του Πληροφοριακού 

Συστήµατος της επιχείρησης είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους µε µια οντότητα όπου: 

• Υπάρχει τεχνολογική ολοκλήρωση, ολοκλήρωση των δεδοµένων και της 

«λογικής», καθώς επίσης και ολοκλήρωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών. 

• Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη των λειτουργικών τµηµάτων γίνεται στα 

πλαίσια µιας ολικής θεώρησης των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης. 

Ο σκοπός του προγράµµατος ERP είναι η διαδικασία ολοκλήρωσης όλων των 

ενεργειών εντός του οργανισµού όπου συνδυάζονται ποικίλα τµήµατα (λογιστήριο, 

παραγωγή, πωλήσεις, κλπ.), για να καταφέρει ο οργανισµός να εφαρµόσει τις βασικές 

οργανωσιακές δραστηριότητές. Η διαδικασία αυτή είναι και η λέξη-κλειδί, αφού η 

εγκατάσταση του προγράµµατος ERP προσφέρει αποτελεσµατικότερες λύσεις στον 
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οργανισµό, όπου δίνουν την δυνατότητα στους εργαζόµενους να είναι 

παραγωγικότερη και αποδοτικότερη (Camp, 2006).  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1.1.1 Η χρησιµοποίηση του προγράµµατος ERP 

Οι οργανισµοί εφαρµόζουν τα προγράµµατα ERP µε στόχο την ικανοποίηση των 

προκλήσεων που εµφανίζονται για αυτούς. Οι συγκεκριµένες διαδικασίες µπορούν να 

τµηµατοποιηθούν σε απαιτήσεις οργανωσιακές και τεχνολογικές. 

Οι οργανωσιακές απαιτήσεις ενός οργανισµού εµφανίζονται εξαιτίας του 

ανταγωνισµού που υπάρχει στη παρούσα οικονοµική κατάσταση. Το άνοιγµα των 

αγορών σε παγκόσµιους ορίζοντες, οι πελάτες που έχουν όλο και περισσότερες 

απαιτήσεις και οι παραγγελίες που στις µέρες µας είναι λιγότερες και πιο συχνές 

προκύπτει ότι η χρήση Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων Διαχείρισης 

Επιχειρηµατικών Πόρων χρειάζονται σε αν όχι όλους, στους περισσότερους 

οργανισµούς. Λόγω των ικανοτήτων που έχουν τα συγκεκριµένα προγράµµατα, 

στοχεύουν στις ανάγκες του οργανισµού και είναι πολύ χρήσιµα εργαλεία για αυτούς 

(Carr, 1995). 

Τα προγράµµατα αυτά διευκολύνουν τις διαδικασίες διαχείρισης του οργανισµού, τις 

ανάγκες που έχει ο οργανισµός για να διεθνοποιηθεί, την ευελιξία που πρέπει να 

διαθέτει έναντι των ανταγωνιστών του, όπως επίσης και την ολοκλήρωση των 

στοιχείων, βασιζόµενοι σε σύνθετες πλατφόρµες, γλώσσες και νοµίσµατα. Από 

τεχνολογικής απόψεως τα προγράµµατα ERP εφαρµόζουν καινοτόµα στοιχεία και 

αρχιτεκτονικές, για να ικανοποιήσουν µελλοντικές απαιτήσεις που θα έχουν, ή 

επιπλέον ανάγκες σύνδεσης µε διαφορετικά συστήµατα πελατών και προµηθευτών 

(Johansson, 1995). 

Επιπλέον, µε την εφαρµογή του συγκεκριµένου κεντρικού προγράµµατος 

ελαττώνονται οι δαπάνες συντήρησης όλου του συστήµατος δεδοµένων εφαρµογών 

του οργανισµού επαναφέροντας όλα τα σκόρπια συστήµατα. Έτσι, ελαττώνεται και 

το απαιτούµενο ποσοστό εξειδικευµένων χρηστών.  
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Εν κατακλείδι, τα προγράµµατα ERP εφαρµόζονται σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα 

αφού είναι προετοιµασµένα συστήµατα και το µόνο που πρέπει να κάνει ο χρήστης 

είναι µια αλλαγή για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του οργανισµού.  

Ο οργανισµός µε την εφαρµογή ενός προγράµµατος ERP, σκοπεύει να αναπτύξει τις 

δεξιότητες έναντι των ανταγωνιστών του και έναντι στο µη σταθερό και 

ανταγωνιστικό σύγχρονο οργανωσιακό κλίµα.  

Οι δεξιότητες αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω και είναι οι εξής (Chang, 2005) :  

• Η αυξηµένη ποιότητα και η διαφάνεια των διαθέσιµων δεδοµένων, που 

σκοπεύει στην αύξηση της αποδοτικότητας. 

• Η αποδοτικότητα των ενεργειών, που σκοπεύει στην αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας. 

• Η διαδικασία ολοκλήρωσης προγραµµάτων σε µια τεχνολογική πλατφόρµα 

που βασίζεται στις προηγούµενες και επόµενες τεχνολογικά οργανωσιακές 

εφαρµογές. Η διαδικασία αυτή σκοπεύει να αυξήσει τη παραγωγικότητα όπως 

επίσης και τη λειτουργικότητα (Damelio, 1996). 

Συγκεκριµένα, τα στελέχη των οργανισµών επιθυµούν ότι µε την εφαρµογή ενός 

συστήµατος ERP θα επιτύχουν τα παρακάτω : 

• Βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας µε ταυτόχρονη 

αύξηση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται. 

• Ελάττωση κόστους στις διαδικασίες των λειτουργιών, δεδοµένα που 

εκφράζονται µε ακρίβεια και ακεραιότητα, προστιθέµενη οργανωσιακή αξία, 

ελάττωση χρόνου υλοποίησης παραγγελιών, δυνατότητα ποιοτικότερης και 
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ορθολογιστικότερης οργάνωσης των υπαρχόντων πόρων και διασφάλιση 

παγκοσµίων προτύπων. 

• Επιπλέον, η σταθερή υποδοµή για τη κατασκευή του διευρυµένου 

οργανισµού, όπως επίσης και υλοποίηση πρωτοβουλιών για το ηλεκτρονικό 

Επιχειρείν (Davenport, 1993).  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1.1.2 Πλεονεκτήµατα του προγράµµατος ERP 

Με βάση µια πρόσφατη έρευνα της εταιρείας AMR Research, οι 3 βασικότεροι λόγοι 

για να αγοράσει ένας οργανισµός το λογισµικό ERP είναι η εξέλιξη της 

παραγωγικότητας του, να µπορεί να κατακτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

έναντι των υπολοίπων οργανισµών και η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Οι 

φιλοδοξίες ενός οργανισµού µετά την εφαρµογή ενός προγράµµατος ERP είναι 

σίγουρα πολύ πιο πολύπλοκες και βασίζονται σε µεγάλο ποσοστό από τις ιδιαίτερες 

καταστάσεις του περιβάλλοντος όπου ο οργανισµός δραστηριοποιείται (Feld, 2000). 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί, ότι το πρόγραµµα ERP έχει ως προϋπόθεση την 

δέσµευση βασικών υλικών αγαθών του οργανισµού για την αγορά, εγκατάσταση, 

παραµετροποίηση, εκπαίδευση, συντήρηση και βελτίωση του προγράµµατος. Τα 

υλικά αγαθά, εκτός των χρηµάτων, συµπεριλαµβάνουν και τη αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναµικού σε όλα τα επίπεδα. 

Η συνολική συνισταµένη των συγκεκριµένων στοιχείων θα µπορούσε θεωρητικά να 

καταγραφεί ως ένα σύνθετο µοντέλο που θα κατέγραφε τις συγκεκριµένες ενέργειες 

και το τελικό όφελος από τη χρήση του προγράµµατος ERP. Εποµένως, όταν αυτές οι 

µοντελοποιηµένες ενέργειες θα επεξεργαστούν και θα µετρηθούν σε ικανοποιητικό 

βαθµό, το τελικό συµπέρασµα που θα προκύψει θα µπορεί να εξηγεί µε ένα γνώριµο 

αριθµό: την Απόδοση της Επένδυσης, που συγκεκριµένα παρουσιάζει το κέρδος που 

θέλει να πετύχει ο οργανισµός από την επένδυσή του σε λογισµικό ERP (Greenfield, 

2008). 

Η εξεύρεση του ROI αποτελεί, από µόνη της, ιδιαίτερα επίπονη και δύσκολη εργασία. 

Υπάρχουν, όµως, κάποιες γενικές κατευθύνσεις που δίνουν µια αντιπροσωπευτική 

εικόνα της απόδοσης του ERP, όπως: 

• Δεδοµένα σε συγκεκριµένο χρόνο: Κατασκευάζει συνθήκες απλής διάχυσης 

των δεδοµένων και αποφυγής λανθασµένων διαδικασιών. Η έλλειψη σωστών 
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και έγκυρων δεδοµένων στο ταχύτατο µεταβλητό οργανωσιακό περιβάλλον 

που υπάρχει σήµερα, ίσως µπορεί να εννοείται µε αυτόν τον τρόπο ότι 

υπάρχει δυσκολία επιβίωσης. 

• Ελάττωση χρόνου καταχωρήσεων των πληροφοριών: Τα δεδοµένα εισάγονται 

στην αρχή  της εφαρµογής του προγράµµατος ERP και µπορούν να τα 

χρησιµοποιήσει ολόκληρος ο οργανισµός. 

• Βελτίωση στις ενέργειες σύνδεσης: Αναφέρεται στους πολυεθνικούς 

οργανισµούς και σε οµίλους επιχειρήσεων. Η ενοποίηση των δεδοµένων θα 

πρέπει να είναι σε αρκετό βαθµό αυτόµατη, µε τις συγκεκριµένες αλλαγές στο 

νόµισµα, τα λογιστικά πρότυπα και τις όποιες διαφορετικές προϋποθέσεις. 

• Ευκολότερη συµµόρφωση σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά πρότυπα: Είναι 

συχνό πρόβληµα, η αδυναµία εφαρµογής από τον οργανισµό διαφόρων 

προτύπων, όπως των προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 9002, IAS κ.λπ. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, στα επόµενα χρόνια θα είναι προαιρετικά για 

την χώρα µας όπως και για την Ευρώπη. Ένα καλό πρόγραµµα ERP, µέσα από 

τις διαδικασίες µοντελοποίησης, κάνει τη µετάβαση ταχύτερη και 

σταθερότερη. 

• Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη: Είναι ένα πρόβληµα όπου η λύση είναι 

συγκεκριµένη και απαιτεί πολλά χρήµατα. Συνήθως προϋποθέτει 

τροποποίηση βαθµού άυλων παραγόντων, όπως την συµπεριφορά του 

εργατικού δυναµικού. Το πρόγραµµα ERP βελτιώνει την κάλυψη των 

πελατειακών αναγκών σύµφωνα µε τη ανάπτυξη άλλων διαδικασιών, όπως 

την γρηγορότερη εφαρµογή των παραγγελιών κ.λπ. 

• Μείωση λαθών: Ένα βασικό στοιχείο που θεωρείται συνήθως εύκολα 

µετρήσιµο, έχει γρήγορη ανταπόκριση σε µεγάλο βαθµό, όπως στην κάλυψη 
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των αναγκών των πελατών και των εργαζοµένων, στη ελάττωση των 

λειτουργικών εξόδων, και στη ελάττωση των διαφυγόντων κερδών κ.λπ. 

• Μείωση της ανάγκης ανθρώπων – κλειδιών : Με την εφαρµογή ενός 

προγράµµατος ERP, δεν µπορεί να υπάρξει εξάρτηση των οργανισµών από 

τους ανθρώπους-κλειδιά. Τα άτοµα αυτά ξέρουν τις ενέργειες, και µε την 

πείρα που διαθέτουν, είναι σηµαντικοί για την σωστή λειτουργία του 

οργανισµού (Hammer, 1993). 

Τα προαναφερθέντα είναι τα βασικότερα οφέλη που µπορεί να έχει ένας οργανισµός 

από τα συστήµατα ERP. Ωστόσο, χρειάζεται πολύ προσοχή στην επιλογή ενός 

προγράµµατος ERP. Μια λάθος επιλογή του προγράµµατος ERP, µπορεί να θεωρηθεί 

και καταστροφική για το µέλλον του οργανισµού. 
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1.1.3 Μειονεκτήµατα του προγράµµατος ERP 

Τα βασικότερα µειονεκτήµατα των συστηµάτων ERP, έχουν να κάνουν µε τους 

κινδύνους που δηµιουργούνται από την διαδικασία υλοποίησης τους σε ένα 

οργανωσιακό κλίµα. 

Αυτό πιθανώς συµβαίνει διότι οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν στο να προσαρµοστούν 

µε τις τεχνολογικές αναγκαιότητες ενός επιχειρησιακού συστήµατος. Τα συστήµατα 

ERP είναι ακριβά και η εγκατάστασή τους απαιτεί χρόνο και κόπο (Hunt, 1996). 

Ωστόσο η εγκατάσταση και υλοποίηση ενός ERP συστήµατος δεν είναι µια ασφαλής 

διαδικασία. Αντιθέτως υπάρχει µεγάλος κίνδυνος αποτυχίας. Έχει αποδειχθεί ότι ένα 

ποσοστό ανάµεσα στο 60%-90%, δεν επιτυγχάνεται η απόσβεση της επένδυσης για 

την εγκατάσταση ενός ERP συστήµατος. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας κάποιων 

προβληµάτων που προκύπτουν στην επιχείρηση. Τα προβλήµατα αυτά µπορούν να 

χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες (Harwood, 2002) :  

• Τεχνολογικά Προβλήµατα: Τα συγκεκριµένα προβλήµατα δηµιουργούνται 

από την διαδικασία ολοκλήρωσης των προγραµµάτων ERP µε παλαιότερα 

παραδοσιακά προγράµµατα. Επιπλέον, τα συγκεκριµένα προβλήµατα 

δηµιουργούνται από την διαδικασία παραµετροποίησης του νέου συστήµατος 

για να καταφέρει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις του οργανισµού. Οι 

συγκεκριµένες παραµετροποιήσεις προκαλούν την αύξηση χρόνου και 

κόστους. 

• Οργανωτικά: Διοικητικά Προβλήµατα : Ο βαθµός και η σύνθεση της 

υλοποίησης ενός συστήµατος ERP δηµιουργεί κινδύνους επικοινωνίας και 

συντονισµού στη οργάνωση του έργου εγκατάστασής του. Μη επαρκής 

επικοινωνία σχετιζόµενη µε την ανάγκη τροποποίησης δηµιουργεί 

ξεσπάσµατα και έλλειψη εµπιστοσύνης. Εποµένως, χρειάζεται µια οργάνωση 

της επικοινωνίας ανάµεσα στα άτοµα της οµάδας οργάνωσης του έργου, ένα 

Q  18



ολοκληρωµένο στρατηγικός πλάνο και υλοποίηση όλων των στοιχείων που 

έλαβε ο οργανισµός από προηγούµενες ή παλαιότερες διαδικασίες. 

• Οικονοµικά προβλήµατα: Οι υψηλές δαπάνες της υλοποίησης ενός 

προγράµµατος ERP, υπολογίζεται από το κόστος του προαπαιτούµενου 

εξοπλισµού, των υπηρεσιών συµβουλευτικής, της εκπαίδευσης των χρηστών, 

εγκατάστασης, συντήρησης και προσαρµογής και κόστους αλλαγής 

πληροφοριών. 

• Προβλήµατα σχετικά µε του εργαζοµένους: Η εξοικείωση και η εκπαίδευση 

των εργαζοµένων του οργανισµού στο καινούργιο σύστηµα είναι ένα σοβαρό 

πρόβληµα που πρέπει να λυθεί µε ιδιαίτερη προσοχή από τον οργανισµό  έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί η συµµετοχή και προσαρµογή τους στο καινούργιο 

σύστηµα (Harmond, 2007). 
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1.2 Η ιστορική αναδροµή των συστηµάτων ERP 

Συγκεκριµένα, την δεκαετία του 1960, τόσο οι παγκόσµιοι όσο και ελληνικοί 

οργανισµοί στράφηκαν στη µηχανογραφηµένη διαδικασία σύνθετων λειτουργιών 

τους. Οι συγκεκριµένοι οργανισµοί χρησιµοποίησαν σύνθετα πληροφορικά πακέτα 

που βοηθούσαν κύριες ενέργειες της οικονοµικής οργάνωσης, όπως είναι η λογιστική 

και η µισθοδοσία, όπως επίσης και σύνθετες τεχνικές εφαρµογές, όπου διευκόλυναν 

την υλοποίηση αναλυτικών µεθόδων (Jeston, 2008). 

Στο τέλος της παρούσας δεκαετίας και στις αρχές της επόµενης δηµιουργήθηκαν τα 

συστήµατα MRP, όπου παρουσίασαν συγκεκριµένο βαθµό ολοκλήρωσης και 

µετέφραζαν ένα Βασικό Πλάνο Παραγωγής των τελικών αγαθών σε κατανεµηµένες 

διαδικασίες παραγωγής συναρµολογηµάτων και συστατικών, και σε προϋποθέσεις 

προµήθειας πρώτων υλών. Με την δηµιουργία του MRP-II στο τέλος της δεκαετίας 

του 1970, το πρόγραµµα συσχετιζόταν ανάµεσα στα κυκλώµατα προγραµµατισµού 

παραγωγής, του ελέγχου παραγωγής και της κοστολόγησης, και των προµηθειών 

(Nelis, 2008). 

Στις αρχές της επόµενης γίνεται µια ερευνητική προσπάθεια για οργανωσιακή 

ολοκλήρωση, όπου χρησιµοποιεί τεχνολογικές πληροφορίες τις βάσεις δεδοµένων και 

ενώνει τις κύριες οργανωσιακές διαδικασίες µε την κύρια προτεραιότητα του 

κυκλώµατος οικονοµικής οργάνωσης και του κυκλώµατος παραγωγής (Madison, 

2005). 

Το αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής είναι η εµφάνιση των προγραµµάτων ERP, 

όπου καταλήγουν, εκτός του κυκλώµατος της Οικονοµικής Διαχείρισης και 

Παραγωγής, και σε άλλες κύριες οργανωσιακές ενέργειες, όπως τη Διαχείριση 

Ανθρώπινων Πόρων, το κύκλωµα Πωλήσεων κ.λπ. Τα προγράµµατα ERP, είναι 

τελειωµένα συστήµατα πληροφορικής, όπου χρησιµοποιούν τις λειτουργικές 

διαδικασίες ενός οργανισµού, για να ικανοποιηθούν οι στόχοι του οργανισµού, 

συνδέοντας τις διαδικασίες του (Malaga, 2006). 
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1.3 Οι στόχοι του συστήµατος ERP 

Ο σκοπός του συστήµατος ERP, δεν είναι να εξυπηρετήσει τις λειτουργίες ενός 

τµήµατος στον οργανισµό, όπως για παράδειγµα του λογιστηρίου, της παραγωγής, 

των πωλήσεων κ.λπ., αλλά να εξυπηρετήσει τις λειτουργίες εντός του οργανισµού, 

όπου οι λειτουργίες συνδυάζονται σε πολλούς τοµείς, για να µπορεί να διεκπεραιώνει 

ο οργανισµός τις βασικές οργανωσιακές δραστηριότητές (Champy, 1993). 

Εφόσον, οι πληροφορίες εισαχθούν σε συγκεκριµένη µονάδα του προγράµµατος ERP, 

οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες σε οποιαδήποτε µονάδα του οργανισµού. Έτσι, 

επιτυγχάνεται µία λογική σύνδεση των ενεργειών ανάµεσα στα τµήµατα του 

οργανισµού (Morris, 1994). 
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1.4 Η γενική δοµή των συστηµάτων ERP  

H πραγµατική δοµή του συστήµατος είναι συνάρτηση του κλάδου και της κατηγορίας 

επιχειρήσεων που υποστηρίζει. Έτσι, ένα σύστηµα ERP αποτελείται από ένα πλήθος 

υποσυστηµάτων, τέτοιο που κάθε λειτουργία της επιχείρησης να εξυπηρετείται από 

ένα ή περισσότερα υποσυστήµατα.  

Τα υποσυστήµατα αυτά διασυνδέονται µεταξύ τους, για να καταφέρουν να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες. Όλες οι πληροφορίες και τα αποτελέσµατα από 

οποιοδήποτε υποσύστηµα σώζονται σε µια ευρεία βάση δεδοµένων. Έτσι, υπάρχει 

αποκλειστική προσβασιµότητα στην προσπέλαση ή την περαιτέρω ανάλυση των 

υπαρχόντων δεδοµένων (Brandon, 1994). 

Είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι, τα παλαιότερα χρόνια οι οργανισµοί κατείχαν 

συγκεκριµένα υποσυστήµατα, όπου δεν ικανοποιούσαν το βαθµό των αναγκών και 

κατείχαν χαµηλό επίπεδο ανάµεσα στην διασύνδεση και την επικοινωνία.  

Από την άλλη πλευρά, οι τελευταίες τάσεις προσανατολίζονται στην κατεύθυνση της 

λύσης των ολοκληρωµένων συστηµάτων ERP, που κατέχουν απαραίτητα 

υποσυστήµατα, όπου το καθένα κατέχει ολοκληρωµένη λειτουργικότητα κατέχοντας 

συγκεκριµένες δραστηριότητες για την ενίσχυση της λειτουργίας ενός οργανισµού 

(Ould, 1995). 

Επίσης, τα τελευταία χρόνια δίνεται, από τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερη έµφαση στη 

διαχείριση των πελατειακών τους σχέσεων. Η οργάνωση των σχέσεων των πελατών 

εννοιολογείται ως ένας βαθµός στρατηγικών και πρακτικών, που σε αντίθεση µε την 

ενίσχυση συγκεκριµένων πληροφοριακών συστηµάτων, σκοπεύουν στην καλύτερη 

διαχείρηση και τη βελτιστοποίηση όλων των τµηµάτων της εξυπηρέτησης και 

ικανοποίησης των πελατών.  
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Έτσι, βελτιώνεται ο συσχετισµός πελατών οργανισµού, µε την πιθανότητα να 

διατηρηθεί και πολλαπλασιαστεί το πελατολόγιο µελλοντικά. Έτσι, τα περισσότερα 

ERP, πέραν του υποσυστήµατος πωλήσεων, περιλαµβάνουν και ένα ιδιαίτερο 

υποσύστηµα διαχείρισης σχέσεων µε τους πελάτες, το οποίο έχει τις παρακάτω 

δυνατότητες (Ould, 2005) :  

Παρέχει τη συνολική εικόνα κάθε υφιστάµενου/υποψήφιου πελάτη, περιλαµβάνοντας 

όλων των ειδών τις συναλλαγές του µε την επιχείρηση, από την αγορά προϊόντων 

µέχρι την επικοινωνία και το marketing. Περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες της 

επιχείρησης που σχετίζονται µε τον πελάτη.  

Παρέχει τη δυνατότητα για τον προγραµµατισµό εργασιών και επαφών, µε τους 

υφιστάµενους/υποψήφιους πελάτες από τους πωλητές, καθώς επίσης και τις 

απαιτούµενες ενέργειες marketing (Paton, 2008).  

Ως συνέπεια των παραπάνω, τα τηρούµενα συγκεντρωτικά στοιχεία των πελατών 

είναι διαθέσιµα για περαιτέρω επεξεργασία, µε στόχο την οµαδοποίηση των πελατών 

ανάλογα µε τις ανάγκες τους, τα χαρακτηριστικά τους, την απορρόφηση προϊόντων/

χρήση υπηρεσιών από την αγορά, τα κανάλια διανοµής κλπ. Οι δυνατότητες αυτής 

της κατηγορίας ονοµάζονται διεθνώς Analytical CRM.  

Επιπλέον, τα σύγχρονα συστήµατα ERP, πέραν των υποσυστηµάτων των βασικών 

λειτουργιών της επιχείρησης, διαθέτουν κι ένα αυτόνοµο υποσύστηµα υποστήριξης 

αποφάσεων, το οποίο συνίσταται από τα παρακάτω ιδιαίτερα συστατικά (McCalman, 

2008) :  

Η/Υ υψηλής υπολογιστικής ισχύος 

Αρχεία µε έτοιµα προϋπολογισµένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τα βασικά µεγέθη 

της επιχείρησης, τα οποία παράγονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από τα 
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αντίστοιχα λεπτοµερή στοιχεία των αρχείων των επιµέρους υποσυστηµάτων. Τα 

αρχεία αυτά ονοµάζονται Αποθήκη Δεδοµένων.  

Εργαλεία λογισµικού, τα οποία επιτρέπουν την επεξεργασία και παρουσίαση των 

συγκεντρωτικών στοιχείων της Αποθήκης Δεδοµένων και των λεπτοµερών στοιχείων 

των διεκπεραιωτικών υποσυστηµάτων (Pande, 2002). 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και στην ιστορική αναδροµή, τα σύγχρονα συστήµατα ERP, 

πέραν των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών της επιχείρησης, βοηθούν την 

υποστήριξη της επικοινωνίας και συνεργασίας µε προµηθευτές, πελάτες και 

συνεργάτες, µέσω κατάλληλων εξωστρεφών υποσυστηµάτων. Το αρχικό και 

βασικότερο υποσύστηµα, που προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση, παρέχει 

στους υφιστάµενους/υποψήφιους πελάτες:  

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τα παραγόµενα προϊόντα ή τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες της επιχείρησης. Πλήρη υποστήριξη ηλεκτρονικού εµπορίου µε 

δυνατότητες ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής διαχείρισης. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο 

πελάτης µπορεί να παρακολουθεί της πορεία εκτέλεσης των παραγγελιών του.  

Πολλά προηγµένα συστήµατα ERP περιλαµβάνουν περισσότερα εξωστρεφή 

υποσυστήµατα, τα οποία παρέχουν πλήθος δυνατοτήτων δοµηµένης ανταλλαγής 

δεδοµένων και συνεργασίας µε προµηθευτές, πελάτες και συνεργάτες, καθώς επίσης 

και βελτιστοποίησης δραστηριοτήτων, όχι µόνον σε επίπεδο επιχείρησης, αλλά και σε 

επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας (Holpn, 2002). 
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1.5 Η καταλληλότητα ενός συστήµατος ERP 

Οποιοδήποτε πρόγραµµα ERP, έχει τα θετικά και τα αρνητικά του σηµεία. Κάποιο 

πρόγραµµα είναι καλό στην παραγωγή, ενώ κάποιο άλλο στη διαχείριση των 

εργαζοµένων και, συγκεκριµένα, εάν υπήρχε ένα πρόγραµµα ERP που θα ήταν το 

καλύτερο σε όλα τα στάδια, δε θα υπήρχε και τόσος ανταγωνισµός. 

Μία άλλη πλευρά, είναι να δούµε σε ποια επίπεδα στοχεύει περισσότερο ο 

οργανισµός και να στοχεύσει το σύστηµα ERP σε αυτά τα συγκεκριµένα επίπεδα.  

Μία άλλη πλευρά, όπου και ακολουθούν οι οργανισµοί είναι να επιλέξουν το 

σύστηµα ERP που καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες του οργανισµού 

(Petschnig, 2009). 
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1.6 Τα κριτήρια επιλογής του συστήµατος ERP 

Τα βασικότερα κριτήρια έτσι ώστε ένας οργανισµός να επιλέξει κάποιο σύστηµα ERP 

είναι τα εξής: 

• Τεχνολογικό επίπεδο εφαρµογής. 

• Λειτουργικότητα και κάλυψη απαιτήσεων. 

• Φιλικότητα στον χρήστη. 

• Δυνατότητα ανάπτυξης custom εφαρµογών. 

• Ωριµότητα εφαρµογής. 

• Επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών εφαρµογών. 

• Καθετοποίηση του προµηθευτή στο συγκεκριµένο κλάδο. 

• Υποστήριξη µετά την εγκατάσταση. 

• Χρονοδιάγραµµα και οµάδα Υλοποίησης-Μετάπτωση. 

• Κόστος (αδειών χρήσης, υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης) (Pike, 

1994). 

Στο τελικό κόστος προµηθειών και εφαρµογής ενός προγράµµατος ERP, είναι 

υποχρεωτικό να προστεθεί και η απασχόληση της διοίκησης του οργανισµού έτσι 

ώστε να δεχτεί µεγάλο χρονικό µέρος για όλη τη διάρκεια της εφαρµογής του όπου 

αυτό κυµαίνεται από µήνες ως 1-2 έτη (Barnes, 1994). 

Όταν ο οργανισµός κάνει την τελική επιλογή του συστήµατος ERP, είναι 

υποχρεωτικό να γίνει ανάπτυξη πλάνου πολυκριτιριακής αξιολόγησης των παρουσών 

συστηµάτων.  

Εν κατακλείδι, η εφαρµογή ενός προγράµµατος ERP είναι µια πολύ σπουδαία 

επένδυση και όχι µια δαπάνη που θα είναι ανούσια για κάθε οργανισµό. Είναι 

επένδυση που θα πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρµόσει οποιοσδήποτε οργανισµός 

όπου έχει στόχους ανάπτυξης και βελτίωσης (Robson, 1996). 
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1.7 Η υλοποίηση ενός έργου µέσω του συστήµατος ERP 

H σωστή εφαρµογή του προγράµµατος ERP είναι υποχρεωτική συνθήκη ένα θέλει ο 

οργανισµός να έχει επιτυχία πολλών χρόνων µε βάση το σύστηµα. Για να γίνει η 

ταχύτατη και σωστή εφαρµογή προϋποθέτετε, συγκεκριµένη διαδικασία όπως και 

προσήλωση των ατόµων στα σταθερά βήµατα αυτής της διαδικασίας. 

H διαδικασία εφαρµογής 

Όλα τα σπουδαία προγράµµατα ERP, συνοδεύονται και από την εφαρµογή των 

διαδικασιών που παρέχει ο κατασκευαστής τους. Οι ενέργειες έχουν συνήθως 

συγκεκριµένα ονόµατα και συνοδεύονται από συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα. 

Επιπλέον όµως, οι σηµαντικοί τοµείς οποιασδήποτε διαδικασίας είναι παραπλήσιοι 

(Ullah, 1996). 

Φάση 1 : Προετοιµασία 

H φάση της προετοιµασίας της εφαρµογής κατέχει 2 συγκεκριµένες ενέργειες : 

• Την διαχείριση της οµάδας εφαρµογής. 

• Την ανάπτυξη του προγράµµατος εφαρµογής. 

H οµάδα εφαρµογής δεν συγκρίνεται µε την οµάδα αξιολόγησης και επιλογής του 

προγράµµατος, αν και συχνά οι 2 οµάδες έχουν παρόµοια µέλη. Τα χαρακτηριστικά 

της οµάδας εφαρµογής βασίζονται στις ανάγκες του έργου. Μια συγκεκριµένη 

ιεραρχία της οµάδας κατέχει τους παρακάτω τοµείς (Reijers, 2003) : 

• Ο χορηγός έργου, όπου διασφαλίζει συγκεκριµένους πόρους. Τα 

χαρακτηριστικά του χορηγού τα αναλαµβάνει ένα µέλος από το Δ.Σ., για 

παράδειγµα ή κάποιος αναπληρωτής Δ.Σ. ή ο γενικός διευθυντής, για να 

διασφαλίστει η δέσµευση της διοίκησης. 
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• Ο υπεύθυνος έργου, όπου αναλαµβάνει τη οργάνωση του έργου εφαρµογής. O 

υπεύθυνος έργου είναι υποχρεωτικό να έχει ολοκληρωµένη αντίληψη των 

σπουδαίων οργανωσιακών διαδικασιών και διασυνδέσεών. Αυτή η θέση είναι 

υποχρεωτικό να ανατεθεί σε µάνατζερ , εκτός του υπεύθυνου 

µηχανογράφησης. 

• Η επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπου εποπτεύει το έργο. Τα 

µέλη της επιτροπής αυτής αποτελούνται συχνά από τα Δ.Σ. της επιχείρησης. 

• Οι οµάδες έργου, όπου συνεργάζονται και εφαρµόζουν κύρια τµήµατα του 

έργου. O υπεύθυνος της κάθε οµάδας έργου είναι ο µάνατζερ της επιχείρησης, 

όπου ξοδεύει αρκετό χρόνο στο έργο εφαρµογής και συγκεκριµένα από το 

40% µέχρι 60% του χρόνου του. 

• Ο υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας του έργου, όπου είναι περισσότερο 

συµβουλευτικού χαρακτήρα. H θέση του υπεύθυνου διασφάλισης ποιότητας 

του έργου δεν εισάγεται στο ιεραρχικό επίπεδο (Sharp, 2001). 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί, ότι τα στελέχη του εξωτερικού συµβούλου εφαρµογής 

λαµβάνουν µέρος στην επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως επίσης και 

στις οµάδες έργου. Το πρόγραµµα εφαρµογής πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε 

τον εξωτερικό σύµβουλο. Αυτό, εµπεριέχει όλες τις υποχρεωτικές δραστηριότητες και 

είναι κατάλληλα διαµορφωµένο, για να ελαχιστοποιείται η δυσκολία στην εφαρµογή 

του.  

Η επιτυχής διαδικασία του έργου οφείλεται σε ορθολογικά οριοθετηµένες ενέργειες, 

όπου δηµιουργούνται από την αρχή οι προϋποθέσεις επιτυχίας και είναι 

συγκεκριµένοι πόροι όπως ο χρόνος υλοποίησης, τα όρια ελέγχου και τα κριτήρια 

επιτυχίας. Σπουδαίος παράγοντας επιτυχίας είναι η βελτίωση της διαδικασίας 
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παρακολούθησης και αναθεώρησης του συστήµατος από την επιτροπή αξιολόγησης 

(McDermott, 2001). 

Φάση 2 : Ο σχεδιασµός και η παραµετροποίηση 

H συγκεκριµένη φάση είναι ο πυρήνας της διαδικασίας εφαρµογής και προϋποθέτει 

όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συνεισφορά από όλα τα µέλη της οµάδας.  

Οι βασικές δραστηριότητες είναι οι εξής (Spinner, 1992) : 

• Η τοποθέτηση του εξοπλισµού, λογισµικού και οι βασικές δοκιµές 

λειτουργικότητας. 

• Η εκπαίδευση της οµάδας εφαρµογής του συστήµατος ERP, και επιπλέον 

πληροφόρηση των αντίστοιχων ειδικών υποσυστηµάτων του συστήµατος. 

• Η αποτύπωση των υφιστάµενων οργανωσιακών ενεργειών. 

• Η ανάλυση και η αξιολόγηση των υφιστάµενων οργανωσιακών ενεργειών. 

• Η προσαρµογή των αναπτυξιακών διαδικασιών σε συγκεκριµένες διαδικασίες 

που βοηθάει το σύστηµα ERP. 

• Η ανάπτυξη συγκεκριµένων τιµών για τις παραµέτρους των ενεργειών του 

συστήµατος ERP. 

• Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή οθονών και αναφορών. 

• Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή βαθµών εισαγωγής και εξατοµίκευση 

περιβάλλοντος χρηστών. 

H ανάλυση, η προσαρµογή και η αποτύπωση των οργανωσιακών ενεργειών είναι 

σηµαντικά βήµατα τόσο για την επιτυχηµένη υποστήριξη του οργανισµού από το 

σύστηµα ERP, όσο και για την γενική ανταγωνιστικότητα του οργανισµού. 

Φάση 3 : Η προετοιµασία για πλήρη υλοποίηση και δοκιµαστικές ενέργειες 

H συγκεκριµένη φάση στοχεύει στην προετοιµασία του προγράµµατος για την πλήρη 

υλοποίηση και περιλαµβάνει τις εξής διαδικασίες(Stark, 2005) :  
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• Την µετάβαση των δεδοµένων. 

• Την εκπαίδευση των χρηστών. 

• Την τεκµηρίωση των διαδικασιών και του συστήµατος. 

• Τον δοκιµαστική εφαρµογή. 

• Τον έλεγχο της αποδοχής. 

H διαδικασία εκπαίδευσης των χρηστών αποτελείται από ποικίλα στάδια, όπως για 

παράδειγµα την εισαγωγή στη χρήση του προγράµµατος, την εκπαίδευση στις 

ενέργειες και στις µεθόδους που βασίζεται το σύστηµα, εκπαίδευση στις οθόνες και 

στα βήµατα που πραγµατοποιεί ο κάθε χρήστης, εκπαίδευση στα εργαλεία του 

προγράµµατος κ.λπ. O ορθός διαµερισµός της εκπαίδευσης όπως και η προσαρµογή 

αυτής στις ανάγκες των χρηστών κατέχουν σπουδαίες προϋποθέσεις επιτυχίας. 

H περίοδος δοκιµαστικής χρήσης στοχεύει σε ένα συγκεκριµένο δείγµα διαδικασιών, 

αλλά εισάγεται βαθιά στις εξειδικεύσεις οποιασδήποτε ενέργειας. Κατά την 

συγκεκριµένη εφαρµογή «του πιλότου» εντοπίζονται προβλήµατα της δηµιουργίας 

και της εφαρµογής των ενεργειών, όπως και της παραµετροποίησης του 

προγράµµατος. Τα προβλήµατα θα πρέπει να καταφέρουν να εξαλειφθούν µε επιτυχία 

πριν την διαδικασία έναρξης της ολοκληρωµένης λειτουργίας του προγράµµατος 

(Tonchia, 2004). 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί, ότι υπάρχουν σταθερές µέθοδοι διεκπεραίωσης της 

δοκιµαστικής χρήσης και αξιολόγησης του προγράµµατος µε τη χρήση 

εξειδικευµένων εργαλείων. H διαδικασία αποδοχής του προγράµµατος 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της πιλοτικής εφαρµογής. 

Φάση 4 : Η πλήρης εφαρµογή : Στην συγκεκριµένη φάση το πρόγραµµα µπαίνει σε 

πλήρη λειτουργία.  

H συγκεκριµένη φάση συνήθως περιλαµβάνει τις παρακάτω λειτουργίες: 
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• Η δοκιµαστική εφαρµογή πλήρους λειτουργίας. 

• Η αποτύπωση και η ανάλυση των αποτελεσµάτων της πλήρους λειτουργίας. 

• Η βελτιστοποίηση του συστήµατος. 

Στη δοκιµαστική χρήση του προγράµµατος ERP, λειτουργούν ταυτόχρονα τα 

υφιστάµενα επίπεδα της επιχείρησης. Τα υφιστάµενα επίπεδα είναι αυτά όπου 

βασίζονται στις οργανωσιακές ενέργειες της επιχείρησης.  

Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας των 2 προγραµµάτων σχετίζονται και διεξάγουν οι 

τελικές ρυθµίσεις και βελτιώσεις του συστήµατος ERP. Μετά την διαδικασία έναρξης 

πλήρους λειτουργίας καταγράφονται όλοι οι λειτουργικοί κίνδυνοι, όπου 

επεξεργάζονται και βελτιώνονται (Tramontano, 2004). 

Εκτός από την αντιµετώπιση κινδύνων της εφαρµογής, τόσο η ανάπτυξη του 

προγράµµατος όσο και των οργανωσιακών ενεργειών είναι συχνό έργο, όπου 

στοχεύει στη δυναµική προσαρµογή του οργανισµού στις συνθήκες της αγοράς που 

µεταβάλλονται (Womack, 2003). 
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1.8 Τα υποσυστήµατα των E.R.P 

1.8.1 Υποσύστηµα οικονοµικής διαχείρισης 

Το πρόγραµµα οικονοµικής διαχείρισης είναι το σπουδαιότερο υποσύστηµα του 

προγράµµατος ERP. Επικοινωνεί και ανταλλάσσει πληροφορίες µε όλα τα υπόλοιπα 

υποσυστήµατα και µε αυτόν τον τρόπο διαχειρίζεται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

και τα λογιστικά της επιχείρησης. Το υποσύστηµα Οικονοµικής Διαχείρισης κάνει 

κάποιες βασικές διαδικασίες όπως (Jones, 2003) :  

• Γενική και αναλυτική λογιστική. Καλύπτει πλήρως όλο το θεσµικό πλαίσιο 

(Κώδικας βιβλίων στοιχείων, Δηµόσιο Λογιστικό Σχέδιο και Διεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικών αναφορών), κάνει κοστολόγηση και λογιστική 

αποτύπωσης των αναλυτικών στοιχείων κάθε χρηµατοοικονοµικής 

συναλλαγής µε τρίτους και εσωτερικά. 

• Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις εισροές και εκροές της επιχείρησης, τα 

πάγια και όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε αυτά. 

• Διαχειρίζεται τους εισπρακτέους και πληρωτέους λογαριασµούς. Δηλαδή τους 

λογαριασµούς που εκκρεµούν µε τους πελάτες και τους προµηθευτές 

αντίστοιχα. 

• Διαχειρίζεται, παρακολουθεί και αναλύει το υπάρχον κεφάλαιο, τις 

χρηµατοοικονοµικές αγοροπωλησίες µετοχών και οµολόγων και τους λοιπούς 

κινδύνους των επενδύσεων που ενδεχοµένως αποβλέπει η επιχείρηση. 

• Γίνεται έλεγχος των χρηµάτων που δαπανούνται, έτσι επεξεργάζονται οι 

οργανωσιακές δαπάνες για έξοδα που αφορούν µε το τµήµα παραγωγής της 

επιχείρησης. 
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• Διαχειρίζεται τις οικονοµικές καταστάσεις, δηλαδή δηµιουργεί αναφορές και 

γίνονται συγκεκριµένες λογιστικές διαδικασίες φύλλων επιµερισµού 

καταλογισµού και διαδικασιών µεταφοράς (Young, 2007). 
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1.8.2 Υποσύστηµα αποθήκευσης και αποθεµάτων 

Το υποσύστηµα Αποθήκευσης και Αποθεµάτων ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα 

υποσυστήµατα του τµήµατος οικονοµικής διαχείρισης, του τµήµατος πωλήσεων και 

µάρκετινγκ, του τµήµατος προµηθειών και του τµήµατος παραγωγής.  

Οι σταθερές λειτουργίες είναι οι παρακάτω (Ιωάννου, 2006) :  

• Η λογιστική παρακολούθηση ειδών και αποθηκών. 

• Η διαχείριση αποθεµάτων, κατάταξη αποθεµάτων και ο ετήσιος 

προγραµµατισµός αναγκών σε προϊόντα ή υλικά για την παραγωγή. 

• Η διαχείριση παραστατικών διακίνησης ειδών στις αποθήκες. 

• Εφοδιαστική διαχείριση αποθηκών και αποθηκευτικών χώρων, διαχείριση 

ροής αποθεµάτων, χωροταξική αποτύπωση αποθηκών και θέσεων 

αποθήκευσης, παρακολούθηση παρτίδων, κωδικών, παλετών, συσκευασιών 

και υποσυσκευασιών, διαχείριση παραλαβής, τοποθέτησης και µετακίνησης 

ειδών, διαχείριση θέσεων αποθήκευσης, διαχείριση συλλογής, διαλογής, 

συσκευασίας και φόρτωσης παραγγελιών πελατών και διαχείριση απογραφών 

και επιστροφών. 

• Λίστες για τον διαδικασία έλεγχου των προµηθειών και την οργάνωση των 

αποθεµατικών υλικών του οργανισµού. 
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1.8.3 Υποσύστηµα διαχείρισης προµηθειών 

Το υποσύστηµα Διαχείρισης Προµηθειών έχει να κάνει µε τη οργάνωση των 

πληροφοριών και των υπόλοιπων δεδοµένων που έχουν να κάνουν µε τις προµήθειες 

του οργανισµού. Επικοινωνεί µε άλλα υποσυστήµατα, όπως το Οικονοµικής 

Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Αποθεµάτων, Διανοµής και Παραγωγής, κ.α.  

Οι βασικές διαδικασίες του υποσυστήµατος Διαχείρισης Προµηθειών είναι οι εξής 

(Λουκής, 2009) : 

• Η Διαχείριση παραγγελιών, αγορών και παραστατικών αγορών. 

• Η Διαχείριση των αντιπροσώπων. 

• Παρακολούθηση όλων των σταδίων εξόδων και δαπανών. 

• Κοστολόγηση αγορών. 

• Αξιολόγηση προµηθευτών. 

• Διαχείριση και έλεγχος παραλαβών. 

• Διαχείριση προµηθευτών και συµβάσεων, που περιλαµβάνει συµφωνίες 

αποπληρωµής και πλήρη οικονοµικη παρακολούθηση. 

• Διαχείριση χρηµατοοικονοµικών παραστατικών. 

• Έκδοση προϋπολογισµών, δηµιουργία προβλέψεων, κλπ  

Το τµήµα διαχείρισης προµηθειών του προγράµµατος ERP, περιλαµβάνει ένα 

σηµαντικό αρχείο υλικών, όπου µαζεύει πληροφορίες από τα υπόλοιπα 

υποσυστήµατα µε στόχο να οργανώσει ολόκληρη την απαιτούµενη διαδικασία του 

κύκλου προµηθειών για οποιοδήποτε είδος και το σηµαντικό αρχείο προµηθευτών 

που εµπεριέχει πληροφορίες για τους προµηθευτές 
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1.8.4  Υποσύστηµα παραγωγής 

Το τµήµα παραγωγής του προγράµµατος ανταλλάσσει δεδοµένα µε το τµήµα 

οικονοµικής διαχείρισης, το τµήµα πωλήσεων και µάρκετινγκ, το τµήµα προµηθειών 

όπως και µε το τµήµα αποθήκευσης και αποθεµάτων. Το τµήµα παραγωγής 

εφαρµόζει όλες τις λειτουργίες όπου βασίζονται στην παραγωγική διαδικασία.  

Κάποιες σηµαντικές από αυτές τις λειτουργίες είναι οι εξής (Ανδριτσάκης, 2009) : 

• Προγραµµατισµός και έλεγχος πόρων παραγωγής. 

• Διαχείριση υλικών. 

• Προγραµµατισµός απαιτήσεων υλικών. 

• Έλεγχος και κοστολόγηση παραγωγής. 

• Διασφάλιση ποιότητας. 

• Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 

• Ηµεροµηνίες αποστολής. 

• Δοµή προϊόντων. 

• Βραχυπρόθεσµος προγραµµατισµός παραγωγής. 

Το υποσύστηµα Παραγωγής έχει ως βασικό του στοιχείο το Βασικό Αρχείο Υλικών. 

Το Βασικό Αρχείο Υλικών αποτελείται από τις παρακάτω δοµές (Διαµαντοπούλου, 

2009) :  

• Βασικό αρχείο υλικού. 

• Πίνακα υλικών (BOM). Ο πίνακας υλικών αποτελεί µια λίστα συστατικών 

που απαρτίζουν ένα προϊόν ή µια συναρµολόγηση. Στη λίστα αυτή περιέχεται 

ο αριθµός αναλυτικών γραµµών κάθε συστατικού, η ποσότητα και η µονάδα 

µέτρησης. 

• Κέντρο Εργασίας. Κέντρο Εργασίας είναι ο χώρος εκτέλεσης µιας λειτουργίας 

ή µιας δραστηριότητας µέσα σε µια εγκατάσταση. 
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• Φασεολόγιο, που περιγράφει τις διάφορες φάσης µιας παραγωγικής 

διαδικασίας. 

• Κέντρο Κόστους. 

1.8.5 Υποσύστηµα µάρκετινγκ και πωλήσεων 

Το τµήµα Μάρκετινγκ και Πωλήσεων ανταλλάσσει δεδοµένα µε το τµήµα 

αποθήκευσης και αποθεµάτων, οικονοµικής διαχείρισης και παραγωγής. Σκοπός 

αυτού του τµήµατος είναι να αυτοµατοποιήσει και επιτύχει συγκεκριµένες ενέργειες 

του οργανισµού που έχουν να κάνουν µε το µάρκετινγκ και τις πωλήσεις. Τέτοιες 

συγκεκριµένες ενέργειες είναι ο έλεγχος και οργάνωση των παραγγελιών και των 

πωλήσεων, η εξυπηρέτηση των πελατών, η οργάνωση των πωλητών, η τιµολογιακή 

πολιτική του οργανισµού, η στόχευση της ανάπτυξης των πωλήσεων, κ.α 

(Τατσιόπουλος, 2008). 
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1.8.6 Υποσύστηµα διανοµών 

Το υποσύστηµα Διανοµών επικοινωνεί µε το υποσύστηµα Οικονοµικής Διαχείρισης, 

Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, καθώς και µε το υποσύστηµα Παραγωγής. Έχει να κάνει 

µε τη διαχείριση του δικτύου διανοµών, τη διαχείριση των µεταφορών των προϊόντων 

στον πελάτη, τον προγραµµατισµό απαιτήσεων διανοµής και διαχείρισης στόλου 

οχηµάτων. 
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1.8.7 Υποσύστηµα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων 

Το υποσύστηµα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων έχει να κάνει µε τις διαδικασίες που 

έχουν να κάνουν µε το ανθρώπινο δυναµικό σε κάθε επίπεδο του οργανισµού και αν 

ανήκουν. Το συγκεκριµένο υποσύστηµα ανταλλάσσει δεδοµένα µε το υποσύστηµα 

οικονοµικής διαχείρισης.  

Οι σταθερές ενέργειες είναι οι εξής (Χατζηγιαννάκης, 2008) :  

• Ο προγραµµατισµός του ανθρώπινου δυναµικού, εφαρµόζοντας τις ενέργειες 

οργάνωσης του προσωπικού, επιπλέον της στελέχωσης αλλά και της 

αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναµικού. 

• Η µισθοδοσία είναι η λογιστική οργάνωση των αµοιβών των εργαζοµένων, η 

οργάνωση των επιδοµάτων και της απόδοσης των εργαζοµένων, όπως και οι 

αναφορές ταξιδιών των µελών της επιχείρησης. 

• Επιπλέον ενέργειες που καλύπτονται είναι τα εξοδολόγια, η παρουσία του 

ανθρώπινου δυναµικού και η οργάνωση των τµηµάτων εκπαίδευσης των 

εργαζοµένων. 

Το τµήµα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού παίζει σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία 

επίλυσης προβληµάτων των εργαζοµένων του οργανισµού (Young, 2007). 

Q  40



1.8.8 Υποσύστηµα διαχείρισης παγίων 

Το υποσύστηµα Διαχείρισης Παγίων αφορά τη διαχείριση παγίων εξόδων της 

επιχείρησης. Υιοθετείται στα πιο σύγχρονα ERP συστήµατα και ανταλλάσσει 

πληροφορίες µε το υποσύστηµα Οικονοµικής Διαχείρισης (Andersen, 2007). 
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Κεφάλαιο 2ο : Η ανάλυση και τα χαρακτηριστικά 
συστηµάτων ERP 

2.1 Ο εννοιολογικός προσδιορισµός των συστηµάτων ERP 

Είναι σηµαντικό το γεγονός, πως οποιοσδήποτε οργανισµός επηρεάζεται από το 

κλίµα των συναλλαγών του, ενώ η εσωτερική λειτουργία στηρίζεται στις 

τροποποιήσεις των εισροών σε εκροές µε τις διεργασίες (Camp, 2006). 

Εποµένως, η λειτουργία του οργανισµού είναι µία συνεχής συσχέτιση υλικών και 

υλών σε χρήµα και το αντίθετο. Ωστόσο, ο έλεγχος της λειτουργίας του οργανισµού 

πραγµατοποιείται µε την παρακολούθηση των δεδοµένων όπου εµφανίζονται από 

αυτές τις αλλαγές.  

Συγκεκριµένα, µια διαδικασία πώλησης είναι µετασχηµατισµός αγαθών σε χρήµατα. 

Αυτός ο µετασχηµατισµός δηµιουργεί δεδοµένα για παράδειγµα το τιµολόγιο, το 

δελτίο αποστολής και τα δελτία παράδοσης και παραλαβής. Έτσι, το δεδοµένο είναι 

το µέσο καταγραφής και ταυτόχρονα το  µέσο µελέτης της λειτουργίας του 

οργανισµού (Chang, 2005). 

Με αποτέλεσµα, η εξέλιξη ενός οργανισµού βασίζεται σε µεγάλο ποσοστό από την 

ποιότητα και την ποσότητα των υπαρχόντων δεδοµένων, όπως επίσης και την 

ποιότητα και ποσότητα της διαδικασίας επεξεργασίας όπου πραγµατοποιείται έτσι 

ώστε να δηµιουργηθούν τα απαιτούµενα δεδοµένα. 

Το σωστό ή το λάθος δεδοµένο, µπορεί να επιδράσει κατά πολύ στα συµβάντα. Το 

θέµα είναι ότι µπορεί οποιοδήποτε άτοµο µέσα στον οργανισµό έχει την δυνατότητα 

να έχει πρόσβαση σε δεδοµένα που άλλα άτοµα δεν µπορούν να έχουν, έτσι αυτό 

είναι µεγάλο πλεονέκτηµα για το ίδιο το άτοµο (Feld, 2000). 
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Μία επιχείρηση µπορεί να έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα κατά 

τέτοιο τρόπο για να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των αντιπάλων 

επιχειρήσεων. Εάν η επιχείρηση εφαρµόσει µια στρατηγική κίνηση πρώτη και είναι 

και σωστή, τότε θα βελτιώσει την θέση της στην αγορά σύµφωνα µε τις 

ανταγωνίστριες εταιρείες. 

Το δεδοµένο είναι πολύτιµο και σηµαντικό πάγιο. Πρέπει να διαφυλάσσεται και να 

συντηρείται έτσι ώστε να θεωρηθεί ενεργό. Από την οπτική ενός οργανισµού το 

δεδοµένο είναι πάγιο όπως για παράδειγµα τα κτίρια και ο εξοπλισµός (Greenfield, 

2008). 

Οι πόροι ενός οργανισµού είναι για παράδειγµα η γη, τα κτίρια, το προσωπικό, τα 

χρήµατα, υλικά και µηχανήµατα. Τα προαναφερθέντα είναι τα υλικά πάγια που είναι 

βέβαιο ότι δεν µπορούν να αγνοηθούν.  

Επίσης όµως, δεν µπορεί να παραληφθεί το αόρατο πάγιο που στην ουσία είναι το 

δεδοµένο και η πληροφορία. Στις σηµερινές επιχειρήσεις είναι πολύ σηµαντικό το 

αόρατο πάγιο όπως είναι και τα λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης, ενώ από 

µερικές επιχειρήσεις θεωρείται το πιο σηµαντικό πάγιο στοιχείο (Harwood, 2002). 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις άλλες επιχειρήσεις είναι βέβαιο ότι 

προέρχεται τόσο από τα ορατά όσο και από τα αόρατα πάγια. Αυτή η προσέγγιση 

δηµιουργείται από το γεγονός ότι η το µάζεµα οργανωσιακών δεδοµένων διαρκεί 

πολλά χρόνια ενώ οι πόροι είναι εφικτό να αγοραστούν πιο γρήγορα. 

Εποµένως, το δεδοµένο δίνει στον κάτοχο δυναµικότητα και πλεονεκτήµατα, αλλά το 

θέµα είναι ότι µόνο ο ίδιος µπορεί να χρησιµοποιήσει το δεδοµένο. Το θέµα δεν είναι 

κάποιος να έχει την πληροφορία µε το µέρος του αλλά να την χρησιµοποιήσει και 

προς όφελος δικό του και της επιχείρησης.  
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Έτσι, και µε άλλα πάγια στοιχεία, το να έχει κάποιος τα δεδοµένα δεν είναι και τόσο 

σηµαντικό, το θέµα είναι όπως προαναφέρθηκε να τα χρησιµοποιήσει σωστά. Εάν το 

πάγιο στοιχείο είναι σκέλος παραγωγικού εξοπλισµού ή δεδοµένα για τις πελατειακές 

απαιτήσεις και ανάγκες, η προαναφερθείσα κατάσταση ισχύει τις περισσότερες φορές 

(Harmond, 2007). 

Οποιοδήποτε σύστηµα ERP, είναι το πρόγραµµα οργάνωσης και αξιοποίησης των 

δεδοµένων ενός οργανισµού. Συγκεκριµένα είναι η υλοποίηση ενός πληροφοριακού 

συστήµατος που στοχεύει στην συντονισµένη και ενοποιηµένη διαδικασία 

λειτουργίας όλων των τµηµάτων του οργανισµού (Jeston, 2008). 

Το πληροφοριακό σύστηµα εννοιολογείται ως ένα κοινό λογισµικό που συσχετίζει τις 

ποικίλες λειτουργίες των τµηµάτων του οργανισµού, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη 

δυνατότητα συλλογής και γρήγορης ανάλυσης των πληροφοριών που χρειάζεται ο 

οργανισµός στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον για την αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία. 

Τα Π.Σ. σε διεθνή κλίµακα έχουν επιλεγεί για την ολοκλήρωση, την ικανότητα, τη 

φήµη, το πρότυπο λογισµικό, την τριών επιπέδων αρχιτεκτονική χρηστών – 

κεντρικών υπολογιστών, την οργανωσιακή εφαρµοσµένη µηχανική τους και τη 

ευκαιρία εισαγωγής δεδοµένων από έναν υπολογιστή (Nelis, 2008). 

Τα Π.Σ. έχουν τοποθετήσεις τις ενέργειες για τις αποδοτικότερες οργανωσιακές 

πρακτικές µε την µορφή οργανωσιακού σχεδιαγράµµατος που έχει την δυνατότητα να 

καθοδηγήσει τους οργανισµούς από την πρωταρχική διαδικασία της παραγωγής ενός 

αγαθού έως το τελευταίο επίπεδο ολοκλήρωσης του αγαθού.  

Εποµένως, θα ήταν καλό να εξηγηθεί περεταίρω η εννοιολογική σηµασία του 

συστήµατος. Το σύστηµα µπορεί να οριστεί µε πολλούς τρόπους αλλά συνήθως 

ορίζεται είναι ένα σύνολο λειτουργικά συνδεδεµένων συστατικών µερών που 

ενώνονται για έναν επιτυχηµένο σκοπό. Τα συγκεκριµένα µέρη του συστήµατος 
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ενώνονται µε τέτοιο τρόπο, για να επιτευχθεί συγκεκριµένο αποτέλεσµα (Madison, 

2005). 

Έτσι, το τελικό αποτέλεσµα από την ένωση των µερών του συστήµατος είναι 

αποδοτικότερο από το αποτέλεσµα που βγαίνει από το σύνολο των διαδοχικών 

µερών. Ο ορισµός του συστήµατος στην σηµερινή εποχή είναι παγκοσµίως 

διαδεδοµένος. Μερικά παραδείγµατα που αποτελούν τη συνεχόµενη χρήση του όρου 

αυτού είναι τα οργανωσιακά συστήµατα, τα συστήµατα υπολογιστών, τα κοινωνικά 

συστήµατα και τα βιολογικά συστήµατα (Malaga, 2006). 

Συνήθως, όταν µιλάµε για τα πληροφοριακά συστήµατα είναι φυσικό να κατανοηθεί 

ότι µιλάµε για υπολογιστές και επικοινωνία και περισσότερη σηµασία δίνεται στον 

τεχνολογικό τοµέα. Είναι ευρέως αποδεχούµενο ότι οι περισσότερες τεχνολογικές 

ανακαλύψεις είναι πολύ σπουδαίες. Η τεχνολογία πρέπει να δεχθεί επεξεργασία έτσι 

ώστε να γίνει σηµαντική. Είναι απλά η διαδικασία για τον επιτυχηµένο στόχο και 

οποιοσδήποτε οργανισµός σύµφωνα µε την τεχνολογία έχει αποτελεσµατική διοίκηση 

(Paton, 2008).  

Το Π.Σ. είναι µια ξεχωριστή κατηγορία συστήµατος, όπου τα στοιχεία είναι άτοµα, 

ενέργειες και µηχανήµατα, όπου σχετίζονται και συνεργάζονται για να αναλυθούν οι 

πληροφορίες και να δώσουν δεδοµένα στο χρήστη.  

Το είναι ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα, όπου αναλύει δεδοµένα του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισµού και δίνει δεδοµένα στη διοίκησή του 

οργανισµού, για να παρθούν µε γρήγορο τρόπο, αποφάσεις  που να είναι ορθές και 

έγκυρες. 

Έτσι ένα Π.Σ. µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι χειροποίητο είτε µηχανογραφικό 

δεδοµένο, και χωρίζεται σε τέσσερα στοιχεία που είναι τα εξής (McCalman, 2008) : 

• Συλλογή πληροφοριών : όπου τα δεδοµένα είναι αριθµοί, γεγονότα, 

συζητήσεις, διαδόσεις και πολλά άλλα. 
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• Αποθήκευση πληροφοριών : όπου τα δεδοµένα µπορούν να αποθηκευτούν 

στο µυαλό του ανθρώπου, σε καρτελοθήκη, σε αρχείο ή σε βάση δεδοµένων 

ενός υπολογιστή. 

• Επεξεργασία πληροφοριών : όπου η επεξεργασία των δεδοµένων είναι κυρίως 

η ανάλυση, η κωδικοποίηση, η ταξινόµηση και η σύνθεσή τους. 

• Παρουσίαση των δεδοµένων : όπου η παρουσίαση της πληροφορίας στο 

χρήστη πραγµατοποιείται στη µορφή που αυτός θέλει. 

Ένα σύστηµα ERP στον υπολογιστή πρέπει να κατέχει τα παρακάτω στοιχεία που 

είναι τα εξής (Pande, 2002) : 

• Το λογισµικό είναι τα προγράµµατα των υπολογιστών, οι δοµές πληροφοριών 

και η δεδοµένη τεκµηρίωσή αυτών. Το λογισµικό εφαρµόζει την διαδικασία 

που πρέπει να γίνεται µε την λογική της µεθοδολογίας, της διαδικασίας ή του 

ελέγχου, για την εξυπηρέτηση, άµεση ή έµµεση του παραγωγικού 

συστήµατος. Δηµιουργεί δεδοµένα σε ωφέλιµη µορφή για να τα 

χρησιµοποιήσει ο χρήστης. 

• Το υλικό είναι συγκεκριµένα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που θεωρούνται 

εργαλεία και άλλες ποικίλες συσκευές που λειτουργούν περιφερειακά. 

• Το ανθρώπινο Δυναµικό είναι ο ρόλος των ατόµων σαν συγκεκριµένη 

οντότητα στα πλαίσια εφαρµογής ενός Π.Σ. όπου συνήθως µειώνεται. Οι 

χρήστες του Π.Σ. είναι οι βασικοί αξιολογητές αυτού, αφού το χρησιµοποιούν 

σε καθηµερινή βάση για εφαρµογή ποικίλων οργανωσιακών ενεργειών. Με 

αποτέλεσµα το Π.Σ. δηµιουργείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των χρηστών, 

όπου δηµιουργούν το τελικό αγαθό λογισµικού αλλά υπό περιορισµούς. 
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• Η βάση δεδοµένων είναι οι πληροφορίες µιας αναπαράσταση πληροφοριών ή 

στοιχείων µε τρόπο όπου δέχεται την ανάλυση αυτών. Σαν βάση δεδοµένων 

εννοιολογείται µια τεράστια οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, όπου 

αναλύονται µε απαιτούµενο λογισµικό. 

• Η τεκµηρίωση είναι τα εγχειρίδια, οι φόρµες και οποιοδήποτε είδους 

επεξηγηµατικό γραπτό δεδοµένο που προσδιορίζει τη χρησιµοποίηση και 

λειτουργία του προγράµµατος.  

• Οι διαδικασίες είναι τα βήµατα που στοχεύουν στη παρούσα χρήση 

οποιοδήποτε δεδοµένου του Π.Σ. 

Ένα σύστηµα ERP χωρίζεται σε ποικίλες κατηγορίες µε βάση τους στόχους όπου 

δηµιουργήθηκαν οι παρούσες κατηγορίες. Με αποτέλεσµα, οποιαδήποτε κατηγορία 

συστήµατος οριοθετούνται από τις λειτουργίες, τις τεχνολογίες, τις εργασιακές δοµές, 

τον ανθρώπινο παράγοντα καθώς και τη θέση του συστήµατος στον οργανισµό.  

Οι βασικότερες κατηγορίες είναι οι εξής (Holpn, 2002) : 

• Επεξεργασία Συναλλαγών. 

• Πληροφοριακά Συστήµατα Διοίκησης. 

• Συστήµατα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων. 

• Έξυπνα Συστήµατα. 

• Προγράµµατα για την διοίκηση παραγωγής όπως το CAD ή το CAM. 
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• Manufacturing Resource Planning. 

• Enterprise Resource Planning.  

Τα προγράµµατα αυτά εφαρµόζονται στο στρατηγικό, διοικητικό και λειτουργικό 

τµήµα της επιχειρησιακής πυραµίδας εποµένως υποστηρίζουν ποικίλες λειτουργίες, 

σε οποιαδήποτε επίπεδα εντός της επιχείρησης.  

Η διαδικασία πληροφόρησης σαν τυπικό αγαθό ενός συστήµατος ERP, έχει ειδική 

σύνδεση µε το πλαίσιο εργασίας του ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης, έτσι 

ώστε να γίνουν επιτυχής οι βραχυπρόθεσµοι στόχοι, οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι και οι 

µακροπρόθεσµοι στόχοι της επιχείρησης (Petschnig, 2009). 

Κάθε σύστηµα ERP υλοποιείται σαν σηµαντική εφαρµογή σε οποιοδήποτε διοικητικό 

επίπεδο εντός της επιχείρησης όπου υποστηρίζει την εργασία των επιπέδων και έχει 

ποικίλους χρήστες. Οι συγκεκριµένοι χρήστες είναι και πελάτες του πληροφοριακού 

συστήµατος.  

Στη λειτουργία της επιχείρησης οι πελάτες των πληροφοριακών συστηµάτων είναι οι 

χρήστες, οι ποικίλες οµάδες εργασίας, οι οργανωσιακές ενέργειες, τα ποικίλα 

τµήµατα της επιχείρησης κλπ. Ωστόσο, πολύ σπουδαία είναι η εφαρµογή των 

πληροφοριακών συστηµάτων από εξωτερικές οντότητες της επιχείρησης όπως είναι 

οι προµηθευτές, οι καταναλωτές και οι µέτοχοι της επιχείρησης (Pike, 1994). 

Το σύστηµα ERP, δίνει διαρκή οργανωσιακή υποστήριξη, όπου σχετίζει την 

καινοτοµία των τεχνολογιών πληροφόρησης στην οργανωσιακή διαδικασία. Η 

παραγωγικότητα οποιουδήποτε προγράµµατος εφαρµόζεται στη διοίκηση της 

επιχείρησης µε τη βοήθεια προγραµµάτων παραγωγής, υποστήριξης και διαφόρων 

συγκεκριµένων λειτουργιών όπου έχουν χαρακτηριστικά παραπλήσια µε αυτά των 

προγραµµάτων των MRP-II (Barnes, 1994). 
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Επιπλέον, το σύστηµα ERP, κατευθύνεται και στη οργάνωση λογιστικών 

πληροφοριών, σε προγράµµατα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, στη διανοµή, στον 

έλεγχο ποιότητας και στη συµµόρφωση µε αρκετούς κανόνες υγείας και ασφάλειας. 

Επιπλέον µετά την διαδικασία ολοκλήρωσης των προγραµµάτων των ποικίλων 

επιπέδων του οργανισµού εντός του περιβάλλοντος των Π.Σ., όλα τα δεδοµένα 

προβλήµατα που θα ερχόταν αντιµέτωπος κάποιος των συστηµάτων MRP και MRP 

II, δεν θα υπήρχαν (Robson, 1996). 
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2.2 Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την λειτουργία των συστηµάτων 
ERP 

Τα συστήµατα ERP, µεγαλώνουν και αναπτύσσονται παγκοσµίως, είναι δυνατόν να 

ευθυγραµµιστεί η πορεία τους µε την ηλεκτρονική διαφήµιση και τις λογιστικές 

συναλλαγές, απαιτώντας µέγιστη ευελιξία και κλιµάκωση από ποικίλους τοµείς 

(Ullah, 1996). 

Τα συστήµατα ERP, συνδυάστηκαν µε τις πελατειακές ανάγκες και απαιτήσεις, 

κάνοντας τα πιο εύκολα στους υπαλλήλους της µηχανογράφησης αλλά και στα 

διευθυντικά στελέχη.  

Για να είναι ολοκληρωµένο ένα σύστηµα ERP, θα πρέπει και να παίζει ρόλο στην 

ολοκλήρωση διαφορετικών οργανωσιακών ενεργειών και να βασίζεται στις ποικίλες 

οργανωσιακές δοµές, όπως και να προσθέτει αξία στον οργανισµό, µε τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά (Reijers, 2003) : 

• Για να ανταποκρίνεται στις συνέχεια στις αναπτυσσόµενες ανάγκες της 

επιχείρησης, πρέπει να είναι ευέλικτο. 

• Για να δέχεται επιπλέον ενότητες και να εφαρµόζεται σε διάφορες 

πλατφόρµες πληροφορικού εξοπλισµού, πρέπει να είναι τµηµατικό και 

ανοιχτό, µε ανοιχτή αρχιτεκτονική, 

• Για να υποστηρίζει αρκετές οργανωσιακές λειτουργίες και να είναι κατάλληλο 

για πολλές επιχειρήσεις, πρέπει να είναι ευρύ. 

• Για να έχει την δυνατότητα να προσοµοιώνει την πραγµατική διαδικασία του 

οργανισµού. 

Q  50



• Για να έχει τις ποιοτικότερες πρακτικές οργάνωσης και εφαρµογής εντός του 

οργανισµού. 

• Για να µην τοποθετείται στα όρια της επιχείρησης, αλλά να βασίζεται στη 

συσχέτιση της µε ποικίλους οργανισµούς και ταυτόχρονα να παρέχει την 

ραχοκοκαλιά για ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα. 
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2.2.1 Τo ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του συστήµατος ERP 

Ο οργανισµός που εφαρµόζει ένα συγκεκριµένο σύστηµα στόχος του είναι να 

αναπτύξει δεξιότητες που θα του δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  

Οι συγκεκριµένες δεξιότητες, µε βάση µια πρόσφατη µελέτη είναι οι παρακάτω 

(Sharp, 2001) : 

• Η ανάπτυξη της ποιότητας των δεδοµένων, όπως και των οργανωσιακών 

διαδικασιών. 

• Η σύνδεση και η ολοκλήρωση ενεργειών και προγραµµάτων σε µια 

τεχνολογική βάση δεδοµένων που θα βασίζεται στις τεχνολογικές 

οργανωσιακές εφαρµογές. 

• Η συνεχής και διαρκής ανταπόκριση προς τον πελάτη και τους εταίρους του 

οργανισµού. 

• Η εξέλιξη και η πραγµατοποίηση των οργανωσιακών ενεργειών έχουν στόχο 

στην βελτίωση της αποδοτικότητας, δηλαδή σε ταχύτερες και µικρότερων 

δαπανών οργανωσιακές ενέργειες. Η ορατότητα και η αύξηση της ποιότητα 

των δεδοµένων έχουν ως στόχο στη ανάπτυξη της αποδοτικότητας, δηλαδή σε 

ποιοτικότερες ενέργειες λήψης αποφάσεων. Η µέγιστη αποτελεσµατικότητα 

και αποδοτικότητα κατευθύνονται στην αλλαγή του οργανισµού και στην 

βελτίωση της προσαρµοστικότητάς σε νέες καταστάσεις. 

Συσχετίζοντας τις διαδικασίες του κλάδου των προµηθειών µε αυτές των άλλων 

κλάδων της επιχείρησης πραγµατοποιείται η ελάττωση του χρόνου υλοποίησης του 

έργου και ελάττωση των αποθεµάτων. Επιπλέον, πραγµατοποιείται άµεση συσχέτιση 

και διάλογος µε τους προµηθευτές, τους διανοµείς και βέβαια µε τους πελάτες (Sharp, 

2001). 
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Το µεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι δυνατόν 

να δοθεί ευρεία πρόσβαση σε δεδοµένα µε πελάτες και προµηθευτές. Δίνοντας για 

στους προµηθευτές την πρόσβαση να δίνουν πληροφορίες και δεδοµένα στους 

πελάτες τους (McDermott, 2001). 
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2.3 Η χρήση των συστηµάτων ERP στον ανασχεδιασµό των 
επιχειρηµατικών διαδικασιών 

Ο ανασχεδιασµός αποτελεί µια ενέργεια όπου ενώ δεν κατασκευάστηκε και δεν 

εξελίχθηκε για στα συστήµατα ERP, το συγκεκριµένο σύστηµα όµως είναι σχετικά 

συνδεδεµένο µε την συγκεκριµένη λειτουργία (Stark, 2005). 

Δεν υπάρχει περίπτωση ο ανασχεδιασµός να παρουσιαστεί ως µια ενέργεια ή µια 

διαδικασία πληροφορικής αν και η συσχέτιση των Π.Σ. µε τον ανασχεδιασµό µπορεί 

να προσφέρει την συγκεκριµένη εντύπωση. Τα Δ.Σ. της επιχείρησης υποχρεούνται να 

είναι υπεύθυνα για τη ενέργεια του ανασχηµατισµού και όχι τα µέλη οποιουδήποτε 

κλάδου ή του τµήµατος µηχανογράφησης (Tramontano, 2004). 

Είναι δεδοµένο ότι η βοήθεια των Π.Σ. είναι υποχρεωτική και συγκεκριµένα η 

συµβολή ενός ειδικού στα Π.Σ.. Ο ειδικός των συστηµάτων αυτών, είναι δεδοµένο ότι 

θα δουλέψει µε την οµάδα του και θα υλοποιήσει διάφορες ενέργειες 

µετασχηµατισµού (Tonchia, 2004). 

Η συσχέτιση των νέων ενεργειών είναι ο σταθερός στόχος αλλά επιπλέον και η 

χρησιµοποίηση της τεχνολογίας όπου και αυτή λαµβάνει µέρος σε αποδοτικότερα 

αποτελέσµατα.  

Είναι γεγονός, ότι οι πιο πολλοί οργανισµοί όπου χρησιµοποιούν την τεχνολογία για 

ειδικό σκοπό, έχουν παρουσιάσει αποδοτικά αποτελέσµατα όπου πραγµατοποιούν 

σταθερά οφέλη. Η κατάσταση αυτή παρουσιάστηκε µετά από κάποια µελέτη του 

Πανεπιστηµίου ΜΙΤ. Η χρησιµοποίηση της τεχνολογίας µπορεί να παρουσιαστεί 

εντός της εφαρµογής του ανασχεδιασµού, όπου θέτει και τις βάσεις για την εφαρµογή 

(Young, 2007). 
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2.4 Η σηµαντικότητα των συστηµάτων ERP στις οργανωσιακές 
λειτουργίες  

Παρακάτω θα παρατεθεί η αναγκαιότητα χρήσης των προγραµµάτων ERP στις 

οργανωσιακές λειτουργίες. Αρχικά παρατηρείται ότι οι περισσότεροι οργανισµοί 

χρησιµοποιούν για λειτουργίες όπως χρηµατοοικονοµικής λογιστικής, κοστολόγησης 

και διοικητικής λογιστικής τα συστήµατα των ERP (Ιωάννου, 2006). 

Ένα τέτοιο σύστηµα ERP κατέχει κυρίαρχο ρόλο στη συγκρότηση και διατήρηση 

µητρώου παγίων, όπως και στις υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μεγάλος 

αριθµός οργανισµών χρησιµοποιεί τα συστήµατα ERP για τον τοµέα των πωλήσεων 

του ίδιου του οργανισµού, την παραγωγική διαδικασία και το κλάδο του µάρκετινγκ 

(Λουκής, 2009). 

Είναι σηµαντικό ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ένας από τους λίγου τοµείς που 

εξελίσσεται ταχύτατα στη Ελλάδα, µε την µόνη προϋπόθεση ότι δεν µπορεί να 

συγκριθεί µε άλλες χώρες της Ε.Ε. που είναι ανεπτυγµένες σε αυτόν τον τοµέα. 

Επίσης, ένα τέτοιο σύστηµα ERP έχει µικρή αξία στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Έτσι, η συσχέτιση του τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου µε τα συστήµατα 

ERP, είναι δεδοµένο ότι έχει ελάχιστη χρήση από τις εταιρείες συστηµάτων 

(Ανδριτσάκης, 2009). 

Για τις διαδικασίες των προµηθειών, το µητρώο περιουσιακών στοιχείων, τη διοίκηση 

ολικής ποιότητας και την εφοδιαστική αλυσίδα η εικόνα είναι κάτι παραπάνω από 

θετική, ενώ οι απαντήσεις δεν είναι ξεκάθαρες όσον αφορά την σηµαντικότητα και 

την χρησιµοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων στην εφαρµογή της 

µισθοδοσίας (Διαµαντοπούλου, 2009). 

Επιπλέον, µεγάλο ποσοστό των οργανισµών θεωρεί ότι κάθε επιχείρηση θα πρέπει να 

έχει στην κατοχή της και να λειτουργεί ένα τέτοιο σύστηµα ERP για τον τοµέα της 
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χρηµατοοικονοµικής λογιστικής έτσι ώστε να διευκολύνει τις λειτουργίες στον 

συγκεκριµένο τοµέα του οργανισµού (Τατσιόπουλος, 2008). 

Αυτό είναι φυσιολογικό, εξαιτίας των λειτουργιών του οργανισµού, αφού έχει να 

κάνει µε την διαδικασία παροχής δεδοµένων σε αυτούς που ενδιαφέρονται µε 

αποτέλεσµα ο οργανισµός να πετύχει σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 

Εποµένως, η χρησιµοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων στον οργανισµό 

καλύπτει τις ανάγκες περί πληροφόρησης των τρίτων ενδιαφερόµενων για την 

σταδιοδροµία του οργανισµού εκτός της συγκεκριµένης χρησιµοποίησης. 

Αντιθέτως, σύµφωνα µε τον κλάδο της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής, που έχει 

σκοπό την παροχή πληροφοριών, ο κλάδος της διοικητικής λογιστικής έχει να κάνει 

µε τις ανάγκες περί πληροφόρησης στα εσωτερικά πλαίσια του οργανισµού. Στον 

γενικότερο κλάδο της διοικητικής λογιστικής συµπεριλαµβάνεται ο τοµέας της 

λογιστικής κόστους, όπου στους περισσότερους ειδήµονες στον συγκεκριµένο κλάδο 

ο τοµέας αυτός είναι γνωστός ως κοστολόγηση ή αναλυτική λογιστική (Andersen, 

2007). 

Εποµένως είναι ξεκάθαρος και φανερός ο λόγος της ύπαρξης και της χρησιµοποίησης 

του πληροφοριακού συστήµατος από τον οργανισµό. Τόσο στον χρηµατοοικονοµικό 

τοµέα, όσο και στον τοµέα της διοικητικής λογιστικής είναι σηµαντικό να υπάρχει 

όσο το δυνατόν µεγαλύτερη παροχή και µετέπειτα επεξεργασία των δεδοµένων 

(Camp, 2006). 

Συνήθως η διαδικασία επίτευξης των στόχων δεν είναι εύκολη υπόθεση, 

ισοσταθµίζοντας τη διαρκή ροή και τον τεράστιο βαθµό πληροφοριών, που 

εµφανίζονται καθηµερινά κατά τη λειτουργία οποιουδήποτε σύγχρονου οργανισµού 

και αφού στοχεύσουν στην επίτευξη, είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχουν ακριβή και 

σωστά δεδοµένα (Carr, 1995). 
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Επίσης, οι κλάδοι των πωλήσεων, του µάρκετινγκ και της παραγωγικής διαδικασίας 

είναι φανερό ότι επωφελούνται από την λειτουργία ενός συστήµατος ERP. Ο τοµέας 

του µάρκετινγκ προσπαθεί µε µια καλά δοµηµένη προσπάθεια της οικονοµικής 

µονάδας να καλύψει τις καταναλωτικές ανάγκες και επιθυµίες, και ταυτόχρονα να 

καταφέρει να επιτεύξει τους σηµαντικούς στόχους που έχει θέσει ο οργανισµός 

(Chang, 2005). 

Τα διοικητικά στελέχη του µάρκετινγκ του οργανισµού προσπαθούν εν µέσω 

διαδικασιών να δηµιουργήσουν µια πολυετή σύνδεση µε τους πελάτες, µε 

αποτέλεσµα να τους προσφέρουν καλύτερες και ποιοτικότερες παροχές στα αγαθά 

που προσφέρει ο οργανισµός σε σχέση µε αυτά που προσφέρουν οι ανταγωνίστριες 

επιχειρήσεις σε αυτούς (Damelio, 1996). 

Με αυτό τον τρόπο ο οργανισµός κατακτά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των αγαθών 

του έναντι των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων. Άρα ο κλάδος του µάρκετινγκ 

σχετίζεται µε την διαδικασία παραγωγής, και επιπλέον µε τον τοµέα των πωλήσεων 

(Greenfield, 2008). 

Εποµένως, για την ορθή εφαρµογή του µάρκετινγκ πρέπει να διαθέτονται δεδοµένα 

από όλους τους τοµείς του οργανισµού, για να προσδιοριστούν οι ιδιότητες και η αξία 

του προϊόντος, ο τρόπος διανοµής αυτού και τέλος η προώθησή του (Harwood, 2002). 

Μια πλήρης βάση δεδοµένων, που κατέχει πληροφορίες και δεδοµένα από όλα τα 

τµήµατα του οργανισµού µπορεί να εφαρµόσει εύκολα ένα σύστηµα ERP. Έτσι είναι 

δεδοµένο ότι υπάρχει θετική επιρροή όταν ένας οργανισµός εφαρµόζει ένα σύστηµα  

ERP και υλοποιεί τις παραπάνω διαδικασίες (Harmond, 2007). 

Επίσης, είναι σηµαντικό να ειπωθεί ότι οι τοµείς των προµηθειών, της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, της διοίκησης ποιότητας και του µητρώου περιουσιακών στοιχείων έχουν 

όφελος από την εφαρµογή και την λειτουργία των συστηµάτων ERP. 
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Η συγκεκριµένη κατάσταση είναι δεδοµένη, εξαιτίας της συσχέτισης ανάµεσα στις 

ποικίλες λειτουργίες του οργανισµού όπου µπορούν να καταλάβουν πληροφορίες από 

τη βάση δεδοµένων του συστήµατος ERP (Jeston, 2008). 

Η διαφοροποίηση των διαδικασιών του κάθε οργανισµού έχει να κάνει µε τη 

διαφορετικότητα της λειτουργίας του όπως και µε την σηµαντικότητα της καθεµιάς 

από τις παραπάνω λειτουργίες. 

Αντιθέτως, αξιολογείται αρνητικά η συµβολή των συστηµάτων ERP στον κλάδο της 

µισθοδοσίας. Αυτό προκύπτει γιατί πολλοί οργανισµοί χρησιµοποιούν διαφορετικές 

λειτουργίες έτσι ώστε να παρακολουθήσουν τον συγκεκριµένο κλάδο. 

Το γεγονός αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν συχνές αλλαγές στη µισθοδοσία και 

πραγµατοποιούνται πολλές αναβαθµίσεις στα συγκεκριµένα προγράµµατα 

µισθοδοσίας έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις συχνές µισθολογικές τροποποιήσεις 

που γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (Nelis, 2008). 

Έτσι, δεν υπάρχει µια δεδοµένη και συγκεκριµένη λύση στο υπάρχον µισθολογικό 

πρόβληµα που προκύπτει λόγω ότι υφίστανται συχνές τροποποιήσεις στους µισθούς 

των υπαλλήλων και οι οργανισµοί είναι ακόµα δυσκολότερο να το εφαρµόσουν γιατί 

µπορεί να έχουν πολλούς υπαλλήλους που εργάζονται σε αυτές. 

Κλείνοντας, είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι τα συστήµατα ERP παίζουν πολύ 

σηµαντικό ρόλο στις λειτουργίες του κάθε οργανισµού και τον βοηθούν έτσι ώστε να 

αναπτυχθούν και ξεχωριστά αλλά και ως σύνολο όλοι οι τοµείς του. 

Επίσης, κάποιες από τις κύριες λειτουργίες του οργανισµού σχετίζονται είτε από την 

φύση του οργανισµού είτε από το αντικείµενο µε το οποίο ασχολείται ο οργανισµός. 

Έτσι, είναι δεδοµένο ότι εάν οι περισσότεροι οργανισµοί δεν έχουν κάποιες από τις 

κύριες λειτουργίες, δεν θα µπορούσε το πρόγραµµα ERP να τους βοηθήσει εξ 

ολοκλήρου στην ανάπτυξη των οργανισµών τους (Madison, 2005). 
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2.5 Η σηµαντικότητα των συστηµάτων ERP στην κοστολόγηση και 
στον υπολογισµό του κέρδους  

Δεν υπάρχει αµφισβήτηση ότι η κοστολόγηση είναι µια από τις πιο βασικές 

λειτουργίες ενός οργανισµού. Είναι µια ενέργεια, όπου υλοποιείται σε ποικίλα 

επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας και έχει να κάνει µε τη καταγραφή, ανάλυση, 

σύλληψη, αξιολόγηση, ταξινόµηση, κατανοµή και ανακεφαλαίωση των ποικίλων 

διαδικασιών δράσης και της διαδικασίας του ελέγχου κόστους (Malaga, 2006). 

Έτσι, είναι ένας µέρος από ολόκληρο τον τοµέα της δραστηριότητας της λογιστικής, 

όπου δεν έχει καµία εξάρτηση µε την γενική λογιστική και συγκεκριµένα ονοµάζεται 

αναλυτική λογιστική ή λογιστική κόστους. 

Ο κυριότερος παράγοντας για την ερµηνεία και την ανάλυση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων είναι το κόστος, και συγκεκριµένα εφαρµόζει τις παρακάτω διαδικασίες 

όπου είναι ο προγραµµατισµός και ο προϋπολογισµός του κόστους, η ανάλυση 

κόστους λειτουργίας και τέλος ο έλεγχος των δαπανηρών διαδικασιών του 

οργανισµού (Morris, 1994). 

Είναι δεδοµένο όµως ότι και η λογιστική κόστους και η χρηµατοοικονοµική έχουν να 

κάνουν µε µία κοινή βάση δεδοµένων, όπου κατέχει όλες τις λογιστικές λεπτοµέρειες 

που πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή βάση σε οποιονδήποτε οργανισµό. 

Η διαφορά µεταξύ των οργανισµών είναι κατά πόσο αντιλαµβάνονται και 

επεξεργάζονται τις πληροφορίες αυτές έτσι ώστε να βγάλουν τα κατάλληλα 

συµπεράσµατα και δεδοµένα (Brandon, 1994). 

Συγκεκριµένα, στον κλάδο της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής υπάρχουν δεδοµένα 

που έχουν να κάνουν µε αυτούς που είναι οι εξωτερικοί ενδιαφερόµενοι του 

οργανισµού, ενώ στον κλάδο της λογιστικής κόστους µόνο τα αρµόδια στελέχη 

κατέχουν τα δεδοµένα (Ould, 1995). 
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Εκτός όµως από αυτό, ο κλάδος της λογιστικής κόστους πραγµατοποιεί 

βαθυστόχαστη ανάλυση των λογιστικών δεδοµένων του οργανισµού και εστιάζει 

µόνο σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα, δηλαδή τα έσοδα και τα έξοδα του έτσι ώστε 

να µεγιστοποιήσει τα πρώτα και να ελαχιστοποιήσει τα δεύτερα αντίστοιχα. 

Αφού υπάρχει ενιαία βάση δεδοµένων µε τον κλάδο της χρηµατοοικονοµικής 

λογιστικής, καθιστά προσβάσιµη την παρακολούθησή του οργανισµού µέσω των 

Συστηµάτων Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασµού (Ould, 2005). 

Εν κατακλείδι, παρατηρείται, ότι τα συστήµατα ERP, και συγκεκριµένα για την 

εφαρµογή της λογιστικής κόστους, κατέχουν ένα πολύ σηµαντικό και κύριο εργαλείο 

όπου το χρησιµοποιούν κατά κόρον οι σηµερινοί οργανισµοί προς όφελος τους. 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η διαφορετικότητα του χαρακτήρα κάθε 

οργανισµού επηρεάζει την χρησιµότητα των συστηµάτων ERP όσον αφορά τον 

υπολογισµό κόστους αυτών (Paton, 2008).  
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2.6 Η σηµαντικότητα των συστηµάτων ERP στις µεθόδους 
λογιστικής και η επιχειρηµατική ευφυΐα 

Στο συγκεκριµένο υποκεφάλαιο, σκοπός είναι να αναφερθεί πόσο σηµαντικό είναι το 

λογισµικό ERP στις ποικίλες λογιστικές µεθόδους, αλλά και συγκεκριµένα στον 

κλάδος της οργανωσιακής σκέψης που υπάρχουν στα πλαίσια οποιουδήποτε 

οργανισµού (McCalman, 2008). 

Οι ποικίλες λογιστικές µέθοδοι έχουν να κάνουν µε τους αυτοµατισµούς 

εκσυγχρονισµού λογιστικών καταστάσεων, ενώ συνολικά συµβάλουν στη κατασκευή 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου είναι σηµαντικές για την χρησιµοποίηση 

της διαδικασίας επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

Συγκεκριµένα παραθέτετε η δεξιότητα του ERP στον οργανισµό, όπου απαρτίζει το 

υποχρεωτικό σύνολο µεθόδων ανάλυσης και του επιπέδου τεχνολογίας, για να έχει 

την δυνατότητα ανάλυσης των παρόντων δεδοµένων και να δίνει σηµαντικά δεδοµένα 

µε κυρίαρχο σκοπό την ενίσχυση της διαδικασίας λήψης οργανωσιακών αποφάσεων. 

Επιπλέον, χρειάζεται δεξιότητα και πολλές αποφάσεις στρατηγικού περιεχοµένου από 

τα υπεύθυνα µέλη, αλλά από την αντίθετη πλευρά εξαιτίας του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος στην αγορά και συγκεκριµένα των καταστάσεων της παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης, τα δεδοµένα είναι σηµαντικά και η θα πρέπει να διακατέχουν µια 

συνεχή και σταθερή ροή, για να κατακτήσει ο οργανισµός ένα δυνατό στίγµα της 

στην αγορά και οι καταναλωτές να προτιµούν και να αγοράζουν τα προϊόντα του 

οργανισµού περισσότερο από ότι αυτά των ανταγωνιστριών οργανισµών. Αυτό 

συνήθως είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί γιατί έχει να κάνει µε πολλούς 

παραµέτρους που πρέπει να στοχεύσει ο ίδιος ο οργανισµός (Pande, 2002). 

Συγκεκριµένα πολλοί οργανισµοί θεωρούν σηµαντικό το πρόγραµµα ERP γιατί τους 

παρέχει την δυνατότητα ευελιξίας σε πολλές λειτουργίες των οργανισµών, όπου είναι 

καλύτερο για τον οργανισµό να δίνονται στο πρόγραµµα όσον το δυνατόν 
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περισσότερες πληροφορίες για να παρέχει µια ολοκληρωµένη και επιτυχηµένη 

διαδικασία επίτευξης των αποτελεσµάτων στον οργανισµό. 

Εποµένως, λιγότερη σηµασία έχει η διαδικασία ανάλυσης µη χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών, γιατί αφού οι χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες κατέχουν άµεσα 

πληροφορίες από την βάση δεδοµένων µε αποτέλεσµα να καλύπτουν το µεγαλύτερο 

τµήµα των αναγκών πληροφόρησης. 

Επίσης, είναι σηµαντικό να ελέγχουν την παρελθοντική, παροντική και µελλοντική 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση του οργανισµού καθώς επίσης και την απόδοσή του. 

Έτσι στηριζόµενοι σε συγκεκριµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες του ίδιου τοµέα 

επιχειρήσεων, σε βάθος χρόνου δίνουν µια πολύ καλή πληροφόρηση δεδοµένων. 

Επιπλέον, για την κατασκευή προϋπολογισµού ταµειακών ροών, δίνεται πολύ µεγάλη 

σηµασία εξαιτίας της παρούσας οικονοµικής κατάστασης και δυσκαµψίας που 

υφίσταται η Ελλάδα όπου οι ταµειακές ροές παίζουν σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την 

διαδικασία. 

Η µειωµένη παροχή χρηµάτων στην ελληνική αγορά λόγω των capital controls, 

αποτελεί τον πιο σηµαντικό παράγοντα έτσι ώστε να επηρεάζει την συγκεκριµένη 

διαδικασία και να αλλοιώνει τα αποτελέσµατα αυτής. Εποµένως, είναι σηµαντικό το 

γεγονός ότι η επιλογή των οργανισµών είναι µια κύρια παράµετρο, που πρέπει να 

συµπεριλαµβάνεται στα δεδοµένα του προγράµµατος έτσι ώστε να µην αλλοιώνει την 

διαδικασία των τελικών αποτελεσµάτων (Holpn, 2002). 

Επιπλέον, ιδιαίτερη σηµαντικότητα θα πρέπει να δίνεται και στην ακρίβεια στην 

ευελιξία και την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων των εκθέσεων που παρέχονται από 

ένα πρόγραµµα ERP. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα βασίζονται στα δεδοµένα που 

έχει δώσει ο οργανισµός και υπόκεινται στην σωστή λειτουργία και υλοποίηση των 

ενεργειών που έχει δώσει το πρόγραµµα (Petschnig, 2009). 
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Είναι άξιο προς αναφορά ότι υπάρχει πολυπλοκότητα στην δοµή των προγραµµάτων 

και γι αυτό απαιτείται η εισαγωγή λεπτοµερών δεδοµένων λειτουργίας, αλλά καθιστά 

αδύνατη την σωστή λειτουργία του προγράµµατος, εξαιτίας των πολλών περιορισµών 

που υπάρχουν στο πρόγραµµα. Εποµένως, όσο πιο περίπλοκο και πολύπλοκο είναι 

ένα σύστηµα τόσο οι πιθανότητες λάθους αυξάνονται και τα αποτελέσµατα δεν θα 

είναι έγκυρα (Pike, 1994). 

Εποµένως δεν αµφισβητείται ότι το πρόγραµµα ERP, θα πρέπει να λειτουργεί µε 

ακρίβεια και να ενώνει όλους τους υπάρχοντες τοµείς του οργανισµού έτσι ώστε να 

λειτουργούν οµαλά και µε σωστό τρόπο ως σύνολο. 

Σηµαντική προϋπόθεση παρουσιάζει το µέγεθος του οργανισµού όπου έρχεται σε 

αντίθεση µε την ευελιξία στις τροποποιήσεις της υπάρχουσας δοµής του, και αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα να δυσκολεύει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Reijers, 2003). 

Για να µπορεί να ανταπεξέλθει αποδοτικότερα στις απαιτήσεις της αγοράς, πρέπει να 

υπάρχει αποτελεσµατικότερη και πλήρη κάλυψη των αναγκών των δεδοµένων έτσι 

ώστε να υπολογιστούν και οι αρνητικές παραµέτρους που µπορεί να υπάρξουν στην 

λειτουργία και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. 

Συγκεκριµένα, η χρήση των προγραµµάτων ERP κρίνεται αναγκαία και παίζουν πολύ 

βασικό ρόλο στην πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων που έχουν τα όργανα λήψης 

αποφάσεων του οργανισµού. Αυτό δυσκολεύει ακόµα περισσότερο την διαδικασία 

όταν υπάρχει και ανταγωνιστικό περιβάλλον στην σύγχρονη αγορά. 

Στηριζόµενοι στα συστήµατα των ERP, τα εργαλεία που ελέγχουν και αναλύουν την 

παρελθοντική και την τωρινή κατάσταση του οργανισµού εξάγουν τα συγκεκριµένα 

συµπεράσµατα για το πώς θα είναι η µελλοντική κατάσταση του οργανισµού µε βάση 

τα δεδοµένα που δόθηκαν (Young, 2007). 
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Κεφάλαιο 3: Εφαρµογή του λογισµικού Adempiere  

3.1 Εισαγωγή στο πρόγραµµα του Adempiere 

Πρόκειται για µια εξελιγµένη µορφή του λογισµικού Compiere, το οποίο βελτιώθηκε 

και εµπλουτίστηκε προκειµένου να αναβαθµιστούν οι δυνατότητές του. Είναι µια 

ολοκληρωµένη εφαρµογή που συνδυάζει λειτουργικότητες σχεδιασµού 

επιχειρηµατικών πόρων (ERP), διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) και 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) (Cook, 1995). 

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική του, η εφαρµογή είναι βασισµένη στην γλώσσα 

προγραµµατισµού Java, στις βάσεις δεδοµένων Oracle και PostgreSQL και διαθέτει 

περιβάλλον χρήστη html και «παραθυρικό». Χρησιµοποιεί τεχνολογία J2EE και η 

εφαρµογή είναι διαθέσιµη για Windows, Linux, Unix, Solaris και MacOs.  

Το Adempiere προορίζεται για µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, για επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην παγκόσµια αγορά και για πολυεθνικές καθώς έχει 

ενσωµατωµένες δυνατότητες παράλληλης λειτουργίας σε διαφορετικές γλώσσες, 

ισοτιµίες, νοµίσµατα και λογιστικά σχέδια. Εξυπηρετεί επίσης εταιρείες franchise, 

εταιρείες µε πολλά υποκαταστήµατα, εµπορικές επιχειρήσεις και αλυσίδες διανοµής.  

Στις ενότητες που διαθέτει περιλαµβάνονται οι εξής λειτουργίες (Andersen, 2007) : 

• Λογιστική και Τιµολόγηση: Δίνει τη ευκαιρία για τη κατασκευή και εκτύπωση 

των παραγγελιών µε βάση συγκεκριµένους ή ειδικούς τιµοκαταλόγους ανά 

πελάτη. Ο τιµοκατάλογος µπορεί να είναι συγκεκριµένος και στην παρούσα 

περίπτωση να χρησιµοποιείται το αποθεµατικό και να ελαττώνεται τα 

αντίστοιχο αποθέµατα. Οι τιµές µπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε ώρα και 

να δοθεί εντολή πώλησης χωρίς επιπλέον εισαγωγή πληροφοριών.  
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• Πωλήσεις: Στην λειτουργία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι ενέργειες που 

έχουν ως αφετηρία την τοποθέτηση παραγγελίας και ολοκληρώνονται µε την 

αποστολή της. Το adempiere διαθέτει µενού στα οποία ο χρήστης επιλέγει 

εντολές πώλησης, τρόπους πληρωµής και τρόπους αποστολής. Έτσι για 

παράδειγµα ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την εντολή προπληρωµής και αν δεν 
υπάρξει αντίστοιχη κίνηση πίστωσης του λογαριασµού του πελάτη έπειτα από 
την αντίστοιχη προκαταβολή του η παραγγελία δεν εκτελείται.  

• Διαχείριση παραγγελιών. Στο σηµείο αυτό γίνεται η δηµιουργία προσφορών, 

καταχώρηση παραγγελιών και διαχείριση εµπορευµάτων.  

• Μεταφορές: Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που αποθηκεύονται από τις εντολές 

πωλήσεων υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαρκώς τις αποστολές 

φορτίου µετά από την ενηµέρωση διαθεσιµότητας. Το σύστηµα επιστρέφει 

αυτόµατα τις παραγγελίες των µη υπαρχόντων προϊόντων.  

• Διαχείριση τραπεζικών σχέσεων: Το πρόγραµµα αυτοµατοποιεί τη διαχείριση 

των τραπεζικών σχέσεων και τους λογαριασµούς και υποστηρίζει την 

εισαγωγή και εξαγωγή των τραπεζικών συναλλαγών.  

• Τυποποιηµένες εκθέσεις και κανόνες. Δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας 

τυποποιηµένων διαχειριστικών εκθέσεων συµπεριλαµβανοµένων του 

Ισολογισµού, του Απολογισµού αποτελεσµάτων χρήσης, της Κατάστασης 

Αποτελεσµάτων Χρήσης. Επιπλέον έχει ενσωµατωµένους λογιστικούς 

κανόνες και φορολογικές πρακτικές.  

• Παραγωγή: Είναι δυνατός ο έλεγχος των παραγωγικών διαδικασιών µε 

σχεδιασµό υλικών και προγραµµατισµό της παραγωγής.  

Εδώ και καιρό οι χρήστες του Adempiere έχουν ζητήσει την πρόσβαση σε 

πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στο Adempiere ERP & CRM µέσω ενός 

iPhone ή ενός τηλεφώνου Android. Θεωρήθηκε ότι αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα 
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χρήσιµη για παράδειγµα σε πωλητές που επιθυµούν να ελέγχουν κάποιες 

πληροφορίες όταν επισκέπτονται έναν πελάτη.  

Ως συνέπεια των παραπάνω αναπτύχθηκε η εφαρµογή "ADempiere Mobile" που 

εµφανίζει τις πληροφορίες του ADempiere απευθείας σε ένα Smartphone. Η 

εφαρµογή έχει αναπτυχθεί ως εγγενής εφαρµογή iPhone, διατηρώντας τα ίδια 

στοιχεία για τον σχεδιασµό της οθόνης, ενώ χρησιµοποιεί ένα πρόγραµµα περιήγησης 

ως µηχανισµό παρουσίασης των πληροφοριών, υποστηρίζοντας έτσι πολλαπλές 

πλατφόρµες Smartphone µε έναν ενιαίο κώδικα (Camp, 2006). 

S  

Εικόνα 1 : Οι λειτουργίες του προγράµµατος Adempiere ERP. 
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3.2 Η εγκατάσταση του προγράµµατος του Adempiere  

Η εγκατάσταση του Adempiere, αποτελείται από την εγκατάσταση τριών 

διαφορετικών συστατικών, της γλώσσας προγραµµατισµού Java, της βάσης 

δεδοµένων (στην περίπτωση µας επιλέχθηκε η PostgeSQL).  

Έτσι υπάρχουν πολλές εκδόσεις του Adempiere αλλά επιλέξαµε την τελευταία λόγω 

ότι βγαίνουν καθηµερινά καινούργιες λειτουργίες στο πρόγραµµα και το κάνουν πιο 

εύχρηστο.  

Στη συνέχεια, ακολουθήθηκαν τα βήµατα εγκατάστασης που υπάρχουν στην σελίδα 

του Adempiere και ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της εφαρµογής στον υπολογιστή 

(desktop application) (Carr, 1995). 

S  

Εικόνα 2 : Παράθυρο εγκατάστασης του προγράµµατος Adempiere ERP. 
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Εικόνα 3 : Βήµατα εγκατάστασης του προγράµµατος Adempiere ERP. 

Q  

Εικόνα 4 : Παράθυρο εισόδου στο Adempiere ERP. 
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Q  

Εικόνα 5 : Μενού του προγράµµατος Adempiere ERP. 
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3.3 Η είσοδος στο λογισµικό του προγράµµατος του Adempiere 

Η προεπιλεγµένη εγκατάσταση του Adempiere χωρίζει τους χρήστες σε δύο 

κατηγορίες (Johansson, 1995) : 

• Client users (χρήστες υπολογιστή-πελάτη)  

• System users (χρήστες συστήµατος)  

Η κατηγορία του χρήστη καθορίζεται από τον ρόλο µε τον οποίο εισέρχεται κάποιος 

στο σύστηµα για να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή. Πιο συγκεκριµένα, ο χρήστης 

Client user, ανήκει στην κατηγορία των χρηστών που έχουν το δικαίωµα να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες πελατών, ενώ ο χρήστης System user, ανήκει στην 

κατηγορία των χρηστών που έχουν δικαίωµα για την εκτέλεση εργασιών στο 

σύστηµα που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση του, όπως για παράδειγµα η επιλογή της 

γλώσσας του λογισµικού που θα χρησιµοποιείται από τον Client user (Damelio, 

1996). 

Πραγµατοποιώντας την είσοδο στο σύστηµα, έχουµε την δυνατότητα να επιλέξουµε 

το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θα χρησιµοποιήσουµε από έναν 

κατάλογο συνδυασµών που είναι εγκατεστηµένος στα κατάλληλα πεδία στο 

παράθυρο εισόδου του Adempiere.  

Οι συνδυασµοί αυτοί είναι (Davenport, 1993) : 

Οι συνδυασµοί Garden αποτελούν το προεγκατεστηµένο παράδειγµα επιχείρησης του 

Adempiere που στόχο έχει την εξάσκηση των χρηστών. Όπως φαίνεται και στο 

παράθυρο εισόδου του Adempiere, επιλέγουµε τον SuperUser που µας δίνει την 

δυνατότητα να εισέλθουµε στο σύστηµα ως διαχειριστές, για να πραγµατοποιήσουµε 

διάφορες ρυθµίσεις και να εισάγουµε νέα επιχείρηση στο σύστηµα µας. 
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Η προεπιλεγµένη γλωσσά του Adempiere είναι η αγγλική. Αν και υπάρχει η 

δυνατότητα επιλογής της ελληνικής, δεν θα την επιλέξουµε γιατί δεν έχουµε εισάγει 

ακόµα τα αρχεία της µεταφρασµένης έκδοσης στο σύστηµα. Πατάµε το κουµπί ok για 

να συνεχίσουµε και µεταφερόµαστε κατευθείαν στο κυρίως. 

Σε αυτό το σηµείο θέλουµε να επισηµάνουµε ότι η δοµή του προγράµµατος 

Adempiere µοιάζει πολύ µε το OperERP. Αυτό συµβαίνει γιατί οι δυο εταιρείες 

συνεργάζονται µεταξύ τους και αναπτύσσουν ένα λογισµικό που είναι παραπλήσιο 

του ενός µε του άλλου. Έτσι πολλές λειτουργίες του Adempiere έχουν δανειστεί στο 

OperERP γιατί αυτό το πρόγραµµα ήταν κατώτερο του Adempiere και έπρεπε κάπως 

να αναβαθµιστεί. 

Λόγω ότι το πρόγραµµα έχει πολλές λειτουργίες και δεν µπορούµε να τις 

παρουσιάσουµε όλες, θα σας επισηµάνουµε τις πιο γνωστές αλλά και τις πιο 

εύχρηστες έτσι ώστε να µπορείτε να µπείτε αρκετά στην φιλοσοφία του 

προγράµµατος. 

Έκδοση παραστατικού στο Adempiere 

Καθώς κατά την παραγγελία είχαµε επιλέξει η πληρωµή να γίνει πριν την παράδοση 

για να προχωρήσει η διαδικασία της παραγγελίας, εκδίδουµε προσωρινό παραστατικό 

µε το συνολικό ποσό και την παραγγελία του πελάτη (Harmond, 2007). 
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Q  

Εικόνα 6 : Έκδοση παραστατικού του προγράµµατος Adempiere ERP. 

Προσθήκη πελάτη/προµηθευτή 

Προµηθευτής  

Από την κατηγορία Accounting στο µενού επιλέγουµε Supplier για την διαχείριση των 
προµηθευτών. Για την δηµιουργία νέου προµηθευτή πρέπει να εισάγουµε όνοµα, αν είναι 
εταιρία αν όχι πρέπει να δηλωθεί σε πια εταιρία εργάζεται, διεύθυνση και άλλες 

πληροφορίες (Harmond, 2007). 
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Q  

Εικόνα 7 : Προσθήκη προµηθευτή στο πρόγραµµα Adempiere ERP. 

Πελάτης 

Αντίστοιχα και στον πελάτη στο µενού Customers έχουµε την δηµιουργία Πελατών. 

Q  

Εικόνα 8 : Προσθήκη πελάτη στο πρόγραµµα Adempiere ERP. 
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Επιπλέον µία επαφή µπορεί να είναι και πελάτης και προµηθευτής. 

Q  

Εικόνα 9 : Προσθήκη και πελάτη και προµηθευτή στο πρόγραµµα Adempiere ERP. 
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Εικόνα 10 : Εισαγωγή αποθήκης στο πρόγραµµα Adempiere ERP. 

Q  

Εικόνα 11 : Εµφάνιση αποθηκευτικών χώρων στο Adempire ERP.  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3.3 Η µελέτη περίπτωσης και η αναφορά του προγράµµατος 

Adempiere Erp 

Η επισκόπηση της Επιχείρησης  

Η Physic Nord µία εταιρία ολλανδικών συµφερόντων, η οποία είναι µία από τις 

µεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες στην παρασκευή συµπληρωµάτων διατροφής και 

φαρµάκων από βότανα. Η εταιρία η οποία απασχολεί 500 άτοµα, διοικητικό και 

τεχνικό προσωπικό, ιδρύθηκε το 1981, και έκτοτε παρασκευάζει και αναπτύσσει 

φάρµακα, συµπληρώµατα διατροφής αλλά και θεραπείες από φυτικά βότανα. Τα 

προϊόντα της Physic Nord είναι διαθέσιµα σε 50 χώρες σε όλη την Ευρώπη, την Ασία 

αλλά και τη βόρεια Αµερική (Ahmad, 2013). 

Η Πρόκληση  

Λόγω της επιτυχίας της εταιρίας στην αγορά των συµπληρωµάτων διατροφής, η 

Physic Nord συνεχώς διεύρυνε την γκάµα των προϊόντων της καθώς και το µερίδιο 

της στην φαρµακευτική αγορά που εξυπηρετούσε. Η ανάπτυξη της φαρµακευτικής 

βιοµηχανίας, ωστόσο, απαιτεί ακριβής διαχείριση των αποθεµάτων για την 

αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας της επιχείρησης και του πλαισίου που κινείται η 

εταιρία.  

Ο Jacob Pedersen, Project Manager του Adempiere στη Physic Nord, εξηγεί ότι η 

επιχείρηση δεν πωλεί µόνο ένα προϊόν σε κάθε χώρα .Θα πρέπει η εταιρία να σέβεται 

τους εθνικούς κανονισµούς της κάθε χώρας, το διαφορετικό µέγεθος της χώρας (άρα 

και του µεριδίου στην αγορά), τις διαφορετικές συσκευασίες, καθώς και τη 

διαφορετική επισήµανση που απαιτεί η κείµενη νοµοθεσία. Υπάρχουν χιλιάδες 

διαφοροποιήσεις / παραλλαγές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Με αυτές τις 

διαφοροποιήσεις, παρ’ όλο που έχουν µόνο 50 προϊόντα ως βάση, καταλήγουν σε 

πολύ περισσότερα προϊόντα (Haque, 2013). 

Q  77



Η απαίτηση της Physic Nord για τη χρήση ενός προγράµµατος ERP επεκτείνεται 

πέρα από τα καθιερωµένα, όπως τη διαχείριση των διανοµών και τη παρακολούθηση 

των εσόδων και εξόδων, που πραγµατοποιεί σε παγκόσµιο επίπεδο. Η διοίκηση 

λοιπόν είδε ότι η επιλογή ενός πακέτου ERP, θα πρέπει να έχει µία διάρκεια ζωής 

15-20 χρόνια. Για να πετύχει η λύση αυτή (της επιλογής ενός πακέτου ERP) για 

παραπάνω από 15 χρόνια, θα έπρεπε να κινηθούν εκτός του καθιερωµένου πλαισίου 

(πέραν των standards) που υπάρχει στην αγορά.  

Η Λύση-Αναφορά Adempiere ERP  

Η Physic Nord χρησιµοποιεί το Adempiere, ένα open source ERP πρόγραµµα. Στο 

σηµείο αυτό αξίζει να κάνουµε µια λεπτοµερή µνεία και ανάλυση του Open source 

Adempiere ERP και τι στόχους έχει. Το Adempiere είναι το πιο δηµοφιλές και 

διαδεδοµένο ERP σύστηµα ανοιχτού κώδικα αυτή την εποχή. Η κοινότητα είναι πολύ 

ενεργή στα forum χρηστών, έχουν γίνει πάνω από 900000 downloads και 

εγκαταστάσεις αναφοράς και υπάρχει ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας. Το Adempiere 

στοχεύει σε µικρές και µεσαίες εταιρίες οι οποίες λειτουργούν στις περιοχές διανοµής 

/ µικροεµπορίου και παροχής υπηρεσιών. 

Η λειτουργικότητά του οργανώνεται µαζί µε τις επιχειρηµατικές διαδικασίες (Al- 

Nafjan, 2013) : 

• Προσφορά – Μετρητά: Καλύπτει όλη την διαδικασία σχετικά µε τον πελάτη 

από την επαφή µε τον πρώτο πελάτη, την προπώληση, τις πωλήσεις, τις 

παραγγελίες µέχρι την παραλαβή των µετρητών.  

• Αίτηση Προµήθειας Υλικών – Πληρωµή: Καλύπτει όλη τη διαδικασία σχετικά 

µε τον προµηθευτή από τη ζήτηση, τις παραγγελίες αγοράς, παραλαβή µέχρι 

και την πληρωµή.  
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• Σύστηµα Διαχείρισης Πελατειακής Βάσης (CRM): Δεν αποτελεί ξεχωριστό 

λειτουργικό µέρος. Ενσωµατώνεται σε άλλα λειτουργικά µέρη.  

• Ανάλυση Απόδοσης: Καλύπτει τα λογιστικά και τον έλεγχο.  

• Παραγωγή: Βρίσκεται προς το παρόν στο στάδιο beta και λείπουν οι 

αναφορές πελατών.  

• Διαδικτυακό Κατάστηµα: Παραδίδει ένα βασικό σύστηµα αγορών και 

ενσωµατώνεται στον πυρήνα του ERP συστήµατος.  

• Είναι επίσης διαθέσιµα η διαχείριση υπηρεσιών και βασικών έργων.  

Ελαστικότητα  

Προσαρµογή: Το Adempiere επιτρέπει την προσαρµογή που βασίζεται σε 

µεταδεδοµένα χωρίς το κλείσιµο του συστήµατος. Τα µεταδεδοµένα αποθηκεύονται 

σε µία βάση δεδοµένων µε 114 πίνακες, που ονοµάζεται Λεξικό Εφαρµογής. Μπορεί 

να τροποποιηθεί από τον πελάτη αν έχει δικαιώµατα διαχειριστή. Για να 

δηµιουργηθεί νέο παράθυρο στο Adempiere πρέπει να οριστεί πρώτα η δοµή της 

βάσης δεδοµένων.  

Το γραφικό περιβάλλον (GUI) του Adempiere αποτελείται από ένα παράθυρο µε 

πολλές καρτέλες και πεδία και τα αντίστοιχα στοιχεία της βάσης δεδοµένων: δοµή 

γραφικού περιβάλλοντος Windows µε χειρισµό εισόδου και επικύρωση, µορφές 

εκτύπωσης, default λογαριασµούς, κουµπιά διαδικασίας και δοµή µενού και κλήσεων 

που ορίζονται από το Λεξικό Εφαρµογής (Al- Nafjan, 2013). 

Η µετατροπή του Λεξικού Εφαρµογής δηµιουργεί µοντέλο κώδικα. Για προσαρµογή 

χαµηλού επιπέδου αυτό το µοντέλο µπορεί να επεκταθεί µε κλήσεις, έγγραφα για 
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διαδικασίες ροών εργασίας και SQL διαδικασίες. Μια Κλήση είναι Java κώδικας ο 

οποίος είναι συνδεδεµένος σε ένα πεδίο και καλείται µετά τη δραστηριότητα εισόδου 

(Ansari, 2013).  

Μπορεί να  αλλάξει τις τιµές όλων των πεδίων σε ένα παράθυρο και να έχει 

πρόσβαση δε όλους τους πίνακες. Οι ειδικοί που γνωρίζουν τη δοµή του κώδικα 

µπορούν να κάνουν επιπλέον προσαρµογές ακολουθώντας τα πρότυπα που 

χρησιµοποιούνται από το Adempiere.  

Ευέλικτες αναβαθµίσεις: Υποστηρίζει προσαρµογή υψηλού επιπέδου η οποία γίνεται 

µέσω του λεξικού εφαρµογής και των κλήσεων των συναρτήσεων. Για αλλαγές στον 

βασικό κώδικα, η ευελιξία των αναβαθµίσεων εξαρτάται από τα πρότυπα που 

χρησιµοποιούνται.  

Διεθνοποίηση: Διαθέτει 26 γλώσσες, 4 λογιστικά σχήµατα και υποστήριξη από 

πολλές διεθνώς κατανεµηµένες ιστοσελίδες. Το γραφικό περιβάλλον και οι αναφορές 

είναι µεταφρασµένα στα Αγγλικά, Κινέζικα, Γερµανικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά 

και Ολλανδικά.  

Τα λογιστικά σχήµατα είναι διαθέσιµα για τις ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία και Γερµανία. Το 

Adempiere υποστηρίζει πολλές ιστοσελίδες παρέχοντας τρία επίπεδα οντοτήτων. Το 

επίπεδο συστήµατος είναι προσβάσιµο από όλους τους οργανισµούς. Το επίπεδο του 

πελάτη ορίζει πληροφορίες και λογιστική δοµή. Για ένα πελάτη επιτρέπονται πολλά 

λογιστικά σχήµατα.  

Το Adempiere υποστηρίζει πολλές µεθόδους κοστολόγησης και µία από αυτές 

ανατίθεται σε ένα λογιστικό σχήµα. Ο Οργανισµός είναι το χαµηλότερο επίπεδο όπου 

πραγµατοποιούνται οι συναλλαγές οι οποίες µπορεί να είναι ιεραρχικά δοµηµένες και 

να έχουν επιπρόσθετες πληροφορίες. Υποστηρίζονται επίσης οι εικονικοί οργανισµοί 

(Magal, 2011). 

Q  80



Φιλικό προς το χρήστη : Η διεπαφή χρήστη έχει µια µορφή µε καρτέλες η οποία δεν 

είναι ευέλικτη αλλά υποστηρίζει ένα πλούσιο γραφικό περιβάλλον (GUI). Η αλλαγή 

σε γραµµές λεπτοµερειών απαιτεί τη χρήση των καρτελών της σελίδας. Μερικοί 

χρήστες παραπονιούνται για κακή αίσθηση και εµφάνιση.  

Αρχιτεκτονική: Η αρχιτεκτονική του Adempiere είναι συνδυασµός αρχιτεκτονικής 2 

και 3 επιπέδων.  

Δυνατότητα Διαβάθµισης: Η δυνατότητα διαβάθµισης είναι καλή και εξαρτάται 

κυρίως από τη βάση δεδοµένων. Η εφαρµογή είναι κυρίως βασισµένη σε 

αρχιτεκτονική 2 επιπέδων και ως εκ τούτου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη 

διαβάθµιση της βάσης δεδοµένων (Word, 2011).  

Ασφάλεια: Πολύ καλός έλεγχος πρόσβασης (ρόλοι).  

Διεπαφές: CSV, PDF. Υπάρχει δυνατότητα αποστολής email και επισύναψης αρχείων 

σε έγγραφα. Μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες διεπαφές σε Java χρησιµοποιώντας 

API (Application Programming Interfaces).  

Ανεξαρτησία Λειτουργικού Συστήµατος: Windows, Linux/Unix, Mac OS X.  

Ανεξαρτησία Βάσης Δεδοµένων: Oracle, Sybase (beta).  

Η βάση δεδοµένων είχε αναπτυχθεί αρχικά για το Oracle. Υπάρχει ένα σχέδιο για την 

ανεξαρτησία της βάσης δεδοµένων, το οποίο περιλαµβάνει µε τη µετάφραση SQL 

δηλώσεων της Oracle σε άλλες SQL διαλέκτους. Η υποστήριξη Sybase βρίσκεται 

προς το παρόν σε κατάσταση beta. Κάποιες βάσεις δεδοµένων ανοιχτού κώδικα είναι 

διαθέσιµες, αλλά δεν είναι δοκιµασµένες και δεν προσφέρουν υποστήριξη. 

Προβλήµατα σχετικά µε το PostgreSQL συζητούνται σε forum σχεδιαστών.  

Ο SQL κώδικας του PostgreSQL µεταφράστηκε χειροκίνητα. Μία άλλη εταιρία έφερε 

τη Fyracle, µία βάση δεδοµένων Firebird µε µερική συµβατότητα Oracle PL/SQL. 
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Σύµφωνα µε την Adempiere Inc, οι βάσεις δεδοµένων ανοιχτού κώδικα δεν 

υποστηρίζονται γιατί δεν είναι σαφές αν τα προβλήµατα πηγάζουν από τη βάση 

δεδοµένων ή την εφαρµογή (Ahmad, 2013). 

Η απαίτηση για τις βάσεις δεδοµένων ανοιχτού κώδικα είναι η ανεκτικότητα ANSI 

SQL99. Έχει ανακοινωθεί υποστήριξη για MS SQL, DB2 και Cloudscape. Η 

Cloudscape είναι µια Java βάση δεδοµένων ανοιχτού κώδικα µε DB2 συµβατή SQL 

διάλεκτο, επαρκής για εφαρµογές επίδειξης.  

Γλώσσα Προγραµµατισµού: Java  

Υποστήριξη  

Υποστήριξη Δοµής: Διαθέτει δίκτυο συνεργασίας, forum και συµβόλαια.  

Εκπαίδευση: Περιλαµβάνει εκπαίδευση χρήστη και σχεδιαστών.  

Τεκµηρίωση: Διατίθεται στο διαδίκτυο ένα πολύ λεπτοµερές εγχειρίδιο χρήστη το 

οποίο αποτελείται από 850 σελίδες. Επιπλέον είναι διαθέσιµη τεκµηρίωση σχεδιαστή 

εκτός από την εκπαίδευση που παρέχεται. Ένα καλό σηµείο για αρχή, είναι η 

διατηρούµενη από την κοινότητα Τεκµηρίωση Σχεδιαστών του Adempiere που 

αποτελείται από 36 σελίδες καθώς και η ιστοσελίδα του Adempiere και τα forum των 

σχεδιαστών.  

Συνέχεια  

Δοµή Έργου: Το Adempiere έχει σχεδιαστεί κυρίως από την εταιρία Jorg Janke. 

Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, υποστήριξη δεύτερου επιπέδου και στην εκπαίδευση. 

Το Adempiere δεν παρέχει υπηρεσίες εφαρµογής και έτσι δεν ανταγωνίζεται µε 

συνεργάτες.  
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Περισσότεροι από 70 πιστοποιηµένοι συνεργάτες, πωλούν εφαρµογές και 

συµβουλευτικές υπηρεσίες τουλάχιστον σε 25 χώρες. Κάποιοι συνεργάτες και 

χρήστες βοηθούν το έργο συλλέγοντας απαιτήσεις, παρέχοντας διαβεβαιώσεις για την 

ποιότητα, κάνοντας δοκιµές και επιδιορθώσεις. Αυτοί καθορίζουν και τις 

προτεραιότητες ανάπτυξης (Haque, 2013). 

Δραστηριότητα Κοινότητας: Το Adempiere έχει πολύ ενεργή κοινότητα χρηστών µε 

περίπου 500 µηνύµατα κάθε µήνα. Τα διάφορα forum ανταποκρίνονται άµεσα. Οι 

απαιτήσεις για υποστήριξη, τα σφάλµατα και οι απαιτήσεις για χαρακτηριστικά 

ανιχνεύονται ξεχωριστά και συγκεντρώνουν περίπου 150 µηνύµατα κάθε µήνα.  

Συχνότητα Ενηµερώσεων: Κανονική 

Άλλα αποτελέσµατα: Το εργαλείο PDF, το εργαλείο εισαγωγής και η βάση δεδοµένων 

Oracle δεν είναι ανοιχτού κώδικα και απαιτούν άδεια. Οι πελάτες µε συµβόλαιο 

υποστήριξης έχουν πρόσβαση σε επιδιορθώσεις, έχουν προτεραιότητα υποστήριξης 

και έχουν προαιρετικά άδεια για την Oracle.  

Ωριµότητα  

Επίπεδο εξέλιξης: Το επίπεδο εξέλιξης είναι σταθερό. Το λειτουργικό µέρος 

κατασκευής και ο διαδικτυακός πελάτης είναι στην κατάσταση beta.  

Ιστοσελίδες Αναφοράς: Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες αναφοράς. Σύµφωνα µε την 

Adempiere Inc. Τουλάχιστον 100 εταιρίες χρησιµοποιούν το λογισµικό. Κάποιοι 

συνεργάτες έχουν στις ιστοσελίδες τους πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του 

προϊόντος (Al- Nafjan, 2013). 

Το Adempiere είναι µια ολοκληρωµένη εφαρµογή λογισµικού ανοιχτού κώδικα µε 

ενσωµατωµένο Σχεδιασµό Επιχειρηµατικών Πόρων (ERP), που συνδυάζει την ισχύ 

Q  83



των πωλήσεων POS (Point of Sales), την διανοµή, την αποθήκευση, το ηλεκτρονικό 

εµπόριο (Web Store), την λογιστική και ένα σύστηµα Ροών Εργασίας σε µια µόνο 

εφαρµογή παρακάτω αναλύουµε τα χαρακτηριστικά του. 

Γλώσσα 

Οι αρχικές εκδόσεις του συστήµατος ήταν γραµµένες σε Smalltalk, την πρώτη 

αντικειµενοστρεφή γλώσσα προγραµµατισµού που αναπτύχτηκε. To Adempiere 

πλέον είναι γραµµένο σε Java, µια αντικειµενοστρεφής γλώσσα προγραµµατισµού 

που σχεδιάστηκε από την από την εταιρεία πληροφορικής Sun Microsystems. Η Java 

επιτρέπει σε οποιονδήποτε υπολογιστή να έχει πρόσβαση και να χρησιµοποιεί µια 

εφαρµογή στο διαδίκτυο.  

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της Java που την κάνουν να ξεχωρίζει (Word, 2011) : 

• Είναι απλή  

• Είναι Αντικειµενοστραφής (object-oriented)  

• Είναι µεταγλωττιζόµενη (compiled)  

• Διερµηνευόµενη (interpreted).Ανεξαρτησία πλατφόρµας.  

• Είναι ασφαλής  

• Υποστηρίζει πολυνηµάτωση (multithreting)  

• Κάνει συλλογή αχρήστων (garbase collection)  

• Περιέχει βιβλιοθήκες κώδικά για διαφορές χρήσεις  

Αρχιτεκτονική  

Η τωρινή αρχιτεκτονική του Adempiere είναι ένας συνδυασµός µιας fat-client 

αρχιτεκτονικής δευτέρου και τρίτου επιπέδου (2-tier και 3-tier). Χρησιµοποιεί µια 

ισχυρή JAVA εφαρµογή-πελάτη (τύπου fat Java Client, όπου ο σχεδιαστής αποφασίζει 

ποιο θα είναι το ποσοστό επεξεργασίας που θα εκτελεί ο client και ποιο ο server .Εάν 

το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας γίνεται στον client τότε η εφαρµογή καλείται fat 
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client application .Αντιθέτως σε µια εφαρµογή thin client application το µεγαλύτερο 

µέρος της εργασίας γίνεται στον server), τη Java Webstart. 

Η accounting engine βρίσκεται στον application server. Χρήση Thin Web Clients. Για 

τις web και CRM εφαρµογές. Υπάρχει ακόµη ένας beta thin client για την 

εξυπηρέτηση όλων των φορµών αλλά χρειάζεται περαιτέρω εργασία για να είναι 

ισοδύναµος µε έναν fat client (Ahmad, 2013). 

Η επίσηµη ιστοσελίδα της Adempiere αναφέρει ότι το ERP σύστηµα ακολουθεί τις 

αρχές της Object architecture, σύµφωνα µε την οποία κάθε αντικείµενο (Object) είναι 

όσο περισσότερο δυνατόν ανεξάρτητο από τα άλλα αντικείµενα. Κάθε αντικείµενο 

περιγράφει ένα κοµµάτι λογισµικού. 

Κύρια χαρακτηριστικά  

• Client - Java Application  

• Java Applet  

• HTML based  

• Servlet Server για εφαρµογές βασισµένες σε HTML  

• Διακοµιστή Εφαρµογών  

• Διακοµιστή Βάσης Δεδοµένων  

Application Server  

O διακοµιστής εφαρµογών (application server) υλοποιείται µε Java J2EE (Java 2 

platform, Enterprise edition), το οποίο είναι πακέτο µε τεχνολογίες που στοχεύει στη 

δηµιουργία επιχειρησιακών εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου βασισµένων στον 

παγκόσµιο Ιστό, χρησιµοποιώντας την υποδοµή του Jboss, ενός ανοικτού κώδικα 

application server για την J2EE, υλοποιείται σε Java και προσφέρει ανεξαρτησία στην 

πλατφόρµα. Ο JBoss µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα ή στον ίδιο διακοµιστή µε τη 

βάση δεδοµένων.  
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Για τη διαχείριση του διακοµιστή υλοποιείται η εφαρµογή Java Management 

Extensions (JMX) που είναι εργαλεία Java για τη διαχείριση και παρακολούθηση 

εφαρµογών, αντικείµενων του συστήµατος, συσκευών και service-oriented δικτύων. 

Η πρόσβαση στη βάση δεδοµένων γίνεται µέσω του πρωτοκόλλου JDBC (Java 

database connectivity), πρόγραµµα εφαρµογών διεπαφής που επιτρέπει τη σύνδεση 

προγραµµάτων Java µε δεδοµένα σε διάφορες βάσεις (Haque, 2013). 

Application Client  

Η εφαρµογή Client γράφεται εξ ολοκλήρου σε Java προκειµένου να εκµεταλλευτεί 

τις δυνατότητες του σηµερινού Pc. Προτιµήθηκε o Java Applet Client για την υψηλή 

απόδοση του στη διαχείριση µεγάλου όγκου δεδοµένων και τη φιλική γραφική 

διεπαφή χρήστη. Ο Client επικοινωνεί µε τη Βάση δεδοµένων µέσω του JDBC (Java 

database connection) και µε τον Application Server µέσω του RMI (Remote Method 

Innovation), οµάδα πρωτοκόλλων που επιτρέπει αντικείµενα να επικοινωνούν 

αποµακρυσµένα µε άλλα αντικείµενα.  

Επίσης είναι εφικτή η πρόσβαση στους servers µέσω του Διαδικτύου η ενός 

ενδοδικτύου. Υποστηρίζει Windows και HTML interface (µελλοντική υλοποίηση). 

Αναφορικά µε το Bandwidth ο Client Application φτάνει τα 128K και browser 

interface θα παρέχει λογική ανταπόκριση µε 56Κ.  

Βάση Δεδοµένων  

Για εκδόσεις παλιότερες όπως 2.5.2, το Adempiere βασίζονταν σε διαδικασίες και στα 

Triggers της Oracle. Καθώς όµως οι application server έγιναν πιο σταθεροί, οι 

διαδικασίες PL/SQL εφαρµόστηκαν στην workflow engine του Adempiere. 

 Μετά όπως απαραίτητες βελτιώσεις εξαλείφθηκε η ανάγκη των triggers και οι PL/

SQL διεργασίες µετατράπηκαν σε SQLJ (χρήση Java στη ΒΔ), Ένα τυποποιηµένο 
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σύνολο επεκτάσεων προγραµµατισµού που επιτρέπουν τις SQL δηλώσεις να 

ενσωµατωθούν σε ένα πρόγραµµα Java (Al- Nafjan, 2013). 

Πλέον το Adempiere δηµιουργεί και αναλύει SQL εντολές και το database 

independent layer και κάνει τη κατάλληλη µετατροπή για κάθε βάση. Έτσι οι νέες 

εκδόσεις µπορούν να εκτελεστούν σε πολλές πλατφόρµες.  

Η επιλογή βάσης δεδοµένων είναι σηµαντικό και δύσκολο θέµα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη η απόδοση, η διαθεσιµότητα, η scalability, η συντήρηση, η διαχείριση όπως 

και το κόστος.  

Internationalization  

Το σύστηµα παρέχει το επιθυµητό αυτό χαρακτηριστικό µε τα συνεπαγόµενα αυτού 

οφέλη όπως ευκολότερη διατήρηση και επέκταση του συστήµατος, σταθερή 

εφαρµογή, αυξηµένη λειτουργικότητα κτλ (Ansari, 2013).  

• Υπάρχει επίσηµη µετάφραση σε περισσότερες από 20 γλώσσες (Αγγλικά, 

Γαλλικά, Ισπανικά, Γερµανικά, Κινέζικα , Ιταλικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, 

Ρωσικά, Ρουµανικά κ.α)και γίνονται προσπάθειες για νέες µετάφρασης και σε 

άλλες γλώσσες όπως Φιλανδικά, Κορεατικά. Περισσότερες λεπτοµέρειες είναι 

διαθέσιµες στο site όπως Adempiere. 

  

• Εύκολη µετάφραση ολόκληρου του συστήµατος ,το Adempiere επιτρέπει 

διαφορετικούς χρήστες να έχουν τα reports και τις screens µεταφρασµένα στη 

δική τους γλώσσα επιτρέποντας την εκτύπωση σε µια τρίτη γλώσσα. 

  

• Multi-organization, επιτυγχάνει τον διαµοιρασµό δεδοµένων µεταξύ πολλών 

οργανισµών και τον έλεγχο πρόσβασής σε αυτά. Το σύστηµα είναι 

σχεδιασµένο σε τρία επίπεδα οντοτήτων το system level (παρέχει όπως 
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βασικές πληροφορίες) client level(προσδιορισµός δοµής πληροφοριών και 

λογιστικής ) organization-hierarchy level (επίπεδο συναλλαγής).  

• Multi-costing, αποτίµηση του κόστους µε χρήση διαφορετικών µεθόδων 

(σταθερό κόστος, µέσο κόστος, LIFO, FIFO).  

• Multi-accounting standards, υποστηρίζει όπως λογιστικές µεθόδους (πχ. US 

GAAR, UK SAP, German HGB).  

• Multi-currency, ένα εύχρηστο εργαλείο µετατροπής νοµίσµατος µε πολλές 

δυνατότητες όπως, µετατροπή και πραγµατοποίηση συναλλαγών και 

απολογισµών σε σειρά ξένων νοµισµάτων, προβολή ισοτιµίας, παράλληλος 

υπολογισµός λογαριασµών σε διαφορετικά νοµίσµατα κτλ. 

Άδειες χρήσης ελευθέρου Λογισµικού  

Ο όρος Λογισµικό Ανοιχτού κώδικα δεν είναι αρκετά σαφής, ώστε να καθορίσουν 

επαρκώς τον τρόπο χρήσης του λογισµικού. Για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν 

ειδικές άδειες, όπου περιγράφονται λεπτοµερώς οι όροι και τα δικαιώµατα χρήσης. Οι 

άδειες αυτές έχουν δύο βασικά κοινά χαρακτηριστικά: ο δηµιουργός παραιτείται από 

τα πνευµατικά του δικαιώµατα, και αποδέχεται την ελεύθερη διάθεση του κώδικα.  

Πίσω από την επιλογή της άδειας που θα χρησιµοποιηθεί στο λογισµικού ανοιχτού 

κώδικα κρύβεται ένα σύνολο συνθέτων κινήτρων που ο υπεύθυνος ανάπτυξης του 

έργου πρέπει να λάβει υπόψη. Ένα από αυτά είναι η κοινότητα που επιθυµεί να 

προσελκύσει µε το έργο του. Θα πρέπει να ισορροπήσει τα αντιτιθέµενα 

αποτελέσµατα (Magal, 2011). 

Αφ' ενός, µε την επιλογή µιας περιοριστικής άδεια που θέτει τον αυστηρό περιορισµό 

στις δυνατότητες της χρήσης και της τροποποίησης του λογισµικού ο διοικητής 

προγράµµατος µειώνει την ευκαιρία της εµπορικής εκµετάλλευσης του λογισµικού, 
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όµως είναι πιθανότερο να προσελκύσει τη συµβολή της κοινότητας ανοιχτού κώδικα, 

ειδικά εκείνοι οι προγραµµατιστές που παρακινούνται από τις πιο ιδεαλιστικές, µη 

χρηµατικές ανταµοιβές.  

Αφ' ετέρου µια λιγότερο περιοριστική άδεια ενδεχοµένως να διευρύνει τις χρηµατικές 

αµοιβές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες του υπευθύνου ανάπτυξης αλλά, 

συγχρόνως, καθιστά λιγότερο πιθανή τη συµβολή στο λογισµικό από την κοινότητα 

(εκτός από εκείνους που παρακινούνται από τις υλικές αµοιβές). Αυτές οι θεωρητικές 

προβλέψεις εξετάζονται έπειτα από δύο αναλυτές οι Lerner και Tirole (Ahmad, 2013). 

Η ανάλυση εκτελείται χρησιµοποιώντας ένα σύνολο σχεδόν 40.000 προγραµµάτων 

ανοιχτού κώδικα. Σύµφωνα µε την έρευνά τους, οι περιοριστικές άδειες είναι 

πιθανότερο να προσελκύσουν µια µεγάλη κοινότητα από εξειδικευµένους και 

έµπειρούς εθελοντές. 

Το Adempiere διέπεται από την CNU General Public License όπου είναι συχνό 

φαινόµενο η πασίγνωστη άδεια χρήσης του δωρεάν λογισµικού του, και η άδεια που 

καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος του δωρεάν λογισµικού που υπάρχει. Η αδεία αυτή δε 

είναι πολύ περιοριστική γιατί επιτρέπει µεγάλο µέρος των παραγόµενων 

διαδικασιών».  

Συγκεκριµένα δίνει στους κατόχους ενός προγράµµατος τα ακόλουθα δικαιώµατα 

(Word, 2011) : 

• Να εφαρµόσουν ένα σύστηµα για συγκεκριµένο λόγο. 

• Να ερευνήσουν τη λειτουργία ενός συστήµατος. 

• Να τροποποιήσουν το σύστηµα. 

• Να διανέµουν κόπιες του συστήµατος. 

• Να αναπτύξουν το σύστηµα και να δηµοσιοποιούν τις τροποποιήσεις.  

Στόχος του συστήµατος Adempiere ERP  
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Στόχος του προγράµµατος δεν είναι να καλύψει τις ανάγκες ενός τοµέα του 

οργανισµού, όπως το τµήµα του λογιστηρίου, το τµήµα της παραγωγής, το τµήµα των 

πωλήσεων κλπ, αλλά πρόκειται να καλύψει τις ενέργειες εντός του οργανισµού, όπου 

ενέργειες γίνονται σε πολλούς τοµείς, για να µπορεί ο οργανισµός να καταφέρνει να 

πετυχαίνει τις βασικές οργανωσιακές δραστηριότητές.  

Έτσι, το Adempiere όπως και τα προγράµµατα ERP, προσφέρουν την ευκαιρία στον 

οργανισµό να λειτουργήσει σαν κοινό σύνολο, στοχευµένος από τα δεδοµένα που 

εισάγεται από το περιβάλλον του.  

Συγκεκριµένα οι στόχοι της χρήσης του εργαλείου είναι: η βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, η µείωση του συνολικού κόστους σε 

ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, η µείωση του χρόνου παραγωγής, η καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών, ο αποτελεσµατικότερος συντονισµός της εµπορικής 

δραστηριότητας και η βέλτιστη διαχείριση των αποθεµάτων (Al- Nafjan, 2013). 

Τα εργαλείο Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Adempiere αποτελείται από τρία 

κύρια υποσυστήµατα, το πακέτο πωλήσεων-αγορών, το πακέτο αποθήκης και το 

πακέτο λογιστηρίου. Το πακέτο πωλήσεων επιτρέπει την καταχώρηση όλων των 

κινήσεων πώλησης, αγοράς ή παραγγελιών της επιχείρησης.  

Το πακέτο αποθήκης επιτρέπει την πλήρη καταγραφή µίας ή περισσοτέρων αποθηκών 

της επιχείρησης. Το πακέτο λογιστηρίου παρακολουθεί την λογιστική κίνηση της 

επιχείρησης. Το λογιστικό πακέτο είναι δυνατόν να συνδεθεί και µε φορολογικό 

µηχανισµό για την αυτόµατη έκδοση όλων των παραστατικών της επιχείρησης.  

Με δεδοµένο ότι οι ανάγκες κάθε επιχείρησης ποικίλουν και οι λογιστικοί κανόνες 

µεταβάλλονται σχετικά συχνά είναι προφανές ότι η σωστή και ολοκληρωµένη 

λειτουργία ενός εργαλείου διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων απαιτεί εκτεταµένη 

παραµετροποίηση για την κάθε επιχείρηση. Η παραµετροποίηση αυτή είναι εκτός των 
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στόχων του συγκεκριµένου έργου, όπως και η δηµιουργία λογιστικού πακέτου που 

αποτελεί βασικό συστατικό ενός ERP (Ansari, 2013).  

Χρησιµοποιώντας το εργαλείο «ως έχει» οι επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν θα 

έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από τις λειτουργίες που δεν χρειάζονται 

εκτεταµένη παραµετροποίηση όπως τα πακέτα πωλήσεων και αποθήκης. Δεν θα 

έχουν όµως την δυνατότητα αυτόµατης έκδοσης επίσηµων παραστατικών και την 

δυνατότητα λογιστικής διαχείρισης. 

Υποστήριξη Adempiere  

Training : Αρκετά σεµινάρια εκπαίδευσης διοργανώνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. Οι ηµερίδες εκπαίδευσης αφορούν εξειδικευµένα τµήµατα του 

Adempiere όπως ανάλυση της λειτουργίας της τεχνολογίας, της εγκατάστασης του 

συστήµατος, οδηγίες για τη παραµετροποίηση και προσαρµογή του συστήµατος 

καθώς προσφέρονται και on-line µαθήµατα για αυτούς που αδυνατούν να 

παρευρεθούν στα σεµινάρια (Magal, 2011). 

• Ετησία διοργάνωση conference των συνεργατών του Adempiere. 

• Μεγάλος αριθµός τεχνολογικών συνεργατών της Adempiere όπως Apache, 

Mac, Eclipse, Sybase,Microsoft, IMB κ.α. 

• Παγκόσµιο Δίκτυο εταιρικών συνεργατών (περίπου 100 συνεργάτες). 

• Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο συνεργάτες της Adempiere στη Θεσσαλονίκη η 

Proxima και στην Αθήνα η OpenWay. 

Βασικό υπεύθυνο στέλεχος για την ανάπτυξη του Adempiere είναι η Adempiere Inc, 

στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης στους συνεργάτες 

και χρήστες του συστήµατος. Η Adempiere δραστηριοποιείται από το 2000 και 

κατέχει σηµαντική θέση στη παγκόσµια αγορά προσφοράς υπηρεσιών συστηµάτων 

ERP ανοιχτού κώδικα (Magal, 2011). 
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Τεκµηρίωση, λεπτοµερείς οδηγός για τους χρήστες του συστήµατος (800 περίπου 

σελίδες) διατίθεται έναντι αµοιβής, δεν υπάρχει ολοκληρωµένος οδηγός για το project 

παρά µόνο διάσπαρτες πληροφορίες µέσα στην ιστοσελίδα. 

Αφού ολοκληρώσαµε την αναφορά µας στο Compirie ERP και αναλύσαµε τις 

δυνατότητες και την δοµή του επιστρέφουµε στο Case study και στην λύση που 

έδωσε η εφαρµογή του Compire στην Physic Nord.  

Σύµφωνα µε τον Jacob Pedersen, το Adempiere βοήθησε την εταιρεία να 

διαχειριστούν όλες τις διαδικασίες. Επέβαλε την ιεράρχηση των κριτηρίων που βάσει 

των οποίων γινόταν η εξαγωγή των προϊόντων από τις αποθήκες της µε βάση τη 

µέθοδο FIFO. Τους βοήθησε να ανταποκριθούν καλύτερα και να σεβαστούν τις 

απαιτήσεις των πελατών.  

Στη Physic Nord άρεσε αυτό που είδε, από τις πρώτες εκδόσεις του Adempiere το 

2001.Ο J. Pedersen εξηγεί ότι το Adempiere είναι εξαιρετικά ευέλικτο. Μπορεί κανείς 

να προσαρµόσει τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το open source ERP πρόγραµµα ,σε 

ένα πολύ µεγάλο βαθµό (Al- Nafjan, 2013). 

Πριν από την επιλογή ενός προγράµµατος ERP, η Physic Nord αξιολόγησε µια σειρά 

από προσφορές, κυρίως το Adempiere και το Navision. Εν µέσω της αξιολόγησης, το 

Navision αγοράστηκε από τη Microsoft. Λίγους µήνες αργότερα, η έκδοση Linux του 

Navision διεκόπη.  

Το γεγονός αυτό ήταν το που «άνοιξε» τα µάτια της διοίκησης και της ΙΤ οµάδας της 

Physic Nord. Το αποτέλεσµα ήταν, η εταιρία να κινηθεί και να απευθυνθεί σε ένα 

open source ERP πρόγραµµα όπως το Adempiere, για να διασφαλιστεί η επιτυχία των 

πολύπλοκων επιχειρησιακών διαδικασιών.  

Υπηρεσίες από την Adempiere Partner Network και την Adempiere, βοήθησαν τη 

Physic Nord να πετύχει. Για παράδειγµα, το 2001 από την έκδοση του Adempiere 
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έλειπε το σύστηµα παρακολούθησης των παρτίδων που παρασκευάζονταν καθώς και 

η παρακολούθηση και καταγραφή των ηµεροµηνιών λήξης των παρασκευασµάτων, οι 

οποίες είναι ουσιώδεις λειτουργίες σε µια φαρµακευτική βιοµηχανία (Word, 2011).  

Η Physic Nord χορήγησε στην Adempiere χρήµατα για να αναπτύξει αυτές τις 

λειτουργίες και να τις ενσωµατώσει στο πρόγραµµα της. 

Το Αποτέλεσµα  

Επτά χρόνια µετά την αρχική εγκατάσταση, η Physic Nord συνεχίζει να γίνεται πιο 

ισχυρή µε τη χρήση του Adempiere. Η βάση δεδοµένων τους έχει αυξηθεί, όλα αυτά 

τα χρόνια, καθώς έχουν προστεθεί επιχειρησιακοί εταίροι, προϊόντα και οι 

συναλλαγές τους. Έχοντας το ιστορικό των συναλλαγών για ανάλυση, η υποβολή των 

reports προς τη διοίκηση, είναι ένα πολύ σηµαντικό όφελος, από τη χρήση και µόνο 

ενός προγράµµατος (Ahmad, 2013). 

Τα πάντα είναι αποθηκευµένα µέχρι την τελευταία λεπτοµέρεια. Έτσι, κάθε φορά που 

πρέπει να γίνει η υποβολή των reports εκθέσεων, έχουν έναν σηµαντικό αριθµό 

παραµέτρων/διαστάσεων για να εργαστούν τα στελέχη της εταιρίας. Μπορούν να 

συνδυάσουν πληροφορίες για προϊόντα, διαφορετικών µεγεθών και σε διαφορετικές 

χώρες από τα κεντρικά τους γραφεία (Haque, 2013). 
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Επίλογος 

Με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω, µπορεί να βγει συµπέρασµα, ότι η 

πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν τεχνογνωσία σχετικά µε τα συστήµατα ERP και 

πιστεύουν ότι η εφαρµογή τους θα µπορούσε να ωφελήσει τις επιχειρήσεις 

παρέχοντας καλύτερη την ενσωµάτωση του εργασιακού περιβάλλοντος, περισσότερη 

αυτοµατοποίηση και περισσότερη ευελιξία στις λειτουργίες και την πρόσβαση στις 

πληροφορίες. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η εφαρµογή των συστηµάτων ERP 

χρειάζεται µεγάλο κεφάλαιο, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων και δεν θα είναι 

εύκολο για τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στο δυναµικό τους µε ένα τέτοιο µεγα-

σύστηµα. Ως εκ τούτου, συνιστάται να ξεκινήσει η εφαρµογή συστηµάτων ERP στις 

επιχειρήσεις και συγκεκριµένα στους µεγάλους συµβαλλόµενους οργανισµούς και 

στη συνέχεια να εξαπλώνεται σταδιακά. Η εκπαίδευση είναι µια άλλη πτυχή, η οποία 

είναι πολύ σηµαντική για την επιτυχή εφαρµογή των συστηµάτων ERP. Η µελέτη 

αυτή δείχνει ότι η εκπαίδευση αυτή πρέπει να ξεκινήσει από την ανώτατη διοίκηση 

και στη συνέχεια να µετακινηθεί προς τα κάτω στη µεσαία και κατώτερη διοίκηση. 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι µόνο ένας µικρός αριθµός λογισµικών ERP αναπτύχθηκε 

στις επιχειρήσεις και αυτό µπορεί να είναι ένας λόγος για την αργή εφαρµογή του 

λογισµικού του ERP. Οι προµηθευτές λογισµικού ERP πρέπει να συνεργαστούν µε 

τον επαγγελµατία στις επιχειρήσεις, για να αναπτύξουν πιο προσαρµοσµένες λύσεις 

στις αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις. 
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