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Περίληψη
Η NDL Consulting PC είναι μια νεοσύστατη εταιρία που ιδρύθηκε το 2015
από 3 μέλη με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό κλάδο, και
πιο συγκεκριμένα πάνω στην υλοποίηση λύσεων μέσω του SAP Bank
Analyzer, βοηθώντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαφόρων χωρών
ανα τον κόσμο (Καναδάς, Νότιο Αφρική, Γερμανία, Αγγλία κτλ.), να
παρέχουν πιο σωστά και γρήγορα λογιστικά αποτελέσματα. Στα τέλη του
2016 προστέθηκαν και άλλα άτομα στην ομάδα στα πλαίσια της συνεχούς
ανάπτυξης και βελτίωσης. Η NDL είναι μια εταιρεία συμβούλων
πληροφορικής (IT Consultants) που χτίστηκε με στόχο την παροχή των
παραπάνω εξειδικευμένων λύσεων στους πελάτες της, που ανήκουν στον
κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η επιτυχημένη πορεία της
εταιρίας στον κλάδο συνέβαλε στην ταχεία ανάπτυξη της και την αποδοχή
της ως συνεργάτη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των χωρών που
αναφέρθηκαν προηγουμένως.
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1. Εισαγωγή
Η εταιρία στην οποία εργάστηκα ήταν μέλος ενός γκρουπ εταιριών που
ανέλαβαν για έναν μεγάλο τραπεζικό οργανισμό της Ελλάδας την υλοποίηση
μιας λύσης πληροφορικής προκειμένου να εναρμονιστεί ο οργανισμός με τα
διεθνή λογιστικά πρότυπα παρέχοντας στις εποπτικές αρχές τα κατάλληλα
Reports μετά την επεξεργασία των κατάλληλων δεδομένων με τον κατάλληλο
τρόπο.
Η NDL Consulting PC αποτελείται από μια ομάδα ατόμων με ένα συνδυασμό
γνώσεων του επιχειρείν των τραπεζών, όπως και τεχνικές γνώσεις στο κλάδο
της πληροφορικής, έτσι ώστε να υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία
τραπεζικής ανάλυσης πάνω στο σύστημα SAP και πιο συγκεκριμένα στο module:
Bank Analyzer.
Αυτό έχει σκοπό στη μείωση φόρτου εργασίας και πολυπλοκότητας των
οργανισμών στο να παρέχουν στους επίσημους φορείς (Τράπεζα της Ελλάδος,
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), ανά τακτά χρονικά διαστήματα λογιστικά
αποτελέσματα όπως επίσης στο να παράγονται πιο σωστά.
Γενικότερα σκοπός του έργου ήταν η διαμόρφωση και η ανάπτυξη του SAP
Bank Analyzer για τον υπολογισμό, την παρακολούθηση και την υποβολή
εκθέσεων στις εποπτικές αρχές, σύμφωνα με τα IFRS και GR GAAP πρότυπα, για
τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στα κεντρικά συστήματα της τράπεζας.

1.1 Στόχος Πρακτικής Άσκησης
Ο στόχος της συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης ήταν η ανάπτυξη τεχνικών
δεξιοτήτων των νέων μελών πάνω στη υλοποίηση και υποστήριξη του Bank
Analyzer του ERP συστήματος SAP, καθώς και στη ανάπτυξη γνώσης πάνω
των διαδικασιών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ούτως ώστε το νέο
μέλος να μπορεί να υποστηρίξει μέχρι ένα βαθμό τις ανάγκες του πελάτη.
Πιο συγκεκριμένα υπήρξε εξειδίκευση πάνω στo customization του SAP AFI
του Bank Analyzer το οποίο θα αναλυθεί παρακάτω.
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1.2 Οργάνωση της έκθεσης/report
Στην πρώτη ενότητα καθώς και στην περίληψη της έκθεσης γίνεται
παρουσίαση της εταιρίας στην οποία εργάστηκα. Γίνεται μια σύντομη
ιστορική αναδρομή σχετικά με τους ιδρυτές και με την πορεία της εταιρίας.
Επίσης αναφέρεται ποιος ήταν ο στόχος της πρακτικής μου άσκησης και πως
αυτός επετεύχθη.
Στη δεύτερη ενότητα αναφέρονται θεωρίες των big data, business
intelligence, business / financial analytics και στο πως η επιστημονική
κοινότητα προσεγγίζει το θέμα των business / financial analytics στον
χρηματοπιστωτικό - τραπεζικό κλάδο. Επίσης παρουσιάζονται λύσεις που
προτείνουν μερικές από τις μεγάλες εταιρίες του κλάδου καθώς και η λύση
που παρέχει η SAP με το module Bank Analyzer βασιζόμενη στην πλατφόρμα
S/4 HANA. Αναφέρονται συμπεράσματα από μια συνδυασμένη μελέτη που
έγινε σε επιστημονικά άρθρα, όσο και σε white papers εταιριών. Επίσης γίνεται
βιβλιογραφική επισκόπηση των papers τα οποία μελετήθηκαν για να
συνταχθεί η σύντομη μελέτη πάνω στους κλάδους που αναφέρθηκαν
προηγουμένως.
Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται το τμήμα στο οποίο εργάστηκα, όπως
επίσης και η περιγραφή της θέσης με τα βασικά καθήκοντα που μου
ανατέθηκαν κατά της διάρκεια της πρακτικής άσκησης και τα οποία έφερα
εις πέρας.
Στην τέταρτη και πέμπτη ενότητα
παρουσιάζονται οι βασικές μου
δραστηριότητες πάνω στην υλοποίηση του έργου που είχε ανατεθεί στην
εταιρία, καθώς και ο χρόνος που διήρκεσε η κάθε δραστηριότητα.
Στην έκτη ενότητα παρουσιάζονται οι γνώσεις και οι εμπειρίες που απέκτησα,
κατά τη διάρκεια αυτών των 6 μηνών που συνδυάζονται από γνώσεις που
αποκόμισα από το μεταπτυχιακό σε συνδυασμό με το εργασιακό περιβάλλον.
Και τέλος στην έβδομη ενότητα παρουσιάζονται προτάσεις για βελτίωση της
εταιρίας στην οποία εργάστηκα.
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2. Βιβλιογραφική επισκόπηση
2.1. Κύρια επιστημονικά αντικείμενα συναφή με την Πρακτική Άσκηση.
2.1.1. BIG DATA:
Τα τελευταία χρόνια, η χρηματοπιστωτική βιομηχανία σημείωσε άνοδο
ενδιαφέροντος για τον κλάδο των Big Data. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη
για τους ειδικούς του κλάδου, οι οποίοι κατανοούν την πιθανή αξία των
δεδομένων σε αυτόν τον τομέα και γνωρίζουν ότι κανένας κλάδος δεν
μπορεί να επωφεληθεί περισσότερο από τα Big Data από ό, τι ο
τραπεζικός. Σήμερα, τα δεδομένα, που χαρακτηρίζονται από τα τέσσερα
Vs: Volume, Variaty, Velocity,
Veracity (Big Data in Finance, University of Helsinki, 2016).
Τα τελευταία χρόνια, οι κεφαλαιαγορές έχουν περάσει από μια
πρωτοφανή αλλαγή, με αποτέλεσμα την παραγωγή τεράστιων
ποσοτήτων δεδομένων. Για παράδειγμα, περίπου το 70% των
συναλλαγών μετοχών στις Η.Π.Α. παράγονται σήμερα από εμπορικές
συναλλαγές υψηλής συχνότητας (HFTs) και είναι machine driven. Αυτά τα
δεδομένα έχουν ήδη τεράστιο αντίκτυπο στον τραπεζικό κλάδο σε
διάφορους τομείς, από την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων μέχρι
το Business Intelligence (BI). Για παράδειγμα, η τεράστια διαθεσιμότητα
δεδομένων αναγκάζει τους συμμετέχοντες στην αγορά να επανεξετάσουν
τους παραδοσιακούς τρόπους εκτίμησης του κινδύνου και να δώσουν
προσοχή σε ακριβέστερα βραχυπρόθεσμα μέτρα αξιολόγησης του.
Παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, όπου τα Big Data γίνονται ολοένα και περισσότερο σημαντικά.
Για παράδειγμα, σήμερα, οι πελάτες αναμένουν πιο εξατομικευμένες
τραπεζικές υπηρεσίες (Τhe Customer- Led bank: Converting Customers
From Defectors Into Fans, Wisskirchen, C., Vater, D., Wright, t., De backer, P.
and Detrick, C., 2006). Αυτό οδηγεί τον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών
σε τεράστια πίεση για να αξιοποιήσει καλύτερα το εύρος και το βάθος των
διαθέσιμων δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις έχουν ήδη
αρχίσει να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τους
τεράστιους όγκους δεδομένων για να αποκτήσουν σφαιρική άποψη για
τον πελάτη (360 μοίρες), να προβλέψουν τις συνθήκες της αγοράς και να
εκτιμήσουν καλύτερα τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά τους, ώστε να
προσφέρουν εξατομικευμένα πελατοκεντρικά προϊόντα, όπως με βάση
την ανάλυση του συναισθήματος και οι προσφορές προϊόντων σε
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πραγματικό χρόνο με βάση την τοποθεσία, σε αντίθεση με τις ιστορικά
προσφερόμενες υπηρεσίες που βασίζονται στο προϊόν.
Επιπλέον, γεγονότα όπως η πιστωτική κρίση του 2008 έχουν μετατοπίσει
περαιτέρω το επίκεντρο των τραπεζών προς τα Big Data για την
αντιμετώπιση των έντονων πιέσεων της οικονομικής αβεβαιότητας, της
συστηματικής παρακολούθησης, της αυξανόμενης ρυθμιστικής πίεσης και
των μεταρρυθμίσεων του τραπεζικού τομέα. Αναμφισβήτητα, παρόμοιες
εξελίξεις παρατηρούνται σε άλλους τομείς όπως η διαχείριση
περιουσιακών στοιχείων και η ασφάλιση.
Είναι σαφές ότι τέτοια παραδείγματα είναι ενδεικτικά των
μετασχηματισμών που προκύπτουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου
οι οργανισμοί καταφεύγουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση
του Βig Data για να λάβουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις τους βάσει
αξιόπιστων πραγματικών στοιχείων, υποστηριζόμενων από πραγματικά
δεδομένα. Επιπλέον, τα Big Data διαδραματίζουν πλέον κρίσιμο ρόλο σε
διάφορους τομείς όπως η ανάλυση των επενδύσεων, η εκτίμηση
κινδύνων, η ανίχνευση απάτης καθώς και στο εμπόριο γενικότερα.
Σε αυτήν την ψηφιακή εποχή, δημιουργούμε περίπου 2,5 quintillion bytes
δεδομένων κάθε μέρα και το 90% των δεδομένων στον κόσμο σήμερα
δημιουργήθηκαν μόνο τα τελευταία 2 χρόνια. Η αγορά μεγάλων
δεδομένων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 5,1 δισ. Δολάρια φέτος και
αναμένεται να αυξηθεί στα 32,1 δισ. Δολάρια (Big Data in Finance,
University of Helsinki, 2016).
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι περίπου το
62% των εταιρειών αναγνωρίζουν τη δυνατότητα που τους προσφέρουν
τα Big Data για να κερδίσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Big Data in
Finance, University of Helsinki, 2016). Ωστόσο, οι τεράστιοι όγκοι
χρηματοοικονομικών δεδομένων, οι ταχύτητες υψηλής παραγωγής, η
ετερογένειά τους και η ευαισθησία τους σε σφάλματα καθιστούν την
πρόσληψη, την επεξεργασία και την έγκαιρη ανάλυση τέτοιων τεράστιων
όγκων δεδομένων πολύ δύσκολη.
Επίσης δεν υπάρχει σαφής συναίνεση μεταξύ και εντός των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σήμερα σχετικά με τις καλύτερες
στρατηγικές για τη συγκομιδή και την επεξεργασία των διαθέσιμων
δεδομένων. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι μια ενιαία λύση
είναι απίθανο να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες διαφορετικών
επιχειρήσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Σήμερα, πολλοί
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χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί
διερευνούν
και
υιοθετούν
προσαρμοσμένες λύσεις Big Data που είναι ειδικά σχεδιασμένες για τις
ανάγκες τους σε συγκεκριμένους τομείς.
Τα τελευταία χρόνια, τα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων που
βασίζονται κυρίως σε συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων
δεδομένων (RDBMSs) λειτουργούν ως πρωτοπόροι στην παροχή
δεδομένων στην επιχειρηματική κοινότητα των τραπεζών. Αυτά τα
συστήματα κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από ποσοτικά δεδομένα
από επιχειρησιακά συστήματα και τα εργαλεία BI και χρησιμοποιούνται
για την πρόσβαση στα στις αποθήκες δεδομένων. Τέτοια συστήματα
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως όταν πρόκειται για απλές
analytical εργασίες ή εργασίες όπως η ηλεκτρονική αναλυτική επεξεργασία
(OLAP).
Τα τελευταία χρόνια, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν αρχίσει να
ξανασκέφτονται ότι πρέπει να αναδιαρθρώσουν τον τρόπο που ασκούν
τις δραστηριότητές τους. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στη συρροή πολλών
παραγόντων, όπως η κλιμάκωση των κανονιστικών πιέσεων, οι συνεχώς
αυξανόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης, η κανονιστική εποπτεία, η
παγκόσμια οικονομική αστάθεια, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στις
παγκόσμιες αγορές, οι αυξανόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις, η ανάγκη
βελτιστοποίησης της ρευστότητας. Για παράδειγμα, κανονισμοί όπως ο
κανονισμός για την ευρωπαϊκή υποδομή για την αγορά (EMIR) και το
Συμβούλιο Εποπτείας Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Frank-Dodd
έχουν προσθέσει από μόνα τους εκατοντάδες νέους κανόνες που
επηρεάζουν τις τραπεζικές αξίες. Οι νέοι κανόνες για μεγαλύτερη
διαφάνεια οδηγούν σε τεράστιες αυξήσεις του όγκου των δεδομένων σε
όλες αυτές τις βιομηχανίες αναγκάζοντάς τες να επανασχεδιάσουν την
υποδομή των υπηρεσιών τους για να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις.
Παρόμοιες τάσεις αύξησης του όγκου των δεδομένων παρατηρούνται και
σε άλλους τομείς του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Για παράδειγμα, υπήρξε δεκαπλασιασμός του όγκου των δεδομένων
μεταξύ του 2008 και του 2011 και ο όγκος των δεδομένων αυξάνεται
ολοένα και περισσότερο. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE)
δημιουργεί από μόνο του περίπου μερικά terabytes δεδομένων αγοράς
ανά ημέρα που καλύπτουν τη χρήση και την ανταλλαγή
χρηματοπιστωτικών μέσων, ενώ το Twitter για παράδειγμα, παράγει
περίπου 8 terabyte δεδομένων ανά ημέρα (Banking Business and Social
Media – A Strategic Partnership, Dan Costin NIȚESCU , Bucharest University
of Economic Studies, 2016).
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Υπάρχουν περίπου 10.000 συναλλαγές με κάρτες πληρωμών που
εκτελούνται ανά δευτερόλεπτο ανά τον κόσμο. Επίσης οι περίπου 210
δισεκατομμύρια ηλεκτρονικές πληρωμές σε όλο τον κόσμο το 2010 έχουν
φτάσει αυτή τη στιγμή σε περίπου διπλάσιο αριθμό. Καταλαβαίνουμε
λοιπόν ότι αυτές οι αυξητικές τάσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο
εξελίσσεται η τεχνολογία, χρόνο με το χρόνο (Big Data in Finance,
University of Helsinki, 2016).
Διάφορες άλλες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα συμβάλλουν
επίσης σε μεγάλο βαθμό στο συνολικό όγκο των δεδομένων στο σύστημα.
Επίσης εκτός από τον όγκο των δεδομένων αυξάνεται και η
πολυπλοκότητάς τους. Ο ψηφιακός κόσμος αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν
20 φορές, σε περίπου 35 zettabytes δεδομένων, μέχρι το 2020.
Οι παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης δεδομένων δεν μπορούν πλέον
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την ολοένα αυξανόμενη, τεράστια
και ταχεία εισροή ετερογενών (δομημένων, ημιδομημένων, μη
δομημένων) δεδομένων που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα
εσωτερικών διαδικασιών αλλά και από εξωτερικές πηγές. Οι συμβατικές
πρακτικές διαχείρισης δεδομένων προορίζονται να αποτύχουν με τόσο
μεγάλους όγκους δεδομένων, οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολύ τις
δυνατότητες αποθήκευσης και ανάλυσης τους από τις παραδοσιακές
πρακτικές διαχείρισης δεδομένων που αναφέραμε παραπάνω. Έχει
παρατηρηθεί ότι οι πρακτικές διαχείρισης των δεδομένων που υπάρχουν
σήμερα, δημιουργούν καθυστέρηση σε ένα ποσοστό 63% (4 Steps to
Making Your Finance Function an Analytics Powerhouse, Adaprive Insights ,
2015).
Τα τελευταία χρόνια καθίσταται όλο και πιο σημαντικό για τους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να υιοθετήσουν μια οπτική γωνία για
να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ρυθμιστικές πιέσεις και να επιτύχουν
στη σημερινή ψηφιακή, παγκόσμια αγορά. Στο παρελθόν, οι
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί συγκέντρωναν μεγάλους όγκους
δεδομένων. Ωστόσο, αυτά τα ιδρύματα βασίζονταν κατά κύριο λόγο στο
συμβατικό πλαίσιο ETL και δεν είχαν την ικανότητα να επεξεργάζονται τα
δεδομένα και να παράγουν από αυτήν τις κατάλληλες γνώσεις μέσα σε
ρεαλιστικά χρονικά πλαίσια. Αυτή η προσέγγιση τους εμπόδισε να
αποκτήσουν μια πλήρη προοπτική των επιχειρηματικών τους γνώσεων
και δυσκολεύονταν να προβλέψουν και να ανταποκριθούν στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και τις αναδυόμενες ευκαιρίες, για
να επιβιώσουν στο σημερινό δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ως
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αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις που βασίζονται στα παραδοσιακά συστήματα
άρχισαν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στα συμβατικά τους
συστήματα. Σήμερα, ένας αυξανόμενος αριθμός χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων διερευνά νέους τρόπους αξιοποίησης των διαθέσιμων
δεδομένων ώστε να αποκτήσουν γνώσεις που μπορούν να τους
βοηθήσουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να αποκτήσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος ήταν πάντα ένας από τους κλάδους που
βασίζονταν περισσότερο από όλους στα δεδομένα. Τα τελευταία χρόνια,
τα Big Data άνοιξαν νέους ορίζοντες στους οικονομικούς τομείς. Αρκετές
βιομηχανίες έχουν ήδη αρχίσει να εκμεταλλεύονται την αξία των μεγάλων
δεδομένων για την ανακάλυψη πληροφοριών. Για παράδειγμα, οι
περισσότερες από τις εταιρείες πιστωτικών καρτών ασχολούνται με
εκατομμύρια αρχεία, συγκεντρωμένα από στοιχεία συναλλαγών πελατών
(δομημένα), αρχεία κλήσεων (αδόμητα), ηλεκτρονικά μηνύματα
(semistructured) και δεδομένα για να προβλέψουν με ακρίβεια τη
συμπεριφορά του πελάτη και να σχεδιάσουν μέτρα για τη βελτίωση των
σχέσεων των πελατών με βάση τη συμπεριφορά. Οι συμβατικές
τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων προορίζονται να αποτύχουν με τόσο
μεγάλους όγκους δεδομένων, οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολύ τις
δυνατότητες αποθήκευσης και ανάλυσης πολλών παραδοσιακών
συστημάτων. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον όγκο και την
πολυπλοκότητα των δημιουργημένων δεδομένων, τα back office των
εμπορικών εταιρειών δεν κατάφεραν να συμβαδίσουν με τις διαδικασίες
των front office καθώς και τις αναδυόμενες πρακτικές διαχείρισης
δεδομένων που υιοθετήθηκαν σε άλλες βιομηχανίες για να χειριστούν
τους αυξανόμενους όγκους δεδομένων και ένα πλήθος διαφορετικών
τύπων δεδομένων (Banking Analytics: A three minute guide, Deloitte).
Επιπλέον, τα παραδοσιακά συστήματα δεν είναι εξοπλισμένα για να
χειρίζονται τη μεγάλη ποικιλία δεδομένων, ειδικά μη δομημένα δεδομένα,
από κοινωνικά μέσα, όπως ειδήσεις, Tweets, blogs, βίντεο και ούτω
καθεξής.
Η ανάλυση δεδομένων Big Data χρησιμοποιείται επίσης στις
κεφαλαιαγορές για δραστηριότητες, όπως η ανίχνευση παράνομων
εμπορικών προτύπων και η διαχείριση κινδύνων. Για παράδειγμα, η NYSE
Euronext έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα παρακολούθησης της αγοράς που
χρησιμοποιεί τα αναλυτικά στοιχεία (Big Data) για την αποτελεσματική
ανάλυση των δισεκατομμυρίων συναλλαγών και για την ανίχνευση νέων
μορφών παράνομου εμπορίου εντός ρεαλιστικών χρονικών πλαισίων. Η
πλατφόρμα analytics επιτρέπει στο Euronext να επεξεργάζεται περίπου 2
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terabytes όγκου δεδομένων καθημερινά (Business Analytics for Banking,
IBM, 2017).
Τα Big Data έχουν αρχίσει να αναδιαμορφώνουν μερικούς από τους
παραδοσιακούς τρόπους της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για
παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, οι κεφαλαιαγορές εξελίχθηκαν από
συναλλαγές χαμηλών συχνοτήτων, σε εμπορικές συναλλαγές υψηλής
ταχύτητας. Η ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για αποτελεσματική
εκμετάλλευση των μεγάλων δεδομένων οδηγεί στην ανάπτυξη μιας νέας
γενιάς τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών που επιτρέπουν την εξαγωγή
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο διευκολύνοντας την αφομοίωση
δεδομένων υψηλής ταχύτητας, την ενσωμάτωση δεδομένων και την
ανάλυση τους μαζικά εντός ρεαλιστικών χρονικών πλαισίων. Παρ 'όλα
αυτά, η ανάπτυξη και η υιοθέτηση των τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών
που βασίζονται στην τεχνολογία των Big Data παραμένουν πρόκληση.
Limitations:
Παρά το γεγονός του πολλά υποσχόμενου μέλλοντος μέσω των Big Data,
οι εταιρείες δεν έχουν ακόμη αρχίσει να πραγματοποιούν επενδύσεις για
να αποκομίσουν οφέλη. Πολλές εταιρείες σπαταλούν σήμερα περισσότερο
από το ήμισυ των δεδομένων. Αν εκτιμήσουμε την αξία αυτών των
δεδομένων με βάση την αρχή του Pareto, δηλαδή το 80% της αξίας
προέρχεται από το 20% των δεδομένων, τότε σαφώς χάνονται πολλά
χρήματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο τομέας των Big Data εξελίσσεται
ταχέως, αλλά εξακολουθεί να είναι πρωτόγονος ακόμα στον
χρηματοπιστωτικό τομέα, με αρκετούς παράγοντες να επιβραδύνουν την
ανάπτυξή και υιοθέτησή τους (Big Data in Finance, University of Helsinki,
2016).
Η διαχείριση και κοινή χρήση δεδομένων υπήρξε ένα δύσκολο πρόβλημα
για τις εταιρείες κεφαλαιαγοράς εδώ και δεκαετίες. Η πρόσφατη
χρηματοπιστωτική κατάρρευση και η κρίση του 2008 έχουν αποκαλύψει
μερικά από τα εμπόδια και τις ανεπάρκειες στη δομή των δεδομένων των
χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Παράγοντες όπως η έλλειψη
τυποποιημένων πρωτοκόλλων, η έλλειψη διαφάνειας και τα κενά των
δεδομένων σε διάφορες οικονομικές μονάδες του συστήματος καθιστούν
εξαιρετικά δύσκολη τη σύνδεση διαφορετικών συστημάτων, διαδικασιών
και οργανισμών.
Πολλοί από αυτούς τους περιοριστικούς παράγοντες οφείλονται στις
συγχωνεύεις μεταξύ χρηματοπιστωτικών οργανισμών και στις άκαμπτες
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υποδομές πληροφορικής. Μέχρι στιγμής το σύστημα παραμένει σε μεγάλο
βαθμό ακατάλληλο και τα δεδομένα βρίσκονται σε μη συνδεδεμένες
βάσεις δεδομένων. Η έλλειψη βέλτιστων πρακτικών, διαδικασιών κοινής
χρήσης δεδομένων, μετρήσεων ποιότητας, μαθηματικών μοντέλων έχει
τους οργανισμούς χωρίς να μπορούν να λάβουν εγκαίρως πληροφορίες
για την αγορά.
Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος ήταν πάντα μια βιομηχανία με μεγάλο όγκο
δεδομένων. Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις σε συνδυασμό με
πολλούς άλλους παράγοντες, όπως η αλλαγή των προτιμήσεων των
πελατών και οι μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες, οδήγησαν στη
δημιουργία και την προσπάθεια για αξιοποίηση πολύ μεγάλων
ποσοτήτων δεδομένων. Πολλές αλλαγές τα τελευταία δύο χρόνια, που
οφείλονται στις κλιμακούμενες ρυθμιστικές πιέσεις, στις αυξανόμενες
απαιτήσεις συμμόρφωσης, στην κανονιστική εποπτεία, στην παγκόσμια
οικονομική
αστάθεια,
αναγκάζουν
τους
χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς να επανεξετάσουν και να αναδιαρθρώσουν τον τρόπο που
αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους. Επίσης, οι παραδοσιακές
πρακτικές διαχείρισης δεδομένων που επικρατούν δεν μπορούν πλέον να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την ολοένα αυξανόμενη, τεράστια και
ταχεία εισροή δεδομένων. Ως εκ τούτου, ένας αυξανόμενος αριθμός
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καταφεύγουν στα Big Data για τις
επιχειρηματικές αποφάσεις τους βασισμένες σε αξιόπιστες πραγματικές
ιδέες που υποστηρίζονται από πραγματικά δεδομένα. Όλο και
περισσότερο, τα Big Data χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως η
ανάλυση των επενδύσεων, η οικονομετρία, η αξιολόγηση κινδύνου, η
ανίχνευση απάτης, η εμπορία και η μοντελοποίηση συμπεριφοράς
Η αποτελεσματική αξιοποίηση των Big Data έχει καταστεί ουσιώδης για
την πρόοδο και την επιτυχία πολλών σε αυτή τη βιομηχανία. Ωστόσο, τα
Big Data από μόνα τους δεν έχουν μεγάλη αξία και δεν είναι όλα χρήσιμα.
Για να αποκτηθούν σχετικές γνώσεις από τα δεδομένα, είναι πολύ
σημαντικό να αναπτυχθούν αποδοτικές λύσεις που μπορούν να
βοηθήσουν στην ανάλυση, τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων. Πολλές
λύσεις έχουν ήδη αναπτυχθεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα για τη
διαχείριση των σχετικών δεδομένων. Παρά αυτές τις εξελίξεις, πολλοί
στον κλάδο εξακολουθούν να μην έχουν την ικανότητα να
αντιμετωπίσουν τους μεγάλους όγκους δεδομένων αλλά και να
αξιολογήσουν τις ανάγκες τους. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός
ότι διαφορετικές οργανωτικές μονάδες έχουν συνήθως διαφορετικές
απαιτήσεις ανά τομέα και, ως εκ τούτου, διαφορετικέ προδιαγραφές.
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Επομένως, είναι πολύ απίθανο η λύση που αναπτύσσεται από μια μονάδα
να είναι εξίσου χρήσιμη και για μια άλλη.
2.1.2. BUSINESS INTELLIGENCE:
Με την υιοθέτηση της παγκοσμιοποίησης
στις οικονομίες, ο
χρηματοπιστωτικός τομέας παρουσίασε συγχωνεύσεις, απορυθμίσεις,
τεχνολογικές προόδους κλπ. Με αυτό όχι μόνο ο ανταγωνισμός έχει
πολλαπλασιαστεί, αλλά και η οικονομία έχει πρόσβαση σε πληθώρα
ευκαιριών παγκοσμίως. Για να ανταποκριθούν οι οργανισμοί και πιο
συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας οι τραπεζικοί στον αυξανόμενο
ανταγωνισμό, και να επωφεληθούν από την αύξηση των ευκαιριών,
καθίσταται επιτακτική η ενημέρωση τους με όλες τις τελευταίες
επιχειρηματικές πληροφορίες για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων
(Intelligence in Banking Sector-A step forward to Custome Delight, Rimple
Manchanda Taneja Assistant Professor, Amity University, 2014).
Σε κάθε οργανισμό, το πιο σημαντικό καθήκον είναι η λήψη αποφάσεων
για την καλύτερη πορεία του. Τα καθήκοντα λήψης αποφάσεων δεν είναι
πάντοτε απλά, καθώς προκύπτουν διάφορα προβλήματα λόγω της
διαθεσιμότητας είτε τεράστιου όγκου δεδομένων είτε καθόλου
δεδομένων. Υπάρχει ανάγκη για ένα σύστημα υποστήριξης που θα
μπορούσε να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη
λήψη αποφάσεων.
Ο κλάδος του Business Intelligence παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για
τη συλλογή των δεδομένων και την υποστήριξη διαδικασιών για τη
δημιουργία σχετικών επιχειρηματικων πληροφοριών που απαιτούνται
για τη λήψη αποφάσεων. Τα συστήματα Business Intelligence βοηθούν στη
συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και παράγουν την απαραίτητη
πληροφορία που απαιτείται για επειχειρησιακές αποφάσεις.
Ο κλάδος του Business Intelligence πραγματοποιεί όλα τα παραπάνω
συλλέγοντας τα δεδομένα όπου δεν είναι άμεσα διαθέσιμα ή
επεξεργάζοντας τα ήδη διαθέσιμα δεδομένα και παρέχοντας μόνο τις
σχετικές πληροφορίες στον αρμόδιο, βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων.
Οι αποφάσεις των διαχειριστών είναι κρίσιμες διότι δεν επηρεάζουν μόνο
την εσωτερική δομή των οργανισμών αλλά και τους ενδιαφερόμενους.
Χρησιμοποιεί τις βάσεις δεδομένων για τη δημιουργία ενημερωτικών
αναφορών για τους υπεύθυνους της λήψης αποφάσεων. Πρόκειται για μια
πηγή πληροφόρησης και ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων
που είναι χρήσιμο στους οργανισμούς στο σημερινό σενάριο της
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ανταγωνιστικής αγοράς. Ο όρος αυτός επινοήθηκε από τον Hans Peter
Luhn (1958) ο οποίος τον χαρακτήρισε ως "την ικανότητα κατανόησης των
αλληλεξαρτήσεων των παρουσιαζόμενων γεγονότων με τέτοιο τρόπο ώστε να
κατευθύνει τη δράση προς έναν επιθυμητό στόχο".
"Τhe ability to apprehend the interrelationships of presented facts in such a way as
to guide action towards a desired goal." - Hans Peter Luhn, ΙΒΜ, 1958.

Παρακάτω παραθέτονται δύο ακόμη ορισμοί του Business Intelligence:
"Business Intelligence is a set of methodologies, processes, architectures, and
technologies that transform raw data into meaningful and useful information used
to enable more effective strategic, tactical, and operational insights and decisionmaking. " – Forrester Research
"Business Intelligence is a system that turns data into information and then into
knowledge thereby adding substantial value to firm’s decision making processes."
– Loshin, 2003.

Γενικότερα είναι ένα σύνολο μεθοδολογιών, διαδικασιών, αρχιτεκτονικών
και τεχνολογιών που μετασχηματίζουν τα ακατέργαστα δεδομένα σε
χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν πιο
αποτελεσματικές στρατηγικές, τακτικές και επιχειρησιακές τις γνώσεις για
τις λήψεις αποφάσεων.
Με το Business Intelligence υπάρχει μια πιο βελτιωμένη ανταλλαγή
γνώσεων. Ο τραπεζικός τομέας έχει προχωρήσει γρήγορα στην υιοθέτηση
εργαλείων Business Intelligence. Η πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής
ευφυΐας εξαρτάται από το μέγεθος της τράπεζας. Η υιοθέτηση του
Business Intelligence
είναι μια δαπανηρή διαδικασία αλλά τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι μια πολύ προσοδοφόρα διαδικασία,
καθώς καθιστά τις λειτουργίες των οργανισμών πολύ πιο αποδοτικές
Νωρίτερα, το τραπεζικό σύστημα ήταν αναποτελεσματικό από πλευράς
κόστους και απασχόλησης.
Ο τραπεζικός τομέας πρέπει να δημιουργήσει νέες ροές εσόδων, να
εισέλθει σε νέες αγορές, να αποκτήσει μερίδιο αγοράς και να μειώσει το
λειτουργικό κόστος. Τα εργαλεία του Business Intelligence βοηθούν στη
μείωση του λειτουργικού κόστους των οργανισμών. Επιπλέον, όλα τα
διαφορετικά τμήματα του τραπεζικού κλάδου όπως η βιομηχανία
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η τραπεζική εξυπηρέτηση των
καταναλωτών, η επενδυτική τραπεζική και η ασφάλιση χρειάζονται
διαφορετικές στρατηγικές επιτυχίας για να καλύψουν τις δικές τους
μοναδικές απαιτήσεις. Η λήψη αποφάσεων είναι κρίσιμη, καθώς επηρεάζει
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την απόδοση των οργασνιμών , κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και στον
τραπεζικό κλάδο.
Η επιχειρηματική ευφυΐα είναι πολύ σημαντική για τον τραπεζικό τομέα
καθώς ο τραπεζικός τομέας ασχολείται με τα οικονομικά του πελάτη. Τα
χρήματα έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία στην καρδιά του ανθρώπου
μέσα στον σημερινό υλιστικό κόσμο. Τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας
χρησιμοποιούνται στον τραπεζικό τομέα για, αναλύσεις επιχειρησιακών
επιδόσεων, προϋπολογισμό απόδοσης, αξιολόγηση υπαλλήλων και
αξιολόγηση και μέτρηση επιδόσεων κ.λπ.
Όμως υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί στη χρήση του Business
Intelligence. O κύριος περιορισμός είναι ότι είναι χρονοβόρα διαδικασία.
Η διαχείριση και η λειτουργία των εργαλείων Business Intelligence
απαιτούν επαγγελματίες και εκπαιδευμένους ανθρώπους. Τα περισσότερα
από τα εργαλεία δεν είναι πολύ φιλικά προς το χρήστη.
Η εφαρμογή του Business Intelligence είναι επίσης δαπανηρή. Απαιτεί
τεράστιες επενδύσεις. Μερικές φορές, οι ειδικοί της Business Intelligence
αντιμετωπίζουν μερικές αδυναμίες όπως η διαθεσιμότητα δεδομένων.
Αυτό απαιτεί τον καθαρισμό των δεδομένων προτού να μπορέσουν να
χρησιμοποιηθούν σε εργαλεία Business Intelligence.
Τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας παράγουν πληροφορίες βασισμένες
σε δεδομένα. Η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται εξαρτάται
αποκλειστικά από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.
Το Business Intelligence είναι προαπαιτούμενο για τα Business Analytics,
όπου η έννοια των Business Analytics θα αναλυθεί παρακάτω.
2.1.3. BUSINESS ANALYTICS:
Στο σημερινό περιβάλλον μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, οι τράπεζες
αντιμετωπίζουν πάρα πολλές προκλήσεις. Οι πελάτες είναι πλέον πιο
απαιτητικοί. Οι νέοι κανονισμοί που προκύπτουν από τους διεθνείς
τραπεζικούς φορείς απαιτούν λεπτομερή παρουσίαση της διακυβέρνησής
των τραπεζών, ελέγχοντας συνεχώς τα νούμερα τους. Η ικανότητα να
κατανοεί ένας τραπεζικός όμιλος καλά τον κίνδυνο και να μπορεί να
ενεργήσει γρήγορα και αποφασιστικά είναι από μόνο του μια πρόκληση.
Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό κλάδο είναι πλεον σε πολύ υψηλά
επίπεδα ( Business Analytics for Banking, IBM, 2016). Τα Big Data
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αντιπροσωπεύουν μια τεράστια ευκαιρία που ο τραπεζικός κλάδος πρέπει
να είναι σε θέση να αξιοποιήσει.
Συνολικά, τρισεκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές επεξεργάζονται
καθημερινά, ανταλλαγές μετοχών, αλλαγές νομισμάτων, εκταμιεύσεις,
αποπληρωμές, ισοτιμίες, ρυθμίσεις δανείων, υπογραφές νέων συμβάσεων
μεταξύ δύο πλευρών καθώς και άλλα πολλά μπορούν να λάβουν χώρο
καθημερινά στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Για παράδειγμα μια
τράπεζα μπορεί να επεξεργαστεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια
αρχεία δανείων σε μια μέρα. Όλες αυτές οι συναλλαγές μπορούν να
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις συμπεριφορές των πελατών, τις
προτιμήσεις και τους κινδύνους. Νέα κανάλια συναλλαγών όπως τα
έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) είναι επίσης ένα νέο μονοπάτι
δεδομένων με πολύτιμες πληροφορίες.
Όπως πολλοί οργανισμοί πλέον γνωρίζουν, το κλειδί για την αξιοποίηση
όλων αυτών των δεδομένων είναι η επιχειρηματική ανάλυση (Business
Analytics). Με αυτόν τον τρόπο, είναι εφικτό να βελτιστοποιήσουν την
απόδοση και να χρησιμοποιήσουν τις προβλέψεις και τις αξιόπιστες
πληροφορίες ώστε να λάβουν πολύ καλύτερες αποφάσεις.
Συγκεντρώνοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες σε έναν οργανισμό, τα
στελέχη μπορούν να απαντήσουν θεμελιώδη ερωτήματα όπως “Τι
συμβαίνει;”, “Γιατί συμβαίνει;”, “Τι θα συμβεί στο μέλλον;” και “Πώς πρέπει
να σχεδιάσουμε για αυτό το μέλλον;”.
Η χρήση των Business Analytics βοηθά τους οργανισμούς
να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις με καλύτερη επιχειρηματική
διορατικότητα, και να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους με καλύτερο
τρόπο, ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση. Στην περίπτωση
των τραπεζικών οργανισμών, αυτό γίνεται με το “ξεκλείδωμα” των
δεδομένων που έχουν ληφθεί από τα λειτουργικά και χρηματοπιστωτικά
συστήματα και μετατρέποντάς τα σε χρήσιμες, συναφείς ιδέες. Βοηθά την
επιχείρηση να καταλάβει τι είναι πίσω από κρίσιμα θέματα, τάσεις και
ευκαιρίες (Analytics in Banking – Conquering the challenges, 2014, GenPact).
Τα βασικά συστατικά των Business Analytics για τους τραπεζικούς
οργανισμούς είναι:
• Business intelligence: Ο οργανισμός μπορεί εύκολα να βρει και να
αναλύσει τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να βελτιωθεί η
διαδικασία λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας
αναλύσεις,
scorecards,dashboards, κλπ.
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• Performance management: Στρατηγική διαχείρισης και στροφή στις πιο
επικερδείς κατευθύνσεις με έγκαιρες, αξιόπιστες ιδέες..
• Predictive analytics: Μοτίβα και σχέσεις στα δεδομένα για την πρόβλεψη
συμπεριφορών και τη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων.
• Analytical decision management: Χρήση τεχνικών Predictive Analytics,
κανόνων, βαθμολογιών και τεχνικές βελτιστοποίησης ώστε να βοηθηθούν
οι εργαζόμενοι του οργανισμού όπως και τα συστήματα να βελτιώσουντα
επιχειρηματικά αποτελέσματα.
• Risk management: Ευφυέστερη διαχείριση κινδύνου χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα προγράμματα και μεθοδολογίες.

(Data Management - Data Driven Decision Making, SAS Solutions, 2016)
Ο προσδιορισμός της κερδοφορίας των πελατών δεν είναι μια απλή
προσπάθεια για τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της IBM σε περίπου 500 στελέχη του
τραπεζικού κλάδου, ένα συντριπτικό 77 % αισθάνεται ότι η έκθεση σε
κίνδυνο αυξήθηκε από έτος σε έτος. Και δεν είπε ούτε ένας ερωτώμενος
ότι κίνδυνος μειώνεται. Καθοδηγούμενες τόσο από τις εξωτερικές όσο και
από τις εσωτερικές δυνάμεις, οι τράπεζες έχουν μεγάλη πίεση να
υιοθετήσουν πιο εξελιγμένες μεθόδους και αποτελεσματικές στρατηγικές
για τη διαχείριση του κινδύνου σε όλη την επιχείρηση, για να βελτιώσουν
τελικά τις επιδόσεις και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους
πλεονέκτημα. Αυτές οι δυνάμεις περιλαμβάνουν αυξημένη επίβλεψη από
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συνεχώς διευρυμένων παγκόσμιων, περιφερειακών και εθνικών
κανονισμών όπως ο νόμος περί δημοσιονομικής μεταρρύθμισης DoddFrank και η BASEL III (Analytics-Led Transformation in Banking , Oracle ,
2014).
Υπάρχουν επίσης αυξανόμενες εσωτερικές απαιτήσεις για βελτίωση της
κερδοφορίας ευθυγραμμίζοντας τον κίνδυνο με το ώστε να ενισχύσει
την εμπιστοσύνη μεταξύ των επενδυτών, των πελατών και των
επιχειρησιακών μονάδων. Χρησιμοποιώντας τα Business Analytics οι
τραπεζικοί οργανισμοί μπορούν να:

• Βελτιστοποιήσουν το κεφάλαιο σε όλη την επιχείρηση.
• Μειώσουν το κόστος συμμόρφωσης (Compliance Cost).
• Eξορθολογήσουν τις διαδικασίες κινδύνου.
•Εξελιχθούν δυναμικά καθώς αλλάζουν οι πρακτικές και οι κανονισμοί
κινδύνου.
• Ευθυγραμμίσουν την στρατηγικής με την ανάληψη κινδύνου (Business
Analytics for Banking, IBM, 2016).
Οι τράπεζες οφείλουν επίσης να ανταποκριθούν στις προκλήσεις τους,
προωθώντας εσωτερικές λειτουργίες για να διασφαλιστεί ότι ολόκληρος
ο οργανισμός λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει η καλύτερη
δυνατή απόδοση. Επίσης πρέπει να εξορθολογήσουν τις επιχειρήσεις και
να αυξήσουν την ευελιξία τους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν
ταχύτερα στις αλλαγές στην αγορά (How Analytics Can Transform the U.S.
Retail Banking Sector, 2016, Cognizant).
Ωστόσο, η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου λειτουργίας μπορεί να είναι
αποβεί μοιραία για την επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα
ανθρώπων, διαδικασιών και περιουσιακών στοιχείων εντός του
τραπεζικού συστήματος. Και η οποιαδήποτε εξοικονόμηση κόστους
πρέπει να γίνει χωρίς να μειωθεί η ικανότητα της τράπεζας να εξυπηρετεί
αποτελεσματικά τους πελάτες της.
Ένας άλλο σημαντικό κομμάτι των τραπεζικών οργανισμών είναι η
εύρυθμη λειτουργία των υποκαταστημάτων τους (Branch). Εάν μια
τράπεζα έχει υποκαταστήματα που δεν ευθυγραμμίζονται με τους
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γενικούς στόχους του οργανισμού, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση
εσόδων και καταθέσεων, και χαμηλότερα κέρδη οδηγούν σε μη
ικανοποίηση πελατών (The Customer- Led bank: Converting Customers
From Defectors Into Fans , Wisskirchen, C., Vater, D., Wright, t., De backer, P.
and Detrick, C. , 2006).
Οι τράπεζες χρειάζονται μια πολυδιάστατη άποψη για την απόδοση των
υποκαταστημάτων τους για να εξασφαλίσουν ότι λειτουργούν με μέγιστη
απόδοση. Αξιοποιώντας τα Business Analytics οι τραπεζικοί οργανισμοί
μπορούν να
παρακολουθούν και αναλύουν την απόδοση των
υποκαταστημάτων τους. Παρέχεται σε αυτούς πληροφορία σχετικά με τα
έσοδα, το κόστος και την αποδοτικότητα από το υποκατάστημα, τον τύπο
προϊόντος που πουλάει περισσότερο, το προφίλ προϊόντος ανά πελάτη,
και στη συνέχεια τη συνδυασμένη πληροφορία σχετικά με την τοπική
αγορά. Οι διευθυντές βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την κερδοφορία, τον
όγκο υποκαταστημάτων, τους λογαριασμούς, τις τιμές, τα spreads, τα
εκχωρηθέντα έξοδα. Ο προγραμματισμός της πρόβλεψης και οι στόχοι
κερδοφορίας μπορούν να δημιουργηθούν με υψηλή ακρίβεια για τον
οργανισμό ως σύνολο και για κάθε κλάδο ειδικότερα.
Γενικότερα ο κλάδος του Business Intelligence μπορεί να αξιοποιηθεί ως
πηγή και ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης, για κάθε οργανισμό, να φέρει
νέες ιδέες για ανάπτυξη στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά σήμερα.
Είναι ένα εργαλείο που συλλέγει, συναρμολογεί, συσσωρεύει και
επεξεργάζεται τα δεδομένα για να παρέχει εποικοδομητικές πληροφορίες
στον οργανισμό που βοηθάει στην καλύτερη λήψη αποφάσεων.
Είναι μια πηγή πληροφοριών σε έναν οργανισμό που διευκολύνει την
παραγωγή και την ανάπτυξη ιδεών που ευνοούν την ανάπτυξη στο
σημερινό σενάριο ανταγωνιστικής αγοράς. Οι πληροφορίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για στρατηγική και σχεδιασμό και για να επιτευχθεί το
περίφημο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που όλες οι εταιρίες κυνηγούν. Ο
τρόπος με τον οποίο το τραπεζικό σύστημα μπορεί να εκμεταλλευτεί την
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με τη βοήθεια του Business
Intelligence System, μπορεί να φέρει αποδοτικότητα και έτοιμες για δράση
πληροφορίες για να επιτύχει την ικανοποίηση των πελατών.
2.1.4. FINANCIAL ANALYTICS:
Financial Analytics είναι ένα πεδίο που δίνει πολλές διαφορετικές εικόνες
από τα οικονομικά στοιχεία μιας εταιρείας. Βοηθά στο να αποκτηθεί
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τέτοια γνώση ούτως ώστε να ληφθούν μέτρα για βελτίωση της απόδοσης
της επιχείρησης.
Τα Financial Analytics επιδρούν σε όλα τα μέρη μιας επιχείρησης. Έχουν
πολύ σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό του κέρδους, βοηθούν να
απαντηθούν όλες οι επιχειρηματικές ερωτήσεις και επιτρέπει επίσης να
γίνει πρόβλεψη του μέλλοντος της επιχείρησης.
Eίναι σημαντικό διότι:
o Σήμερα οι επιχειρήσεις χρειάζονται έγκαιρη ενημέρωση που τις
βοηθάει να πάρουν σημαντικές αποφάσεις.
o Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ένα οικονομικό πλάνο και
προβλέψεις ώστε να αξιοποιήσουν καλύτερα την επιχείρηση.
o Βοηθούν στην διαμόρφωση των επιχειρηματικών στόχων και
στην βελτίωση λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
o Εστιάζουν στις μετρήσεις και οργάνωση των παγίων του
οργανισμού όπως μετρητά, μηχανήματα και άλλα.
o Προσφέρουν βαθύτερη διορατικότητα σχετικά με
την οικονιμική κατάσταση του οργανισμού και βελτιώνουν της
κερδοφορία, την ταμιακή ροή και την αξία του οργανισμού.
o Βοηθούν στο να πραγματοποιούνται έξυπνες αποφάσεις για την
αύξηση των εσόδων και την μείωση των ανούσιων εξόδων του
οργανισμού.

Συμπερασματα – Προτάσεις:
Κατά τη διάρκεια της έρευνάς που πραγματοποιήθηκε καταληξαμε σε
μερικά συμπεράσματα για τον κλάδο των Big Data. Αρχικά διαπιστώθηκε
ότι ο κλάδος είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο και δεν έχει καθοριστεί
προς τα που θέλει να κινηθεί. Αυτό παρατηρήθηκε πάρα πολύ έντονα
κατά τη διάρκεια της μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας.Παρατηρήθηκε
επίσης πως τα papers, αναπαράγουν συνεχώς τα ίδια πράγματα και
αναφέρονται στις ίδιες πληροφορίες και στα ίδια προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο κλάδος. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει απουσία ευρείας

Page 23

γκάμας πληροφοριών εξαιτίας του πρώιμου σταδίου που βρίσκεται ο
κλάδος.
Το παραπάνω συνιστά μια σημαντική πρόκληση για το μέλλον. Θα πρέπει
να αντληθούν μεγάλες ποσότητες νέων δεδομένων από τους διάφoρους
κλάδους ώστε να μελετηθούν και να εκπονηθούν νέες μελέτες.
Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια
υπάρχουν όσον αφορά τις αρχές προστασίας δεδομένων. Τόσο οι χρήστες
όσο και οι εταιρίες που συλλέγουν τα δεδομένα τους, πλέον δεν είναι τόσο
φιλικοί ως προς τη παροχή των δεδομένων ακόμα και για σκοπούς
έρευνας, Αυτό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για την εξέλιξη του
κλάδου, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι χωρίς τη χρήση ερευνητικής
μεθοδολογίας δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη.Επιπλέον παρατηρείται από
τους οργανισμούς διάθεση για την υιοθέτηση πρακτικών που σχετίζονται
με τα Big Data, χωρίς όμως να υπάρχει διάθεση χρησιμοποίησης των
βέλτιστων πρακρικών τους, κυρίως λόγω κόστους. Έτσι ενώ οι οργανισμοί
υιοθετούν μια πρακτική Big Data δεν τη βελτιστοποιούν, με αποτέλεσμα
να μην μπορούν να ωφεληθούν στο 100% από τη χρήση αυτών των
πρακτικών.
Επιπλέον μέχρι τώρα δεν υπήρχε και πληθώρα εξειδικευμένου
προσωπικού προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του κλάδου.
Τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη βαρύτητα από τον πανεπιστημιακό
κλάδο με μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία εξειδικεύουν τους
φοιτητές. Πρέπει να δωθεί ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα από τα
πανεπιστήμια, ακόμα και σε επίπεδο προπτυχιακών προγραμμάτων,
μέσω κατευθύνσεων, προκειμένουν να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερος
αριθμός εργαζομένων που θα έχουν αποκτήσει μια βάση εξειδίκευσης
πάνω στα Big Data.

3 Kύρια Στοιχεία του Έργου της Πρακτικής Άσκησης
3.1 Τομέας : Περιγραφή του τμήματος (ή τμήματα) στο οποίο εργαστήκατε και
ποια τα καθήκοντά σας.
Ο στόχος της συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης ήταν η ένταξη στην
ομάδα υλοποίησης του συστήματος SAP Bank Analzyer και υποστήριξης
των χρηστών του χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Με την ένταξη στην
ομάδα, αναπτύχθηκαν τεχνικές δεξιοτήτες πάνω στη υλοποίηση και
υποστήριξη του συστήματος, καθώς και γνώση πάνω στις διαδικασιές
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ούτως ώστε να είναι εφικτή η
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υποστηρίξη, μέχρι ένα βαθμό, των αναγκών του πελάτη. Ο ρόλος στην
εταιρεία είχε τον τίτλο SAP Bank Analyzer Consultant και η ομάδα
υλοποίησης του Bank Analyzer ανήκει στην ομπρέλα του τμήματος IT, που
επικοινωνεί άμεσα με τα τμήματα Risk Management και Financial
Accounting. Βασικές διαδικασίες είναι η υλοποίηση και προσαρμογή του
Module Bank Analyzer ώστε να συμφωνεί με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
(IFRS) που ενημερώνονται τακτικά καθώς και η παροχή αναφορών
σχετικά με λογιστικά αποτελέσματα και reconciliation αυτών.
3.2 Περιγραφή της θέσης σας στο τμήμα (ή τμήματα)
Βασικές αρμοδιότητες τις θέσεις είναι η προσαρμογή του συστήματος
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρείχε ο πελάτης (βασιζόμενος στη
νομοθεσία), η υποστήριξη χρηστών, η υλοποίηση τυχόν αλλαγών του
συστήματος, η συμμετοχή σε συσκέψεις έτσι ώστε να παρέχονται
συμβουλευτικές υπηρεσίες στον πελάτη, όπως και επίσης η κατανόηση
των προδιαγραφών που έχει θέσει. Προκείμενου να είναι τα παραπάνω
εφικτά, οι δεξιότητες που χρειάζονται είναι βασικές γνώσεις αλγοριθμικής
σκέψης ώστε να πραγματοποιείται το testing της υλοποίησης καθαρά σε
τεχνικό επίπεδο, βασικές γνώσεις λογιστικής, δεξιότητα επικοινωνίας τόσο
μεταξύ των ατόμων της πληροφορικής όσο και του οικονομικού
τμήματος, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα τμήματα που
προαναφέρθηκαν, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού.
Επίσης, προαπαιτούμενο είναι και η γνώση χρήσης του ERP συστήματος
SAP και εξειδίκευση πάνω στο module Bank Analyzer, καθώς και στη
δημιουργία αναφορών μέσω της πλατφόρμας SAP HANA και Analyzer
Add-on.

4 Εργα/Δραστηριότητες, Προγραμματισμός και Gantt-Chart
Περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων (π.χ. εκπαίδευση, έρευνα, μελέτη
διαδικασιών, σχεδιασμός συστημάτων κλπ.) που έχετε αναλάβει κατά την
διάρκεια της Πρακτικής σας Άσκησης (με τη χρήση πίνακα Gantt-Chart) και
ομαδοποίησή τους με βάση τα έργα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Εκπαίδευση: Documents του SAP Bank Analyzer και
navigation στο module

30 ημέρες
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Εκπαίδευση: Προσομοίωση λογιστικών υπολογισμών του
συστήματος και συμφωνία με αυτό
Εκπαίδευση: Δημιουργία dummy customization και testing
στο SAP Bank Analyzer AFI
Συμμετοχή στις διαδικασίες του customing του module
Bank Analyzer (AFI) με βάση τις προδιαγραφές και στο
testing των αλλαγών που πραγματοποιούνταν ή των
νέων υλοοποιήσεων
Εκπαίδευση χρηστών και υποστήριξη τους
Συμμετοχή στις διαδικασίες του customing του module
Bank Analyzer (AFI) με βάση τις προδιαγραφές. Συμμετοχή
σε workshops και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για
τυχόν αλλαγές του module

15 ημέρες
45 ημέρες
3 μήνες

1 μηνας
1 μήνας

5 Ανάλυση Κύριων Έργων/Δραστηριοτήτων
5.1. Bank Analyzer Solution
Η SAP, με τον Bank Analyzer έρχεται να προτείνει μια λύση, προκειμένου να
λυθούν τα παραπάνω προβλήματα στον τραπεζικό τομέα όσο το δυνατόν
περισσότερο.
Συγχρόνως βοηθάει να λυθούν προβλήματα που προκύπτουν από το Top
Management σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της τράπεζας, όπως το
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λογιστήριο, το IT, το Group Control, το Risk Management κτλ. Ένα από τα
προβλήματα που υπάρχουν έχει να κάνει σχετικά με τη στρατηγική αξία της
χρηματοδότησης, ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους
τραπεζικούς οργανισμούς ιδαίτερα στη σημερινή δύσκολη εποχή.
Ένα επιπλέον σημαντικό πρόβλημα στη λύση του οποίου συμβάλει ο Bank
Analyzer είναι αύξηση της ταχύτητας των αποφάσεων μέσα στον οργανισμό.
Η ταχύτητα αυτή βελτιώνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τη χρήση της
πλατφόρμας S/4 HANA που παρέχει τα αποθηκευμένα δεδομένα σε πάρα
πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πολύ μεγαλύτερο από τις παραδοσιακές
βάσεις δεδομένων.
Επίσης με τη χρήση του SAP Bank Analyzer, υπάρχει πολύ μεγάλος βαθμός
εξασφάλισης της ακρίβειας και της εγκυρότητας των reports που παράγονται
μετά την επεξεργασία των δεδομένων. Δημιουργούνται τόσες δικλίδες
ασφαλείας που είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο να παρακαμφθούν.
Ακόμα με την εφαρμογή του SAP Bank Analyzer, βασισμένο στην πλατφόρμα
S/4 HANA διευκολύνεται η συμφωνία των αποτελεσμάτων και συγχρόνως
αποφορτίζονται πόροι για ανάλυση η οποία που προσθέτει αξία στους
οργανισμούς που υιοθετούν αυτήν την πρακτική, εξαιτίας του χρόνου που
εξοικονομείται.
Επιπλέον μειώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα λειτουργικά κόστη αλλά
ταυτόχρονα βελτιώνεται και η ποιότητα των οικονομικών στοιχείων καθώς
αυτά είναι πιο «καθαρά» (crystal). Αυτό οφείλεται στην ταχύτητα παροχής
δεδομένων και στην ύπαρξη δικλίδων ασφαλείας όπως αναφέρθηκαν
παραπάνω.
Και τέλος οι οργανισμοί παραμένουν εναρμονισμένοι με τις οδηγίες των
εποπτικών αρχών.
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Συνοψίζοντας πρέπει να τονίσουμε τα βασικά πλεονεκτήματα της
υλοποίησης της εφαρμογής και της υιοθέτησής του από τους οργανισμούς.
Αυτά είναι:
•

Με τον Bank Analyzer και το S/4 Hana η Sap βοηθά τους οργανισμούς να
παίρνουν Real-Time αποφάσεις χρησιμοποιώντας live data.

•

Το reporting γίνεται πολύ πιο ακριβές και πιο γρήγορο.

•

Το reconciliation γίνεται πολύ πιο ασφαλές καθώς τα δεδομένα έχουν
εξεταστεί και φιλτραριστεί χρησιμοποιώντας αξιόπιστες δικλίδες
ασφαλείας.

•

Εξαιτίας της αυτοματοποίησης των διαδικασιών μειώνονται αισθητά τα
Operational costs, καθώς τα δεδομένα πλέον είναι πολύ αξιόπιστα και δεν
υπάρχουν χαμένες εργατοώρες για τη διόρθωσή τους, όπως και επίσης η
ταχύτητα επεξεργασίας τους είναι πολύ μεγαλύτερη.

•

Με το S/4 HANA προστατεύονται τα κρίσιμα δεδομένα των τραπεζών
από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διασφαλίζεται η συμμόρφωση με
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τον αυξανόμενο αριθμό κανόνων που επιβάλλουν οι ρυθμιστικές αρχές
(BASEL, IFRS9).

Μέχρι την εμφάνιση και την εξέλιξη του Bank Analyzer υπήρχαν όπως
προαναφέραμε διάφορα προβλήματα μεταξύ των τμημάτων των τραπεζών.
Αρχικά δεν υπήρχε ευθυγράμμιση μεταξύ των στόχων της διοίκησης και των
επιμέρους τμημάτων , καθώς δεν μπορούσαν τα επιμέρους τμήματα να είναι
σίγουρα για την ακρίβεια των δεδομένων και κατά συνέπεια την ακρίβεια των
αποφάσεων που λαμβάνονταν.
Επίσης δεν υπήρχε αξιοπιστία από την πλευρά των εποπτικών ρυθμιστικών
αρχών καθώς όπως προαναφέρθηκε δεν υπήρχε αξιοπιστία στα δεδομένα.
Λόγω του μεγάλου όγκου αυτών, ήταν δύσκολο να ελεχθούν με τις μέχρι
πρότινος υπάρχουσες λύσεις.
Επιπλέον η έλειψη ακρίβειας των δεδομένων και η έλλειψη εμπιστοσύνης σε
αυτά οδηγούσε στην εκτίναξη του κόστους εξαιτίας των προσπαθειών που
γινόντουσαν για reconciliation.
Τέλος, δημιουργούνταν πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα μεταξύ των τμημάτων
των οργανισμών, η οποία οδηγούσε σε δυσκολία συγκέντρωσης των
δεδόμενων και οργάνωσεις, με αποτέλεσμα την σπατάλη πολύτιμου χρόνου.
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Η Sap, με τη λύση του Bank Analyzer και του S/4 Hana έδωσε τη δυνατότητα
να γίνει σαφής η στρατηγική σε όλα τα κλιμάκια του οργανισμού. Αυτό
συμβαίνει διότι όπως προαναφέρθηκε οι υπάρχουσες δικλίδες ασφαλείας δεν
επιτρέπουν αλλαγές στη λειτουργία του συστήματος κατά το δοκούν. Αυτό
δημιουργεί ένα δίχτυ ασφαλείας όσον αφορά στο να γίνει κατανοητή η
στρατηγική του οργανισμού κάθερτα.
Ο Bank Analyzer προσέφερε πολύ μεγάλη αξιοπιστία μεταξύ των εποπτικών
αρχών και των οργανισμών εξατίας της πολύ πλέον μεγάλης αξιοπιστίας των
δεδομένων. Αυτό οδηγεί στην άνοδο της αξιοπιστίας του οργανισμού
γενικότερα στην αγορά, το οποίο έχει ως συνέπεια την άυξηση της αξίας του
οργανισμού.
Επιπλέον τα κόστη του reconciliation μειώθηκαν στο ελάχιστο, λόγω της πολύ
μεγάλης ακρίβειας του reporting, η οποία οφείλεται στην υιοθέτηση της
πλατφόρμας S/4 HANA για την παροχή reports.
Τέλος ο οργανισμός μπορεί πλέον να καθορίσει τη μελλοντική σττρατηγική
του με μεγαλύτερη ευκολία, βασιζόμενη στα πλεόν ελεγμένα δεδομένα.
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Στην παρακάτω εικόνα απεικόνιζεται η θέση του Bank Analzer ανάμεσα στα
τμήματα των χρηματοπιστωτικών υδριμάτων και στις βασικές διαδικάσιες
ανάλυσης.

Πιο αναλυτικά, στην περίπτωση μιας τράπεζας, χρησιμοποιεί τον Bank
Analyzer για να καλύψει reporting και τις κανονιστικές απαιτήσεις των
Διεθνών λογιστικών προτύπων. Αυτό γίνεται εφικτό χρησιμοποιώντας τη
λύση Accounting for Financial Instruments (AFI) του Bank Analyzer το οποίο
προσαρμόζεται πάντα με τις τελευταίες απαιτήσεις. Γενικά, το Bank Analyzer
είναι η λύση της SAP στο κλάδο των τραπεζικών το οποίο υποστηρίζει τη
διαχείριση κινδύνων και επιστροφών
υπολογίζοντας, μετρώντας και
αναλύοντας χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Το Bank Analyzer μπορεί επίσης να
υποστηρίξει την εφαρμογή των κατάλληλων ρυθμιστικών απαιτήσεων (για
παράδειγμα, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) / τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ή τους κανονισμούς της
Βασιλείας). Η δομή του Bank Analyzer βασίζεται στην Ολοκληρωμένη
Αρχιτεκτονική Χρηματοοικονομικών και Κινδύνων (IFRA).
Το Bank Analyzer αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
1.

Data Load Layer

2.

Source Data Layer

3.

Processes and Methods
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4.

Results Data Layer

5.

Analytics

6.

Infrastructure

Η κατανομή των μερών εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται με
ολοκληρωμένο και συνεπή τρόπο.
Το σύστημα φορτώνει τα αρχικά δεδομένα από τα λειτουργικά
συστήματα(Data Load Layer) ή source συστήματα στο Source Data Layer(SDL).
Το SDL είναι η αρχική βάση δεδομένων για τις διαδικασίες και τις μεθόδους
του Bank Analyzer. Τα δεδομένα αυτά φορτώνονται με ETL (Extract –
Transform – Load) διαδικασίες όπως απεικονίζεται παρακάτω.
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Τα δεδομένα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τη παρακάτω πληροφορία:
•

Master Data: Καλύπτει όλα τα χαρακτηριστικά για την έναρξη μιας
σύμβασης ή τις αλλαγές στις συμβάσεις και είναι μέρος καθημερινής
ανταλλαγής μεταξύ των συστημάτων.

•

Business
Transactions:
Αντανακλά
τα
γεγονότα
που
δημιουργούνται στα source συστήματα είτε ως ροή συναλλαγών
(πληρωμή) είτε ως batch ροή συστήματος (αποπληρωμή δόσης) και
είναι μέρος καθημερινής ανταλλαγής μεταξύ των συστημάτων.

•

Cash Flows: Περιέχει όλες τις συμφωνηθέντες αναμενόμενες ροές
στις συμφωνημένες ημερομηνίες. Αυτές μπορεί να είναι κεφάλαιο,
τόκοι ή τέλη και είναι μέρος καθημερινής ανταλλαγής μεταξύ των
συστημάτων.
Commissions: Προμήθειες, ασφάλιστρα και άλλα έξοδα
αναμένονται όπου είναι μέρος καθημερινής ανταλλαγής μεταξύ
των συστημάτων.

•

•

Daily Reconciliation: Δεδομένα τεχνικού χαρακτήρα που
χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της καθημερινής
συμφιλίωσης μεταξύ του αποστολέα και του συστήματος
τροφοδοσίας και είναι μέρος καθημερινής ανταλλαγής μεταξύ των
συστημάτων.
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•

Monthly Reconciliation: Περιλαμβάνει μια σύνοψη των υπόλοιπων
στο τέλος κάθε μήνα του συστήματος και τα σχετικά
χαρακτηριστικά. Αυτό θα είναι μέρος της μηνιαίας ανταλλαγής
μεταξύ των συστημάτων.

Τα
αποτελέσματα
αποτίμησης
των
διαδικασιών
και
των
μεθόδων(Processes and Methods) αποθηκεύονται στο Results Layer Data
(RDL). Αυτή η δομή εξασφαλίζει ότι τα αρχικά δεδομένα, οι μέθοδοι και τα
αποτελέσματα αποτίμησης διαχωρίζονται ξεκάθαρα. Η ανοιχτή, αρθρωτή
δομή του Bank Analyzer υποστηρίζει μια σταδιακή υλοποίηση σε ένα
υπάρχον Συστημικό περιβάλλον.
Ο Bank Analyzer παρέχει μια συνεκτική προβολή των λειτουργικών
δεδομένων μιας τράπεζας και επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα
αμέσως, ώστε να είμαστε πάντα σε θέση να παρέχουμε τρέχουσες
οικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.
Επομένως, τα δεδομένα για τα αποτελέσματα είναι πάντα διαθέσιμα για
τη λήψη αποφάσεων και για day-to-day business.

Για παράδειγμα, όπως φαίνεται και παραπάνω, μία από τις σημαντικότερες
ικανότητες του περιβάλλοντος είναι πως όλες οι σχετικές με τη λογιστική
διαδικασίες, όπως η δημιουργία λογιστικών εγγράφων, μπορούν να
πραγματοποιηθούν στον Bank Analyzer. Επιπλέον, τα έγγραφα που
αποστέλλονται στο γενικό βιβλίο της τράπεζας (FI) θα προετοιμαστούν και
θα αποσταλούν εκ νέου από τον Bank Analyzer. Αυτό απλοποιεί το
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περιβάλλον και την έλλειψη δεδομένων, ελαχιστοποιεί το reconciliation και
διασφαλίζει την ελεγκτική ικανότητα.
Ο κύριος στόχος του συστήματος, ωστόσο, είναι να αποτελεί τα λογιστικά
βιβλία της τράπεζας για δάνεια, προθεσμιακές καταθέσεις, κλπ. Αυτό
σημαίνει πως θα λαμβάνει και θα δημοσιεύει στη βάση δεδομένων (RDL)
όλα τα γεγονότα του κύκλου ζωής. Με αυτόν τον τρόπο ο Bank Analyzer
θα είναι σε θέση να παρέχει αναφορές για όλα τα υπόλοιπα των
οικονομικών θέσεων που είναι απαραίτητα για την τράπεζα καθώς και μια
πλήρη εικόνα για τα βιβλία των ΔΠΧΠ για αυτά τα προϊόντα. Διατηρώντας
όλες αυτές τις πληροφορίες και λαμβάνοντας όλες τις πληροφορίες από τα
source συστήματα, o Bank Analyzer θα είναι σε θέση να παρέχει και να
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως κεντρικό εργαλείο για τη λογιστική και την υποβολή
πληροφοριών, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ασυνέπειας των δεδομένων
μεταξύ των διαφόρων συστημάτων της τράπεζας όπως είχε προαναφερθεί
και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η εποχή με τον μεγάλο όγκο
δεδομένων .

Πιο αναλυτικά, στο Bank Analyzer επικρατεί η λογική της νομικής
οντότητας (Legal Entity). Η νομική οντότητα αντιπροσωπεύει την
οργανωτική μονάδα για την οποία πρέπει να δημιουργηθούν οικονομικές
καταστάσεις. Ανάλογα με τη δομή του ομίλου εταιρειών και τις απαιτήσεις
υποβολής αναφορών, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μία ή περισσότερες
νομικές οντότητες.
Το λογιστικό σύστημα (accounting system) αντιπροσωπεύει ένα αυτοτελές
σύνολο υπολογισμών που χαρακτηρίζονται από λογιστικό κανονισμό (π.χ.
ΔΛΠ(IAS) ή US GAAP), νόμισμα και διάσπαση σε περιόδους (παραλλαγή
οικονομικού έτους). Για κάθε λογιστικό σύστημα δημιουργείται ένα
λογιστικό έγγραφο.
Για κάθε επιχειρηματικό γεγονός που θα ληφθεί από τα source συστήματα,
ο Bank Analyzer θα επεξεργαστεί και θα δημιουργήσει τις αντίστοιχες
λογιστικές εγγραφές (posting Documents) ανά λογιστικό σύστημα (GAAP).
Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, o Bank Analyzer θα καταλήξει να έχει όλες
τις λογιστικές εγγραφές ανά σύνολο βιβλίων ανά δάνειο.

Page 35

Τα Posting Key Figures επιτρέπουν ουσιαστικά την αποθήκευση και
αναφορά όλων των οικονομικών στοιχείων ενός χρηματοοικονομικού
προϊόντος (π.χ. δάνειο / προθεσμιακή κατάθεση). Η λεπτομέρεια των
Posting Key Figures αποστέλλεται με βάση τις λεπτομερείς πληροφορίες
που θα πρέπει να αποθηκεύουν, να υπολογίζουν και τελικά να
υποβάλλουν αναφορά προς τους τελικούς χρήστες.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει κάποια από τα Posting Key Figures:
Posted to
PKF

PKF Description

Οικονομικά μεγέθη

Position
G/L from BA

_KORELT

_KODEDP

UPB - Unpaid Principal
Balance

Deferral Component
(amortization)

Άληκτο Κεφάλαιο

Balance Sheet

NO

Balance Sheet

YES

Αναπόσβεστο Κεφάλαιο /
Προμήθειες Έξοδα προς
Κεφαλαιοποίηση
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_KOTFSR

_KOTFSI

STR - Short Term
Receivable Capital Due

STR - Short Term
Receivable Interest Due

Ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο

Balance Sheet

NO

Οριστικοί Τόκοι

Balance Sheet

NO

Έξοδα/Προμήθειες

Balance Sheet

NO

Δεδουλευμένοι τόκοι

Balance Sheet

NO

STR – Short Term
_KOTFSC

Receivable
Fees/Commissions

_KOACIN

Accrued Interest

5.2. Ανάλυση Κύριων Έργων
Το πρώτο διάστημα (περίπου 1 μήνα) περιελάβανε κυρίως μελέτη από
εκπαιδευτικά Documents της SAP για τον Bank Analyzer ώστε να
δημιουργηθεί μια βάση στο τι είναι και πως δουλεύει, όπως επίσης και στο
Navigation του Module και του SAP γενικά. Ταυτόχρονα υπήρχε εκπαίδευση
από τον επιβλέποντα της πρακτικής σε τραπεζικές έννοιες και τρόπους που
υπολογίζονται αποτελέσματα που έχουν σημασία στα τραπεζικά ( Cash Flow,
Effective Interest Rate, Amortized Cost, Accruals, Deferrals,κλπ. ). Επίσης, στο
διάστημα αυτό υπήρχε εκπαίδευση από τον επιβλέποντα για το πως και που
απεικονίζονται τα αποτελέσματα αυτά στο Bank Analyzer. Επίσης,
ασχολήθηκα με την προσομοίωση λογιστικών υπολογισμών σε Excel και
προσπαθούσα να κάνω συμφωνία των υπολογισμών αυτών με τους
αντίστοιχους που παρήγαγε το σύστημα ώστε να υπάρξει εξοικείωση και με
τα τραπεζικά αλλά και με το Bank Analyzer. Στη συνέχεια, αφού υπήρξε
εξοικείωση με τραπεζικές έννοιες και navigation του Bank Analyzer, με την
βοήθεια του επιβλέποντα και έπειτα από εκπαίδευση σε basic customizing του
SAP AFI , υλοποιούσα Dummy customizations ακολουθώντας προδιαγραφές
που είχαν δοθεί από τον επιβλέποντα και στην συνέχεια πραγματοποιούσα
ελέγχους με σενάρια πάνω στο Customization που είχα υλοποιήσει για την
εξασφάλιση της ορθότητας της υλοποίησης και της λογικότητας των
αποτελεσμάτων.
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Μετά την αρχική εκπαίδευση πραγματοποιούσα αλλαγές στο customization
του SAP AFI όπως και υλοποιούσα νέο customization σε αυτά που μου
ανέθεταν. Το customization είχε ως σκοπό της σωστή επεξεργασία των
δεδομένων που αποστελλόταν από το core σύστημα ούτως ώστε να παράγει
το Bank Analyzer τα σωστά λογιστικά αποτελέσματα. Τα λογιστικά
αποτελέσματα που παρήγαγε το Bank Analyzer χρησιμοποιήθηκαν τόσο για
σκοπούς Reconciliation όσο και για Reporting.
Οι προδιαγραφές των customizations στο AFI του Bank Analyzer
καθορίζονταν σε workshops που πραγματοποιούνταν με στελέχη των
αντίστοιχων τμημάτων της τράπεζας. Εκεί ο πελάτης περίμενε να ακούσει
από εμάς προτάσεις σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης όπως και των
δεδομένων που χρειαζόμασταν από τους ίδιους.
Επίσης δημιουργήθηκαν αρκετά customizations για χρήση εσωτερικά της
ομάδας υλοποίησης τα οποία αφορούσαν κυρίως διαδικασίες ελέγχου,
διόρθωσης και reconciliation δεδομένων.
Στη συνέχεια έγινε εκπαίδευση των χρηστών σχετικά με τη χρήση του Bank
Analyzer ούτως ώστε να μπορούν να εντοπίσουν την πληροφορία του
λογαριασμού που χρειάζονται μέσα από το SAP.
Προκειμένου να είναι εφικτό το customization στο Bank Analyzer και να γίνει
και έλεγχος ορθότητας της λειτουργικότητας του module, χρησιμοποιήθηκαν
εργαλεία όπως το Microsoft Excel για manual υπολογισμούς αποτελεσμάτων
και reconcile αυτών με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Bank Analyzer,
Microsoft Access για εξαγωγή πληροφορίας από τα δεδομένα που μας
παρείχαν τα core συστήματα, και καταχώρηση των οποιοδήποτε αλλαγών
στο customization/mapping σε μια κοινή βάση. Επίσης, για αλλαγές που δεν
μπορούσαν να υλοποιηθούν με τις απλές μεθόδους customizing του Bank
Analyzer, λόγω του τρόπου λειτουργίας του πελάτη, χρησιμοποιήθηκε το
εργαλείο module Editor το οποίο είναι και αυτό κομμάτι του customizing, με
το οποίο μπορείς να εμπλουτίσεις τις διαδικασίες του module με τη χρήση
ξευδοκώδικα.
Οι περισσότερες ώρες αφιερωθήκαν σε συναντήσεις για καθορισμό
απαιτήσεων και στο customizing του Bank Analyzer ώστε να καλύπτει τις
απαιτήσεις αυτές, όπως επίσης και στον έλεγχο τον αποτελεσμάτων των
αλλαγών αυτών. Επίσης, αρκετός χρόνος αφιερώθηκε και σε User Acceptance
Test που κατά την διάρκεια αυτή, έγινε εντατικός έλεγχος των λογιστικών
αποτελεσμάτων και τυχόν διορθώσεων του τρόπου λειτουργίας του
συστήματος.
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Όσον αφορά καθυστερήσεις σχετικά με τον αρχικό προγραμματισμό του
project αλλά και των διαδικασιών που είχε σχεδιαστεί από τον πελάτη και την
ομάδα υποστήριξης, δεν παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις.

Επίσης, κατά την διάρλεια την πρακτικής, προέκυψαν θέματα σε σχέση με την
ποιότητα των δεδομένων που μας αποστελλόταν και αυτό μας επηρέαζε στο
ελέγχους αλλά και στο χρονικό περιθώριο. Στη συνέχεια όμως αφού έγιναν
κατανοητές οι προδιαγραφές που θέσαμε στα core συστήματα της τράπεζας,
το παραπάνω πρόβλημα λύθηκε σύντομα.
Τέλος, με την ολοκλήρωση της υλοποίησης, το Bank Analyzer είναι πλέον σε
θέση να παρέχει μια συνεχή εικόνα από τα λειτουργικά δεδομένα της
τράπεζας και βοηθάει τον πελάτη να επεξεργάζεται τα δεδομένα ταχέως
ώστε να είναι μόνιμα σε θέση να παρέχει πληροφορία σχετικά με τα
οικονομικά και το ρίσκο. Τα αποτελεσματικά δεδομένα είναι λοιπόν μόνιμα
διαθέσιμα για επιχειρηματικές αποφάσεις και για day-to-day business.
5.3. Παρουσίαση λύσης προβολής αποτελεσμάτων
Στο παρακάτω παράδειγμα, απεικονίζεται μια περιπτωσιολογία στην οποία
άτομα από το top management του χρηματοπιστωτικού οργανισμού
μπορούν να εντοπίσουν στο Module Bank Analyzer του συστήματος SAP τα
χαρακτηριστικά ενός δανειακού λογαριασμού και υπολογισμούς που
προέκυψαν. Σκοπός της άσκησης αυτής είναι να να επιβεβαιώσει σύμφωνα με
το Cash Flow και το ποσό που εκταμιεύθηκε αν το πραγματικό επιτόκιο που
έχει υπολογίσει το Bank Analyzer είναι ορθό. Ο λόγος που μπορεί να κατέληξε
ένα άτομο να ελέγξει τον συγκεκριμένο δανειακό λογαριασμό ανάμεσα σε
πολλούς , είναι διότι μπορεί να θεώρησε το άτομο μη φυσιολογικό τον
υπολογισμό και κατέληξε στον συγκεκριμένο λογαριασμό με Drill down.
Συγχρόνως απεικονίζεται μέρος του
γεγονότων για τους υπολογισμούς.

customization από την επεξεργασία

Όπως προαναφέρθηκε, η πληροφορία των χαρακτηριστικών ενός δανειακού
λογαριασμού αποστέλλεται από το source σύστημα. Στην περίπτωση μας
αποστέλλεται με αρχείο txt που περιλαμβάνει την απαραίτητη πληροφορία
με συγκεκριμένη γραμμογράφηση. Αντίστοιχα αποστέλλεται και το
δασολόγιο του λογαριασμού, όπως και τα γεγονότα που προκύπτουν κατά
την διάρκεια ζωής του λογαριασμού. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το
δάνειο έχει κωδικό όνομα (Financial Transaction ID) “TEST_CLOSENOMINAL2”
και αντιπροσωπεύει ένα δάνειο με 10000€ κεφάλαιο που έχει διάρκεια από
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31/3/2017 έως 17/5/2018 με επιτόκιο 1,5% και το δοσολόγιο είναι το
παρακάτω.
Απαίτηση
Κεφαλαίου
111,27
112,09
112,91

Απαίτηση
Τόκου
11,99
11,17
10,35

Άληκτο
Κεφάλαιο
10.000,00
9.888,73
9.776,64

Due Date
17-04-2017
17-05-2017
17-06-2017

Value Date
17-04-2017
17-05-2017
17-06-2017

Calculation From
31-03-2017
18-04-2017
18-05-2017

Calculation To
17-04-2017
17-05-2017
17-06-2017

113,74
114,57
115,42
116,26
117,11
117,97
118,84

9,52
8,69
7,84
7
6,15
5,29
4,42

9.663,73
9.549,99
9.435,42
9.320,00
9.203,74
9.086,63
8.968,66

17-07-2017
17-08-2017
17-09-2017
17-10-2017
17-11-2017
17-12-2017
17-01-2018

17-07-2017
17-08-2017
17-09-2017
17-10-2017
17-11-2017
17-12-2017
17-01-2018

18-06-2017
18-07-2017
18-08-2017
18-09-2017
18-10-2017
18-11-2017
18-12-2017

17-07-2017
17-08-2017
17-09-2017
17-10-2017
17-11-2017
17-12-2017
17-01-2018

119,71
120,59
121,47
122,31

3,55
2,67
1,79
0,95

8.849,82
8.730,11
8.609,52
8.488,05

17-02-2018
17-03-2018
17-04-2018
17-05-2018

17-02-2018
17-03-2018
17-04-2018
17-05-2018

18-01-2018
18-02-2018
18-03-2018
18-04-2018

17-02-2018
17-03-2018
17-04-2018
17-05-2018

Στο SAP Bank Analyzer, η πληροφορία του λογαριασμού αυτή μπορεί να
προβληθεί στο “Display Financial Transaction” όπως απεικονίζεται και στην
παρακάτω εικόνα.

Το menu που εμφανίζεται περιέχει όλη την πληροφορία του δανείου. Για
παράδειγμα,
όπως
απεικονίζεται
και
παρακάτω,
το
δάνειο
“TEST_CLOSENOMINAL2” άνοιξε με ημερομηνία 31/3/2017 (Business Record
Date).
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Στην καρτέλα “Cash Flow” είναι καταχωρημένο το δοσολόγιο που
προαναφέρθηκε όπου δείχνει την περίοδο που ισχύει το Cash Flow.

Το Cash Flow απεικονίζεται στο σύστημα με την παρακάτω μορφή.
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Για να πραγματοποιηθούν οι αποτιμήσεις, θα πρέπει να παραχθεί ένα
γεγονός (Business Transaction) όπως προαναφέρθηκε. Στην περίπτωση της
έναρξης ενός δανείου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια εκταμίευση ενός
κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει το ποσό που δάνεισε η τράπεζα στο πελάτη.
Αυτό σημαίνει πως στο παράδειγμα αυτό πραγματοποιήθηκε μια εκταμίευση
10000€ στον πελάτη στις 31/3/2017. “Τo Business Transaction” αντανακλά τα
γεγονότα που δημιουργούνται στα source συστήματα είτε ως ροή
συναλλαγών (πληρωμή) είτε ως batch ροή συστήματος (αποπληρωμή δόσης)
και η πληροφορία της κίνησης μπορεί να απεικονιστεί στο Display Business
Transaction.
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Τα αποτελέσματα των υπολογισμών απεικονίζονται στην Result Data Area.

Όπως απεικονίζεται και παρακάτω, στο πεδίο “Business Transaction”
απεικονίζεται το ID του γεγονότος εκταμίευσης με ονομασία “DISB_4” στις
31/3/2017 (πεδίο Posting Date) όπου χρέωσε το άληκτο κεφάλαιο (_KORELT
Posting Key figure) και πίστωσε ταμείο (_KOTGPT), και έχουν προκύψει
υπολογισμοί τέλος της ημέρας όπως Effective Interest Rate). Όλα τα
παραπάνω έχουν πραγματοποιηθεί με κανόνες που έχουν υλοποιηθεί στο
Bank Analyzer.
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Οι κανόνες αυτοί έχουν υλοποιηθεί στο menu SPRO, στην υποκατηγορία
Bank Analyzer, όπου πρέπει για παράδειγμα μια κίνηση εκταμιεύσης
χρειάζεται κανόνες για γενικό είδος κίνησης (Business Transaction Type),
είδικό είδος κίνησης (Item Type), templates, posting key figures, κλπ.

Για παράδειγμα, η ρύθμιση σε ποια Posting Key figures θα γίνει η χρεοπίστωση
της εκταμίευσης και ποιο θα χρεωθεί και αντίστοιχα πιστωθεί είναι στο menu
“Posting Rules” όπως απεικονίζεται και παρακάτω.
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Επίσης, στο μενού Processing of Internal Business Transactions, φτιάχνονται
οι κανόνες για τους υπολογισμούς, όπως για παράδειγμα για το αν και πως
θα υπολογίσει Effective Interest Rate.Γενικά αυτοί οι κανόνες
πραγματοποιούναι με Calculation Procedures όπου έχουν δηλωθεί κάποια
βήματα που θα γίνουν κατά την διάρκει υπολογισμών. Αυτές οι Calculation
Procedures δένονται με τα Events όπως στην περίπτωση μας με την
εκταμίευση. Παρακάτω, απεικόνιζεται το μέρος από το μενού των
ρυθμήσεων αυτών.
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6 Γνώση, Εμπειρία και Δεξιότητες
Το μεταπτυχιακό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καλύτερη και πιο εύκολη
κατανόηση της θέσης της πρακτικής άσκησης. Πιο συγκεκριμένα, τα εργαστήρια
SAP που πραγματοποιήθηκαν βοήθησαν στην κατανόηση της λογικής του
συστήματος και της εξοικείωσης με το Navigation. Από το υποχρεωτικό μάθημα
«Θεωρίες και διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων» υπήρξε κατανόηση
της έννοιας «πλατφόρμα» που βοήθησε στον καλύτερο συντονισμό των
διαφόρων τμημάτων του χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Από μαθήματα όπως
«Business Intelligence», «Συστήματα Λογισμικού», «Προχωρημένες Θεωρίες
και διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων» υπήρξε κατανόηση της
αλγοριθμικής λογικής που βοήθησε στο testing των αλλαγών που
πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα. Τέλος, από τα μαθήματα «Διαχειριση
Δεδομενων» και «Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής
Αναλυτικής» αποκτήθηκε γνώση στον τρόπο καθαρισμού και ανάλυσης των
δεδομένων που παρέχονται.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης αποκόμισα πολύτιμες γνώσεις
σχετικά με τον τομέα των Βig Data γενικά, αλλά και στον τραπεζικό κλάδο
ειδικότερα. Ήμουν μέλος της ομάδας υλοποίησης και διαπίστωσα πόσο
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σημαντικό ρόλο παίζει πλέον το σωστό φιλτράρισμα των δεδομένων ούτως
ώστε να εξάγεται η σωστή πληροφορία που βοηθά στη γρήγορη και
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Το παραπάνω το διαπίστωσα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του module Bank
Analyzer, όπου έπρεπε να διασφαλιστεί η σωστή λήψη δεδομένων από τα core
συστήματα, διότι από τα δεδομένα αυτά το Bank Analyzer παρήγαγε
αποτελέσματα πάνω στα οποία βασίζονταν άτομα της διοίκησης για τη λήψη
των αποφάσεών τους και έπρεπε να διασφαλιστεί πάντα η σωστή εξαγωγή
πληροφορίας και από τη μεριά των core συστημάτων της τράπεζας, όσο και από
τη μεριά μας.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, έχω να προτείνω για το πρόγραμμα
σπουδών του μεταπτυχιακού «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» να
προστεθούν μαθήματα τα οποία να διδάσκουν πιο εξειδικευμένους τρόπους
ελέγχου της ορθότητας των δεδομένων, καθώς αυτό αποτελεί ίσως το πιο
κρίσιμο σημείο των Big Data, όπως επίσης και μαθήματα Financial Analytics τα
οποία θα δώσουν μεγαλύτερο εύρος στον τρόπο σκέψης συλλογής και ανάλυσης
δεδομένων.

7 Κριτική και Προτάσεις
Στόχος της επιχείρησης πρέπει να είναι το να παραμένει ενήμερη σχετικά με τις
εκάστοτε εξελίξεις στον τομέα της, μιας και ο τομέας αυτός, αλλάζει διαρκώς.
Έτσι πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να φροντίζει οι εργαζόμενοί της να
είναι εκπαιδευμένοι σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό μπορεί να
πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το portal της SAP που περιέχει πάρα πολλά
εκπαιδευτικά modules. Επίσης σαν στόχος της επιχείρησης, θα μπορούσε να είναι
η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της και σε άλλους κλάδους πέρα από τον
τραπεζικό ούτως ώστε να μπορεί να καλύψει ανάγκες σε μεγαλύτερο μερίδιο
αγοράς και να μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική.
Σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο εργάστηκα, θα το χαρακτήριζα
φιλικό αλλά δύσκολο στο να προσαρμοστεί στις αλλαγές. Η δυσκολία θεωρώ πως
υπήρχε από το γεγονός πως ενώ τα βασικά μέλη της εταιρίας είχαν χρόνια
εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, δεν είχαν εμπειρία στον κλάδο διαχείρισης του
προσωπικού με αποτέλεσμα να μην είναι πολλές φορές ξεκάθαροι οι στόχοι της
θέσης και του εργαζομένου. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των
καθηκόντων μου, είχα ιδιαίτερη βοήθεια από τους παλαιότερους και πιο
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έμπειρους συναδέλφους μου. Επίσης ήταν πολύ χρήσιμο το Portal της SAP, όπου
μπορούσα να ψάξω για λύσεις σε προβλήματα που αντιμετώπισα, τα οποία είχαν
αντιμετωπίσει και άλλοι χρήστες παλαιότερα.
Τέλος, ένα εμπόδιο που θεωρώ πως υπάρχει, είναι η δυσκολία εύρεσης
εκπαιδευτικού υλικού από την SAP. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η SAP μέχρι
και σήμερα προσπαθούσε να κρατήσει πιο κλειστό κύκλωμα και δεν είχε ανοιχτή
πληροφορία προς όλους.
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