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Περίληψη
Το επιχειρηματικό περιβάλλον, σε παγκόσμια κλίμακα, έχει αλλάξει δραματικά τις
τελευταίες δεκαετίες. Η ανασφάλεια που επικρατεί στην οικονομία των δυτικών
χωρών, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση των πολυεθνικών εταιριών, έχει επιφέρει
τεράστια πίεση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να
αντιμετωπίσουν τον ανελέητο ανταγωνισμό της παγκόσμιας αγοράς και την ανάγκη
χρήσης εξελιγμένης τεχνολογίας, όπως αυτή των πληροφοριακών συστημάτων. Όμως,
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως το υψηλό
κόστος δυσχεραίνουν την υιοθέτηση ενός πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης
Επιχειρηματικών Πόρων, γνωστό και ως ERP (Enterprise Resourses Planning), με
αποτέλεσμα να στρέφονται σε οικονομικότερες λύσεις, όπως τα πληροφοριακά
συστήματα ανοικτού κώδικα.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση, μέσω εκτενούς ανασκόπησης
της σχετικής βιβλιογραφίας, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της χρήσης
ενός ERP ανοικτού κώδικα, καθώς επίσης και των λόγων που ενδέχεται να
ενθαρρύνουν ή να αποτρέψουν μία επιχείρηση γενικά, αλλά και μια μικρομεσαία
ειδικότερα, να επιλέξει ένα λογισμικό ERP. Παράλληλα, στοχεύει στη δημιουργία ενός
οδηγού/ εγχειριδίου του λογισμικού Open ERP για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να
προχωρήσουν στην υιοθέτησή του, παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία και τον τρόπο
εγκατάστασης και χρήσης του.

Λέξεις
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ERP,

σχεδιασμός,

υλοποίηση,

μικρομεσαίες

πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, οδηγός Dolibarr ERP-CRM
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επιχειρήσεις,

Abstract
The business environment, on a global scale, has changed dramatically in recent
decades. The insecurity that prevails in the economy of Western countries, combined
with the strengthening of multinational companies, has brought enormous pressure on
small and medium-sized enterprises, which are called to face the relentless competition
of the global market and the need to use advanced technology, such as that of
information systems. However, the special characteristics of small and medium
enterprises, especially the high cost, make it difficult to adopt an ERP-type information
system, as a result of which they turn to more economical solutions, such as open source
information systems.
The purpose of this paper is to present, through an extensive review of the relevant
literature, the advantages and disadvantages of using an ERP system, as well as the
reasons that may encourage or prevent a company in general, and also a small or
medium-sized enterprise in particular, to choose an ERP software. At the same time, it
aims to create a guide/manual of the Open ERP software for companies who wish to
proceed with its adoption, presenting its philosophy and how to install and use it.

Keywords: ERP, design, implementation, small and medium enterprises, advantages,
disadvantages, Dolibarr ERP-CRM guide
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Εισαγωγή
Η ρευστότητα, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, ο σκληρός ανταγωνισμός είναι
χαρακτηριστικά της παγκόσμιας οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες. Αν σε αυτά
προσθέσουμε και την τωρινή ενεργειακή κρίση, είναι προφανές πως η επιχειρηματική
δραστηριότητα, σε διεθνές επίπεδο, αντιμετωπίζει ισχυρούς κλυδωνισμούς και
καλείται να προσαρμοστεί άμεσα και αποτελεσματικά στα διαρκώς μεταβαλλόμενα
δεδομένα, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά της. Η ανθεκτικότητα και η
ευελιξία των σύγχρονων επιχειρήσεων δοκιμάζονται σε σημαντικό βαθμό από
ποικίλους κινδύνους και η επιβίωσή τους απαιτεί μεγάλη προσαρμοστικότητα,
μεθοδική δράση και υιοθέτηση νέων ιδεών. Η επιτυχής ανταπόκριση στις διεθνείς
προκλήσεις προϋποθέτει τη συνδρομή καινοτόμων τεχνολογιών, που να προάγουν την
ανάπτυξη, την άριστη λειτουργία όλων των τμημάτων της και, συνακόλουθα, τη
μέγιστη παραγωγή, με το λιγότερο δυνατό κόστος.
Ευτυχώς, η τεχνολογική έκρηξη του 21ου αιώνα έχει προσφέρει στις επιχειρήσεις τα
αναγκαία εργαλεία, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.
Το πολύπλοκο σύστημα της σύγχρονης αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης των
προϊόντων, όπως επίσης και η ανάγκη τεκμηρίωσης των εκάστοτε αποφάσεων
απαιτούν ολοκληρωμένη διαχείριση των πόρων της επιχείρησης και της ροής των
πληροφοριών. Παράλληλα, η νέα μεταβλητή που αφορά στη διαφοροποιημένη
εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη, ανάλογα με τις ανάγκες του (εξατομικευμένο customer
service), επέτεινε την ανάγκη ολοκληρωμένης και αυτοματοποιημένης διαχείρισης των
πληροφοριών και οργάνωσης των επιχειρησιακών λειτουργιών.
Ως απάντηση στις νέες προκλήσεις προκρίθηκαν τα συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρηματικών Πόρων,

γνωστά και ως ERP (Enterprise Resourses Planning).

Πρόκειται για ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής, που διαχειρίζονται
μηχανογραφικά τις βασικές εμπορικές και παραγωγικές δραστηριότητες των
επιχειρήσεων. Στην ουσία συγκεντρώνουν όλες τις σημαντικές δραστηριότητες σε ένα
κεντρικό σύστημα ελέγχου, παρέχοντας έτσι τη συνολική εικόνα της επιχείρησης.
επιτρέποντας ομαλή πρόσβαση σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης και ευχέρεια στην
εκτίμηση των δεδομένων. Η χρήση τους αποτελεί σημαντικό εργαλείο μιας
επιχείρησης, προκειμένου να είναι ανταγωνιστική και πιο παραγωγική στον
επιχειρηματικό στίβο.
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Η παρoύσα εργασία φιλοδοξεί, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, να
παρουσιάσει τις βασικές έννοιες που αφορούν στα συστήματα ΕRP, να αναδείξει τον
ιδιαίτερο ρόλο τους και να ορίσει επαρκώς τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής
λειτουργίας τους. Παράλληλα, στοχεύει στην ξεχωριστή παρουσίαση του δηµoφιλoύς
ERP αvoικτoύ κώδικα Dolibarr ERP, τo οπoίo εξετάζεται ως µελέτη περίπτωσης.
Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας επιχειρείται η σύντομη
αναδρομή της ιστορίας των συστημάτων ERP,

παρουσίαση των γενικών

χαρακτηριστικών τους, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθενται στοιχεία σχετικά
με την αγορά των ERP διεθνώς. Στo δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά η
δομή τους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι εφαρμογές τους. To τρίτo κεφάλαιo
εστιάζει στον ρόλο που διαδραματίζουν τα ERP σε μία επιχείρηση, τα πλεονεκτήματα
και τα μειονεκτήματά τους, όπως επίσης στους κρίσιμους παράγοντες που καθορίζουν
μία επιτυχημένη -ή όχι- υλοποίηση των προγραμμάτων, τόσο σε μεγάλες όσο και σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί τη µελέτη περίπτωσης τoυ
ERP ανοικτού τύπου, ονόματι Dolibarr ERP & CRM. Πέρα από τα βασικά
χαρακτηριστικά του λογισμικού και των δυνατοτήτων του, επιχειρείται και η πρακτική
προσέγγισή της μέσω screenshots, που προσφέρουν την ανάλυση βασικώv βηµάτωv.
Στο τέλος της παρούσας εργασίας, παρατίθενται τα συµπεράσµατα σχετικά με τη
χρήση των συστημάτων ERP.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP
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1.1.

Ιστoρική αναδρoµή

Τη δεκαετία του 1960, όταν οι υπολογιστές έκαναν την εμφάνισή τους, οι μεγάλες
επιχειρήσεις εστίασαν για πρώτη φορά στη μηχανογραφημένη υποστήριξη
πολύπλοκων λειτουργιών τους. Ο βασικός στρατηγικός τους στόχος ήταν η κατασκευή
προϊόντων και ταυτόχρονα, η ελαχιστοποίηση του κόστους. Προχώρησαν λοιπόν στην
ανάπτυξη εφαρμογών, προκειμένου να συστηματοποιήσουν την παρακολούθηση των
αποθεμάτων, την παραγγελία υλικών και την παραγωγή τελικών προϊόντων‧ έκαναν
δηλαδή, το πρώτο βήμα στη συστηματοποίηση της επιχειρησιακής πλευράς του
οργανισμού τους (Goldston, σ. 1, Φιτσιλής, σ. 15-16). Στα τέλη της δεκαετίας του 1960
λοιπόν, μέσω της σύμπραξης της εταιρείας J.I. Case και της IBM, δημιουργήθηκε το
MRP (Material Requirements Planning), ο προκάτοχος και η βάση των MRP II και των
ERP συστημάτων. Εκείνη την πρώιμη περίοδο, τα συστήματα παραγωγής εστίαζαν
κυρίως στον έλεγχο των αποθεμάτων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πακέτων
λογισμικού ήταν σχεδιασμένα για να χειρίζονται το απόθεμα, με βάση τις
παραδοσιακές έννοιες απογραφής. Αυτό το πρώιμο λογισμικό εφαρμογής MRP
αποτέλεσε, εκείνη την εποχή, μία υπερσύγχρονη μέθοδο σχεδιασμού και
προγραμματισμού υλικών για σύνθετα κατασκευασμένα προϊόντα (Belet & Purcarea,
σ. 1091).
Το MRP εισήγαγε δύο σπουδαίους τεχνολογικούς νεωτερισμούς : α) την εισαγωγή
της άμεσης επεξεργασίας (on-line processing) με τη χρήση οθονών, και β) την ανάπτυξη
των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management systems). Ο
πρώτος νεωτερισμός προσέφερε τη δυνατότητα μηχανογράφησης των παραγγελιών και
των τιμολογήσεων, ενώ ο δεύτερος επέτρεψε τη συνολική θεώρηση των δεδομένων
από όλα τα μέρη μιας επιχείρησης (Παναγοπούλου, σ. 20-21). Τα κύρια
χαρακτηριστικά τoυ ήταν τo Βασικό Πρόγραµµα Παραγωγής (Master Production
Schedule, MPS), τo oπoίo περιελάµβανε πληρoφoρίες σχετικά µε την αναµενόµεvη
ζήτηση των πρoϊόντωv και τov χρόvo παράδoσής τoυς, όπως επίσης και ο λογαριασμός
υλικώv (Bill Of Materials, BOM), στην οποία αναφέρονταν οι πρώτες ύλες και όλα τα
υπόλoιπα απαραίτητα µέρη για τηv κατασκευή τωv πρoϊόvτωv (Φιτσιλής, σ.16). Η
θερμή υποδοχή του στην αγορά ήταν αναμενόμενη, καθώς επέτρεπε :
 βελτιωμένο σχεδιασμό και καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων

14

 μεγαλύτερη συνέπεια στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης των
προϊόντων
 ταχύτερη απόκριση στις αλλαγές της αγοράς
 καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού
 ποιοτικότερες παρεχόμενες υπηρεσίες
 μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών (Λουκής κ.ά. σ. 19, Κουρμαδιά, σ.
9).
Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν αδέξιο και ιδιαίτερα ακριβό. Η λειτουργία
του, αρχικά του IBM7094 και αργότερα των IBM360 και 370, για παράδειγμα,
προϋπόθετε μεγάλη ομάδα τεχνικού προσωπικού Η ανάπτυξη ταχύτερου και
μεγαλύτερης χωρητικότητας δίσκου αποθήκευσης ήταν μια σημαντική τεχνολογία
γενικής εφαρμογής για την ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων επιχειρηματικών
πληροφοριακών συστημάτων. Ο όρος ''βάση δεδομένων'' δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο της
εποχής και τα εργαλεία λογισμικού ήταν πολύ περιορισμένα σε σχέση με τα σημερινά
(Jacobs & Weston, σ. 358, Belet & Purcarea, σ. 1091).
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, αυξήθηκε σημαντικά ο ανταγωνισμός, με κυρίαρχο
χαρακτηριστικό τη στροφή προς το μάρκετινγκ‧ αυτό είχε ως αποτέλεσμα την
υιοθέτηση στοχευμένων στρατηγικών αγοράς, με έμφαση στην ενοποίηση και τον
προγραμματισμό της παραγωγής.Τα MRP συστήματα ήταν κατάλληλα να
ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη χάρη στη δυνατότητα που παρείχαν για
ενσωμάτωση της πρόβλεψης, του κεντρικού προγραμματισμού των προμηθειών και
των πληροφοριών που αφορούν στην παραγωγή συνολικά, παρέχοντας μια βελτιωμένη
εταιρική μηχανοργάνωση. Πολύ γρήγορα λοιπόν καθιερώθηκαν ως τα θεμελιώδη
εργαλεία στη διαχείριση και τον έλεγχο της παραγωγής (Jacobs & Weston, σ. 358,
Belet & Purcarea, σ. 1091-1092).
Το έτος 1972 παρουσιάστηκε το PICS της IBM (Communications Oriented
Production Information and Control System), μια οκτάτομη σειρά με στόχο την παροχή
«μιας σειράς εννοιών που σκιαγραφούσαν μία προσέγγιση για ένα ολοκληρωμένο
σύστημα ελέγχου, βασισμένο σε υπολογιστές», σχεδιασμένο να λειτουργήσει στον
κεντρικό υπολογιστή IBM model 360. O δρόμος ήταν πια ανοιχτός προς αυτό που
ονομάστηκε μετά MRP II (Manufacturing Resource Planning). Το 1975 η IBM
σχεδίασε το MMAS (Manufacturing Management and Account System, που θεωρείται
ένας πραγματικός πρόδρομος του ERP, ενώ, τρία χρόνια μετά, κυκλοφόρησε το
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MAPICS (Manufacturing, Accounting and Production Information and Control
System), το οποίο αναβάθμισε σημαντικά το MMAS. Στη διάρκεια των επόμενων
ετών, ακολούθησαν κι άλλες αναβαθμισμένες λύσεις, όπως το SAP R/2 σύστημα
(1978), το MRP II λογισμικό του J.D. Edwards στις αρχές του 1980 και το CIM
(Computer Integrated Manufacturing), που πρόκειται για τη βελτιωμένη έκδοση του
COPICS της IBM, στα τέλη της ίδιας δεκαετίας (Belet & Purcarea, σ. 1092).Τα
συστήματα MRP II καινοτόμησαν με την εισαγωγή τρίων νέων χαρακτηριστικών:


τον προγραμματισμό της παραγωγής και των πωλήσεων, με σκοπό να καταφέρει
η επιχείρηση να ισορροπήσει μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης,



τη σύνδεση με την οικονομική διαχείριση, στοχεύοντας την αντιστοίχιση των
πόρων παραγωγής σε οικονομικούς όρους, και



τη δυνατότητα προσομοίωσης των σεναρίων πώλησης και παραγωγής, με σκοπό
το βέλτιστο σενάριο (Φιτσιλής, σ. 17).

Καθώς τα διευθυντικά στελέχη των εταιρειών άρχισαν να στρέφονται στην
τεχνολογία για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων, έως το τέλος της δεκαετίας του
1980, καθιερώθηκαν οι κύριοι προμηθευτές ERP - SAP, IBM, J. D. Edwards, Baan,
PeopleSoft και Oracle (Goldston, σ. 2). Στη συνέχεια, κάνουν την εμφάνισή τους τα
συστήματα Client / Server, τα οποία έδωσαν πρόσβαση σε κάθε χρήστη από
οπουδήποτε μέσω ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, τα MS – Windows και τα γραφικά
περιβάλλοντα εργασίας (Graphical User Interface - GUIs). Οι εταιρείες λογισμικού
αναβαθμίζουν τα προϊόντα της, με στόχο να γίνουν πιο εύχρηστα και συμβατά με τα
νέα περιβάλλοντα εργασίας (Φιτσιλής, σ. 17). Έτσι, στις αρχές τoυ 1990,
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρoς Σχεδιασµός Επιχειρησιακώv Πόρωv
(Enterprise Resource Planning, ERP) από τηv Gartner Group (Jacobs&Weston, 2006).
Τα νέα συστήματα ERP στηρίζονταν στις ίδιες αρχές με τα συστήματα MRP II, με τη
διαφορά ότι πρόσφεραν ακόμη μεγαλύτερη αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών
διαδικασιών

και,

συνακόλουθα,

μεγαλύτερο

βαθμό

ολοκλήρωσης,

κυρίως

ενσωματώνοντας τον σχεδιασμό πρoϊόντων, τα συστήµατα επικoινωvίας και τη
διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Έτσι, στις βασικές τους λειτουργίες περιλαμβάνεται η
υποστήριξη στα εξής :
• οικονομική λειτουργία,
• προγραμματισμός λειτουργιών και πωλήσεων σε όλα τα επίπεδα,
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• εφοδιαστικές αλυσίδες – SCM (Supply Chain Management): αυτές επέκτειναν τις έως
τότε εφαρμοσμένες μεθόδους ελέγχου των αποθεμάτων και συνέτειναν σε μία νέα
εκτίμηση της σπουδαιότητας των περί των logistics θεμάτων.
• διαδικασίες μάρκετινγκ, πωλήσεων, παραγωγής, αποθήκης και διανομής,
• διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (Φιτσιλής, σ. 17, Καρύδης, σ. 22).
Η ραγδαία αύξηση των πωλήσεων των ERP, σε σχέση με τα MRP ΙΙ, είναι σαφής
απόδειξη της μεγάλης ανταπόκρισης που έλαβαν. Το 1989, οι συνολικές πωλήσεις για
MRP ΙΙ ήταν 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, το ένα τρίτο δηλαδή των συνολικών
πωλήσεων λογισμικού στις ΗΠΑ. Έξι χρόνια αργότερα, οι πωλήσεις για τους 10
κορυφαίους προμήθευες ERP παγκοσμίως ήταν 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το
1997 είχαν φτάσει τα 5,8 δισεκατομμύρια (Καρύδης, σ. 22).
Τo 2000, η Gartner Group ανήγγειλε τη νέα εποχή των συστηµάτωv ERP, ορίζοντας
διάδοχο τα συστήµατα ERP II, τα oπoία χρησιµoπoιoύνται και σήµερα από µεγάλo
πoσoστό επιχειρήσεωv παγκoσµίως. Πρόκειται για εκτεταµέvη µoρφή των συστηµάτων
ERP, µε βασικό χαρακτηριστικό τη σύνδεση της επιχείρησης µε τo εξωτερικό της
περιβάλλov, µέσω των Συστηµάτων Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer
Relationship Management – CRM) και τωv Συστηµάτων Διαχείρισης Εφoδιαστικής
Αλυσίδας (SCM) (Καραφυλλίδου, σ. 9). Ακόμη, με την υποστήριξη πολλαπλών
νομισμάτων και γλωσσών, κατόρθωσαν τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων, κεντρικό στόχο πια των μεγάλων επιχειρήσεων (Λουκής κ.ά., σ.20).
Η ιστορική εξέλιξη των ERP συστημάτων από τη δεκαετία του ’60 έως σήμερα
αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 1 : Εξέλιξη Πληροφοριακών Συστημάτων (πηγή : Παναγοπούλου, σ. 25)
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Ο έντονος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων και η ανάγκη επιβίωσής τους στο
παγκόσμιο γίγνεσθαι ωθεί συνεχώς τις εταιρείες παραγωγής λογισμικού στη διαρκή
εξέλιξη των προϊόντων τους. Καθοριστική όμως είναι η εξάπλωση του internet,
επιδρώντας καταιγιστικά σε κάθε κομμάτι της Τεχνολογίας Πληροφοριών‧
αναπόφευκτα επέδρασε και στην τεχνολογία των ERP, καθιστώντας τα όλο και πιο
internet enable (Aτλιδάκης, σ. 27). Σήμερα λοιπόν, αναπτύσσεται γοργά μια νέα γενιά
ERP συστημάτων, τα λεγόμενα «Διευρυμένα ERP» (Extended ERP) ή ERP II. Αυτά
διαθέτουν όλα τα πλεονεκτήματα των ERP συστημάτων πρώτης γενιάς, εισάγοντας την
tri-party επιχειρησιακές σχέσεις μεταξύ της εταιρείας, των προμηθευτών και των
πελατών, γιατί επιτρέπουν ταυτόχρονα την επικοινωνία δεδομένων και τη συνεργασία
με προμηθευτές και πελάτες, βελτιστοποιώντας την ποιότητα και σε επίπεδο
εφοδιαστικής αλυσίδας (Λουκής κ.ά.,σ.20). Τα internet based αυτά συστήματα
ενισχύουν την εξυπηρέτηση των πελατών, αυξάνουν τις πωλήσεις μέσω marketing και
διαφήμισης και επεκτείνουν τους διαύλους διανομής προϊόντων (Aτλιδάκης, σ. 27).

Σχήμα 2: Μοντέλο Διευρυμένου ERP (Extended ERP) - ERP II (πηγή : Ζερβογιάννη & Κάντσου, σ.
23)

Ανακεφαλαιώνοντας, γεγονός παραμένει πως τα συστήματα ERP είναι πλέον
πανταχού παρόντα σε μεγάλες επιχειρήσεις. Με την εξέλιξη των προϊόντων και τον
θετικό αντίκτυπο που έχουν για τις εταιρείες, φαίνεται πως κάθε επιχείρηση,
ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, μπορεί να εφαρμόσει και να ωφεληθεί από τη
χρήση τους. Η σύντομη αυτή αναδρομή στην πορεία τους αποδεικνύει πως η ευελιξία
τους και η ικανότητα να ανταποκρίνονται σε διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα,
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τα καθιστά πολύτιμο εργαλείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Beleţ &
Purcărea,σ. 1095).

1.2.

Oρισμός πληροφοριακού συστήματος ERP

Από την εμφάνιση των ERP συστηµάτωv και μέχρι σήμερα, έχoυν διατυπωθεί από
διάφορους επιστήμονες ορισμοί, που προσπαθούν να περιγράψουν, όσο το δυνατόν
καλύτερα, τα γενικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους.
Το 1999, οι Bingi et al., όρισαν το ERP σύστημα ως ένα σύστημα πληροφοριών σε
ολόκληρη την εταιρεία που ενσωματώνει στενά όλες τις πτυχές μιας επιχείρησης.
Υπόσχεται μια βάση δεδομένων, μία εφαρμογή και μια ενοποιημένη διεπαφή για
ολόκληρη την επιχείρηση, ενώ ο Shakir το 2000, αναφέρεται σε λογισμικά πακέτα που
ενσωματώνουν πληροφορίες από ολόκληρο την επιχείρηση. Αυτή η ενσωμάτωση
καταργεί τις ασυνέπειες και επιτρέπει στον οργανισμό να επιτυγχάνει ενοποιημένες
αναφορές. Το 2001, οι Themistocleous et al πρόσθεσαν πως τα ERP επιτρέπουν σε μια
εταιρεία να μοιράζεται κοινά δεδομένα και πρακτικές σε ολόκληρη την επιχείρηση, να
παράγει και να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Τα συστήματα αυτά
είναι σχεδιασμένα για την επίλυση του κατακερματισμού των πληροφοριών σε μεγάλους
επιχειρηματικούς οργανισμούς και για την ενοποίηση της ροής πληροφοριών μέσα σε
αυτές. (Λουκής κ.ά., σ. 16-18) Οι Laudon & Laudon το 2012 υποστήριξαν πως
πρόκειται για έvα εvιαίo σύστηµα λoγισµικoύ στo oπoίo εvσωµατώvovται oι
επιχειρησιακές διαδικασίες κατασκευής και παραγωγής, χρηµατooικovoµικών και
λoγιστικής, πωλήσεωv και µάρκετιvγκ και αvθρωπίvωv πόρωv (Laudon & Laudon ,
σελ.51).
Στο πλήθος των ορισμών που έχουν διατυπωθεί όλα αυτά τα χρόνια, κοινός τόπος
είναι η έννοια της ενοποίησης και ολοκλήρωσης όλων των υποσυστημάτων μιας
επιχείρησης σε μια κοινή βάση δεδομένων. Αν έπρεπε λοιπόν να προκρίνουμε έναν
ορισμό, αυτός θα όριζε το ERP ως ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο υποστηρίζει
όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις, καθιστώντας έτσι
δυνατό τον ενοποιημένο προγραμματισμό χρήσης, την αξιοποίηση και παρακολούθηση
όλων των παραγωγικών της πόρων (π.χ. μηχανημάτων, υλικών, ανθρώπων,
οικονομικών πόρων, κ.λπ.) με τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και
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την επίτευξη υψηλότερων επιχειρησιακών επιδόσεων (business performance) (Λουκής
κ.ά., σ. 15).

1.3.

Γενικά χαρακτηριστικά τoυ συστήµατoς ERP

Στη διάρκεια της εξέλιξης των πληροφοριακών συστημάτων, από τα πρώτα ΜRP έως
και σήμερα, οι εταιρείες παραγωγής εμπλουτίζουν διαρκώς τη δομή τους, στην
προσπάθειά τους να προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες και να ανταποκριθούν στις
αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων. Όμως, ο κίνδυνος να είναι τα προϊόντα τους
πολύπλοκα και δύσχρηστα για τους πελάτες, οδήγησε τις εταιρείες παραγωγής στη
κατάτμηση των συστημάτων αυτών σε μια σειρά από υποσυστήματα (modules), τα
οποία, με την πάροδο του χρόνου, αποκτούν μεγαλύτερο επίπεδο διασύνδεσης και
επικοινωνίας μεταξύ τους. Παρέχεται όμως το δικαίωμα σε κάθε επιχείρηση να
εγκαταστήσει ένα μόνο μέρος από τις εφαρμογές του συστήματος, είτε για λόγους
οικονομικούς είτε γιατί δε διαθέτει κάποια δραστηριότητα από αυτές που
υποστηρίζουν τα υποσυστήματα (Καρύδης, σ. 29, Λουκής κ.ά., σ. 22). Γίνεται λοιπόν
αντιληπτό,

πως η τεχνολογία των ERP παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία και

προσαρμοστικότητα , καθώς η δομή του συνδέεται – σε κάποιο βαθμό- και με το είδος
της επιχείρησης που υποστηρίζει και προσαρμόζεται αναλόγως στις ιδιομορφίες και
στις απαιτήσεις της . Ωστόσο, υπάρχει μία τυπική δομή, η οποία εξυπηρετεί τις
παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες μίας συμβατικής επιχείρησης .
Ένα τυπικό ERP συνίσταται σε έναν αριθμό υποσυστημάτων, με σκοπό κάθε
λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. προμήθειες, παραγωγή, πωλήσεις, αποθήκες,
λογιστήριο κ.ά.) να υποστηρίζεται από ένα ή περισσότερα υποσυστήματα, τα οποία
διασυνδέονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν δεδομένα, τα οποία μπορούν στη
συνέχεια να χρησιμοποιηθούν και από άλλα υποσυστήματα. Η διασύνδεση αυτή
αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της έννοιας του ERP συστήματος. Όλα τα
υποσυστήματα ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος βασίζονται σε έναν
πυρήνα, σε μία κοινή βάση δεδομένων και προσφέρουν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση
για κάθε τμήμα της επιχείρησης‧ αυτό σημαίνει πως μπορεί ο χρήστης τους να
παρακολουθεί ηλεκτρονικά, κατά τρόπο ενιαίο και ολοκληρωμένο, κάθε επίπεδο
λειτουργίας της επιχείρησης (Λουκής κ.ά., σ. 22, Καρύδης, σ. 27).Τα δεδομένα και τα
20

αποτελέσματα από κάθε υποσύστημα αποθηκεύονται στην κοινή αυτή βάση
δεδομένων, ώστε να είναι διαθέσιμα προς επεξεργασία και ανάλυση ανά πάσα στιγμή.

σχήμα 3: Διασύνδεση ERP συστήματος (πηγή : Κουρμαδιά, σ. 15).

Ταυτόχρονα, η διασύνδεση αυτή δεν είναι αποκλειστικά εσωτερική, δεν αφορά
δηλαδή μόνο στα υποσυστήματα του ERP μιας εταιρείας, αλλά παρέχει τη δυνατότητα
επικοινωνίας και διάδρασης με άλλες εταιρείες που διαθέτουν το ίδιο πληροφοριακό
σύστημα,

δημιουργώντας

έτσι

συνθήκες

εξωστρέφειας

αποδοτικότερης συνεργασίας με προμηθευτές και πελάτες.

και,

συνακόλουθα,

Μέσω δομημένων

στρατηγικών και δράσεων, όπως πχ. η αποστολή υλικού marketing, το ηλεκτρονικό
εμπόριο, η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης και πολλές άλλες,
δημιουργείται ένα ανοιχτό κύκλωμα δεδομένων, με πομπούς και δέκτες εταιρείες, που
αλληλεπιδρούν, συλλειτουργούν, προάγοντας την επιχειρηματικότητα και παρέχοντας
καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών (Λουκής κ.ά., σ. 23-24).

1.4 Η αγορά των συστημάτων ERP διεθνώς
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές, με αιχμή του δόρατος
το διαδίκτυο,

η

διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου και επιχειρείν, η

παγκοσμιοποίηση, ο σκληρός οικονομικός ανταγωνισμός, όπως επίσης και οι αλλαγές
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την πρόκριση του ευρώ ως ενιαίο νόμισμα, συνέβαλαν
κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990, στην αύξηση των πωλήσεων
συστημάτων ERP. Προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα νέα τάξη πραγμάτων, πολλές
εταιρείες αντικατέστησαν τα παλαιού τύπου συστήματα εμπορολογιστικής εφαρμογής
που διέθεταν έως τότε, με νέα.
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Τη δεκαετία του 1990, πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να
εφαρμόζουν συστήματα ERP. Η κύρια αιτία ήταν η ανάγκη επανασχεδιασμού των
επιχειρηματικών διαδικασιών, μέσω ενός ενιαίου συστήματος πληροφοριών. Κατά τα
μέσα της δεκαετίας του 1990 έως το 2000, περίπου 30.000 εταιρείες παγκοσμίως,
τουλάχιστον, χρησιμοποιούσαν ήδη συστήματα ERP. Από το 1996 έως το 2003,
πραγματοποιήθηκε μια έκρηξη των πωλήσεων ERP (Shatat, σ. 3).

Σχήμα 4 : Έσοδα από την αγορά λογισμικού ERP από το 1993-1999 (πηγή : Shatat, σ. 3)

Στα επόμενα χρόνια, η αγορά των συστημάτων αυτών γιγαντώθηκε, για να φτάσουμε
στο 2020, όταν το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς λογισμικού ERP αποτιμήθηκε σε
50.57 δισεκατομμύρια δολάρια (!) το 2021 και υπολογίζεται πως μπορεί να φτάσει τα
123.41 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης
10.7%, από το 2022 έως το 2030. Αυτή η ανάπτυξη της βιομηχανίας των συστημάτων
ERP αγοράς μπορεί να αποδοθεί στις ραγδαίες αλλαγές στην τεχνολογία, καθώς και
στις συνεχώς εξελισσόμενες επιχειρηματικές ανάγκες ( άρθρο Τop 10 ERP Software
Vendors,

Market

Size

and

Market

Forecast

2020-2025,

https://www.appsruntheworld.com/top-10-erp-software-vendors-and-marketforecast/). Στην παγκόσμια αγορά, κυρίαρχες εταιρείες πώλησης λογισμικού ERP είναι
η IBM Corporation, η Infor, η Microsoft, η NetSuite Inc., η Oracle, η Sage Group Plc.,
η SAP SE, η SYSPRO, η TOTVS S.A. και η Unit4. Η SAP, που φαίνεται να είναι η
πιο δυνατή εταιρία, το 2020 ηγήθηκε των διεθνών πωλήσεων, με μερίδιο αγοράς
σχεδόν 7% και με άλμα 5,2% στα έσοδα από άδεια ERP, συντήρηση και συνδρομές. Η
Oracle ήταν δεύτερη σε πωλήσεις, με τις Intuit,
ακολουθούν.
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FIS Global και

Microsoft να

Σχήμα 5 : Μερίδια αγοράς κορυφαίων 10 προμηθευτών ERP το 2020 (πηγή:

https://www.appsruntheworld.com/top-10-erp-software-vendors-and-marketforecast/)
1.5 Η αγορά του ERP στην Ελλάδα
Τα βασικά ερωτήματα που μπορεί να αντιμετωπίσεις τα ηγετικά στελέχη μίας
εταιρείας είναι ποιο πακέτο ERP μπορεί να καλύψει καλύτερα τις επιχειρησιακές
διαδικασίες και ποιος είναι ο κατάλληλος προμηθευτής.
Τα

τελευταία

χρόνια

έχουν

πραγματοποιηθεί

πολλές

συγχωνεύσεις

εταιρειών στο χώρο της πληροφορικής, που αναπόφευκτα συμπτύσσουν τη λίστα των
διαθέσιμων προμηθευτών και των διαθέσιμων λύσεων. Παρόλα αυτά, το τοπίο στην
ελληνική αφορά παραμένει ακόμη θολό. Ενώ προκρίνονται νέες λύσεις, ταυτόχρονα
κάποιες παλιότερες λύσεις επιχειρούν ανανέωση, αλλάζουν οι τιμές αγοράς και
φαίνεται πως ακόμη όλα είναι ρευστά και εξελισσόμενα, αν και με λιγότερες επιλογές
στο πεδίο της αγοράς (Παναγοπούλου, σ. 31).
Στην Ελλάδα, η αγορά των συστημάτων αυτών δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.
Παρόλο που είναι απαραίτητο οι ελληνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τις νέες
τεχνολογίες, προκειμένου να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν στο έντονα
ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο επιχειρησιακό περιβάλλον, εντούτοις δείχνουν
δυσπιστία απέναντι στα συστήματα ERP, είτε γιατί αγνούν τις θετικές συνέπειες που
μπορούν να προκύψουν από μία τέτοια προσέγγιση, είτε γιατί παραβλέπουν τον
τεχνολογικό τους αναλφαβητισμό. Φαίνεται όμως πως το χαμηλό ποσοστό επενδύσεων
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σε συστήματα ERP οφείλεται, σε μεγάλο μέρος, στην ιδιομορφία της ελληνικής
οικονομίας, η οποία απαρτίζεται από μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες
στερούνται ειδικευμένων στελεχών, αλλά κυρίως οικονομικών πόρων (άρθρο Greek
ERP market overview, https://epilegoerp.wordpress.com/).
Στην Ελλάδα σήμερα είναι εγκατεστημένα κάτι παραπάνω από 20 συστήματα ERP,
με την εταιρεία SAP να καταλαμβάνει διαχρονικά τη μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις
πανελλαδικά (Λουκής, σ. 32).

Σχήμα 6 : Μερίδια αγοράς κορυφαίων προμηθευτών ERP στην ελληνική αγορά (πηγή : (KPMG, 2008)

Η παρουσία της SAP στην Ελλάδα έφερε σημαντικές αλλαγές στο επιχειρησιακό
λογισμικό. Η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών πληροφορικής διαμόρφωσε νέα
δεδομένα στην ελληνική αγορά‧ η απόλυτη προσαρμογή του συστήματος SAP R/3 στο
υπάρχον επιχειρηματικό τοπίο και στις απαιτήσεις της ελληνικής πραγματικότητας
(φορολογικό και νομικό καθεστώς) συνέτεινε στην ταχεία εδραίωσή του. Με τη
διάδοση του SAP, εισήχθη στην ελληνική αγορά η ορολογία "ERP πακέτα", όρος
άγνωστος μέχρι στο ευρύ κοινό. Από την άλλη, οι ελληνικές εταιρίες λογισμικού,
επιδίωξαν τη συνεργασία με ξένα λογισμικά, όπως π.χ. η SINGULAR με την BAAN,
όμως αυτό απαιτούσε μεγάλο κόστος για την ελληνικοποίηση των λογισμικών πακέτων,
που σίγουρα δεν μπορούσαν να καταβάλουν οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.
(Παναγοπούλου, σ.37).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP
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2.1. Αρχιτεκτονική και τεχνικά χαρακτηριστικά τoυ συστήµατoς ERP
Tα ERP συστήματα ανήκουν στην κατηγορία των πληροφοριακών συστημάτων,
αφού παρουσιάζουν όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά τους. Όπως φανερώνει και η
ονομασία τους, πρόκειται για μία μεγάλη ομάδα συστημάτων, που στοχεύουν στη
συλλογή, αποθήκευση και διανομή πληροφοριών για την υποστήριξη των διαδικασιών
λειτουργίας, ελέγχου και στρατηγικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού,
καθώς επίσης και της λήψης αποφάσεων (Μακρής, σ. 9, Γεωργακόπουλου κ.ά., σ. 12).
Για να μπορέσει ένα τέτοιο σύστημα να λειτουργήσει, χρειάζεται τα εξής :
 Υλικό (Hardware), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ατομικοί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές (PCs), οι κεντρικοί υπολογιστές, όπως π.χ. Servers, Mainframes,
κ.λπ., καθώς και τοπικά και ευρείας περιοχής δίκτυα (networks),
 Λογισμικό (Software), το οποίο συνίσταται στο λειτουργικό σύστημα και στα
υπόλοιπα λογισμικά συστήματος (βλ. operating system, system software), στο
σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management system) και το
λογισμικό εφαρμογών (application software),
 Ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή τους χρήστες (users) του hardware και του
software, καθώς και τους ειδικούς χειριστές των συστημάτων αυτών,
καιηροφορικής / επικοινωνιών, και
 Δεδομένα (Data), (Παναγοπούλου, σ. 25).
Λογισμικό
Software

Ανθρώπινο
Δυναμικό

Υλικό
Hardware

Δεδομένα
Data

Σχήμα 7 : Στοιχεία ενός πληροφοριακού συστήματος

Ένα πληροφοριακό σύστημα, αποδέχεται δεδομένα, τις λεγόμενες εισροές (inputs),
τις οποίες αποθηκεύει, επεξεργάζεται και στη συνέχεια, εξάγει χρήσιμες
πληροφορίες, τις εκροές (outputs). Ταυτόχρονα, ενυπάρχει και ένας μηχανισμός
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ανατροφοδότησης (feedback), που ελέγχει τα αποτελέσματα και συμβάλλει στην
βελτίωση του συστήματος (βλ. κάτωθι, σχήμα 3).

Σχήμα 8: Ροή πληροφοριών εισροών/εκροών σε ένα πληροφοριακό σύστημα

Ένα πληροφοριακό σύστημα λοιπόν, είναι ένα σύνολο από διασυνδεδεμένες συσκευές,
εφαρμογές και πόρους (Φιτσιλής, σ. 33), το οποίο ανατροφοδοτείται διαρκώς
προκειμένου να εξυπηρετήσει τους στόχους του. Είναι πολύ σημαντικό να έχει την
κατάλληλη αρχιτεκτονική, ώστε να αποκομίσει ο χρήστης το βέλτιστο αποτέλεσμα των
εφαρμογών του, ελαχιστοποιώντας τους επιχειρηματικούς κινδύνους που ενδεχομένως
ελλοχεύουν.
Συγκεκριμένα για τα ERP συστήματα, η αρχιτεκτονική τους χαρακτηρίζεται από
πολυπλοκότητα. Αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς την πληθώρα των αρχιτεκτονικών
τύπων που διατίθενται από τις εταιρείες λογισμικού, τον αριθμό των τεχνολογιών που
εφαρμόζονται, την ευρεία ορολογία που αφορά σε αυτά, τότε είναι προφανές πως
πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα, με τις ιδιομορφίες του (Φιτσιλής, σ. 33).
Aναλυτικότερα, τα δομικά στοιχεία των ERP συστημάτων αλληλεπιδρούν σε πολλά
επίπεδα. Κάθε δοµικό μέρος συνίσταται σε ενότητες (modules) και λειτουργίες
(functionalities). Έπειτα, κάθε λειτουργική περιοχή, με τη σειρά της, συντίθεται από
μικρότερα συστήµατα και υποσυστήµατα, τα οποία ασκούν μεταξύ τους αμοιβαία
αλληλεπίδραση (Καρύδης, σ. 34). Η βασική δομή όμως, που συναντάμε σε όλα τα ΕRP
συστήματα είναι η εξής :
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Εφαρµογές
(Modules)

Γραφικά

περιβάλλοντα
επικοινωνίας

χρήστη - µηχανής
(Graphical User Interface
- GUI)

Βάση
δεδομένων

Επιχειρησιακοί
Κανόνες
Λειτουργίας

Εργαλεία
διαχείρισης,
ανάπτυξης και
στατιστικών

Σχήμα 9: Δομικά στοιχεία ERP συστήματος

2.1.1. Βάση δεδομένων
Κεντρικό στοιχείο ενός πληροφοριακού συστήματος ERP είναι η βάση δεδομένων.
Πρόκειται για μία συλλογή δεδομένων που διασταυρώνοται,συλλέγονται και
οργανώνονται για κάποιο σκοπό. Η ΒΔ στην ουσία αναπαριστά τον αριθμό των
στοιχείων που μπορεί ο χρήστης να συγκεντρώσει για μία εφαρμογή (πεδίο αναφοράς)
(Βαρλάμης, σ. 9). Αναλυτικότερα, η αποτελεσματική συγκέντρωση και διαχείριση των
δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας, καθώς διευκολύνει την εύρεση και
αξιοποίησή τους σε διοικητικές αποφάσεις‧ αντίθετα, η κακής ποιότητας αρχειοθέτηση
δυσχεραίνει σημαντικά την επεξεργασία των πληροφοριών και, συνακόλουθα, τη
λειτουργία της επιχείρησης. Για παράδειγμα, μπορεί μία επιχείρηση να διαθέτει
αξιόλογο υλικό και λογισμικό, όμως η κακή διαχείριση των αρχείων να αποβαίνει
τροχοπέδη

στην

αποδοτική

λειτουργία

των

πληροφοριακών

συστημάτων

(Γεωργακοπούλου & Παπανικολάου & Σταθόπουλος, σ.17).
Η οργάνωση και αρχειοθέτηση των πληροφοριών σε ένα σύστημα δεδομένων
ακολουθεί μία συγκεκριμένη και a priori οριοθετημένη πορεία, που παριστάνεται στο
ακόλουθο σχήμα:
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bits

bytes

πεδίο

εγγραφές

αρχεία

βάσεις
δεδομένων

Σχήμα 10 : Πορεία οργάνωσης των πληροφοριών σε Βάσεις Δεδομένων

Το bit είναι η μικρότερη μονάδα δεδομένων, που διαχειρίζεται ένας υπολογιστής, ενώ
μία ομάδα bits σχηματίζουν το byte, που ενδέχεται να είναι ένας αριθμός, ένα γράμμα
ή σύμβολο. Με τη σειρά τους, μια ομάδα bytes που συγκροτεί έναν αριθμό, μία λέξη ή
σύνολο λέξεων ονομάζεται πεδίο. Στη συνέχεια, τα πεδία που αναφέρονται στο ίδιο
στοιχείο, όπως για παράδειγμα είναι το όνομα ενός ανθρώπου, ορίζουν μια εγγραφή.
Οι εγγραφές ίδιας μορφής απαρτίζουν ένα αρχείο‧ τα αρχεία που συνδέονται μεταξύ
τους αποτελούν μία βάση δεδομένων (Γεωργακοπούλου & Παπανικολάου &
Σταθόπουλος, σ.17 – 18).

Σχήμα 11 : παράδειγμα βάσης δεδομένων (πηγή : Βαρλάμης, σ. 10)

Η τεχνολογία των βάσεων δεδομένων αποτέλεσε νεωτερισμό στις μεθόδους
αρχειοθέτησης, καθώς το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που διαθέτει είναι πως, ενώ
προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης ενός δεδομένου άπαξ, ταυτόχρονα το ίδιο
ακριβώς δεδομένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες (sic) τις εφαρμογές, όταν
αυτό είναι αναγκαίο. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει τίποτα περιττό, τίποτα
ασυνάρτητο, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βέλτιστη διαχείριση
των αρχείων και ακολούθως, λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
(Γεωργακοπούλου & Παπανικολάου & Σταθόπουλος, σ.19). Η σημαντική
ελευθερία που προσφέρει η πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, ανά πάσα στιγμή και
από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται ο χρήστης, οφείλεται στην αρχιτεκτονική
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client/server, η οποία διακρίνεται σε τρία επίπεδα λογικής (Γεωργακoπούλου &
Παπανικολάου & Σταθόπουλος, σ. 22):

Διαχείριση Δεδoµέvωv
(Database
Management)
• σε αυτό
αποθηκεύονται τα
δεδoµένα και τα
αποτελέσματα

Διαχείριση
Επιχειρηµατικώv
Διαδικασιώv
(Process Management)

Περιβάλλov
Διασύvδεσης - Διεπαφή
(User Interface)

• σε αυτό ανήκουν όλες oι
εφαρµoγές πoυ
διαχειρίζovται τα
δεδoµένα

o χρήστης έχει
πρόσβαση στα δεδoµέvα
και µπoρεί να τα
διαχειριστεί

Σχήμα 12 : Επίπεδα αρχιτεκτονικής client/server

Τέλος, το λογισμικό που χρησιμοποιείται με στόχο τη διαχείριση της Βάσης
Δεδομένων, από την αρχή που εγγράφονται τα δεδομένα έως το τέλος, που γίνεται η
επεξεργασία τους, ονομάζεται Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ
Database Management System -DBMS).

Σχήμα 13: Διαγραμματική διαχείριση Βάσης Δεδομένων (πηγή: Βαρλάμης, σ.11)

2.1.2. Εφαρμογές (modules)
Ένα ERP σύστημα αποτελείται από πολλά και διαφορετικά modules, παρέχοντας
στην εκάστοτε επιχείρηση τη δυνατότητα παραμετροποίησης ‧ αυτό σημαίνει πως κάθε
εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει όσα έχει ανάγκη, χωρίς να είναι υποχρεωτική η
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αγορά όλων των εφαρμογών. Όμως, ο βασικός πυρήνας ενός ERP συστήματος οφείλει
να διαθέτει τουλάχιστον τις εξής τρεις εφαρμογές :
 Οικονομικές εφαρμογές (ERP Financials)

Σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι η οικονομική αποτίμηση των επιχειρησιακών
διεργασιών, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος όλων των αξιακών ροών στην
επιχείρηση. Υπάρχει δηλαδή αδιάλειπτη εποπτεία των λογαριασμών και των
λογιστικών εγγραφών, προκειμένου να υπάρχει ικανή ενημέρωση τόσο των των
εσωτερικών χρηστών (δηλαδή η Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης,
καθώς και οι εσωτερικοί ελεγκτές) όσο και των εξωτερικών χρηστών (δηλαδή εφορία,
τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.ά.)
Στις οικονομικές εφαρμογές των συστημάτων ERP, περιλαμβάνονται τα παρακάτω
υποσυστήματα:
Υποσυστήματα

Αρμοδιότητες

Διαχείριση Διαθεσίμων (Treasury - TR) Διαχείριση

κεφαλαίων

συναλλάγματος
παραγώγων

(funds)

ξένου

(foreign

exchange),

(derivatives)

χρεογράφων,

μετοχών (securities), (γ) δανείων (loans) κτλ.

Οικονομική

Διαχείριση

Accounting - FI)

(Financial Γενική Λογιστική (general ledger - G/L),
εισπρακτέους (receivables) και πληρωτέοι
(payables) λογαριασμοί, Λογιστική Παγίων
(asset accounting), Τραπεζικές συναλλαγές
(banking)

Διαχείριση Επενδύσεων (Investment προγραμματισμός
Management - ΙΜ)

(planning),

επενδύσεις

(investment), χρηματοδοτήσεις (finance)

Κοστολόγηση-Ελεγκτική (Controlling- Λογιστική των Στοιχείων Κόστους (Cost
CO)

Element Accounting), Ελεγκτική Γενικών
Εξόδων (Overhead Cost Controlling), τη
Λογιστική των Κέντρων Κόστους (Cost
Centers Accounting) και Λογιστική των
Εσωτερικών Εντολών (Internal Orders), την
Ελεγκτική του Κόστους Προϊόντων (Product
Cost Controlling), Ανάλυση Κερδοφορίας
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(Profitability Analysis), Λογιστική Κέντρων
Κέρδους (Profit Center Accounting)

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (Real καταγραφή, η χρήση και εκμετάλλευση της
ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης

Estate-RE)

Πίνακας 1 : Υποσυστήματα Οικονομικών Εφαρμογών και λειτουργίες (Παναγοπούλου, σ. 44-46)

 Εφαρμογές εφοδιαστικής (ERP Logistics)
Οι εφαρμογές αυτές διαιρούνται σε 3 υποσύνολα, ήτοι:
 Υποσύνολο Εμπορικών Εφαρμογών
Σε αυτό εμπεριέχονται όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν στους
πελάτες‧ στα αρχεία τους

συγκαταλέγονται οι κατάλογοι των προς πώληση

προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και το πελατολόγιο. Ο χρήστης, χρησιμοποιώντας
αυτό το module, μπορεί να παρακολουθήσει όλη τη διαδρομή μίας εμπορικής
δοσοληψίας, ξεκινώντας από τις πριν από την πώληση δραστηριότητες (pre-sales
activities), συνεχίζοντας με την παραγγελιοληψία (πώληση), τον έλεγχο της
διαθεσιμότητας προϊόντων, την τιμολόγηση και τέλος την παράδοση των
προϊόντων (ή : παροχή υπηρεσιών) και την ενημέρωση της αποθήκης
(Παναγοπούλου, σ.46).
 Υποσύνολο εφαρμογών διαχείρισης αποθεμάτων και προμηθειών (Materials
Management- ΜΜ)
Σε αυτό περιλαμβάνεται όλο το πεδίο διοικητικών αρμοδιοτήτων, που αφορά στη
διαχείριση των υλικών. Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές αυτού του τύπου προσφέρουν
τη δυνατότητα γενικής εποπτείας των αποθεμάτων και των προμηθειών
(Παναγοπούλου, σ. 46)

προσδιορισμός και
προγραμματισμός αναγκών

αναζήτηση πηγών
προμήθειας

επιλογή και
αξιολόγηση
προμηθευτών

εξέλιξη και
παρακολούθηση
των παραγγελιών

διαχείριση των
παραλαβών

έλεγχος των
τιμολογίων

έλεγχος και
αναπλήρωση
των αποθεμάτων.

Σχήμα 14 : Βήματα διαχείρισης αποθεμάτων και προμηθειών (Παναγοπούλου, σ.46).

 Υποσύνολο εφαρμογών παραγωγής
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Στο σύστημα ERP, το υποσύνολο αυτό ονομάζεται συνήθως MRP II
(Manufacturing Resources Planning). Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό module,
γιατί μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια, ανά πάσα στιγμή, την ποσότητα των
βιομηχανικών πόρων (ήτοι, ποσότητες πρώτων υλών και εξαρτημάτων,
μηχανοώρες, ανθρωποώρες και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο, όπως π.χ., η
χρηματοδότηση, ώστε να ικανοποιηθεί ένα πλάνο παραγωγής τελικών προϊόντων).
Το ολοκληρωμένο σύστημα MRP ΙΙ είναι στην πραγματικότητα ένας δυναμικός
κύκλος, που ανατροφοδοτεί διαρκώς από τα υποσυστήματα Ελέγχου Παραγωγής
(SFC - Shop Floor Control) και Αποθεμάτων και Προμηθειών (ΜΜ - Materials
Management) προς τα συστήματα του προγραμματισμού (MPS και MRP)
(Παναγοπούλου, σ. 46 -47)
.

Ελέγχου Παραγωγής
(SFC - Shop Floor
Control)

συστήματα
προγραμματισμού (MPS
και MRP)

Αποθεμάτων και
Προμηθειών (ΜΜ Materials Management

Σχήμα 15 : Ροή πληροφοριών στο MRP II

 Εφαρμογές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (ERP Human Resources)
Σε αυτή την ομάδα εφαρμογών ανήκουν οι εξής διαδικασίες :
 Διαχείριση οργανωτικών δομών (Organization management) : συντελεί στην
αναπαράσταση και την ανάπτυξη οργανογράμματος
 Διαχείριση εκπαιδεύσεων και εκδηλώσεων (Training & Event management)
Διαχείριση θεμάτων προσωπικού : συμπεριλαμβάνει τη σύνταξη βασικού αρχείου
εργαζομένων,

εποπτεία χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων, απουσιών,

βαρδιών, υπερωριών, προγραμματισμό των αδειών. Συγχρόνως, υποστηρίζει τη
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δημιουργία και εφαρμογή διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού,
προγραμματισμού καριέρας και στόχων (Career and Success Planning) για την
εξέλιξη του προσωπικού (Personnel development) (Παναγοπούλου, σ. 47-48).
Οι παραπάνω εφαρμογές είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές προκειμένου να
λειτουργήσει ένα ERP σύστημα.Στην αναπτυγμένη του μορφή, συναποτελείται ακόμη
από πολλές εφαρμογές, όπως, λόγου χάρη, διαχείρισης παραγωγής, εμπορικής
διαχείρισης, ηλεκτρονικού εμπορίου, διαχείρισης έργων, ελέγχου ποιότητας κ.ά., όπως
φαίνεται και στο σχήμα παρακάτω:

σχήμα 16 : Γενική δομή ERP συστήματος (πηγή : Λουκής κ.ά., σ. 23).
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Η «καρδιά», θα λέγαμε, του ERP συστήματος είναι η κεντρική βάση δεδομένων, η
οποία δέχεται και αποθηκεύει δεδομένα από τα επιμέρους υποσυστήματα και
συγχρόνως τα ανατροφοδοτεί με τη σειρά της, υποστηρίζοντας την αλληλεπίδραση
μεταξύ των εφαρμογών – και συνακόλουθα- τμημάτων της επιχείρησης. Η κεντρική
βάση δεδομένων επομένως, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και έγκαιρη ροή των
πληροφοριών, αποτελεί τον θεματοφύλακα της αποδοτικής λειτουργίας μιας
επιχείρησης (σ. 39).

Σχήμα 17 : Όλες οι επιχειρηματικές διαδικασίες και λειτουργικές περιοχές μιας εταιρείας συνδέονται
μεταξύ τους μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων (πηγή: Laudon & Laudon, σ. 370)

2.1.3. Γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας χρήστη - µηχανής (Graphical User
Interface - GUI)

Όταν ένας χρήστης αλληλεπιδρά με έναν υπολογιστή, η διεπαφή αυτή ελέγχεται από
ένα λειτουργικό σύστημα. Παλιότερα, τον πρώτο καιρό που οι υπολογιστές έγιναν
γνωστοί στους ανθρώπους, οι διεπαφές βασίζονταν στην πληκτρολόγηση εντολών
(command driven). Τα λειτουργικά συστήματα των πρώτων υπολογιστών ζητούσαν
από τον χρήστη να πληκτρολογεί τις διαταγές με το πληκτρολόγιο. Δημιουργήθηκε ένα
περιβάλλον αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, που ονομάστηκε Περιβάλλον
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Εντολών Γραμμής (Command Line Interface). Όμως, το παραμικρό λάθος κατά την
πληκτρολόγηση μπορούσε να εκτελέσει άλλη εντολή από την επιθυμητή. Αυτό
προϋπέθετε πως ο χρήστης έπρεπε να γνωρίζει ένα μεγάλο αριθμό εντολών και να τις
πληκτρολογεί με συγκεκριμένη μορφή, προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικά ο
υπολογιστής.

Εικόνα 1 : παράδειγμα command driven εντολής (πηγή: σ.16)
Αυτό ακριβώς ήταν και το μεγάλο μειονέκτημα και γι΄αυτό στη συνέχεια
αντικαταστάθηκε από το λειτουργικό σύστημα της Apple, η οποία καινοτόμησε
εισάγοντας τη χρήση εικονιδίων και γραφικών, εγκαινιάζοντας έτσι αυτό που
ονομάζεται γραφική διεπαφή χρήστη (Graphical User Interface – GUI) και
χρησιμοποιείται κατά κόρον και σήμερα. Ο χρήστης χρησιμοποιεί μία συσκευή
εισόδου, συνήθως το ποντίκι, για να δώσει τις εντολές, τις οποίες επιλέγει από ένα
πτυσσόμενο μενού (pull down menu) και αναδυόμενα παράθυρα (pop-up boxes). Η
λειτουργία των παραθύρων προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργεί, να
μετακινεί πληροφορίες και να ορίζει ο ίδιος τα χαρακτηριστικά τους.

Εικόνα 2: Graphical User Interface
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Το σύστημα των GUI έχει σαφώς πολλά οφέλη για τον χρήστη, αφού είναι ιδιαίτερα
εύχρηστο, προσφέρει μεγάλη ελευθερία αλληλεπίδρασης με πολλές εφαρμογές
ταυτόχρονα και άμεσης πρόσβασης σε κάθε πληροφορία (Ατλιδάκης, σ.40).
2.1.4. Εργαλεία διαχείρισης, ανάπτυξης και στατιστικών
Στα δομικά στοιχεία ενός ERP συστήματος ανήκουν και τα εργαλεία διαχείρισης του
λογισμικού, τα οποία κατηγοριοποιούνται με βάση την αρχιτεκτονική client/ server και
διακρίνονται σε αυτά που αφορούν στα διάφορα περιβάλλοντα εργασίας ενός χρήστη
(όπως πχ. τα MS Windows, τα X Windows, η υποστήριξη των ξένων γλωσσών κτλ),
στη διαχείριση των ίδιων των χρηστών (όπως οι εξουσιοδοτήσεις/άδειες που έχουν για
συγκεκριμένες ενέργειες, η καταγραφή των κινήσεών τους, το μενού εργασίας κ.ά),
καθώς και στην τεκμηρίωση των εφαρμογών. Έπειτα, ένα ERP σύστημα προσφέρει
ευελιξία στη δομή της οργάνωσης και ροής των εργασιών (workflow)‧ αυτό σημαίνει
πως διαθέτει εργαλεία προσαρμογής και γι΄αυτό η δομή του συστήματος μπορεί να
προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης (Ατλιδάκης, σ. 40).
Ακόμη, υπάρχουν και τα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών, τα λεγόμενα Case
(Computer - Aided Software Engineering) tools. Τα εργαλεία CASE διευκολύνουν τη
δημιουργία σαφούς τεκμηρίωσης και τον συντονισμό των προσπαθειών ανάπτυξης της
ομάδας. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να μοιράζονται την εργασία τους εύκολα,
αποκτώντας πρόσβαση στα αρχεία άλλου χρήστη για να αναθεωρήσουν ή να
τροποποιήσουν δεδομένα. Παρέχουν αυτοματοποιημένες δυνατότητες γραφικών για
την παραγωγή διαγραμμάτων και διαγράμματα, σύστημα οθονών και αναφορών,
λεξικά δεδομένων, δυνατότητα εκτεταμένων αναφορών, εργαλεία ανάλυσης και
ελέγχου, συστηματοποιημένο κώδικα και τεκμηρίωση. Σε γενικές γραμμές, τα
εργαλεία CASE ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα ενισχύοντας μια
τυποποιημένη μεθοδολογία ανάπτυξης και πειθαρχημένο σχεδιασμό, βελτιώνοντας
την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και των τεχνικών, οργανώνοντας και
συσχετίζοντας στοιχεία και παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση σε αυτά με τη χρήση ενός
αποθετηρίου σχεδίασης, αυτοματοποιώντας ¨δύσκολα¨ και επιρρεπή σε σφάλματα
τμήματα ανάλυσης και σχεδιασμού και τέλος, αυτοματοποιώντας τη δημιουργία
κώδικα, τη δοκιμή και τη διάθεση ελέγχου (Laudon & Laudon, σ. 536).
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2.1.5. Επιχειρησιακοί Κανόνες Λειτουργίας
Μία εταιρεία συντονίζει το έργο μέσω της ιεραρχίας του και μέσω των
επιχειρηματικών της διαδικασιών, οι οποίες είναι λογικά σχετιζόμενες εργασίες και
συμπεριφορές για την ολοκλήρωση της εργασίας. Η παραγωγή ενός νέου προϊόντος, η
ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, η πρόσληψη ενός νέου εργαζομένου είναι
παραδείγματα επιχειρηματικών διαδικασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσημους
κανόνες, που έχουν διαμορφωθεί μέσα στον χρόνο.Αυτοί οι κανόνες καθοδηγούν τους
υπαλλήλους σε μια ποικιλία διαδικασιών, από τη σύνταξη ενός τιμολογίου, για
παράδειγμα, έως και την απάντηση σε παράπονα πελατών. Ορισμένες από αυτές τις
επιχειρηματικές διαδικασίες είναι σαφώς ορισμένες, άλλες όμως είναι άτυπες
εργασιακές πρακτικές που δεν τεκμηριώνονται επίσημα. Τα πληροφοριακά συστήματα
όπως τα ERP αυτοματοποιούν πολλές επιχειρηματικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, ο
τρόπος με τον οποίο ένας πελάτης λαμβάνει πίστωση ή ο τρόπος με τον οποίο
χρεώνεται ένας πελάτης καθορίζεται συχνά από το πληροφοριακό σύστημα της
εταιρείας, το οποίο έχει ενσωματώσει ένα πλήθος επίσημων επιχειρηματικών
διαδικασιών.
Συνοψίζοντας, κάθε οργανισμός έχει μια μοναδική κουλτούρα ή ένα βασικό corpus
υποθέσεων, αξιών και διαχειριστικών τρόπων, που είναι κοινώς αποδεκτό. Κομμάτια
αυτής της κουλτούρας ενός οργανισμού βρίσκονται ενσωματωμένα και στο ERP
σύστημα της εταιρείας (Laudon & Laudon, σ. 49-50).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ERP ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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3.1. Ο ρόλος των ΕRP στις επιχειρήσεις
Τι κάνει τα συστήματα πληροφοριών τόσο απαραίτητα σήμερα; Γιατί οι περισσότερες
επιχειρήσεις επενδύουν τόσα πολλά χρήματα σε συστήματα και τεχνολογίες
πληροφοριών; Ποιες απαιτήσεις των επιχειρήσεων κλήθηκαν να καλύψουν; Τα
ερωτήματα αυτά αναπόφευκτα έχουν απασχολήσει τους ερευνητές – και όχι μόνο‧ με
τη σειρά τους, οι υπεύθυνοι λήψης εταιρικών αποφάσεων ανά τον κόσμο έχουν επίσης
αναζητήσει τεκμηριωμένες απαντήσεις, προσδοκώντας να επωφεληθεί η επιχείρησή
τους.
Από τη δεκαετία του 1960, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα πληροφοριακά συστήματα,
μέχρι σήμερα που αποτελούν καθεστώς, έχουν συμβεί τεράστιες αλλαγές στην
επιχειρηματικότητα παγκοσμίως. Στα τέλη του 20ου αιώνα, το διαδίκτυο εισέβαλε
δυναμικά στη ζωή των κοινωνιών, εγκαινιάζοντας την «Εποχή της Πληροφορίας» ή
άλλως, «Εποχή των Υπολογιστών». Η νέα Ψηφιακή εποχή πολύ γρήγορα άλλαξε τα
δεδομένα της παραδοσιακής επιχειρηματικότητας και εισήγαγε στο κέντρο της
επιχειρηματικής δράσης την αξιοποίηση της πληροφορίας (Κουρμαδιά, σ. 16).
Η πληροφορία είναι απόκοτο των διεργασιών μέσα στην εταιρία. Οι επιχειρήσεις
επικοινωνούν πληροφορίες εκτός εταιρείας, αφού συναλλάσσονται διαρκώς με τρίτους
(πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες) αλλά και εντός εταιρείας, καθώς οι πληροφορίες
αυτές αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από τα αρμόδια τμήματα. Αποτελούν
περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, που η αποτελεσματική διαχείρισή του συντελεί
στην ευημερία της. Τα πληροφοριακά συστήματα τύπου ERP λειτουργούν
αδιαμφισβήτητα ως βασικός αρωγός στη ορθή και πρόσφορη επεξεργασία των
πληροφοριών. Πριν την έλευσή τους, ο όγκος των δεδομένων μιας εταιρείας ήταν πολύ
μεγάλος και κατακερματιζόταν σε πολλά ξεχωριστά πληροφοριακά συστήματα. Αυτό
προκαλούσε καθυστερήσεις και εμπόδια στη ροή των πληροφοριών, μεγαλύτερο
κόστος για την επιχείρηση, καθώς και χαμηλή αποδοτικότητα. Τα ERP ενοποίησαν τα
δεδομένα της επιχείρησης, συνδέοντας τα λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης και
προσφέροντας άμεση και έγκυρη επικοινωνία μεταξύ τους (Κουρμαδιά, σ. 16,
Ατλιδάκης, σ.49).
Φτάνοντας στο σήμερα, που ο παγκοσμιοποιημένος επιχειρηματικός ανταγωνισμός
είναι αδυσώπητος και το διαδίκτυο, αναδυόμενο σε ένα πλήρες σύστημα επικοινωνιών,
καθορίζει και τις εμπορικές σχέσεις, οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως τα ERP
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συστήματα έχουν αποδείξει πια την αξία τους ως πολύτιμο εργαλείο μιας εταιρείας.
Θεωρείται πια βέβαιο πως υπάρχει μια αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ της
ικανότητας μιας επιχείρησης να χρησιμοποιεί την τεχνολογία των πληροφοριών και
της ικανότητάς της να εφαρμόζει εταιρικές στρατηγικές και να επιτυγχάνει εταιρικούς
στόχους (βλ. Σχήμα 12). Το τι θα ήθελε να κάνει μια επιχείρηση σε πέντε χρόνια
εξαρτάται συχνά από το τι θα είναι σε θέση να κάνουν τα συστήματά της.

Σχήμα 18 : Αλληλεξάρτηση εταιρικών στόχων και τεχνολογίας των επικοινωνιακών συστημάτων
(πηγή : Laudon & Laudon, σ.43)

Οι αλλαγές στη στρατηγική, τους κανόνες και τις επιχειρηματικές διαδικασίες
απαιτούν όλο και περισσότερες αλλαγές στο υλικό, το λογισμικό, τις βάσεις δεδομένων
και τις τηλεπικοινωνίες. Συχνά, αυτό που θα ήθελε να κάνει ο οργανισμός εξαρτάται
από το τι θα του επιτρέψουν τα συστήματά του να κάνει. Για παράδειγμα, η αύξηση
του μεριδίου αγοράς, η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας ή χαμηλού κόστους,
η ανάπτυξη ή μη νέων προϊόντων, αλλά και η αύξηση της παραγωγικότητας των
εργαζομένων είναι αποφάσεις και διεργασίες που συναρτώνται πια, όλο και
περισσότερο, από το είδος και την ποιότητα των πληροφοριακών συστημάτων μιας
εταιρείας. (Laudon & Laudon, σ.42-43).
Συνοψίζοντας, οι επιχειρήσεις επενδύουν στα πληροφοριακά συστήματα για την
επίτευξη έξι στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων:
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επιχειρησιακή ανωτερότητα,



νέα προϊόντα και υπηρεσίες,



επιχειρηματικά μοντέλα



οικειότητα πελατών και προμηθευτών



βελτιωμένη λήψη αποφάσεων



ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και



επιβίωση.

Όσο περισσότερο αντιλαμβάνεται μια εταιρεία -και τα ηγετικά της στελέχη- την
εξάρτηση από τα πληροφοριακά συστήματα, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να
πετύχει τους στόχους της και να ευημερεύσει (Laudon & Laudon, σ.42).

3.2 Πλεονεκτήματα Συστήματος ERP
Όπως έχει γίνει φανερό μέχρι τώρα, τα συστήματα ERP είναι σπουδαίο εργαλείο για
μία εταιρεία που φιλοδοξεί να είναι ανταγωνιστική και να διεκδικεί τη θέση της στο
επιχειρηματικό πεδίο. Η εγκατάσταση βέβαια ενός τέτοιου συστήματος δε σημαίνει a
priori πως θα μεταμορφώσει αυτόματα τη λειτουργία σε όλους τους τομείς της. Η
επιτυχής εγκατάσταση του συστήματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (βλέπε
ενότητα 3.5)‧σε γενικές γραμμές όμως, τα οφέλη που αποκομίζει μια επιχείρηση είναι
σίγουρα πολλά, με πρωτεύον και αρχή όλων,

την ολοκλήρωση επιχειρηματικών

διαδικασιών. Η λειτουργία της ολοκλήρωσης, της ενοποίησης όλων των τμημάτων
είναι το πιο βασικό και καθοριστικό πλεονέκτημα ενός συστήματος ERP έναντι των
προγενέστερων πληροφοριακών συστημάτων. Από αυτό απορρέουν όλες οι
ευεργετικές συνέπειες που αποκομίζει μία εταιρεία που εμπιστεύεται τη χρήση του.
Συγκεκριμένα, πριν την εφαρμογή του ERP, οι πληροφορίες μίας επιχείρησης
βρίσκονταν αποθηκευμένες σε διαφορετικά συστήματα, που δεν επικοινωνούσαν
μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ανακρίβειες, ανακολουθίες, διπλοτυπίες κτλ,
με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για την ποιότητα και τον χρόνο της επεξεργασίας τους. Το
ERP ήταν αυτό που ενοποίησε τα δεδομένα, διατηρώντας μια κοινή βάση δεδομένων,
ένα συγκεντρωτικό δηλαδή αποθετήριο πληροφοριών από όλα τα τμήματα της
επιχείρησης, ενισχύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους.
Έτσι, τα δεδομένα ενημερώνονται άμεσα και ταυτόχρονα σε όλα τα τμήματα, δίνοντας
τη δυνατότητα στους χρήστες να εισάγουν σημαντικές πληροφορίες και διαθέσιμες
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άμεσα προς επεξεργασία και αξιολόγηση. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τη σύνταξη
βελτιωμένων αναφορών και τον κεντρικό έλεγχο όλων των διαδικασιών εντός της
εταιρείας. Ακολούθως, ο συνολικός έλεγχος αποδεικνύεται σπουδαίο εργαλείο στα
χέρια των ηγετικών στελεχών, καθώς προσφέρει τα μέσα για την υλοποίηση
στρατηγικών και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο
(Καραφυλλίδου, σ. 10).
Η ολιστική αυτή προσέγγιση της επιχείρησης δεν επιφέρει μόνο τα παραπάνω οφέλη‧
η χρήση του ERP συνεπάγεται και τα εξής :
 Επιτάχυνση των διαδικασιών και αυτοματοποίηση των εργασιών ρουτίνας,
καθώς η βελτιωμένη -πια- ταχύτητα ανταλλαγής πληροφοριών επισπεύδει την
επικοινωνία και βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανωτικών
μονάδων της επιχείρησης.
 Μείωση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών λόγω καλύτερης μηχανογράφησης
και οργάνωσης των διαδικασιών.
 Αύξηση της παραγωγικότητας λόγω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών
 Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, με μείωση
του χρόνου διεκπεραίωσης και παράδοσης των προϊόντων στους πελάτες, με
συνέπεια και ακρίβεια στους χρόνους παράδοσης.
 Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα λόγω της αναβαθμισμένης ποιότητας των
υπηρεσιών.
 Μείωση λειτουργικών εξόδων και του συνολικού κόστους σε όλη την εφοδιαστική
αλυσίδα της επιχείρησης: Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της μείωσης των
περιττών αποθηκευμένων υλικών και της αγοράς μόνο των αναγκαίων, του
καλύτερου ελέγχου αποθεμάτων, του μικρότερου κόστους συντήρησης των
αποθεμάτων, μείωση των εξόδων της μηχανογραφικής υποστήριξης λόγω της
χρήσης ενός μόνο συστήματος, τη μείωση του περιττού προσωπικού και την
εκπαίδευσή του σε άλλες θέσεις κ.ά.,
 Μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή στις παγκόσμιες επιχειρηματικές αλλαγές
 Δυνατότητα διαρκούς βελτίωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών και
επαναπροσδιορισμού των εταιρικών στόχων
 Bελτίωση της διαθεσιμότητας και της επεκτασιμότητας των πληροφοριακών
συστημάτων μέσω της χρήσης ανοικτών και σύγχρονων αρχιτεκτονικών
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(Καρύδης, σ. 36-37, Φιτσιλής, σ. 29-30,Ατλιδάκης, σ.55, Καραφυλλίδου, σ. 1012).

3.3. Μειονεκτήματα Συστήματος ERP

Ένα σύστημα ERP προσφέρει σημαντικά κέρδη σε μια επιχείρηση, παρέχοντάς της
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες, όμως η χρήση του παρουσιάζει και
μειονεκτήματα, που πρέπει να λάβει υπόψη μία επιχείρηση.
Το βασικότερο ίσως μειονέκτημα αποτελεί το μεγάλο κόστος εγκατάστασης και το
ακόμη μεγαλύτερο κόστος συντήρησής του. Για να εγκατασταθεί το πρόγραμμα και να
προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες μιας εταιρείας, χρειάζονται πολυάριθμες
αρχικοποιήσεις, διασυνδέσεις με άλλα συστήματα και τροποποιήσεις του συστήματος
ERP. Συνεπώς, είναι απαραίτητες και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες (consulting), οι
οποίες αυξάνουν το κόστος, αλλά και τον χρόνο εγκατάστασης του συστήματος. Χωρίς
αυτές τις υπηρεσίες όμως διακυβεύεται η λειτουργία του, γιατί οι χρήστες, αν δεν είναι
πλήρως καταρτισμένοι, μπορεί με έναν εσφαλμένο χειρισμό τους να προκαλέσουν
βλάβη στη ροή λειτουργίας του. Παράλληλα, η ακριβή συντήρησή του έχει αντίκτυπο
και στην προσαρμοστικότητα του συστήματος, διότι οι αλλαγές που συμβαίνουν στην
επιχείρηση δεν απορροφώνται άμεσα από το ERP λόγω του μεγάλου κόστους
παραμετροποίησης (Φιτσιλής, σ. 30, Παναγοπούλου, σ. 30).
Έπειτα, η ανάπτυξη ενός συστήματος ERP σε μια επιχείρηση, μπορεί να επιφέρει
μεγάλες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, προκαλώντας αναστάτωση
και αμηχανία στο προσωπικό της. Αν λάβουμε υπόψη πως είναι μικρός ο αριθμός του
έμπειρου και εξειδικευμένου στον προγραμματισμό προσωπικού, αλλά και των ειδικών
πληροφοριών/ επικοινωνιών της επιχείρησης, γεγονός που επιβάλλει τη συνεχή
εκπαίδευση των χρηστών κάθε φορά που ενημερώνεται η έκδοση του ERP, τότε είναι
εύλογο να προκαλείται δυσαρέσκεια, απροθυμία και αντίσταση των χρηστών στην
αλλαγή (resistance to change)‧ μάλιστα, η δυσαρέσκεια αυτή και η αδυναμία των
χρηστών να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση μπορεί να τους οδηγήσει σε
παραίτηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία της εταιρείας. Προκειμένου να
αποφευχθεί αυτό το σενάριο, είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός κατάλληλου
προγράμματος επικοινωνίας και διαχείρισης των αλλαγών (change management), που
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αυξάνει ακόμη περισσότερο το κόστος λειτουργίας του ERP (Φιτσιλής, σ. 30,
Παναγοπούλου, σ. 30). .
Τέλος, θα πρέπει να προσθέσουμε πως το σύστημα προϋποθέτει τη συνεργασία των
προμηθευτών για να λειτουργήσει. Αν η συνεργασία δεν είναι στέρεη και προκύψει
χάσμα στην αλληλεπίδραση αυτή, τότε μπορεί να κινδυνεύει η λειτουργία του ERP
(Φιτσιλής, σ. 30).
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η απόφαση υλοποίησης ενός τέτοιου συστήματος, που
αποτελεί σπουδαίο, ταυτόχρονα όμως δύσχρηστο εργαλείο ERP είναι κρίσιμη για το
μέλλον της επιχείρησης και χρειάζεται να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι. Δεν
είναι σπάνιο να διαθέτει μια επιχείρηση ένα τέτοιο προηγμένο σύστημα, αλλά να μην
μπορεί να το χειριστεί‧ κι αυτό σίγουρα πρόκειται για δυστοκία της επιχείρησης
(Aτλιδάκης, σ. 55).

3.4 Η διαδικασία υλοποίησης ΕRP σε επιχείρηση

Το έργο υλοποίησης συστήματος ERP είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία
περνάει από διαφορετικές φάσεις, πριν τεθεί τελικά το σύστημα σε λειτουργία (βλ.
παρακάτω, σχήμα 15). Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία
υλοποίησης του ERP και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας της εφαρμογής. Με την
ολοκλήρωση του έργου υλοποίησης ERP, η απόδοση μετράται από ένα μείγμα
επιτυχίας του έργου και βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης (Bhatti, σ. 2).
Στην αρχή αυτής της διαδικασίας, προηγείται η επιλογή του συστήματος ERP. Eίναι
πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό πως δεν πρόκειται για εγκατάσταση ενός απλού
προγράμματος πληροφορικής‧ η επιλογή και η υλοποίηση του ERP είναι πρώτιστα µια
διοικητική πρωτοβουλία και µια απόφαση. Στην πρώτη φάση λοιπόν της διαδικασίας
υλοποίησης, συστήνεται μια ομάδα διευθυντικών στελεχών, που έχει στο κέντρο της
τον διευθυντή πληροφορικής (CIO), καθώς επίσης και αντιπροσώπων από όλους τους
τομείς της επιχείρησης. Στη συνέχεια, ορίζεται ένας εξ αυτών υπεύθυνος της ομάδας
και μια ακόμη μικρότερη ομάδα παρακολούθησης του έργου, με πολλές αρμοδιότητες‧
αρχικά, καλείται να λάβει τη συναίνεση σε κρίσιµα ζητήµατα, όπως είναι οι στόχοι
του προγράμματος, ο προϋπολογισµός, το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης και το σύστημα
ERP που θα προκριθεί (Enterprise Resource Planning Systems, σ. 49-50).
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Όσον αφορά στην επιλογή του κατάλληλου ERP συστήματος, η υπεύθυνη οµάδα
πρέπει να καθορίσει σαφώς τους στόχους της υλοποίησης ‧ αυτό σημαίνει πως
απαιτείται η αναγνώριση αφενός των θεμελιωδών αναγκών και προβλημάτων που
καλείται να καλύψει το εγχείρημα αυτό, αφετέρου των κερδών που θα προκύψουν.
Αφού καθοριστούν όλα τα παραπάνω προσεκτικά, τότε ακολουθεί η σύνταξη ενός
σημαντικού κειμένου - αναφοράς, που περιγράφει τους στόχους και τις βασικές
επιχειρησιακές διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας. Το κείμενο αυτό
κοινοποιείται σε έναν αριθμό πιθανών προμηθευτών, που με τη σειρά τους καλούνται
να υποβάλουν τις προσφορές τους (Enterprise Resource Planning Systems, σ. 51-52).
Στην επόμενη φάση, η υπεύθυνη ομάδα προχωρεί στην αξιολόγηση των προτάσεων
των προμηθευτών. Σε αυτό το κρίσιμο στάδιο, οι προμηθευτές καλούνται να επιδείξουν
τα προϊόντα τους και να ορίσουν λεπτομερώς πώς θα καταφέρουν αυτά να
προσαρμοστούν στις διαδικασίες της επιχείρησης‧ πώς δηλαδή θα πραγματοποιηθεί το
συνταίριασμα του συστήματος ERP με τον ¨χαρακτήρα¨ της εταιρείας. Στα τεχνικά
κριτήρια επιλογής του κατάλληλου λογισμικού αναφέρονται η λειτουργικότητα και
αρχιτεκτονική του συστήματος, η δυνατότητα παραμετροποίησης και χορήγησης
αδειών, η ευκολία εγκατάστασης (Setup) και διαµόρφωσης (Configuration), η
υποστήριξη και συντήρηση από τον προµηθευτή, η εκτελεστική ικανότητα του
προµηθευτή ή των συνεργατών υλοποίησης και της εσωτερικής οµάδας εργασίας κ..ά.,
ενώ στα λειτουργικά κριτήρια αναφέρονται το κόστος της υλοποίησης και ο χρόνος
που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί το έργο, που αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους
μιας τέτοιας προσπάθειας (Enterprise Resource Planning Systems, σ. 55-66).
Αφού συνυπολογίσουν όλα τα παραπάνω, στη συνέχεια, τα µέλη της υπεύθυνης
οµάδας οφείλουν να αξιολογήσουν την κατάρτιση και την ικανότητα εξυπηρέτησης
πελατών που διαθέτουν οι υποψήφιοι προμηθευτές, ταυτόχρονα όμως να κάνουν
αυτοψία των εφαρμογών των συστημάτων ERP σε πραγματικά περιβάλλοντα εργασίας
άλλων επιχειρήσεων, εποπτεύοντας και την υποστήριξη του προμηθευτή σε αυτά
(Enterprise Resource Planning Systems, σ. 54). Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία
επιλογής και επιλεχθεί το κατάλληλο σύστημα ΕRP, τότε ακολουθεί η δεύτερη φάση,
που ξεκινά στην πράξη η υλοποίηση του έργου.
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Σχήμα 19 : Πλαίσιο υλοποίησης Συστημάτων ERP (Bhatti, σ. 2)

3.5 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχούς υλοποίησης

Ένα εργαλείο είναι πολύτιμο όταν ο χρήστης του γνωρίζει πώς να το εκμεταλλευτεί.
Στην αντίθετη περίπτωση, η χρήση του ενδέχεται να μην αποβεί ωφέλιμη. Αυτό ισχύει,
όπως προείπαμε, και για την εφαρμογή του συστήματος ERP σε μια επιχείρηση, κατά
την οποία απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί και μεθοδικός σχεδιασμός, που θα
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες μιας τόσο σύνθετης υλοποίησης .
Υπάρχει η άποψη -ή καλύτερα ο μύθος- πως η εγκατάσταση του συστήματος ERP
μεταμορφώνει μια εταιρεία και αναπόδραστα οδηγεί στην επιχειρηματική επιτυχία και
υπεροχή. Kι όμως, πολλές επιχειρήσεις κατά καιρούς, επένδυσαν υπέρογκα χρηματικά
ποσά για την εφαρµογή ενός συστήματος ERP και απέτυχαν δραματικά (Enterprise
Resource Planning Systems, σ. 75). Ο μύθος αυτός συχνά δημιουργεί σύγχυση και
αποπροσανατολίζει‧ το σύστημα ERP δεν αποτελεί πανάκεια. Όπως φαίνεται και στο
σχήμα 20, μύθος είναι ο σύνδεσμος που συνδέει τους ιδεατούς σκοπούς με τους
τεχνικούς στόχους. Για παράδειγμα, το πληροφοριακό σύστημα μπορεί να εξυπηρετεί
τη συμβολική λειτουργία της νομιμοποίησης ή της ενίσχυσης της φήμης μιας εταιρείας
ως σύγχρονης και ανταγωνιστικής επιχείρησης αιχμής. Ή ακόμα, μπορεί απλώς να
εκπληρώνει την επιθυμία -της διοίκησης προφανώς- να αγοράσει ό,τι πιο προηγμένο,
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ελκυστικό και ¨καλύτερο¨ σύστημα υπάρχει στην αγορά, προς χάρη της απόκτησής του
και μόνο. Ωστόσο, η αγορά, αυτή καθεαυτή ως δραστηριότητα, πρέπει να
εξορθολογιστεί, έτσι ώστε να συνδέεται με την επίτευξη του τελικού στόχου, που είναι
εν τέλει η πιο αποτελεσματική επεξεργασία πληροφοριών.

Σχήμα 20 : Η υλοποίηση του συστήματος ERP ως μύθος (πηγή : Hossain et al, σ. 32)

Η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων, που
λειτουργούν από κοινού και δεν περιορίζονται μόνο στο τεχνικό πεδίο, αλλά και σε
άλλα, όπως στο διοικητικό, το κοινωνικό και το οργανωτικό κομμάτι μιας επιχείρησης.
Οι εταιρείες καλούνται να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες στις
τυποποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες του ERP, προκειμένου να επωφεληθούν
πλήρως από τη λειτουργία του. Συχνά όμως, οι υπεύθυνοι διαχείρισης του έργου
εστιάζουν στα τεχνικά ζητήματα, εάν το έργο είναι εντός χρονοδιαγράμματος και
προϋπολογισμού, παραμελώντας πλήρως τα μη τεχνικά θέματα (Kronbichler et al.,
σ.14).
Το 2009, η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση των Kronbichler, Ostermann,
και Staudinger, με ερευνητικό ζητούμενο τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχούς
υλοποίησης ενός ERP, κατέγραψε λεπτομερώς αυτούς που συμβάλλουν καθοριστικά
στην έκβαση ενός τέτοιου εγχειρήματος (βλ. Πίνακας 1, σ. ). Αναλυτικότερα, oι πιο
σημαντικοί παράγοντες επιτυχούς ολοκλήρωσης έργου ERP είναι οι εξής :
I.

Υποστήριξη και δέσμευση της διοίκησης

Πρωτεύων παράγοντας επιτυχίας ορίζεται η στήριξη του έργου υλοποίησης από τα
ηγετικά στελέχη της επιχείρησης, η οποία αφορά σε τέσσερις συνολικά διαστάσεις :
Α. στη διαχείριση της αλλαγής,
Β. στις διαδικασίες της αλλαγής,
Γ. στους ανθρώπους που θα εμπλακούν, και
Δ. στο ίδιο έργο.
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Η ανώτερη διοίκηση είναι αυτή που διαμορφώνει αρχικά τον στρατηγικό σχεδιασμό,
το όραμα και τους στόχους ως προς το έργο και αυτή που οφείλει να παρακολουθεί
συνεχώς την πρόοδό του. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός ERP, ο οργανισμός
υφίσταται μεγάλες αλλαγές‧ ο κρίσιμος ρόλος τους λοιπόν είναι να νομιμοποιήσουν,
με τη στάση τους, τους νέους στόχους. Η ανώτατη διοίκηση δηλαδή οφείλει να
προσδιορίσει δημόσια και ρητά το έργο ως κορυφαία προτεραιότητα. Εμπράκτως, αυτό
σημαίνει πως τα ανώτερα στελέχη πρέπει να επιλέξουν τους αρμόδιους για την
υλοποίηση, να τους παράσχουν τα απαραίτητα γι’ αυτόν τον σκοπό, δίνοντάς τους και
τον αναγκαίο χρόνο υλοποίησης, εποπτεύοντας ταυτόχρονα από κοντά την εξέλιξη του
έργου. Παράλληλα, οφείλουν να επικοινωνήσουν στους εργαζόμενους τις προσδοκίες
της εταιρείας σε σχέση με το έργο ERP, να τους κοινοποιήσουν τις νέες οργανωτικές
δομές, να καθορίσουν τις νέες αρμοδιότητες κι ενδεχομένως να μεσολαβήσουνν σε
περίπτωση συγκρούσεων μέσα στην εταιρεία. (Kronbichler et al., σ.16, Nah et al,
σ.285). Φαίνεται λοιπόν πως απαιτείται μία συντονισμένη και μεθοδική στάση, με
στοιχεία αφοσίωσης και συνέπειας στους στόχους της υλοποίησης.
II.

Διοίκηση έργου

Η καλή διαχείριση του έργου υλοποίησης είναι απαραίτητη‧ πρόκειται για ένα σύνθετο
έργο, στο οποίο πρέπει κανείς να συνυπολογίσει πολλές παραμέτρους, όπως είναι πχ.
ο συνδυασμός του υλικού, του λογισμικού αλλά και των οργανωσιακών θεμάτων της
επιχείρησης (Φιτσιλής, σ. 265).
Ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων θα πρέπει να έχει την ευθύνη να οδηγήσει με
επιτυχία την εφαρμογή του. Πρώτον, πρέπει να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής, το
οποίο πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένο και περιορισμένο‧ περιλαμβάνει τον αριθμό
των συστημάτων που θα εφαρμοστούν, τη συμμετοχή των τμημάτων της επιχείρησης
και τον αριθμό των διαδικασιών ανασχεδιασμού που απαιτούνται. Οποιεσδήποτε
προτεινόμενες αλλαγές θα πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με τα επιχειρηματικά
οφέλη και, όσο είναι δυνατό, να εφαρμόζονται σε μεταγενέστερο στάδιο. Επιπλέον, τα
αιτήματα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής πρέπει να αξιολογηθούν από την άποψη
του πρόσθετου χρόνου και κόστους των προτεινόμενων αλλαγών (Nah et al, σ.292).
Έπειτα, είναι επιβεβλημένο να καθοριστούν με σαφήνεια τα ορόσημά του, οι κρίσιμες
διαδρομές του έργου, καθώς επίσης και να τηρούνται αυστηρά οι προθεσμίες τους,
προκειμένου να παραμένει το έργο εντός του χρονοδιαγράμματος και του
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προϋπολογισμού.

Σε αντίθετη περίπτωση, το έργο θα οδηγηθεί σε αστοχία και

καθυστερήσεις, με συνακόλουθα προβλήματα προϋπολογισμού, χρόνου και αύξησης
της πολυπλοκότητας (Nah et al, σ.292, Φιτσιλής, σ. 265). Είναι φανερό πως η
υλοποίηση ενός τέτοιου έργου έχει μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης εμποδίων και
δυσάρεστων γεγονότων. Ο εντοπισμός, η πρόβλεψη και η διαχείριση πιθανών
κινδύνων, πριν από την εμφάνιση των αρνητικών τους επιπτώσεων, είναι απαραίτητες
διεργασίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία του εγχειρήματος.
Συνοψίζοντας, η αποτελεσματική διαχείριση έργου συναρτάται από τους εξής
κρίσιμους παράγοντες:
- καλή διαχείριση εύρους έργου,
-τυποποιημένο σχέδιο έργου / σχεδιάγραμμα
-ορισμός του πεδίου εφαρμογής και των στόχων,
-διαχείριση κινδύνου,
-«ευθυγράμμιση των ανθρώπων, της διαδικασίας και της τεχνολογίας» και
-συμφωνία για διαφορετικά βήματα του έργου (Kronbichler et al., σ.17)
III.

Αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών

Σημαντικός πονοκέφαλος για την ηγετική ομάδα μιας επιχείρησης είναι η
συμβατότητα του συστήματος ERP με τον τρόπο λειτουργίας της. Είναι αναπόφευκτη
η διαμόρφωση

των επιχειρηματικών διαδικασιών ώστε να ταιριάζουν στο νέο

σύστημα. Η ευθυγράμμιση της επιχειρηματικής διαδικασίας με την εφαρμογή του
λογισμικού ERP είναι κρίσιμη (Nah et al, σ.293).
Παρά την ευελιξία τους, τα συστήματα ERP είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με
ένα συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο επιβάλλουν σε μια επιχείρηση. Γι΄αυτό και συχνά
μια εταιρεία, θα πρέπει να είναι πρόθυμη να τροποποιήσει τις διαδικασίες της, ώστε να
ταιριάζουν στο λογισμικό, με την ελάχιστη αναγκαία προσαρμογή. Το λογισμικό πρέπει
να τροποποιηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο. Η παραμετροποίηση πρέπει να αποφεύγεται
για τη μείωση των σφαλμάτων και την αξιοποίηση νεότερων εκδόσεων, αλλά και γιατί
αυξάνει σημαντικά το κόστος της υλοποίησης του έργου. Τα εργαλεία μοντελοποίησης
των διαδικασιών συμβάλλουν στην προσαρμογή των επιχειρηματικών διαδικασιών,
χωρίς να αλλάζουν τον κώδικα του λογισμικού. Ο ευρύς ανασχεδιασμός θα πρέπει να
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ξεκινήσει πριν από την επιλογή ενός συστήματος. Σε συνδυασμό με τo configuration, θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός ανασχεδιασμού, για να επωφεληθεί η
εταιρεία από αυτές τις βελτιώσεις. Στη διαδικασία αυτή, είναι κρίσιμος ο ρόλος των
προμηθευτών των εταιρικών συστημάτων. Η από κοινού διαβούλευση των
προμηθευτών με τους πελάτους τους έχουν επιτύχει στο παρελθόν τον σχεδιασμό
"βέλτιστων πρακτικών." Πολλές από αυτές τις πρακτικές

μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για Ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών ( Business Process
Reengineering, BPR).Τέλος, όταν πια

το

σύστημα τεθεί σε λειτουργία,

ο

ανασχεδιασμός θα πρέπει να πραγματοποιείται με νέες ιδέες (Nah et al, σ. 293 – 294,
Καραφυλλίδου, σ. 16).
Όπως είναι προφανές, η αξία της αναθεώρησης των επιχειρηματικών διαδικασιών
και του επανασχεδιασμού τους είναι σημαντική. Κατά την επιλογή του πακέτου, θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η υποστήριξη του προμηθευτή και η εμπειρία του σε
τέτοιου είδους υλοποιήσεις, ώστε να λειτουργήσει το σύστημα, με όσο το δυνατόν
ελάχιστες τροποποιήσεις στις επιχειρηματικές διαδικασίες και -πιο σημαντικό- στο ίδιο
το σύστημα ERP (Kronbichler et al., σ.17).

IV.

Διαχείριση της αλλαγής,

Η υλοποίηση ενός προγράμματος ERP, ακόμα και σε απλή μορφή, επιφέρει
αξιοσημείωτες αλλαγές στη δομή, τις εσωτερικές διαδικασίες, αλλά και τη γενικότερη
φιλοσοφία μιας εταιρείας. Η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση,
όταν προχωρεί στην υλοποίηση, είναι η διαχείριση των αλλαγών, που αναπόφευκτα θα
λάβουν χώρα στο εσωτερικό της.
Οι αλλαγές αυτές διακρίνονται σε τρία επίπεδα : αρχικά, στο διοικητικό, καθώς οι
ιθύνοντες πρέπει να σχεδιάσουν ένα νέο πλάνο, να λάβουν αποφάσεις για να το
εφαρμόσουν και να δεσμευτούν σε αυτές. Έπειτα, σε δεύτερο επίπεδο, καλούνται οι
εργαζόμενοι να επιδείξουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα στο νέο status, να
επιμορφωθούν φυσικά και να βελτιώσουν – ενδεχομένως - κάποιες ικανότητές τους
(Kronbichler et al., σ.17 - 18). Πολύ συχνά, όπως προείπαμε, οι εργαζόμενοι
αντιμετωπίζουν την αλλαγή ως απειλή, γιατί μεταβάλλεται ο τρόπος που έχουν μάθει
να δουλεύουν και αναγκάζονται να ακολουθήσουν νέες πρακτικές, που τους
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προκαλούν αμηχανία και φόβο. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι λογικό οι χρήστες να
προβάλουν αντίσταση στην αλλαγή (resistance to change)‧ ο μόνος τρόπος να καμφθεί
αυτή η αντίσταση είναι η κατάλληλη προετοιμασία τους και η διαρκής επιμόρφωσή
τους σχετικά με το σύστημα ERP‧ και φυσικά, η συνεχής εκπαίδευση είναι είναι
αναγκαία για το σύνολο των εργαζομένων, όχι αποκλειστικά για το εξειδικευμένο ΙΤ
προσωπικό. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, ο χρόνος και τα
χρήματα που

θα πρέπει να δαπανηθούν να είναι εξαρχής προγραμματισμένα.

Ταυτόχρονα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουν οι χρήστες για τα οφέλη αυτού
του προγράμματος και να ζητηθεί η συμμετοχή των ίδιων στον σχεδιασμό και την
υλοποίηση του συστήματος ERP, γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι γίνονται
συμ-μέτοχοι και συν-υπεύθυνοι των αποφάσεων, γεγονός που μειώνει σε μεγάλο
βαθμό το εργασιακό άγχος, που πηγάζει από τις αλλαγές. Τέλος, όλοι αυτοί οι
αλυσιδωτοί μετασχηματισμοί εντός της εταιρείας, την επηρεάζουν σε ένα τρίτο
επίπεδο, που αφορά στην κουλτούρα και τη φιλοσοφία της γενικότερα, καταλήγοντας
ουσιαστικά στη μεταμόρφωσή της (Nah et al, σ. 293).

I.

Σύνθεση της ομάδας έργου και επικοινωνία,

Η σύνθεση των ανθρώπων που απαρτίζουν μια ομάδα, καθώς και η συνεργασία που
θα αναπτύξουν είναι ουσιώδεις παράγοντες επιτυχίας ενός στόχου. Αυτό ισχύει και
στην περίπτωση ενός έργου υλοποίησης ERP, καθώς σ’ αυτό συμμετέχουν πολλά
τμήματα μιας επιχείρησης.
Αναλυτικότερα, μία ομάδα ERP πρέπει να αποτελείται από τα καλύτερα στελέχη της
εταιρείας. Αυτό σημαίνει πως η καταλληλότητά τους δεν περιορίζεται στα ακαδημαϊκά
προσόντα, αλλά αφορά και στη σφαιρική γνώση των λειτουργιών, των αναγκών της
επιχείρησης, στην ικανότητά τους να εμπνέουν, να καθοδηγούν και να προτείνουν
λύσεις. Επίσης, η ταυτότητα αυτής της διαλειτουργικής ομάδας είναι επίσης κρίσιμης
σημασίας. Η ομάδα πρέπει να έχει ένα μείγμα εξωτερικών συμβούλων και προσωπικού
της εταιρείας‧ στις πρώτες φάσεις του έργου, πρέπει απαραίτητα να συγκροτείται από
ηγετικά στελέχη, τεχνικό προσωπικό και και εξωτερικούς συνεργάτες-συμβούλους,
ενώ σε μεταγενέστερες φάσεις, είναι κρίσιμο να προστεθούν στην ομάδα και οι τελικοί
χρήστες (Kronbichler et al., σ.17, Nah et al, σ. 289, Καραφυλλίδου, σ. 17). Πρόκειται
δηλαδή για μία ευρεία ομάδα έργου ERP, που συντίθεται από ανθρώπους από το
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λειτουργικό προσωπικό και τη διοίκηση, από το προσωπικό και τη διοίκηση του
τμήματο; πληροφορικής, από την εταιρεία-προμηθευτή του ERP, τους χρήστες της
εταιρείας,

τους συμβούλους διαχείρισης του έργου, καθώς και τον πωλητή του

hardware (Bhatti et al., σ.5)
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η σύνθεση της ομάδας ERP αποτελεί απαιτητικό
εγχείρημα, καθώς η δημιουργία μιας μεγάλης ομάδας κατάλληλων ανθρώπων – εντός
και εκτός της εταιρείας-, που να αντιπροσωπεύουν όλους τους λειτουργικούς τομείς
του έργου και να μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά, προσφέροντας μαζί με τις
γνώσεις τους και την αφοσίωσή τους στην επίτευξη του έργου, απαιτεί βαθιά γνώση
των εταιρικών διεργασιών και μεγάλη ικανότητα ανάλυσης δεδομένων (Kronbichler
et al., σ.17).

V.

Επικοινωνία και συνεργασία

Η επικοινωνία είναι παράγοντας κομβικής σημασίας για την υλοποίηση του έργου
ERP, γιατί η έλλειψή της δημιουργεί εμπόδια στην αποτελεσματικότητα των
υπόλοιπων παραγόντων.
Είναι απαραίτητη για την κατανόηση και την έγκριση του έργου αρχικά, την
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της ομάδας που έχει αναλάβει το έργο,
καθώς και της κοινοποίησης των στόχων και των αποτελεσμάτων σε ολόκληρη την
εταιρεία, σε κάθε στάδιο υλοποίησής του.

Όσο επαρκή και επιδέξια κι αν είναι τα

μέλη της ομάδας υλοποίησης, δε θα επιτύχουν τον στόχο τους, αν πρώτα αν δεν
καταφέρουν να επικοινωνήσουν αρμονικά τόσο μεταξύ τους όσο και το υπόλοιπο
προσωπικό εντός της επιχείρησης (Φιτσιλής, σ.265). Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους, τις διεργασίες
και τις αλλαγές που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του ERP. Πέρα όμως από την
απόκτηση έγκρισης και αποδοχής του έργου από τους χρήστες στο αρχικό στάδιο, η
επικοινωνία κατά τη διάρκεια του έργου θα συμβάλλει στη θετική έκβαση, γιατί θα
κάμψει τις όποιες αντιδράσεις των χρηστών. Αξίζει να προσθέσουμε πως, εξίσου
σπουδαία είναι και η από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία, ώστε οι τελικοί χρήστες να
έχουν την ευκαιρία να κοινοποιήσουν τα δικά τους σχόλια, τις αμφιβολίες ή

53

αντιδράσεις τους προς τη νέα αυτή πραγματικότητα (Nah et al, σ. 292, Kronbichler et
al., σ.16, Φιτσιλής, σ.266).
Εκπαίδευση

VI.

Η διαδικασία υλοποίησης ERP συχνά αποτυγχάνει στο τέλος λόγω λόγω έλλειψης
κατάλληλης εκπαίδευσης. Πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει πως η οργάνωση ενός
προγράμματος εκπαίδευσης των χρηστών στο ΕRP είναι ¨εκ των ουκ άνευ¨ συστατικό
της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Κύριος στόχος ενός τέτοιου προγράμματος κατάρτισης
είναι η εξοικείωση των χρηστών με το σύστημα και η αύξηση του επιπέδου
τεχνογνωσίας τους. Αυτό δεν αφορά μόνο στο λογισμικό, αλλά και στις νέες διεργασίες
τις οποίες πρέπει να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι χρήστες, αλλά
κυρίως και στην κατανόηση της έννοιας της ολοκλήρωσης (integration) μέσα στην
εταιρεία‧ στην κατανόηση δηλαδή του πώς η εργασία του ενός επηρεάζει και την
εργασία των άλλων χρηστών, πώς λειτουργεί αυτή η συν-εξάρτηση, άλλοτε θετικά κι
άλλοτε αρνητικά για το τελικό αποτέλεσμα (Bhatti, σ.3).
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί μια
διαδικασία με διάρκεια, που να μην αφορά αποκλειστικά την αρχική φάση του έργου.
Η καθημερινή επαφή με τη λειτουργία του συστήματος, σε κανονικές συνθήκες
εργασίας θα συμβάλλει στην καλύτερη αφομοίωσή του από τους χρήστες, αλλά και
στην παρακολούθηση της πορείας του από τους υπεύθυνους του έργου, προσφέροντας
έτσι αφενός τη δυνατότητα εντοπισμού τυχόν προβλημάτων, αφετέρου το περιθώριο
διορθωτικών κινήσεων (Φιτσιλής, σ. 266).
VII.

Τεχνολογική υποδομή

Ένας ακόμη πολύτιμος παράγοντας υλοποίησης ενός συστήματος ERP είναι η
επαρκής τεχνολογική υποδομή, που περιλαμβάνει την ΙΤ υποδομή, το υλισμικό και το
δίκτυο.
Η υλοποίηση του ERP περιλαμβάνει μια πολύπλοκη μετάβαση από τα παλαιότερα
πληροφοριακά συστήματα σε μια ολοκληρωμένη υποδομή πληροφορικής και από τις
παλιές επιχειρηματικές διαδικασίες σε μια κοινή επιχειρηματική διαδικασία, που θα
αφορά σε ολόκληρη την επιχείρηση. Η επιλογή του υλικού καθορίζεται από το πακέτο
του λογισμικού ERP που έχει επιλέξει η εταιρεία. Γενικά, ο προμηθευτής λογισμικού
ERP πιστοποιεί ποιο υλικό και ποιες διαμορφώσεις υλικού (hardware configurations)
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πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του συστήματος ERP (Bhatti, σ.3).
Σίγουρα, η επιλογή του συστήματος ERP δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Στην αγορά
υπάρχουν διάφορα πακέτα διαθέσιμα, με το καθένα να διαθέτει τα δικά του
πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Αφού επιλεγεί το σύστημα και τεθεί σε λειτουργία,
κρίνεται απαραίτητο να μετράται συνεχώς η απόδοση της εφαρμογής του, με σκοπό να
αξιολογηθεί η πρόοδος και να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα (Kronbichler et al., σ.
17).
Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε πως, κάτω από τον γενικό όρο «τεχνολογική
υποδομή» συνοψίζονται πολύ σημαντικές αποφάσεις για την επιτυχία του έργου, όπως
είναι η προσεκτική επιλογή του κατάλληλου λογισμικού ERP, η καταλληλότητα
λογισμικού και υλικού,

οι επιλογές αρχιτεκτονικής, η επαρκής διαμόρφωση

λογισμικού, καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης (Kronbichler
et al., σ. 17).
Ανάπτυξη του συστήματος, δοκιμές και αντιμετώπιση προβλημάτων

VIII.

Η ανάπτυξη του λογισμικού, οι δοκιμές και η αντιμετώπιση των τυχόν
προβλημάτων είναι απαραίτητα στάδια μιας εφαρμογής, από την αρχική κιόλας φάση
του έργου. Η αρχιτεκτονική συνολικά του συστήματος ERP θα πρέπει να διαμορφωθεί
πριν ξεκινήσει η εκτέλεσή του, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις σημαντικότερες
απαιτήσεις της υλοποίησης, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και τυχόν
επαναδιαμορφώσεις στα επόμενα στάδια (Nah et al, σ. 298).
Επιπλέον, υπάρχει και η επιλογή των δοκιμών σε λειτουργικό επίπεδο‧ αυτό σημαίνει
πως, για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών στόχων, μπορεί να συνδεθεί το ERP
σύστημα με παλαιού τύπου συστήματα, ενδεχομένως αυτά που λειτουργούσαν μέχρι
εκείνη τη φάση, αλλά και άλλα πιο προηγμένα και εξειδικευμένα προϊόντα λογισμικού.
Η διαδικασία αυτή των δοκιμών εξαρτάται καθοριστικά από την κλίμακα των
διαδικασιών που σχεδιάστηκαν εκ νέου, τις προοπτικές παραμετροποίησης του
λογισμικού και φυσικά, την αξία των ανθρώπων της ομάδας υλοποίησης (Nah et al, σ.
298, Φιτσιλής, σ. 267). Ειδικά οι τελευταίοι, οφείλουν να διασφαλίσουν την ποιότητα
του συστήματος, εστιάζοντας αποκλειστικά στην ανάπτυξη καλύτερων συστημάτων κι
όχι στην ικανοποίηση των χρηστών. Η διασφάλιση της ποιότητας είναι απαραίτητη για
να αποτραπούν αστοχίες, που θα κοστίσουν ακριβά στο μέλλον (Kronbichler et al., σ.
17).
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Μάλιστα, συμβαίνει το εξής : η ανάγκη για έλεγχο και αντιμετώπιση

προβλημάτων είναι αντιστρόφως ανάλογη με το εύρος των αλλαγών στις
επιχειρηματικές διαδικασίες. Αυτό σημαίνει πως, όσο λιγότερο είναι διατεθειμένος ο
οργανισμός να προσαρμόσει τις διαδικασίες του στο ERP, τόσο περισσότερες αλλαγές
και παραμετροποιήσεις πρέπει να γίνουν στο λογισμικό, που συνεπάγεται αυξημένη
πιθανότητα λαθών. (Nah et al, σ. 294, Φιτσιλής, σ. 267).
Η άμεση αντιμετώπιση των σφαλμάτων είναι κρίσιμος παράγοντας στην εξέλιξη του
συστήματος. Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί στενή συνεργασία με τους προμηθευτές
και συμβούλους για την επίλυση προβλημάτων λογισμικού. Η έγκαιρη ανταπόκριση,
η υπομονή, η επιμονή της ομάδας υλοποίησης του συστήματος, όπως επίσης τα
κατάλληλα εργαλεία και η ικανότητα χρήσης αυτών των εργαλείων διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα (Nah et al, σ. 294).

IX.

Ηγεσία και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων,

Ο ρόλος του ηγέτη σε μία εταιρεία είναι πολύ σημαντικός. Στην περίπτωση της
υλοποίησης του έργου ERP, είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί επικεφαλής, ο οποίος
θα πρέπει να ''υποστηρίξει'' το έργο σε όλη τη διάρκεια της οργάνωσης και της
εφαρμογής, εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη της ανώτερης διοίκησης και την
αποδοχή των χρηστών, καθώς και τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την
εκτέλεση του έργου.
Ο ηγέτης του έργου θα ήταν καλό να ανήκει στην ανώτερη διοίκηση, αυτό όμως που
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα είναι να έχει την ικανότητα να λαμβάνει ορθές αποφάσεις και
το κύρος να επιβάλει τις αλλαγές, που αναπόφευκτα πρέπει να συμβούν κατά την
υλοποίηση και να αναλάβει την ευθύνη των αναταράξεων που θα φέρει αυτή στην
υπάρχουσα δομή της εταιρικής λειτουργίας (Φιτσιλής et al., σ. 267).
X.

Εργαλεία και ικανότητες του πωλητή/συμβούλου υλοποίησης,

Η συνεργασία εταιρείας υλοποίησης και προμηθευτή ERP είναι κρίσιμος
παράγοντας, που επηρεάζει την επιτυχία της εφαρμογής. Είναι σημαντικό να
συνδυαστεί η επιθυμία, το όραμα της εταιρείας με τις ιδέες του προμηθευτή και να
υιοθετηθεί το κατάλληλο πρόγραμμα ERP (Kronbichler et al., σ. 17).
Όπως έχει γίνει σαφές μέχρι τώρα, η υλοποίηση ενός ERP είναι ένα σύνθετο έργο, το
οποίο προκαλεί ισχυρές ανακατατάξεις μέσα σε μία επιχείρηση. Η όσο το δυνατόν πιο
άνετη μετάβαση από τη μία φάση στην άλλη και η επιτυχία του προγράμματος
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συναρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες του κατασκευαστή-συμβούλου
υλοποίησης, από τα εργαλεία που διαθέτει και το επίπεδο της υποστήριξης και
συνεργασίας που προσφέρει. Αυτό μπορεί πρακτικά να ορίζεται από την ευρεία γνώση
τόσο πληροφοριακών όσο και επιχειρησιακών θεμάτων, την έγκαιρη ή μη
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ή δυσκολιών, τον βαθμό ενεργούς εμπλοκής στο
πρόγραμμα υλοποίησης, αλλά και την επικοινωνιακή δεινότητα, προκειμένου να
αλληλεπιδρά και σε ανθρώπινο επίπεδο με το προσωπικό της εταιρείας (Φιτσιλής et
al., σ. 267).
Τέλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κι άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα
η δια-τμηματική επικοινωνία και συνεργασία εντός της εταιρείας, η επιλoγή
συµβoύλων – εξωτερικών συvεργατών µε εμβριθή γνώση των συστημάτων ERP, τη
διαχείριση και επεξεργασία των δεδoµένωv για τη σωστή λειτoυργία της επιχείρησης,
η παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων κ.ά. Αυτό που είναι αναντίρρητη
γεγονός είναι πως η επιτυχία της υλοποίησης ενός συστήματος ERP απαιτεί καλό
συντονισμό πολλών παραγόντων, με κοινή εστίαση και αφοσίωση.
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Πίνακας 2 : Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας για ένα έργο ERP (πηγή: Kronbichler et al., σ.15)
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3.6. Το σύστημα ERP στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ERP ανοιχτού τύπου
Αν και τα συστήματα ERP αναπτύχθηκαν αρχικά για τη λειτουργία επιχειρήσεων
μεγάλης κλίμακας, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις δελεάζονται από τα συστήματα αυτά. Οι επιχειρήσεις αυτές διακρίνονται
από τις μεγάλες από μια σειρά εγγενών χαρακτηριστικών, όπως είναι ο τύπος
ιδιοκτησίας, η οργάνωση, η κουλτούρα και το μερίδιο στην αγορά (Goldston, σ.7).
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος των εταιρειών που
επιχειρούν είναι μικρομεσαίες‧ έτσι, το ερώτημα αν μια μικρή επιχείρηση χρειάζεται
ένα ERP σύστημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Οι σύγχρονες διοικητικές τακτικές και μέθοδοι αναγκάζουν ακόμη και τις
επιχειρήσεις μικρού μεγέθους να αναζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου
να επιβιώσουν στον εξαιρετικά απαιτητικό ανταγωνισμό και να ανταποκριθούν όσο
και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών. Οι εφαρμογές ERP
σαφώς λειτουργούν, όπως και στις μεγάλες επιχειρήσεις, ως αρωγός στην επίτευξη
των στόχων τους. Έτσι, προσφέρουν:


καθολική και απόλυτα προγραμματιζόμενη αξιοποίηση των πόρων τους,



παροχή πλήρους και καθολικής εικόνας για την επιχείρηση γενικά, όπως πχ. για
το ανθρώπινο δυναμικό, τα αποθέματα των προϊόντων, των μηχανών, των
αποθηκευτικών χώρων, αλλά και για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους
συνεργάτες κλπ.



οικονομική και συγχρόνως υπεύθυνη λειτουργία σε ζητήματα παροχής
υπηρεσιών



πρόσβαση σε όλες τις πρωτογενείς εγγραφές, με σκοπό να αξιοποιηθούν όλα τα
δεδομένα για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την ανάληψη επιχειρηματικών
αποφάσεων



απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, εξοικονομώντας πόρους και
ανταποκρινόμενη στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον
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μείωση των περιττών και ανώφελων δαπανών



αύξηση της ικανοποίησης των πελατών



βελτίωση των πωλήσεων και προβλέψεων



ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων



τη μηχανογράφηση ενός αριθμού υποχρεώσεων των επιχειρήσεων από τους
αντίστοιχους δημόσιους φορείς, όπως για παράδειγμα, η πληρωμή Φ.Π.Α
(Goldston, σ. 5 - 6).

Αν λοιπόν τα οφέλη της υλοποίησης είναι τόσα πολλά, γιατί φαίνεται πως οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στέκονται αμήχανα μπροστά σε αυτή την επιλογή; Σίγουρα,
η αντίσταση αυτή οφείλεται κυρίως στη μεγάλη οικονομική επένδυση που απαιτείται,
όχι μόνο για την αγορά του λογισμικού, αλλά και για τις διαδικασίες εγκατάστασης και
παραμετροποίησης. Στη βιβλιογραφία, υπάρχουν έρευνες που τεκμηριώνουν πως, ενώ
για τις μεγάλες επιχειρήσεις, το κόστος υλοποίησης ERP, ως ποσοστό των εσόδων,
κυμαίνεται από 0,82% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
κυμαίνεται από 13,65% (Goldston, σ. 5).
Έπειτα, η ανεπάρκεια εξειδικευμένου ΙΤ προσωπικού σε συνδυασμό με την
περιορισμένη γνώση όσον αφορά στην υλοποίηση του ERP αποτρέπει μία επιχείρηση
από την απόφαση της υλοποίησης. Είναι αλήθεια πως τέτοιου είδους εφαρμογές
απαιτούν ειδική εκπαίδευση. Θα μπορούσαμε επίσης να προσθέσουμε πως ο μεγάλος
αριθμός πλατφόρμων μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στη λήψη αποφάσεων, ειδικά
στις μικρές επιχειρήσεις, που δε διαθέτουν ευρεία τεχνογνωσία (Hossain, σ.155). Υπό
αυτή την έννοια, είναι λογικό να μην τις εμπιστεύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
γιατί η υλοποίησή τους μόνο άκαρπη θα μπορούσε να αποβεί, χωρίς την κατάλληλη
τεχνική υποστήριξη (Goldston, σ. 5).
Τέλος, ως αίτιο ΄αντίστασης΄στην εφαρμογή ενός έργου ERP είναι και η πολύ
διαδεδομένη άποψη πως τα ERP συστήματα τα χρειάζονται μόνο οι μεγάλες
επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πολύ ανταγωνιστικές μεταξύ τους και οι στόχοι τους είναι
πιο φιλόδοξοι (Goldston, σ. 5).
Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να
διαθέτουν ξεκάθαρους στόχους, εμβριθή και συνολική ενημέρωση σχετικά με τα
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες ERP συστήματος, πριν προχωρήσουν στην
υλοποίηση. Δεδομένου και του ‘κρυφού’ κόστους των έργων ERP, οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις θα πρέπει εξαρχής να κατανοήσουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, πριν
θέσουν σε εφαρμογή ένα έργο αυτού του μεγέθους (Goldston, σ. 5). Ειδάλλως, με βάση
τα σημερινά δεδομένα, η υιοθέτηση ενός κλειστού ERP συστήματος από την
μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να είναι όχι μόνο σημαντική απόφαση, αλλά και
απόφαση επιβίωσης.
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3.7 Mικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και ERP
Όπως αναφέραμε παραπάνω, το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων είναι
µικρoµεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως ιδιόκτητες ή «οικογενειακές», στις οποίες ο
ιδιοκτήτης συγκεντρώνει

τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης, εφαρμόζοντας ένα

ηγετικό μοντέλο διοίκησης, που ερείδεται στην πειθαρχία των υπόλοιπων μελών. Πέρα
από την ιδιομορφία που παρουσιάζουν στη διοικητική οργάνωση, σύνηθες
χαρακτηριστικό των ελληνικών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η έλλειψη
εξειδικευμένου IT προσωπικού.
Είναι λοιπόν επόμενο, πως οι επιχειρήσεις τέτοιου είδους δεν μπορούν να εφαρμόσουν
ένα πολύπλοκο και ακριβό ERP. Αντίθετα, οφείλουν να εστιάσουν στην επιλογή ενός
λογισμικού ανοικτού τύπου, ευέλικτoυ και συµβατού µε τo υπάρχον λογισμικό,
εύχρηστου

και οικονομικού προγράμματος ERP, που θα ωφελήσει άμεσα τις

λειτουργίες της επιχείρησης, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη κατάρτιση και συντήρηση. Τα
κριτήρια επιλογής ενός συστήματος ERP απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 3 : Λειτουργικά κριτήρια επιλογής λογισμικού ERP (πηγή : Μαρτζακλής &Παναγιωτακάκος,
σ. 38)
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Πίνακας 4 : Τεχνολογικά κριτήρια επιλογής λογισμικού ERP (πηγή : Μαρτζακλής &Παναγιωτακάκος,
σ. 39)

Η απόφαση υλοποίησης ενός προγράμματος ERP, ακόμη και ανοιχτού τύπου, δεν
είναι εύκολη υπόθεση ‧ κάθε επιχείρηση οφείλει να μελετήσει προσεκτικά όλες τις
παραμετρους, πριν προχωρήσει σε αυτή. Τα στρατηγικά βήματα ενός τέτοιου
εγχειρήματος είναι τα εξής :
 Γνώση της στρατηγικής και των αναγκώv της επιχείρησης
 Εκτενή έρευνα αγoράς τωv open Source ERP και επιλoγή υπoψηφίωv
προμηθευτών
 Γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών τωv open Source ERP
 Γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών τωv open Source ERP
 Συσχέτιση των τεχνικών χαρακτηριστικών τωv open Source ERP με τις ανάγκες
της επιχείρησης
 Λεπτομερής εξέταση των υπoψηφίων λογισμικών
 Σχεδιασµός εγκατάστασης
 Tελική απόφαση και υλοποίηση (Μαρτζακλής &Παναγιωτακάκος, σ. 39)

3.8 ERP ανοιχτού τύπου
Προκειμένου να προσεγγίσουν τη μεγάλη μερίδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
οι προμηθευτές ERP σχεδίασαν ειδικές λύσεις, για να καλύψουν διαφορετικούς
κάθετους τομείς της αγοράς αυτών των επιχειρήσεων και να συμπεριλάβουν ένα ευρύ
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πεδίο ρηξικέλευθων επιχειρηματικών λειτουργιών. Με αυτές τις λύσεις, οι επιχειρήσεις
ενεργοποιούν στην αρχή κάποιες μόνο λειτουργικές περιοχές, αυτές που έχουν ανάγκη
εκείνη τη στιγμή, και στη συνέχεια προσθέτουν περισσότερες λειτουργίες, όταν
προκύψει ανάγκη για προσθήκες.
Πρόσφατα, οι προμηθευτές ERP σχεδίασαν λύσεις ERP για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι συμβατές με τα δικά τους προϊόντα για
πιο εξειδικευμένες λειτουργίες. Αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν την
οριζόντια ολοκλήρωση μπορούν επίσης να προστεθούν οποιαδήποτε στιγμή μετά ή
κατά τη διάρκεια της εφαρμογή της λύσης ERP με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των
επιχειρήσεων τέτοιου είδους (Venkatraman et al σ.6).
Οι λύσεις ERP που παρουσιάζονται από προμηθευτές ανοιχτού κώδικα δεν είναι τόσο
εξελιγμένες και πλούσιες σε χαρακτηριστικά όσο οι εμπορικά διαθέσιμες λύσεις.
Ωστόσο, αποτελούν σημαντικό δέλεαρ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διατίθενται
δωρεάν ή σε πολύ λογικές τιμές και καθιστούν την υλοποίηση ταχύτερη και
απλούστερη, καθώς διαθέτουν επαρκή χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι επαρκή για
την εκπλήρωση μιας υλοποίησης ERP. Έτσι, δύνανται να μετασχηματίσουν την
επιχείρησή τους με λιγότερες προσπάθειες και με χαμηλό κόστος. Επιπλέον, οι λύσεις
αυτές δεν είναι δεσμευτικές, καθώς μπορούν να μεταβούν σε εμπορικά διαθέσιμες
λύσεις ERP, όταν πια αποκτήσουν αρκετή εμπειρία στην υλοποίηση ERP.
Για παράδειγμα, η σειρά ERP OpenMFG από το OpenMFG και η σειρά ERP από την
Compiere είναι λύσεις ERP ανοιχτού κώδικα. Αυτές οι εταιρείες προσφέρουν
λογισμικό ERP με δύο τρόπους:
 Δωρεάν εργαλεία ανοιχτού κώδικα, με άδειες και ετήσιο κόστος υποστήριξης
ή
 Ελεύθερο λογισμικό, με υποστήριξη υλοποίησης και προσαρμοσμένο κόστος
ανάπτυξης κατά παραγγελία (Venkatraman et al, σ. 6).
Στο επόμενο κεφάλαιο, θα παρακολουθήσουμε μία ακόμη λύση ανοιχτού κώδικα, το
Dolibarr ERP-CRM, κατασκευασμένο ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση
Dolibarr ERP & CRM
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4.1. Παρουσίαση του Dolibarr ERP & CRM
Τον Απρίλιο του 2002, κυκλοφόρησε στην αγορά από τον Laurent Destailleur, ένα
από τα πιο γνωστά λoγισµικά προγράμματα ανoιχτoύ κώδικα, το

Dolibarr. Το

λογισμικό αυτό απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς και
ελεύθερους

επαγγελματίες.

Εκτός

των

άλλων,

περιλαμβάνει

διάφορες

λειτουργικότητες για τη Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Πελατειακών
Σχέσεων

(Customer

Relationship

Management

CRM)

(https://el.wikipedia.org/wiki/Dolibarr )‧ πρόκειται για το πιο διάσημο λογισμικό που
αφορά στη διαχείριση πελατειακών σχέσεων και αποτελεί σπουδαίο εργαλείο για την
εξυπηρέτηση

διαδικασιών

πωλήσεων,

μάρκετινγκ

κτλ,

καθώς

οργανώνει

αποτελεσματικά επαφές, τιμολόγια, παραγγελίες, προϊόντα, αποθέματα, ατζέντα,
emailings, κ.ά. (https://www.dolibarr.gr/).
Η εγκατάσταση και λειτουργία του μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόνομα ή και σε
απευθείας σύνδεση σε

mutualized ή dedicated server, με σκοπό να μπορεί να

χρησιμοποιηθεί από οπουδήποτε. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και συμβατό με τα
Windows, Linux, Unix, Mac, είναι γραμμένο σε γλώσσα PHP, MySQL, SaaS και
ακολουθεί την αρχιτεκτονική Client- Server (https://el.wikipedia.org/wiki/Dolibarr )‧
Σήμερα κυκλοφορεί η ενδέκατη έκδοσή του. Αξίζει να σημειωθεί πως το σύστημα
Dolibarr έχει αποκτήσει ένα μεγάλο αριθμό χρηστών παγκοσμίως και, χάρη στο
λογισμικό ανοιχτού κώδικα που προσφέρει, οι χρήστες που το εμπιστεύονται
αυξάνονται διαρκώς (Λαλάκος, σ.41).

Πίνακας 5 : Εκδόσεις Dolibarr με βάση το Λειτουργικό Σύστημα (πηγή : Λαλάκος, σ.42)

Πέρα από τις κύριες εφαρμογές εvός CRM συστήµατoς, το Dolibarr διαθέτει
περισσότερα από σαράντα modules, εκ των οποίων ο χρήστης έχει την ελευθερία να
επιλέξει ποια θα ενεργοποιήσει. Στις εφαρμογές αυτές, βρίσκονται ενσωματωμένες και
λειτουργίες από συστήµατα ERP όπως ∆ιαχείριση Aνθρώπινoυ ∆υναµικoύ, ∆ιαχείριση
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Έργων, ∆ιαχείριση Eγγράφων κά. Ειδικά για την τελευταία, εφαρμόζεται ένθεµα τo
οπoίo επικoινωvεί µε τo λoγισµικό KnowledgeTree (Dollibar.com) (Καραφυλλίδου, σ.
33).

4.2. Υποσυστήματα- Χαρακτηριστικά Dolibarr
Το Dolibarr συμπεριλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά μία πλατφόρμας ERP/CRM,
χωρίς την λογιστική. Είναι δομημένο ανά ενότητες και, παρά το γεγονός ότι διαθέτει
μεγάλο

αριθμό

λειτουργιών

ανά

ενότητα,

παραμένει

εύχρηστο

(https://el.wikipedia.org/wiki/Dolibarr). Τα σπουδαιότερα υποσυστήματα είναι τα
εξής:
i.

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM)

Το υποσύστημα CRM αποτελεί μια λύση λογισμικού για την καλύτερη διαχείριση
της σχέσης με τους πελάτες. Διευκολύνει την υποστήριξη, τον προγραμματισμό και
την παρακολούθηση όλων των διαδικασιών, που προηγούνται της πώλησης‧
ταυτόχρονα, προσφέρει τη δυνατότητα καλής εξυπηρέτησης των πελατών και μετά
την πώληση. Έπειτα, διαθέτει τη δυνατότητα σύνταξης Tηλεφωvικού Kαταλόγoυ
(Corporate Directory) πελατών ή υποψηφίων πελατών, εύκολη επικοινωνία και
ενημέρωση μαζικά ή ατομικά στους πελάτες μέσω email (Email Marketing), καθώς
και τη δυνατότητα ελέγχου των πωλήσεων μέσω της Αυτoµατoπoίηση Πωλήσεωv
(Lead Capture, οpportunities tracking), αλλά και της απόδοσης που έχει η
επιχείρηση μέσω των στατιστικών στοιχείων (Kαθoρισµός οµάδων Πωλητών και
Έλεγχoς απόδoσης ανά πωλητή, Γραφική Aπεικόνιση - Aνάλυση -Πρόβλεψη
Πωλήσεων) κ.ά (Λαλάκος, σ. 43).

ii.

Διαχείριση Αποθεμάτων

Αποτελεί μια από τις πιο βασικές λειτουργίες ενός ERP συστήματος, γιατί ευνοεί
τη συνολική εποπτεία της αποθήκης. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται στην καταγραφή
δηλαδή των διαθέσιμων προϊόντων, την

οργάνωση και αποθήκευση των

προϊόντων, τη διαχείριση της ροής των αποθεμάτων, στον υπολογισμό του
διαθέσιμου αποθέματος, την παρακολούθηση της πορείας των προϊόντων, στη
διαχείριση της ροής των αποθεμάτων, στον υπολογισμό του διαθέσιμου
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αποθέματος, την οργάνωση και διαχείριση των εντολών αποστολής και παραλαβής
των προϊόντων κ.ά. Πρόκειται δηλαδή για τη συνολική αποτύπωση της αποθήκης,
καταγεγραμμένη σε μία εφαρμογή (Λαλάκος, σ. 43).
Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών

iii.

Το υποσύστημα παρέχει την πλήρη εικόνα των τραπεζικών λογαριασμών και
των μετρητών της επιχείρησης, ενώ δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ελέγχει τις
καταθέσεις και τις πληρωμές που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση (Λαλάκος, σ.
44).
Διαχείριση Εμπορικών Προτάσεων – Προσφορών

iv.

Η εφαρμογή αυτή αφορά στην ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών εγγραφών
που στοχεύουν στην ενημέρωση των πελατών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της

επιχείρησης.

Μάλιστα,

με τη χρήση

της

διαχείρισης

προσφορών,

η αποστολή της εμπορικής πρότασης στον πελάτη πραγματοποιείται με τη χρήση mail
(Λαλάκος, σ. 44).
v.
Στην

Διαχείριση Παραγγελιών
ενότητα

αυτή,

καταγράφεται

η

πορεία

των

παραγγελιών, από την δημιουργία τους μέχρι και την αποστολή τους. Είναι
αξιοσημείωτο πως, με τη διαχείριση των παραγγελιών, ενημερώνονται ταυτόχρονα τα
αρμόδια τμήματα, δηλαδή η αποθήκη και το κέντρο διανομής των προϊόντων. Ακόμη,
το σύστημα προσφέρει άμεσα στον πελάτη την απόδειξη επιβεβαίωσης της
παραγγελίας του μέσω Email , ενώ στον χρήστη δίνει τη δυνατότητα να εκδώσει
εύκολα το τιμολόγιο της παραγγελίας (Λαλάκος, σ. 44).
vi.

Διαχείριση Συμβολαίων

Η ενότητα αυτή αφορά στη διαχείριση των συμβολαίων και των συνδρομών που
προσφέρει μία επιχείρηση. Μπορεί ο χρήστης να εποπτεύει τις παρεχόμενες υπηρεσίες
αφού έχει τη δυνατότητα να βλέπει ποιες είναι ενεργές ή ποιες χρειάζονται ανανέωση
(Λαλάκος, σ. 44).
Διαχείριση Τιμολογίων

vii.

Το υποσύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα εύκολης και άμεσης δημιουργίας τιμολογίων,
ηλεκτρονικής
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αποστολής

τους,

την

πληρωμή

με

PayPal,

Stripe,

Paybox,

PayΖen κ.ά., όπως επίσης και καλύτερη εποπτεία όλων των πληροφοριών που αφορούν
στα τιμολόγια (Λαλάκος, σ. 45).
viii.

Διαχείριση Αποστολών

Το υποσύστημα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθεί και να
διαχειρίζεται τις διάφορες παραγγελίες, να τις κατηγοριοποιεί χρονολογικά, να
συντάσσει λεπτομερές δελτίο συσκευασίας και αποστολής, άμεση ενημέρωση της
αποθήκης κτλ (Λαλάκος, σ. 45).
ix.

Παραγωγή

Πρόκειται για την εφαρμογή, στην οποία στηρίζεται η διαδικασία παραγωγής των
προϊόντων που έχουν παραγγελθεί. Αναλυτικότερα, ο χρήστης της εφαρμογής
μπορεί να έχει τη διαχείριση και εποπτεία των υλικών προς παραγωγή των τελικών
προϊόντων, του καταλόγου παραγγελιών κατασκευής, της κατάστασης της
παραγγελίας κατασκευής, η οποία ενημερώνεται άμεσα αυτόματα. Με αυτόν τον
τρόπο, ο χρήστης έχει πλήρη ενημέρωση για τη διαδικασία παραγωγής
μέχρι την αποστολή στον πελάτη, καθώς επίσης και για τα αποθέματα μιας
συγκεκριμένης παρτίδα προϊόντων (Λαλάκος, σ. 45).
x.

Διαχείριση Αναφορών – Παρακολούθηση Δαπανών

Στην ενότητα αυτή, οι εργαζόμενοι καταθέτουν τα αποδεικτικά δαπανών τους και
οι διοικητικοί υπάλληλοι εγκρίνουν ή όχι την αποζημίωσή τους. Η καταγραφή και
αυτών των δαπανών, προσφέρει μία καλύτερη εικόνα των συνολικών εξόδων της
επιχείρησης (Λαλάκος, σ. 46).
xi.

Λογιστική Διπλής Εισόδου

Στόχος αυτής της εφαρμογής είναι ο έλεγχος των εμπορικών συναλλαγών της
επιχείρησης. Αναλυτικότερα, με το σύστημα αυτό, κάθε συναλλαγή έχει μια ίση και μια
αντίθετη επίδραση στην επιχείρηση‧ για παράδειγμα, κατά την ανάληψη χρημάτων από
έναν

λογαριασμό,

η

διπλή

λογιστική

θα

καταγράψει

ταυτόχρονα

την

αύξηση του χρηματικού ποσού στον ένα λογαριασμό και θα μειώσει το ποσό στον άλλο
τραπεζικό λογαριασμό, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο λαθών ή απατών. Παράλληλα, η
εφαρμογή αυτή αποτελεί μέσο για τη δημιουργία του λογιστικού βιβλίου της
επιχείρησης, γιατί σ’ αυτήν καταγράφονται οι μισθοί, οι πωλήσεις, οι αγορές, τα πάγια
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έξοδα, οτιδήποτε δηλαδή αφορά στις οικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης
(Λαλάκος, σ. 46).
xii.

Ημερολόγιο – Ατζέντα

Η εφαρμογή αυτή είναι αυτό που δηλώνει και το όνομά της, είναι το ημερολόγιο
της επιχείρησης. Σ’ αυτήν καταγράφονται και οργανώνονται ημερολογιακά όλες οι
πληροφορίες που κρίνει σημαντικές ο χρήστης, προκειμένου να υπάρχει καλύτερος
προγραμματισμός των εργασιών ανά μέρα. Πολύ χρήσιμο επίσης, για τη λειτουργία
της επιχείρησης είναι η διασύνδεση του Ημερολογίου με τους πόρους
της εταιρίας, γιατί έτσι μπορεί ο χρήστης να παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα των
πόρων, όπως πχ. μιας αίθουσας,

και να μη δημιουργούνται προβλήματα

λειτουργικά (Λαλάκος, σ. 46 - 47).
xiii.

Ιστότοπος

Η εφαρμογή αυτή προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ιστότοπου, επιλέγοντας,
εύκολα και γρήγορα, μεταξύ διαφόρων προτύπων, αλλά και ελεύθερα, εισάγοντας τον
ιστότοπο δικής της κατασκευής (Λαλάκος, σ. 47).
xiv.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Πρόκειται για την εφαρμογή που προσφέρει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να
πουλήσει τα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου και να συγχρονίσει την
πλατφόρμα του ηλεκτρονικού εμπορίου για να γίνει καλύτερη διαχείριση των
παραγγελιών (Λαλάκος, σ. 47).
xv.

Εισαγωγή ή Εξαγωγή Δεδομένων

Η εφαρμογή αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για μια επιχείρηση διότι προσφέρει
την ευκαιρία εισαγωγής και εξαγωγής πολλών πληροφοριών ταυτόχρονα. Μέσω αυτής,
μπορεί συμπληρώσει ή να ενημερώσει τα δεδομένα διαφόρων πεδίων και μάλιστα, με
την εκτέλεση προσομοίωσης που διαθέτει το Dolibarr, μπορεί να δει τα αποτελέσματ
της καταχώρισης, πριν ακόμη την οριστικοποιήσει (Λαλάκος, σ. 48-49).
xvi.

Διαχείριση Έργου

Η εφαρμογή αυτή είναι πολύ σημαντική για την επιχείρηση, καθώς δίνει τη δυνατότητα
οργάνωσης και εποπτείας των έργων που έχει αναλάβει. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να
γίνει καταμερισμός των εργασιών ενός έργου, ανάθεση ξεχωριστά σε ομάδα
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εργαζομένων, παρακολούθηση του χρόνου υλοποίησής τους, έλεγχος της προόδου,
κοινή χρήση δεδομένων που αφορούν στο έργο, προκειμένου να βελτιωθεί η
συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων που εμπλέκονται σ’ αυτό κτλ. Πρόκειται δηλαδή
για ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης έργων της επιχείρησης (Λαλάκος,
σ. 49).
xvii.

Διαχείριση Αγοράς

Η ενότητα αυτή εξυπηρετεί τον έλεγχο των παραγγελιών, των αγορών και των
αποθεμάτων της επιχείρησης. Παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα δημιουργίας,
έγκρισης και ακύρωσης μιας παραγγελίας, την ευκαιρία διαχείρισης των αποθεμάτων
με βάση τις πληροφορίες για τις ανοιχτές παραγγελίες πελατών ή ακόμη και τον
καθορισμό ενός κατώτατου ορίου αποθεμάτων, που όταν παραβιαστεί, παρέχεται
άμεση ειδοποίηση στον χρήστη (Λαλάκος, σ. 49).
xviii.

Διαχείριση Υπαλλήλων

Αυτή η εφαρμογή προσφέρει στη διοίκηση της επιχείρησης να διαθέτει καλύτερη
εικόνα του προσωπικού της. Αυτό σημαίνει πως, πέρα από την καταχώριση των
στοιχείων και προσόντων των εργαζομένων, προσφέρεται η δυνατότητα καταγραφής
των συμβάσεων, των μισθών, των ωρών εργασίας, των αδειών, των διαφόρων δαπανών
κ.ά. (Λαλάκος, σ. 50).

4.3. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση
Στην ενότητα αυτή, θα παρουσιάσουμε διεξοδικά τα απαραίτητα βήματα για την
εγκατάσταση του συστήματος Dolibarr τοπικά στον υπολογιστή, για την υλοποίηση
των επιχειρησιακών σεναρίων.
Αρχικά, πραγματοποιούμε τη λήψη του αρχείου εγκατάστασης, από την σελίδα
Downloads - Dolibarr ERP & CRM OpenSourcesoftwareGreece κι έπειτα
μεταβαίνουμε

στη

σελίδα

του

SOURCEFORGE

https://sourceforge.net/software/product/DolibarrCRM/?pk_campaign=badge&pk_so
urce=vendor,
τελευταίας έκδοσης.
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όπου

επιλέγουμε

την

εγκατάσταση

της

Εγκατάσταση της εφαρμογής Doliwamp στα windows
Αρχικά ανοίγουμε το αρχείο .exe ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης. Θα
ερωτηθούμε αν επιτρέπουμε να γίνει εγκατάσταση της Mysql και Apache (απαραίτητα
για την λειτουργία του ERP) και για να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση επιλέγουμε
“ΝΑΙ”.

Εικόνα 4 : Εγκατάσταση εφαρμογής Dolibarr

Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξουμε φάκελο στον οποίο θα εγκατασταθεί η εφαρμογή.
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Εικόνα 5 : Επιλογή Φακέλου Εγκατάστασης

Στα επόμενα βήματα επιλέγουμε “Next”, “Install” και “Next” αντίστοιχα καθώς δεν
χρειάζεται κάποια επιπλέον ρύθμιση.

Εικόνα 6 : Επιλογή επιπλέον επιλογών - Εγκατάσταση
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Εικόνα 7 : Τεχνικές παράμετροι (α)

Στο μήνυμα που θα εμφανιστεί στο Technical parameters επιλέγουμε “ΝΑΙ”.

Εικόνα 8 : Τεχνικές παράμετροι (β)
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Έπειτα ίσως ζητηθεί άδεια για εγκατάσταση από το τείχος προστασίας των Windows
(ανάλογα τις ρυθμίσεις του χρήστη).

Εικόνα 9 : Άδεια εγκατάστασης τείχους προστασίας των Windows

Μετά από αυτό η διαδικασία ολοκληρώνεται.
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Εικόνα 10 : Ολοκλήρωση εγκατάστασης

Εγκατάσταση του ERP μέσω webinterface
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα χρειαστεί να γίνει η εγκατάσταση της
εφαρμογής μέσω του webinterface. Πατώντας το launchDolibarr θα μεταφερθούμε
στην προεπιλεγμένη web εφαρμογή καθώς από εκεί θα γίνεται η χρήση του dolibarr.
Σε αυτό το κομμάτι θα ζητηθεί να γίνει η παραμετροποίηση.
Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή γλώσσας. Επιλέγουμε και πατάμε “Επόμενο Βήμα”.

Εικόνα 11 : Επιλογή Γλώσσας
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Έπειτα γίνεται έλεγχος των προαπαιτούμενων αυτόματα. Μόλις ολοκληρωθεί ο
έλεγχος επιλέγουμε το “Start” ώστε να ξεκινήσει η παραμετροποίηση/εγκατάσταση.

Εικόνα 11 : Έλεγχος Προαπαιτούμενων

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εμφανίζονται οι τιμές που προτείνονται είναι ήδη
βελτιστοποιημένες από το Dolibarr. Συνεπώς δεν χρειάζεται κάποια άλλη ρύθμιση από
εμάς. Έπειτα εμφανίζονται πληροφορίες για την παραμετροποίηση που έγινε και
γενικότερα για τις ρυθμίσεις του dolibarr, και στις υπόλοιπες 3 καρτέλες που
εμφανίζονται επιλέγουμε “Επόμενο Βήμα” .

Εικόνα 11 : Αρχείο ρυθμίσεων (α)
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Εικόνα 12 : Αρχείο ρυθμίσεων (β)

Εικόνα 13 : Βάση δεδομένων

Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση έχει ολοκληρωθεί και στο τελευταίο κομμάτι
της παραμετροποίησης εμφανίζεται η επιλογή “GotoDolibarr (SetupArea)” το οποίο
και επιλέγουμε.

Εικόνα 14 : Τέλος εγκατάστασης

Η επιλογή “GotoDolibarr (SetupArea)” μας μεταφέρει στην αρχική σελίδα του
dolibarr στο webinterface όπου από εκεί γίνεται η χρήση του ERP. Το interface είναι
το παρακάτω.
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Εικόνα 15 : Παραμετροποίηση (α)

Παραμετροποίηση
Στο στάδιο αυτό γίνεται η επιλογή των προσθέτων που επιθυμούμε να διαχειριζόμαστε
για την επιχείρησή μας. Αυτό γίνεται από το μενού “Ρυθμίσεις” και στο πεδίο
“Ενότητες/Εφαρμογές”. Μπορούμε να επιλέξουμε πρόσθετα όπως “Χρήστες και
Ομάδες”, “Μέλη”, ”Πελάτες/Συνεργάτες”, ”Προϊόντα/Υπηρεσίες”, “MRP”, “Έργα”,
“Εμπορικό”,

“Λογαριασμός/Πληρωμή”,

“Τράπεζες/Μετρητά”,

“HRM”,

“Ημερολόγιο”, “Εργαλεία”. Τα παραπάνω πρόσθετα τα έχουμε επιλέξει και για το δικό
μας ERP. Τα πρόσθετα έχουν κάποιες βασικές λειτουργίες και παρακάτω θα γίνει
περιγραφή του καθενός.

Εικόνα 16 : Παραμετροποίηση (β)
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Χρήστες και ομάδες
Στο πρόσθετο αυτό, φτιάχνουμε χρήστες οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο ERP και θα
μπορούν να επεξεργάζονται τα στοιχεία του. Ο κάθε χρήστης μπορεί να έχει
ξεχωριστές άδειες σε κάθε πρόσθετο ανάλογα με την ιδιότητά του στην επιχείρηση,
ώστε να μην έχει πρόσβαση σε πρόσθετα που δεν είναι της αρμοδιότητάς του.
Οι ομάδες των χρηστών είναι κατηγορίες στις οποίες μπορείς να δώσεις δικαιώματα
και να προσθέτεις εκεί κάθε χρήστη ώστε να μην χρειάζεται να φτιάχνεις δικαιώματα
για κάθε χρήστη ξεχωριστά. Παράδειγμα οι πωλητές μιας επιχείρησης έχουν όλοι τα
ίδια δικαιώματα οπότε αν φτιάξουμε μια ομάδα πωλητών και θέσουμε τα δικαιώματα
στην ομάδα, κάθε χρήστης/πωλητής που εντάσσεται στην ομάδα αυτή θα έχει τα
δικαιώματα που έχουν οριστεί στην ομάδα.

Εικόνα 17 : Χρήστες και Ομάδες του Dolibarr

Μέλη
Η ενότητα "Μέλη” μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση μελών ενός ιδρύματος:
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Μπορούμε να ορίσουμε διάφορους τύπους μελών.



Προσθήκη / επικύρωση / επεξεργασία / προσαρμογή / διαγραφή κάρτας μέλους
(χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, ...)



Συνδρομές μελών



Προσθήκη / Επεξεργασία / Διαγραφή συνδρομών.



Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στείλτε μαζικά email σε μέλη ή σε μια
επιλογή μελών.



Με την ενότητα Τράπεζα και πληρωμή, συνδέστε τις συνδρομές σας με το
ταμείο του ιδρύματός σας.



Αναφορές.



Εξαγωγή των μελών με ModuleExports.

Όλες οι λειτουργίες για τη διαχείριση των μελών του ιδρύματος βρίσκονται στο επάνω
μενού "Μέλη".ΤοDolibarr μπορεί να διαχειριστεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας,
αλλά δεν διαχειρίζεται το λογαριασμό. Αυτό σημαίνει ότι το Dolibarr δεν ταιριάζει στις
ανάγκες ενός μεγάλου ιδρύματος (περισσότερα από 5000 μέλη). Δεν υπάρχει επίσης
ενότητα διαχείρισης μισθών.
Οι ενότητες διαχείρισης μελών είναι, ωστόσο, μια πολύ καλή επιλογή εάν το ίδρυμά
σας έχει ως προϋπολογισμό χαμηλότερο από 10.000 ευρώ / δολάρια το χρόνο.

Πελάτες/Συνεργάτες
Στην ενότητα Πελάτες/Συνεργάτες υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης όλων των
συνεργατών ή πελατών της επιχείρησης είτε είναι πελάτης/συνεργάτης είτε έχει
προοπτική να γίνει. Συνεργάτες αλλιώς ονομάζονται και προμηθευτές. Στις καρτέλες
των πελατών/συνεργατών γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων τους ώστε να υπάρχει
ολοκληρωμένη και ακριβή διαχείριση της βάσης δεδομένων των εγγραφών αυτών.

Εάν υπάρχουν πολλοί αντιπροσώποι πωλήσεων στην ομάδα σας, τότε μπορείτε να τους
αναθέσετε σε αφοσιωμένους υποψήφιους πελάτες ή πελάτες , ώστε να μπορείτε να
λαμβάνετε στατιστικά στοιχεία ανά αντιπρόσωπο πωλήσεων (Πωλήσεις, Περιθώρια,
Εκδηλώσεις κ.λπ.).
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Προϊόντα/Υπηρεσίες

Προϊόντα και υπηρεσίες είναι η κατηγορία στην οποία δημιουργούμε και
ενημερώνουμε την λίστα προϊόντων/υπηρεσιών μας και διαχειριζόμαστε την
κατάσταση πώλησης ή αγοράς.Υπάρχει δυνατότητα ορισμού δεδομένων στις κάρτες
προϊόντων και υπηρεσιών, όπως τιμές πώλησης , φορολογικός συντελεστής, διάρκεια
ή

διάσταση,

τιμή

κόστους,

λογαριασμούς,

λογιστικά,

αποθέματα,

σημειώσεις.Μπορούμε επίσης να δώσουμε περιγραφή στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
μας. Οποιαδήποτε δεδομένα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλες ενότητες,
εξοικονομώντας

έτσι

πολύ

χρόνο.

Επίσης

μπορούμε

να

επισυνάψουμε

εικόνες/φωτογραφίες ή PDFστα προϊόντα μας.

Εικόνα 18 : Προϊόντα και υπηρεσίες

Για την εξοικονόμηση χρόνου, μπορούμε να κλωνοποιήσουμε τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες μας και να τα τροποποιήσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε την δυνατότητα
“Παραλλαγή” στην οποία μπορούμε να φτιάξουμε το ίδιο προϊόν με διαφορετικό
χρώμα.
Για την εύκολη εύρεση ή κατηγοριοποίηση των προϊόντων, υπάρχουν τα φίλτρα
σταοποία ανάλογα με την κατηγορία που ψάχνουμε, βάζουμε το αντίστοιχο φίλτρο.
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Εικόνα 19 : Φίλτρα αναζήτησης

MRP (Παραγωγική διαδικασία)
Στην ενότητα MPR, γίνεται ο σχεδιασμός και η δημιουργία και παραγγελιών για την
παραγωγική διαδικασία. Έτσι όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα προϊόν χρησιμοποιώντας
πρώτες ύλες, μέσω της ενότητας MRPγίνεται το χρονοδιάγραμμα και ο σχεδιασμός
ενός νέου προϊόντος. Για το προϊόν αυτό χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες που έχουμε στις
αποθήκες οι οποίες δεσμέυονται από τα αποθέματα καθώς επιλέγονταιγια το νέο
προϊόν.

Εικόνα 20 : Κατάλογος παραγγελιών παραγωγής

BOM (Bills of Materials)
Με αυτήν την ενότητα μπορούμε να διαχειριστούμε λογαριασμούς υλικών για
προϊόντα. Αυτή η ενότητα είναι απαραίτητη για παραγγελίες κατασκευής νέων
προϊόντων.
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Εικόνα 21 : ΒΟΜ (Λογαριασμοί υλικού)

M.O (Manufacturing Orders)
Επαναχρησιμοποιούμε τα προκαθορισμένα BOM για να δημιουργήουμε τις
Παραγγελίες κατασκευής .Δημιουργούμε την παραγγελία κατασκευής σε ένα ή
περισσότερα βήματα .Εάν το απόθεμα του παραγόμενου προϊόντος αυξάνεται το
απόθεμα του καταναλωθέντος προϊόντος μειώνεται αυτόματα , μπορούμε να δόυμε
όλες τις αλλαγές στο ιστορικό μας.Η εφαρμογή θα υπολογίσει, σε πραγματικό χρόνο,
το εικονικό απόθεμα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανοιχτές παραγγελίες κατασκευής.

Εικόνα 22 : Παραγγελίες παραγωγής

Έργα
Αυτή η ενότητα έχει διάφορους σκοπούς:


διαχείριση έργων που ορίζονται ως ιεράρχηση εργασιών



παρακολουθούμε το χρόνο που καταναλώνουν οι χρήστες σε αυτές τις
εργασίες.

Τα έργα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικά έργα, για τον οργανισμό
μας ή για έργα σύνδεσης διαφορετικών αντικειμένων Dolibarr.
Τι μπορεί να κάνει η ενότητα «έργα»:
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Επιτρέπει τον ορισμό πιθανότητας εάν το έργο είναι εμπορικός παράγοντας.



Διαχειρίζεται έργα ιεραρχικά



Επιτρέπει τον ορισμό εσωτερικών έργων (που γίνονται για τον οργανισμό μας)
ή εξωτερικά έργα (που εκτελούνται από τον οργανισμό μας για έναν πελάτη)



Επιτρέπουν την εκχώρηση εσωτερικών ή εξωτερικών χρηστών σε εργασίες



Επιτρέπουν την κοινή χρήση έργων μεταξύ χρηστών, παρέχοντας σε κάθε
χρήστη, την κατάλληλη προβολή των εργασιών και των έργων



Επιτρέπει την παρακολούθηση του χρόνου που ξοδεύεται στην εργασία ανά
θέση εργασίας και χρήστη.



Δημιουργεί τιμολόγια με γνώμονα το χρόνο που σπαταλάται.



Επιτρέπει την εκχώρηση οποιουδήποτε αντικειμένου (τιμολόγιο, παραγγελία,
πρόταση, παρέμβαση, παραγγελία κατασκευής ...) ή έγγραφο ή διεύθυνση URL
σε έργα και εργασίες.



Παρέχει πλήρη εικόνα του έργου με βάση τον χρόνο που εκτιμάται και
καταναλώνεται (διάγραμμαGant).



Υποστήριξη πεδίων για έργα και εργασίες



Παροχή μοντέλων εγγράφων για έργα και αναφορές εργασιών

Εικόνα 23 : Έργα

Εμπορικό
Στην ενότητα εμπορικό μπορούμε να δημιουργήσουμε ή να επεξεργαστούμε
παραγγελίες, εντολές αγοράς και προσφορές .


Προσφορές είναι όταν δεχόμαστε μια παραγγελία για παράδειγμα για πολλά
κομμάτια, κάνουμε μια προσφορά στον πελάτη με έκπτωση ώστε να μας
επιλέξει αντί να επιλέξει κάποιον ανταγωνιστή.

84



Στο μενού παραγγελίες γίνεται η διαχείρηση παραγγελιών των πελατών μας.



Στο μενού εντολές αγοράς προγραμματίζουμε τις παραγγελίες που κάνουμε
στους προμηθευτές μας.

Εικόνα 24 : Εμπορικό

Λογαριασμός/Πληρωμή
Στην ενότητα Λογαριασμός/Πληρωμή δημιουργούμε τα τιμολόγια ( κοινά τιμολόγια ,
προκαταβολές , πιστωτικές σημειώσεις. Ανάλογα με τις λειτουργικές μονάδες /
δυνατότητες που έχουμε ενεργοποιήσει, μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε το
τιμολόγιό από τις παραγγελίες μας (Ενότητα παραγγελιών).
Υπάρχει δυνατότητα να συμπεριλάβουμε προκαθορισμένα προϊόντα για να
εξοικονομήσουμε χρόνο ή να εισάγουμε πλήρες περιεχόμενο/προϊόναπό την αρχή.
Εάν τα προκαθορισμένα πεδία δεν ταιριάζουν με τις απαιτήσεις μας, προσθέτουμε τα
δικά μας πεδία οποιουδήποτε τύπου (συμβολοσειρά, ποσό, ημερομηνία, πλαίσιο
ελέγχου, λίστα συνδυασμών κ.λπ.) στη φόρμα τιμολογίου.
Τα τιμολόγιά μας μπορούν επίσης να δημιουργηθούν αυτόματα χρησιμοποιώντας τα
επαναλαμβανόμενα τιμολόγια προτύπων.Το έγγραφο του τιμολογίου μας (PDF, ODT
κ.λπ.) δημιουργείται και ενημερώνεται αυτόματα.
Επίσης στην ενότητα αυτή υπάρχει το πεδίο μισθοί όπου γίνεται η πληρωμή του
προσωπικόυ της επιχείρησης και γίνεται καταγραφή και διαχείρησημισθοδωσίας μέσω
του ERP.
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Εικόνα 25 : Λογαριασμός – Πληρωμή

Τράπεζες/Μετρητά
Τράπεζες

και

Μετρητά

είναι

καρτέλα

όπου

μπορούμε

να

δημιουργήσουμε/διαχειριστούμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας και γενικότερα
τα χρήματα της επιχείρησης. Οι λογαριασμοί είναι απαραίτηοι καθώς μπορούμε μέσω
της ενότητας αυτής να πραγματοποιήσουμε πληρωμές προς τρίτους (αγορές
προϊόντων, κτλ) αλλά και να προγραμματίζουμε την μισθοδοσία της επιχείρησης.
Επίσης σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς θα γίνεται και η κατάθεση των πελατών
για τις πωλήσεις των προϊόντων.

Εικόνα 26 : Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Στην παραπάνω εικόνα εμφανίζονται ενδεικτικά τρεις λογαριασμοί οι οποίοι έχουν
δημιουργηθεί στο δικό μας ERP.

86

HRM
Το HRM αφορά τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Στην ενότητα αυτή, επεξεργάζονται
τα αιτήματα για τις άδειες εργαζομένων και πραγματοποιείται η έγκριση ή η απόρριψή
τους. Επίσης, καταγράφεται ο χρόνος που καταναλώνεται για τις προγραμματισμένες
εργασίες.

Εικόνα 27 : Διαχείριση Ανθρώπινου Προσωπικού

Ημερολόγιο

Στο ημερολόγιο γίνεται είτε ο προγραμματισμός εργασιών ή meeting για τα μέλη. Έτσι
όταν κάποιο μέλος έχει κάποιο meeting εμφανίζεται σαν απασχολημένος με σκοπό να
μην ενοχλείται.

Εικόνα 28 : Ημερολόγιο
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Επίσης στην ενότητα αυτή καταγράφονται αυτόματα διεργασίες που έχουν
πραγματοποιηθεί όπως εκδόσεις τιμολογίων και παραστατικών, παραγγελίες,
δημιουργία παραγγελιών παραγωγής(M.O),Λογαριασμοί υλικού (BOM) κ.α.

Εικόνα 29 : Λίστα συμβάντων
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Συμπεράσματα
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις καλούνται να εξορθολογίσουν τις
επιχειρησιακές διαδικασίες τους για να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να ενισχύσουν
την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών τους, να ενδυναμώσουν τους εργαζομένους,
και παράλληλα να μειώσουν τις δαπάνες και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία μέσα
στο δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Προκειμένου να επιτύχουν τους παραπάνω στόχους, αλλά και για να αποκτήσουν
ανταγωνιστική υπεροχή από τα πληροφοριακά τους συστήματα, οι επιχειρήσεις
προχωρούν στην υλοποίηση συστημάτων όπως τα ERP, προσδοκώντας στα οφέλη
που αυτά υπόσχονται. Ωστόσο, η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος δε σημαίνει
αυτόματα και την επίτευξη των προσδοκιών. Τα συστήματα ERP μπορούν να είναι
σπουδαία εργαλεία για μία επιχείρηση, αρκεί να ληφθούν σοβαρά υπόψη κάποιοι
κρίσιμοι παράγοντες κατά τη διαδικασία του μεγάλου αυτού έργου‧ η ευτυχής
κατάληξη εξαρτάται από τη μεθοδική, συντονισμένη και αρμονική προσπάθεια και
συνεργασία πολλών ανθρώπων εντός και εκτός της εταιρείας. Ταυτόχρονα, το γεγονός
ότι πρόκειται για μία μεγάλη επένδυση χρήματος, χρόνου και αφοσίωσης λειτουργεί
αποθαρρυντικά για πολλές επιχειρήσεις.
Παρατηρούμε δηλαδή πως, ενώ υπάρχει αύξηση της εμπιστοσύνης στα συστήματα
ERP από στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες υιοθετούν τελικά τη λύση αυτή, δε συμβαίνει
το ίδιο με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες στέκονται αμήχανα απέναντι σ’
αυτή. Γι αυτό τον λόγο, τα τελευταία χρόνια, οι προμηθευτές των συστημάτων ERP
έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε αυτές τις επιχειρήσεις, προτείνοντας νέες λύσεις,
τα λογισμικά ανοικτού τύπου, όπως είναι το Dolibarr, που είναι εύκολα στη χρήση,
διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία και έχουν χαμηλότερο κόστος.
Το βέβαιο πάντως είναι πως, είτε τα πολύπλοκα ERP συστήματα είτε τα ανοικτού
τύπου, τα πληροφοριακά συστήματα είναι πια καθεστώς ‧ το μέλλον ανήκει σε αυτά
και στις επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη τους προς χάριν
των αναγκών τους.
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