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Περίληψη
H Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και είναι μια ευκαιρία για να εργαστεί ο φοιτητής σε
πραγματικό περιβάλλον εργασίας
Μέσα σε αυτήν την τρίμηνη διάρκεια ΠΑ, ο φοιτητής έχει την ευκαιρία:
 να αποκτήσει επαφή με τον εργασιακό χώρο
 να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη
 να αποκτήσει εργασιακές εμπειρίες και προϋπηρεσία
 να δοκιμάσει έναν πιθανό μελλοντικό επαγγελματικό χώρο και να διερευνήσει
τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα
Για να βοηθήσει, όμως, η Πρακτική Άσκηση στην ομαλή εκκίνηση της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός φοιτητή, θα πρέπει η αναζήτηση και η εύρεση
του κατάλληλου φορέα ΠΑ να πραγματοποιηθεί με σύνεση και στρατηγική.
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Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα
1.1 Ορισμός Των δεδομένων Και Της Πληροφορίας.
Με τον όρο δεδομένα εννοούμε όλα τα ακατέργαστα γεγονότα, τα οποία
έχουμε στην διάθεση μας (Ross, 2005). Με τον όρο πληροφορία εννοούμε όλα τα
ακατέργαστα γεγονότα τα οποία έχουμε στην διάθεση μας, με την διαφορά ότι αυτά
βρίσκονται σε ένα δεδομένο και συγκεκριμένο πλαίσιο (Ross, 2005).

1.2. Αξία Των Πληροφοριών.
Για τις περισσότερες επιχειρήσεις η πληροφορία αποτελεί το σημαντικότερο
και πολυτιμότερο κεφάλαιο τους. Οι Davenport και Prusak (1997) υποστηρίζουν ότι
υπάρχουν έξι (6) ιδιότητες, οι οποίες καθιστούν της πληροφορίες πολύτιμες:
1. Η ιδιότητα της ακρίβειας (πόσο ακριβείς είναι οι πληροφορίες που έχουμε
στην διάθεση μας;)
2. Η ιδιότητα της προσβασιμότητας (μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην
πληροφορία όταν την χρειαστούμε;)
3. Η ιδιότητα της επικαιρότητας (πόσο επίκαιρη είναι η πληροφορία που
έχουμε στην διάθεση μας;)
4. Η ιδιότητα της δέσμευσης (είναι ικανές οι πληροφορίες που έχουμε στην
διάθεση μας να επηρεάσουν μια απόφαση;)
5. Η ιδιότητα της εφαρμογής (είναι οι πληροφορίες που έχουμε στην διάθεση
μας σχετικές με το τρέχον πλαίσιο;)
6. Η ιδιότητα της σπανιότητας (είναι οι πληροφορίες που έχουμε στην διάθεση
μας άγνωστες η εμπιστευτικές;)
Οι ίδιοι ερευνητές (Davenport και Prusak, 1997) υποστηρίζουν ότι μπορούμε
να προσθέσουμε στις πληροφορίες που έχουμε στην διάθεση μας, αν κάνουμε τις
παρακάτω ενέργειες:
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1. Τις περικόψουμε (αν εξαλείψουμε δηλαδή, τις ανακρίβειες)
2. Τις προσθέσουμε ένα πλαίσιο (αν τις συνοψίσουμε, τις ταξινομήσουμε, τις
αναλύσουμε, τις συγκρίνουμε κ.ο.κ.)
3. Αν ενισχύσουμε το ύφος των πληροφοριών μέσω: αποτελεσματικής
παραλλαγής και επίδρασης, δημιουργικής οργάνωσης και εμπνευσμένης
δραματοποίησης.
4. Αν επιλέξουμε σωστά το κατάλληλο μέσο παρουσίασης των πληροφοριών.
Η εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών είναι και ο στόχος των Πληροφοριακών
Συστημάτων (Π.Σ.).

1.3. Ορισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.).
Σύμφωνα με τον Tanenbaum (2000), Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) είναι ένα
σύνολο αλληλένδετων τεχνολογικών πληροφοριών που συνεργάζονται για να
επεξεργαστούν, να αποθηκεύσουν, να ανακτήσουν, να συλλέξουν και να διανείμουν
πληροφορίες. Τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται για να επεξεργάζονται
τα δεδομένα και να παρέχουν υποστήριξη στους ανθρώπους, έτσι ώστε να
λαμβάνονται πιο υπεύθυνα οι αποφάσεις.
Τα κύρια μέρη ενός πληροφοριακού συστήματος συμπεριλαμβάνουν:


Τον υλικό εξοπλισμό (Hardware)



Τα λογισμικά προγράμματα (Software)



Τις βάσεις δεδομένων (Data Bases)



Τα δίκτυα (Networks, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου internet)



Τους ανθρώπους

Όλα τα παραπάνω μέρη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
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Διάγραμμα 1: Στοιχεία Πληροφοριακού Συστήματος

1.4. Πληροφοριακά Συστήματα Kαι Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα.
Οι επιχειρήσεις επενδύουν στα πληροφοριακά συστήματα καθώς πιστεύουν
ότι μέσω αυτών θα αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Tanenbaum, 2000).
Κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους (μεγάλου, μεσαίου, μικρού) χρειάζεται ένα
πληροφοριακό σύστημα ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες και
απαιτήσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τον Wolf (2001) τα πληροφοριακά συστήματα
μαζί με το διαδίκτυο (internet) οδήγησαν τις επιχειρήσεις σε μείωση των δαπανών,
αύξηση των κερδών και είσοδο την παγκόσμια καταναλωτική αγορά.

1.5. Διαχωρισμός Tων Πληροφοριακών Συστημάτων.
O Jantsch (2004) διαχωρίζει τα πληροφοριακά συστήματα σε: Διοικητικά
Πληροφοριακά Συστήματα και σε Λειτουργικά Πληροφοριακά Συστήματα.
1.5.1. Τα Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα.
Τα Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα περιλαμβάνουν επτά (7) τύπους :
1. Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών (Transaction Processing Systems,
TPS)
2. Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου (Office Automation Systems, OAS)
3. Συστήματα Εργασίας Γνώσης (Knowledge Work Systems, KWS)
4. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems,
MIS
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5. Πληροφοριακά Συστήματα Διευθυντών (Executive Information Systems,
EIS)
6. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems, DSS)
7. Διεπιχειρησιακά Συστήματα (Interorganizational Systems, IOS)

1.5.1.1 Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών (Transaction Processing
Systems, TPS).
Τα Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών (TPS) είναι πληροφοριακά
συστήματα που υποστηρίζουν τους υπαλλήλους λειτουργικού επιπέδου σε μια
επιχείρηση ή έναν οργανισμό (Jantsch, 2004). Οι υπάλληλοι σε αυτό το επίπεδο
εκτελούν στερεότυπες καθημερινές συναλλαγές (π.χ. επεξεργασία και αποθήκευση
δεδομένων). Τα συστήματα απογραφής αποθήκης, τα συστήματα σημείου πώλησης
και το σύστημα μισθοδοσίας αποτελούν κάποια παραδείγματα των συστημάτων
επεξεργασίας συναλλαγών.
1.5.1.2. Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου (Office Automation Systems,
OAS).
Τα Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου (OAS) παρέχουν υποστήριξη κυρίως
σε υπάλληλους γραφείου (π.χ. διοικητικούς υπαλλήλους, λογιστές, γραμματείς κ.α.)
Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν, να χρησιμοποιήσουν και να
επεξεργαστούν δεδομένα κατά την εργασία τους, αλλά σπάνια παράγουν καινούργιες
πληροφορίες (Jantsch, 2004).
Δύο παραδείγματα συστήματος αυτοματισμού γραφείου είναι τα λογισμικά
προγράμματα δημιουργίας και επεξεργασίας κειμένου καθώς και τα λογιστικά φύλλα
(spreadsheets).
1.5.1.3. Συστήματα Εργασίας Γνώσης (Knowledge Work Systems, KWS).
Τα Συστήματα Εργασίας Γνώσης (KWS) είναι συστήματα τα οποία απαιτούν
ιδιαίτερη γνώση και εξειδίκευση και χρησιμοποιούνται από άτομα, τα οποία
ονομάζονται εργάτες γνώσης (Jantsch, 2004). Οι εργάτες γνώσεις είναι επαγγελματίες
οι οποίοι παράγουν νέες πληροφορίες. Οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι πολιτικοί
μηχανικοί και οι καθηγητές πανεπιστημίου είναι εργάτες γνώσεις. Καθώς η φύση των
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επαγγελμάτων τους απαιτεί γνώση και εξειδίκευση. Ένα πληροφοριακό σύστημα το
οποίο θα βοηθήσει τον γιατρό να κάνει μια διάγνωση σε ένα ασθενή ή ένα
πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο πολιτικός μηχανικός για να
σχεδιάσει μια κατασκευή αποτελούν παραδείγματα των συστημάτων εργασίας
γνώσης.
1.5.1.4. Πληροφοριακά Συστήματα Διοικήσεως (Management Information
Systems, MIS).
Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) χρησιμοποιούνται από
υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισμών για την εξαγωγή
αναφορών (οικονομικών αναφορών, αναφορών για το προσωπικό κ.α.). Τα
υψηλόβαθμα στελέχη δεν μπορούν να έχουν συνεχή ανάμιξη στις καθημερινές
λειτουργίες των επιχειρήσεων ή των οργανισμών έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μια
πλήρη εικόνα με την οποία θα συντάξουν τις αναφορές τους. Τα πληροφοριακά
συστήματα διοίκησης επεξεργάζονται κατά κύριο λόγο δεδομένα που είναι εσωτερικά
στις επιχειρήσεις ή στους οργανισμούς και προέρχονται συνήθως από τα συστήματα
επεξεργασίας συναλλαγών (TPS). Επομένως τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
συνδέονται και εξαρτώνται από τα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (Jantsch,
2004).
1.5.1.5. Πληροφοριακά Συστήματα Διευθυντών (Executive Information
Systems, EIS).
Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διευθυντών (EIS) έχουν σχεδιαστεί και
προσαρμοστεί έτσι, ώστε να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τις οποίες
χρειάζονται τα ανώτατα στελέχη (Πρόεδροι, Γενικοί Διευθυντές κ.ο.κ.). Τα
πληροφοριακά συστήματα διευθυντών αντλούν όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά
δεδομένα τα οποία έχουν στην διάθεση τους οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί και
εξάγουν ακριβείς πληροφορίες (Jantsch, 2004).
1.5.1.6. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems,
DSS).
Σε αντίθεση με τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης τα οποία στηρίζουν
διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών ώστε να παίρνουν συνηθισμένες
αποφάσεις τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) χρησιμοποιούνται από τα
διευθυντικά στελέχη για την λήψη σύνθετων και ασυνήθιστων αποφάσεων (π.χ. η
επιλογή της ποσότητας ενός προϊόντος προς παραγωγή). Τα συστήματα υποστήριξης
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αποφάσεων χρησιμοποιούν εσωτερικά και εξωτερικά δεδομένα και σε συνδυασμό με
την χρησιμοποίηση σύνθετων αναλυτικών εργαλείων όπως η ανάλυση ευαισθησίας, η
διαμόρφωση μοντέλων προσομοίωσης παράγουν ακριβείς συμπεράσματα (Jantsch,
2004).
1.5.1.7. Διεπιχειρησιακά Συστήματα (Interorganizational Systems, IOS).
Όπως προείπαμε τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
(internet). Με τα διεπιχειρησιακά συστήματα (IOS) δίνεται η δυνατότητα στις
επιχειρήσεις και στους οργανισμούς να συνδεθούν με άλλες επιχειρήσεις ή
οργανισμούς για να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές που επιθυμούν. Τα
διεπιχειρησιακά συστήματα υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας
και συνδέεται άμεσα με όλα τα παραπάνω διοικητικά πληροφοριακά συστήματα
(Jantsch, 2004).
1.5.2. Λειτουργικά Πληροφοριακά Συστήματα.
Πέρα από τις διοικητικές ανάγκες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν και
λειτουργικές ανάγκες. Τα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να μπορούν να
υποστηρίξουν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των τμημάτων τις επιχείρησης
(Οικονομική Διαχείριση – Λογιστήριο, Τμήμα Πωλήσεων και Marketing, Τμήμα
Παραγωγής και Διαδικασιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού κ.α.). Παρακάτω θα
αναφερθούν ορισμένες λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν
μερικά τμήματα της επιχείρησης (Wolf, 2001).
1.5.2.1. Συστήματα Οικονομικών Και Λογιστικής.
Σύμφωνα με τον Ross (2005) οι οικονομικές και λογιστικές λειτουργίες ήταν
οι πρώτες που χρησιμοποιήθηκαν από τα πληροφοριακά συστήματα και ξεκίνησαν να
χρησιμοποιούνται στην δεκαετία του ΄50. Η λογιστική και οικονομική λειτουργία σε
μια επιχείρηση καλύπτει όλους τους εισπρακτέους και πληρωτέους λογαριασμούς,
τον οικονομικό προγραμματισμό, την έκδοση μισθοδοσίας, την ανάλυση των
επενδύσεων και τον οικονομικό έλεγχο μαζί με την επιθεώρηση. Τα λειτουργικά
πληροφοριακά συστήματα των οικονομικών και της λογιστικής υποστηρίζουν όλα τα
διοικητικά επίπεδα της επιχείρησης.
1.5.2.2. Συστήματα Πωλήσεων Και Marketing.
Αρχικά τα συστήματα πωλήσεων και marketing

χρησιμοποιούνταν

αποκλειστικά για πωλήσεις. Με το πέρασμα των ετών οι επιχειρήσεις άλλαξαν
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φιλοσοφία και υιοθέτησαν μια περισσότερο πελατοκεντρική προσέγγιση. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα τα συστήματα πωλήσεων και marketing να γίνουν πιο πολύπλοκα.
Σήμερα το τμήμα πωλήσεων και marketing καλύπτει όλο το κύκλο ζωής των
προϊόντων από την ανάπτυξη μέχρι την εξυπηρέτηση των πελατών (Tanenbaum,
2000).
Τα Συστήματα Αυτοματοποίησης Διαχείρισης Πωλήσεων (Sales Force
Automation, SFA) προσφέρουν στους πωλητές την δυνατότητα: να διαθέτουν ένα
κατάλογο με πιθανούς πελάτες, να παρακολουθούν τις παραγγελίες και να
προγραμματίζουν τις πωλήσεις τους (Tanenbaum, 2000). Τα Συστήματα Διαχείρισης
Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management, CRM) ενοποιούν όλες
τις λειτουργίες των πωλήσεων και του marketing σε ένα σύστημα παρέχοντας
επιπλέον την δυνατότητα να συνδεθούν με διαφορετικά συστήματα (Tanenbaum,
2000).
1.5.2.3. Συστήματα Παραγωγής Και Διαδικασιών.
Τα συστήματα παραγωγής και διαδικασιών μπορεί να είναι από πολύ απλά
έως αρκετά πολύπλοκα (Ross, 2005), καθώς αφορούν τον σχεδιασμό και την
παραγωγή των προϊόντων των επιχειρήσεων.
1.5.2.4. Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human
Resources Management)
Ο άνθρωπος μαζί με την πληροφορία αποτελούν τα σημαντικότερα κεφάλαια
για μία επιχείρηση (Wolf, 2001). Τα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
(HRM) καλύπτουν όλες τις ανάγκες τις επιχείρησης για την διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού (από την παροχή επιδομάτων στους εργαζόμενους της
επιχείρησης μέχρι, την κάλυψη μίας κενής θέσης εργασίας μέσα στην επιχείρηση). Το
internet αποτελεί ισχυρό σύμμαχο των συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού καθώς ενισχύει της δυνατότητες του (π.χ. λήψη περισσοτέρων
βιογραφικών σημειωμάτων με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Επιπλέον τα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ενοποιούνται με άλλα
οργανωτικά συστήματα και προσφέρουν καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού. Όλα τα παραπάνω συστήματα, διοικητικά και λειτουργικά ενοποιούνται
μέσω του Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource
Planning Systems, E.R.P.). Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(E.R.P.) θα εξεταστούν αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 2ο Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(E.R.P.)
2.1. Εισαγωγή Στα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(E.R.P.)
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 δημιουργήθηκαν και κυκλοφόρησαν τα
πρώτα

Συστήματα

Διαχείρισης

Επιχειρησιακών

Πόρων

E.R.P.

(Ptak

και

Schragenheim, 2004). Τα συστήματα Ε.R.P. αποτελούν βασικό και αναντικατάστατο
πληροφοριακό σύστημα για τις επιχειρήσεις, καθώς συνδυάζουν όλες τις λειτουργικές
και διοικητικές πληροφοριακές εφαρμογές που χρειάζεται μια επιχείρηση για να
λειτουργήσει και να αναπτυχθεί (Beheshti, 2006). Τα συστήματα E.R.P. αποτελούνται
από ένα σύνολο υποσυστημάτων (modules). Το κάθε υποσύστημα είναι υπεύθυνο για
την εκτέλεση και λειτουργία μιας εφαρμογής, η οποία αντιστοιχεί σε ένα επιμέρους
τμήμα της επιχείρησης (Beheshti, 2006; Gupta, 2000). Τα συστήματα E.R.P. πέρα από
τις εκτελεστικές λειτουργίες που διαθέτουν προσφέρουν και υποστήριξη στην λήψη
αποφάσεων στην ανώτατη διοίκηση των τμημάτων των επιχειρήσεων ( Beheshti,
2006; Lo και Yim, 2005). Σήμερα με την διαρκή και ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας,
καθώς και με την μείωση που υπάρχει στις τιμές των ηλεκτρονικών υπολογιστών και
των λοιπών περιφερειακών συσκευών, η υιοθέτηση και εγκατάσταση ενός
συστήματος E.R.P. αποτελεί τώρα πια δυνατότητα και για τις μικρές και για τις
μεσαίες επιχειρήσεις. Καθώς μέχρι πρότινος μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν αυτή
τη δυνατότητα (Gupta, 2000; John και Yim, 2001).
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρακολουθήσουμε την ιστορική αναδρομή και
εξέλιξη των συστημάτων E.R.P.. Στην συνέχεια θα εξετάσουμε την αρχιτεκτονική
τους δομή, την λειτουργικότητα και τα υποσυστήματα (modules) των συστημάτων.
Θα αναφερθούμε τους δέκα (10) καλύτερους κατασκευαστές - προμηθευτές των
συστημάτων
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E.R.P..

Έπειτα

θα

παραθέσουμε

τα

πλεονεκτήματα

και

τα

μειονεκτήματα από την εφαρμογή των συστημάτων, τα κριτήρια επιλογής και την
προετοιμασία εφαρμογής των συστημάτων. Τέλος θα δούμε τους λόγους για τους
οποίους αποτυγχάνουν τα συστήματα E.R.P. όταν εφαρμόζονται.

2.2. Ιστορική Αναδρομή Και Εξέλιξη Των Συστημάτων Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.)
Όπως αναφέραμε τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.)
έκαναν την εμφάνιση τους στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η ιστορία τους όμως
ξεκινάει στις αρχές της δεκαετίας τους 1920 όπου δημιουργείται η ανάγκη για την
διαχείριση και καταγραφή των αποθεμάτων (Inventory Management) από τις
επιχειρήσεις (Ptak και Schragenheim, 2004).
Την δεκαετία του 1950 κάνουν την εμφάνιση τους οι πρώτοι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και δημιουργείται το πρώτο πρόγραμμα διαχείρισης των αποθεμάτων
όπου σχεδιάζει και την παραγωγή (1953). Το πρόγραμμα αυτό είναι γνωστό ως
Λογισμικό Επεξεργασίας Υλικού (Bill Of Material Processor, B.O.M.P.) (Ptak και
Schragenheim, 2004).
Τις αρχές της δεκαετίας του 1960 δημιουργούνται από εταιρείες κατασκευής
λογισμικού τα πρώτα προγράμματα για την διευκόλυνση των επιχειρηματικών
διαδικασιών. Τα προγράμματα αυτά θα ονομαστούν Ηλεκτρονικά Συστήματα
Σημείου Αναπαραγγελίας (Reorder Point, RO.P) (Ptak και Schragenheim, 2004). Τα
προγράμματα αυτά είχαν δύο (2) εφαρμογές την οικονομική ποσότητα παραγγελίας
και το οικονομικό σημείο ξαναπαραγγελίας.
Το 1965 δημιουργήθηκε ένα λογισμικό πρόγραμμα που σκοπό είχε τον
σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των υλικών των προϊόντων που παρήγαγαν οι
βιομηχανικές μονάδες. Η εφαρμογή αυτή ονομαζόταν Σχεδιασμός των Απαιτήσεων
Υλικού (Material Requirements Planning, M.R.P.) (Ptak και Schragenheim, 2004). Τo
1972 τα συστήματα σχεδιασμού απαιτήσεων υλικού εξελίσσονται σε Συστήματα
Απαιτήσεων Υλικού Κλειστού Βρόχου (Closed Loop Material Requirements
Planning, C.L.M.R.P.). Τα συστήματα αυτά περιέχουν περισσότερα υποσυστήματα
και θεωρούνται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα συστήματα σχεδιασμού
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απαιτήσεων υλικού και στα συστήματα σχεδιασμού παραγωγικών πόρων (Ptak και
Schragenheim, 2004).
Το 1980 αλλάζουν τελείως τα επιχειρησιακά λειτουργικά συστήματα καθώς
εμφανίζονται τα πρώτα λογισμικά προγράμματα που αφορούν τον προγραμματισμό
και

σχεδιασμό

όλων

των

επιχειρησιακών

πόρων

των

παραγωγικών

και

κατασκευαστικών μονάδων (Ptak και Schragenheim, 2004).
Τα προγράμματα αυτά θα μείνουν στην ιστορία με το όνομα Συστήματα
Προγραμματισμού Παραγωγικών Πόρων ΙΙ (Manufacturing Resource Planning
Systems II, M.R.P. II). Τα συστήματα M.R.P. II άνοιξαν το δρόμο για τα συστήματα
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (E.R.P.) (Ptak και Schragenheim, 2004). Το κοινό
σημείο που είχαν όλα τα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα ήταν ότι
διαχειρίζονταν την κάθε τους εφαρμογή ξεχωριστά, χωρίς να υπάρχει ενοποίηση
ανάμεσα στις εφαρμογές και επομένως δεν υπήρχε ενοποίηση ανάμεσα στα τμήματα
των επιχειρήσεων (John και Yim, 2001). Η αστοχία των παραπάνω πληροφοριακών
συστημάτων οδήγησε το 1990 τις εταιρείες κατασκευής επιχειρησιακών λογισμικών
να δημιουργήσουν τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise
Resource Planning Systems, E.R.P.) (Gupta, 2000; John και Yim, 2007). Το ξεχωριστό
και ιδιαίτερο πλεονέκτημα που έχουν τα συστήματα E.R.P. είναι ότι μπορούν και
ενοποιούν όλες τις διοικητικές και λειτουργικές πληροφορικές εφαρμογές κάτω από
ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Έχοντας ως περεταίρω αποτέλεσμα την
ενοποίηση όλων των τμημάτων της επιχείρησης (Gupta, 2000; John και Yim, 2001).
Η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη που σημειώνεται την περίοδο 2000 οδηγεί
στην εξαγορά των μικρότερων εταιριών κατασκευής λογισμικών συστημάτων E.R.P.
από μεγάλες εταιρίες, κολοσσούς του κλάδου (Hofmann, 2008; John και Yim, 2007).
Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί κατακόρυφα η ανταγωνιστικότητα
στον κλάδο αυτό, με συνέπεια οι εταιρίες κατασκευής λογισμικού να επενδύουν όλο
και μεγαλύτερα ποσά στην δημιουργία καινοτομιών επάνω στα συστήματα E.R.P.
έχοντας τώρα πια και σαν σύμμαχο το διαδίκτυο (internet), το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο εργαλείο των συστημάτων (Hofmann, 2008; Jinping και Wenjie, 2011).
Το διαδίκτυο επέφερε τρομερές αλλαγές στα συστήματα E.R.P., καθώς άλλαξε
την δομή τους. Η νέα δομή των συστημάτων ήταν βασισμένη στο διαδίκτυο (web
based systems) (Ptak και Schragenheim, 2004). Τα διαδικτυακά αυτά συστήματα
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έχουν το πλεονέκτημα ότι αποθηκεύουν όλα τους τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε
ένα εξυπηρετητή - πάροχο (server) και διατίθενται ανά πάσα ώρα και στιγμή και
ανεξαρτήτως τόπου - περιβάλλοντος σε ένα χρήστη – πελάτη) (Στεφάνου και
Μπιάλας, 2007). Η αρχιτεκτονική δομή των συστημάτων E.R.P. θα εξηγηθεί
καλύτερα στην παρακάτω ενότητα. Μία ακόμα αλλαγή που επέφερε ο συνδυασμός
συστήματα E.R.P. και διαδίκτυο ήταν η εξέλιξη και επέκταση των συστημάτων σε
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΙΙ (Enterprise Resource Planning
Systems II, E.R.P. II). Στα συστήματα E.R.P. II προστέθηκαν περισσότερες
εφαρμογές όπως αυτές της Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer
Relationship Management, C.R.M.), της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply
Chain Management, S.C.M), του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce) και πολλών
άλλων διαδικτυακών εφαρμογών που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να καταστούν
εφικτές λόγω έλλειψης του διαδικτύου (Beheshti, 2006; Gupta, 2000; Hofmann,
2008; Jinping και Wenjie, 2011).
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Εικόνα 1: Ιστορική Εξέλιξη των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.

2.3. Αρχιτεκτονική Δομή Των Συστημάτων Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.)
Σύμφωνα με τους Στεφάνου και Μπιάλα (2007) η αρχιτεκτονική δομή των
συστημάτων E.R.P. βασίζεται στο περιβάλλον επικοινωνίας των ηλεκτρονικών
υπολογιστών που είναι γνωστό ως αρχιτεκτονικό πρότυπο Πελάτη / Εξυπηρετητή
(Client / Server, C/S). Τα συστήματα πελάτη / εξυπηρετητή (C/S) διακρίνονται
κυρίως σε Three - Tier Client / Server και Two - Tier Client / Server. Σε ένα
περιβάλλον Πελάτη / Εξυπηρετητή (C/S) οι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
(Personal Computers, P.C.) ή εργασιακοί σταθμοί οι οποίοι ονομάζονται Πελάτες
(Clients, C) (Clients ονομάζονται επίσης τα desktop ή τα front end systems, καθώς
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επίσης και το presentation layer και presentation server) συνδέονται μέσω ενός
δικτύου με ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος έχει τον ρόλο του Εξυπηρετητή
(Server, S). Η αρχιτεκτονική δομή πελάτη / Εξυπηρετητή (C/S) καθιστά εφικτό τον
διαχωρισμό σύνθετων επιχειρησιακών λειτουργιών σε τουλάχιστον δύο (2) ή και
ακόμα περισσότερα τμήματα (components). Η παραπάνω διαδικασία έχει ως
αποτέλεσμα όλος ο φόρτος των εργασιών που εκτελεί το σύστημα να διανέμεται
μέσω του δικτύου σε διαφορετικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η κατανομή αυτή
των εργασιών από τον εξυπηρετητή (server) βοηθά στην ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη επεξεργασία των εφαρμογών (Στεφάνου και Μπιάλας, 2007).
2.3.1. Three – Tiered Client / Server
Όλα τα σύγχρονα συστήματα E.R.P. έχουν σχεδιαστεί βάσει του
αρχιτεκτονικού υποδείγματος επικοινωνίας υπολογιστών ΄΄Three – Tiered Client /
Server΄΄(Στεφάνου και Μπιάλας, 2007). Το παραπάνω υπόδειγμα αποτελείται από
τους εξής ΄΄tiers΄΄ ή ΄΄layers΄΄ ή ΄΄servers΄΄:
Database Layer: Στο λογισμικό αυτό επίπεδο διαχειρίζονται όλα τα δεδομένα
της εφαρμογής και οι βάσεις δεδομένων αποθηκεύονται σε πίνακες (π.χ. στοιχεία
προμηθευτών και πελατών, λογιστικά στοιχεία, δεδομένα παραγωγής και πωλήσεων
κ.α.). Έπειτα γίνεται εγκατάσταση του λογισμικού της database στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές οι οποίοι επικοινωνούν μέσω ενός λογισμικού δικτύου με άλλους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές διοχετεύοντας τους όλα τα δεδομένα (Στεφάνου και
Μπιάλας, 2007).
Application Layer: Το τμήμα αυτό της αρχιτεκτονικής δομής αποτελεί
ουσιαστικά την εφαρμογή (application), η λογισμική αυτή εφαρμογή διαχειρίζεται και
επεξεργάζεται τους πίνακες που έχουν δημιουργηθεί από τις βάσεις δεδομένων,
καθώς και τα επιχειρηματικά δεδομένα. Οι εφαρμογές αυτές αποθηκεύονται
αποκλειστικά σε εξυπηρετητές (servers). Τα πιο γνωστά λογισμικά εφαρμογής είναι
το Sap, το Oracle Suite και το Microsoft Navision (Στεφάνου και Μπιάλας, 2007).
Presentation Layer: Στο τμήμα αυτό γίνεται η διαχείριση της επικοινωνίας
που υπάρχει μεταξύ συστήματος και χρήστη (αλληλεπίδραση συστήματος). Το τμήμα
αποτελείται από πολλούς προσωπικούς υπολογιστές (clients) οι οποίοι είναι
κατανεμημένοι σε διάφορα τμήματα της επιχείρησης και εμφανίζονται στις οθόνες
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αυτών όλα τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των δεδομένων. Η αλληλεπίδραση
του χρήστη με το σύστημα διεξάγεται σε ένα φιλικό ως προς το χρήστη γραφικό
περιβάλλον, το οποίο είναι γνωστό με τον όρο G.U.I. (Graphical User Interface)
(Στεφάνου και Μπιάλας, 2007).
2.3.2. Two – Tiered Client / Server
Στο αρχιτεκτονικό υπόδειγμα Two – Tiered Client / Server ο εξυπηρετητής
(server) βασίζεται σε μια βάση δεδομένων (database server). Τις οποίες διαχειρίζεται
με την βοήθεια ενός συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων, με την λογική του
συστήματος (λογισμικό εφαρμογής) και το G.U.I. που κατανέμεται στους
συνδεδεμένους

ηλεκτρονικούς

υπολογιστές

του

συστήματος

(clients).

Το

αρχιτεκτονικό υπόδειγμα Two – Tiered Client / Server δεν είναι τόσο αποτελεσματικό
όσο το υπόδειγμα Three – Tiered Client / Server (Στεφάνου και Μπιάλας, 2007).

Εικόνα 2: Αρχιτεκτονικό Υπόδειγμα Client / Server (C/S)
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2.4. Λειτουργικότητα Και Υποσυστήματα (Modules) Των
Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.)
Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.) εφαρμόζονται σε
κάθε τμήμα της επιχείρησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζεται η δομή, οι
διαδικασίες, ο έλεγχος, η λήψη αποφάσεων, η απόδοση και ο φόρτος εργασίας όλων
των μελών της επιχείρησης (από τους υφιστάμενους μέχρι τους προϊστάμενους)
(Seethamraju, 2005). Για τον παραπάνω λόγο τα συστήματα E.R.P. δεν αποτελούν
απλώς ένα σύστημα το οποίο διεκπεραιώνει καθημερινά όλες τις διαδικασίες που
πρέπει να πραγματοποιηθούν σε μία επιχείρηση, αλλά συμμετέχει στον έλεγχο και
στον στρατηγικό σχεδιασμό που πραγματοποιείται από την ανώτατη διοίκηση.
(Beheshti, 2006; Lo και Yim, 2005).
Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.) απαρτίζονται από
ένα σύνολο Υποσυστημάτων (Modules) (Beheshti, 2006). Τα υποσυστήματα αυτά
αποτελούν εφαρμογές λογισμικού και δρουν για κάθε επιμέρους τμήμα της
επιχείρησης. (Gupta, 2000). Τα υποσυστήματα που συμπεριλαμβάνει μία επιχείρηση
στο σύστημα E.R.P. που εγκαθιστά καθορίζονται από τις λειτουργίες και διοικητικές
της ανάγκες, καθώς επίσης και από τις δυνατότητες του ίδιου του συστήματος να
εκτελέσει και να υποστηρίξει τις λειτουργικές και διοικητικές ανάγκες της
επιχείρησης. (Lο και Yim, 2005). Τα δημοφιλέστερα υποσυστήματα που συναντάμε
σε ένα πλήρες Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.) είναι τα εξής:
2.4.1. Υποσύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Management,
H.R.M.) αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των Συστημάτων Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.) καθώς διαχειρίζονται το πολυτιμότερο και
σημαντικότερο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, το ανθρώπινο δυναμικό. Οι πιο
διαδεδομένες εργασίες που εκτελούν τα συστήματα E.R.P. στο τμήμα αυτό είναι: η
έκδοση Μισθοδοσίας (Payroll), η Διαχείριση του Προσωπικού (Personnel
Management), η Εκπαίδευση του Προσωπικού (Training), τα Ταξίδια και τα Έξοδα
Κίνησης του Προσωπικού (Travel Expenses) (Ptak και Schragenheim, 2004).
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2.4.2. Υποσύστημα Σχεδιασμού Παραγωγής
Το υποσύστημα Σχεδιασμού Παραγωγής (Planning Production Module, P.P.)
αφορά κυρίως τις παραγωγικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Οι κύριες
λειτουργίες που εκτελούνται στο υποσύστημα αυτό είναι οι εξής: Σχεδιασμός
Παραγωγής (Planning Production), Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικού (Material
Requirements Planning, M.R.P.), Διαχείριση Ποιότητας (Quality Management),
Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory Management), Διαχείριση Έργου (Project
Management), Αξιολόγηση Προμηθευτών (Vendor Evaluation) και Προμήθεια
Υλικών (Purchasing Material) (Ptak και Schragenheim, 2004).
2.4.3. Υποσύστημα Πωλήσεων Και Marketing
Οι Πωλήσεις και το σωστό Marketing γενικότερα, αποτελούν το κυρίαρχο
ζητούμενο για κάθε επιχείρηση. Το υποσύστημα των πωλήσεων και του marketing
διαχειρίζεται τις εξής διεργασίες: Οργάνωση και Διαχείριση Παραγγελιών
(Organization and Management Order), Διαχείριση Πωλήσεων (Sales Management),
Τιμολόγηση (Pricing), Οργάνωση και Προγραμματισμό Πωλήσεων (Sales Planning)
και Εξυπηρέτηση των Πελατών Μετά την Πώληση (After Sales Service) (Ptak και
Schragenheim, 2004).
2.4.4. Υποσύστημα Οικονομικής Και Λογιστικής Διαχείρισης
Το υποσύστημα αυτό διαχειρίζεται όλες τις οικονομικές λειτουργίες μίας
επιχείρησης με τις σημαντικότερες λειτουργίες που εκτελούνται να είναι αυτές τις:
Διαχείρισης

και

Καταχώρησης

των

Εισπρακτέων Λογαριασμών

(Accounts

Receivable), Διαχείρισης και Καταχώρησης των Πληρωτέων Λογαριασμών (Accounts
Payable), Διαχείρισης Κόστους (Cost Management), Γενικής Λογιστικής (General
Ledger) και τις Διαχείρισης Ρευστών Διαθεσίμων (Cash Flow Management) (Ptak και
Schragenheim, 2004).
2.4.5. Υποσύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain
Management S.C.M.)
Το υποσύστημα αυτό διαχειρίζεται όλη την επικοινωνία μεταξύ της
επιχείρησης, των προμηθευτών και των πελατών της. Το υποσύστημα διαχειρίζεται
την έγκαιρη προμήθεια υλών για την επιχείρηση καθώς και την έγκαιρη παράδοση
προϊόντων και εμπορευμάτων στους πελάτες. Μερικές από τις λειτουργίες του
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υποσυστήματος είναι οι εξής: η Αποστολή Προϊόντων και Εμπορευμάτων (Shipping
Goods), η Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory Management), και ο Σχεδιασμός της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Planning) (Ptak και Schragenheim, 2004).
2.4.6. Υποσύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer
Relationship Management C.R.M.)
Το υποσύστημα αυτό διαχειρίζεται τις σχέσεις μεταξύ επιχείρησης και
πελατών σύμφωνα με την υπάρχουσα πελατοκεντρική θεωρεία που ασπάζονται οι
περισσότερες επιχειρήσεις. Οι κυριότερες διεργασίες που πραγματοποιούνται μέσω
του άνωθεν υποσυστήματος είναι οι εξής: Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer
Service), Επικοινωνία Πελατών (Customer Contact) και Αυτοματοποίηση των
Πωλήσεων (Sales Force Automation, S.F.A.) (Ptak και Schragenheim, 2004).

2.5. Δέκα (10) Εμπορικότεροι Κατασκευαστές Συστημάτων
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.)
Σύμφωνα με την έγκυρη ιστοσελίδα www.enterpriseinnovation.net η αγορά
των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.) μεγαλώνει περίπου
δέκα τοις εκατό (10%) κάθε χρόνο από το 2006 και έπειτα (παρά την οικονομική
κρίση). Το παραπάνω γεγονός έχει ως συνέπεια την γιγάντωση των εταιρειών που
αναπτύσσουν τα εν λόγω συστήματα. Οι προμηθευτές των συστημάτων E.R.P.
χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: Tier I, Tier II και Tier III. Η κατηγοριοποίηση
πραγματοποιείται ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων που παρέχουν τις
υπηρεσίες τους.
Σύμφωνα πάντα με την ίδια ιστοσελίδα (www.enterpriseinnovation.net) στην
κατηγορία Tier I ανήκουν λίγες επιχειρήσεις, καθώς για να ενταχθούν στην κατηγορία
αυτή θα πρέπει να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο
δολάρια. Κύριοι προμηθευτές των επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία Tier I
είναι οι δύο μεγαλύτεροι προμηθευτές συστημάτων E.R.P. η SAP και η Oracle. Στην
κατηγορία Tier II συναντάμε επιχειρήσεις στις οποίες ο κύκλος εργασιών ανέρχεται
από πενήντα εκατομμύρια μέχρι και ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Ενώ στην
κατηγορία Tier III ανήκουν οι περισσότερες επιχειρήσεις στον κόσμο καθώς ο κύκλος
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εργασιών τους ανέρχεται μέχρι πενήντα εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με στοιχεία
που συλλέχθηκαν από την ιστοσελίδα (www.enterpriseinnovation.net) αυτοί είναι οι
εννιά (9) εμπορικότεροι κατασκευαστές Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Πόρων (E.R.P.).

Πίνακας 1: Εννιά (9) Εμπορικότεροι Κατασκευαστές Συστημάτων E.R.P.

Στις επόμενες παραγράφους θα αναφέρουμε μερικά πράγματα για τους δέκα
εμπορικότερους κατασκευαστές συστημάτων E.R.P..
2.5.1. SAP.
Η SAP είναι μια Γερμανική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1972 από πέντε
πρώην Μηχανικούς της IBM και αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στον χώρο των
Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.) καθώς και την τρίτη
μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής λογισμικού στον κόσμο. Η τρέχουσα έκδοση του
λογισμικού της (SAP HANA) της επιτρέπει να διαχειρίζεται περισσότερους από
30.000 πίνακες σχεσιακών βάσεων δεδομένων και να εξυπηρετεί πολύπλοκες
επιχειρησιακές καταστάσεις. Η SAP αποτελεί επίσης την νούμερο ένα εταιρεία που
εμπιστεύονται όλες οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία TIER I και TIER II
(www.enterpriseinnovation.net).
2.5.2. Oracle.
Η Oracle είναι μία Αμερικάνικη εταιρεία η οποία είναι περισσότερο γνωστή
για τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων της. Η εταιρεία αποτελούσε για πολλά χρόνια και
συγκεκριμένα από το 1970 την κατασκευάστρια εταιρεία για τις βάσεις δεδομένων
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της SAP. Από το 2004 και έπειτα η Oracle άρχισε να αναπτύσσει εξολοκλήρου
συστήματα E.R.P. με αποτέλεσμα να καταξιωθεί ως ο νούμερο δύο κατασκευαστής
συστημάτων E.R.P. στην κατηγορία Tier II (www.enterpriseinnovation.net).
2.5.3. Microsoft.
Η Microsoft με την ανάπτυξη του Microsoft Dynamics Navision επεκτείνεται
και στον κλάδο του επιχειρησιακού λογισμικού, προσφέροντας λύσεις σε επιχειρήσεις
που ανήκουν κυρίως στην κατηγορία Tier II και Tier III. Ισχυρά πλεονεκτήματα για
το Microsoft Dynamics Navision αποτελούν το πολύ φιλικό ως προς την χρήση
περιβάλλον του συστήματος και το ισχυρό Brand Name της εταιρείας τα οποίο
βοηθούν το σύστημα να αναρριχηθεί στην τρίτη θέση της κατάταξης των
κατασκευαστών (www.enterpriseinnovation.net).
2.5.4. Infor.
Η Infor είναι μια Αμερικάνικη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2002 και
κατασκευάζει αποκλειστικά επιχειρησιακά λογισμικά. Το πληροφοριακό της σύστημα
E.R.P. ονομάζεται ΄΄ENXSUITE΄΄ και απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις οι οποίες
ανήκουν στην κατηγορία Tier II. Λόγω της επιθετικής πολιτικής την οποία έχει
θεσπίσει η εταιρεία, βρίσκεται στην τέταρτη θέση της σχετικής κατάταξης
(www.enterpriseinnovation.net).
2.5.5. Epicor.
Η Epicor είναι και αυτή μια Αμερικάνικη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1972
και ασχολείται με την ανάπτυξη επιχειρησιακών λογισμικών. Η εταιρεία έχει
παρουσία σε πάνω από 150 χώρες και πωλήσεις που ξεπερνούν τις 20.000 σε
επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία Tier II. Η εταιρεία λόγω της
συνολικής της δράσης κατατάσσεται στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας
(www.enterpriseinnovation.net).
2.5.6. Lawson.
Η Lawson είναι μία Αμερικάνικη εταιρεία η οποία έχει εξαγορασθεί από την
Infor εδώ και μερικά χρόνια. Έχει παρουσία σε πάνω από 68 χώρες και
εγκαταστάσεις που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 4.500 σε επιχειρήσεις που
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ανήκουν στην κατηγορία Tier II. Η εταιρεία βρίσκεται στην έκτη θέση της λίστας
(www.enterpriseinnovation.net).
2.5.7. QAD.
Η QAD είναι μια Αμερικάνικη εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού η οποία
ιδρύθηκε το 1979. Η QAD είναι από τις πρώτες εταιρείες που συνέδεσαν τα
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων E.R.P. με το διαδίκτυο. Οι πελάτες
της είναι επιχειρήσεις που ανήκουν κυρίως στις κατηγορίες Tier II και Tier III. Η
εταιρεία

βρίσκεται

στην

έβδομη

θέση

της

σχετικής

κατάταξης

(www.enterpriseinnovation.net).
2.5.8. Sage.
Η Sage είναι μία Βρετανική εταιρεία που ασχολείται με την ανάπτυξη
πληροφοριακών λογισμικών συστημάτων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1981 άλλα άρχισε
να σχεδιάζει λογισμικά από το 1984 και έπειτα. Οι πελάτες της αποτελούνται από
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη και κατατάσσονται στις
κατηγορίες Tier II και Tier III. Η Sage κατατάσσεται στην όγδοη θέση της λίστας
(www.enterpriseinnovation.net).
2.5.9. IFS.
Η IFS είναι μια Σουηδική εταιρεία που απασχολεί περίπου 2700 εργαζόμενους
και δραστηριοποιείται σε πάνω από 50 χώρες ανά τον κόσμο. Η εταιρεία έχει δώσει
έμφαση στην σχεδίαση του γραφικού της περιβάλλοντος, ώστε να είναι πολύ φιλικός
ως προς τον χρήστη. Πελάτες της εταιρείας είναι επιχειρήσεις που ανήκουν ως επί το
πλείστων στην κατηγορία Tier III. Η IFS βρίσκεται στην ένατη θέση της λίστας
(www.enterpriseinnovation.net).
2.5.10. Consona Corporation.
Η Consona Corporation είναι μια Αμερικάνικη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το
2003 και κατασκευάζει αποκλειστικά επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα και
ασχολείται και με την επιχειρηματική συμβουλευτική. Οι πελάτες της Consona
Corporation ανήκουν στις κατηγορίες Tier II και Tier III. Η εταιρεία βρίσκεται στην
τελευταία θέση της σχετικής λίστας (www.enterpriseinnovation.net).
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2.6. Πλεονεκτήματα Και Μειονεκτήματα
Από την στιγμή που τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(E.R.P.) δρουν σε μία επιχείρηση είναι φυσικό να επιφέρουν και κάποια
αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά έπειτα αξιολογούνται και προκύπτουν κάποια
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την εφαρμογή των συστημάτων E.R.P. στις
επιχειρήσεις. Πολλές μελέτες έχουν γίνει για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
των συστημάτων με τα σημαντικότερα ευρήματα να είναι τα εξής:
2.6.1. Πλεονεκτήματα
Με Την Εφαρμογή Των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
δημιουργούνται τα παρακάτω οφέλη για την επιχείρηση:


Καταργείται η πολλαπλή εισαγωγή των ίδιων δεδομένων σε διάφορα
πληροφοριακά συστήματα, αφού προσφέρουν ενοποίηση όλων των
λειτουργειών εμπορίας (πωλήσεων και αγορών) , προγραμματισμού και
παρακολούθησης παραγωγής, οικονομικών και υπόλοιπων διοικητικών
λειτουργιών σε ένα μοναδικό σύστημα (Τατσιόπουλος Η., Χατζηγιαννάκης Δ,
2008).



Μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα της μηχανογραφικής υποστήριξης της
επιχείρησης, καθώς χρησιμοποιείται μόνο ένα σύστημα. (Τατσιόπουλος Η.,
Χατζηγιαννάκης Δ, 2008)



Γίνεται τυποποίηση και κεντρικός έλεγχος των βασικών εργασιών της
επιχείρησης. (Τατσιόπουλος Η., Χατζηγιαννάκης Δ, 2008)



Οι καθημερινές επιχειρηματικές διαδικασίες γίνονται πιο γρήγορα με
αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση τους και αύξηση της παραγωγικότητας.
(Τατσιόπουλος Η., Χατζηγιαννάκης Δ, 2008)
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Η έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση οδηγεί στη λήψη καλύτερων και
ταχύτερων αποφάσεων και στη βελτίωση της αποδοτικότητας. (Τατσιόπουλος
Η., Χατζηγιαννάκης Δ, 2008)



Βελτιώνεται η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων
οργανωτικών μονάδων της επιχείρησης, λόγω της ταχύτατης ανταλλαγής
πληροφοριών. (Τατσιόπουλος Η., Χατζηγιαννάκης Δ, 2008)



Παρέχουν τη δυνατότητα επανασχεδιασμού, βελτίωσης των υφιστάμενων
διαδικασιών και επαναπροσδιορισμού των στόχων της επιχείρησης.
(Τατσιόπουλος Η., Χατζηγιαννάκης Δ, 2008)



Υποστηρίζουν τη διεύρυνση της επιχείρησης σε νέους πελάτες, νέα προϊόντα,
καθώς

και

γεωγραφικές

περιοχές.

Αυτά

αποτελούν

υποδομή

για

δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου. (Τατσιόπουλος Η., Χατζηγιαννάκης
Δ, 2008)


Τα συστήματα E.R.P αποτελούν μονόδρομο για τις πολυεθνικές εταιρείες,
γιατί λειτουργούν διεθνώς σε πολυεταιρικό και πολύγλωσσο περιβάλλον με
διαφορετικά νομίσματα, διαφορετικά λογιστικά συστήματα και παρέχουν
προϊόντα

και

υπηρεσίες

σε

όλο

τον

κόσμο.

(Τατσιόπουλος

Η.,

Χατζηγιαννάκης Δ, 2008)


Η επιχείρηση προσαρμόζεται πιο γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς και στις
αλλαγές των προτεραιοτήτων από τους πελάτες, καθώς γίνεται πιο γρήγορα η
αναπροσαρμογή των προγραμμάτων και των παραγγελιών(Τατσιόπουλος Η.,
Χατζηγιαννάκης Δ, 2008).



Τα συστήματα E.R.P. είναι ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα τα
οποία προσφέρουν ποιοτικές και χωρίς πλεονασμό πληροφορίες (Gupta,
2000).



Όλοι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και
πληροφορίες ανά πάσα ώρα και στιγμή (Gupta, 2000).



Η χρήση ενός E.R.P. συστήματος δίνει τη δυνατότητα τήρησης όσο το
δυνατόν μικρότερων αποθεμάτων, πρώτων υλών και τελικών προϊόντων και
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την παρακολούθηση αυτών, μέσω της επιλογής της σωστής μεθόδου
παραγωγής,

παραγγελιοληψίας

και

ανταλλαγής

προϊόντων

μεταξύ

εργοστασίων της ίδια της επιχείρησης(Stein,1999).


Τα συστήματα E.R.P. μειώνουν τον χρόνο ελέγχου των λειτουργιών και
βελτιστοποιούν την διαχείριση του ελέγχου (Seethamraju, 2005).
Τα συστήματα E.R.P. μειώνουν τον χρόνο των επιχειρηματικών διαδικασιών
(π.χ. μείωση του χρόνου παραγγελιοληψίας) (Seethamraju, 2005).



Τα συστήματα E.R.P. συμβάλουν στην ικανοποίηση των πελατών και στην
καλύτερη εξυπηρέτηση τους (Hsu και Chen, 2004).



Τα συστήματα E.R.P. βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ της επιχείρησης
των πελατών και των προμηθευτών της (Hsu και Chen, 2004).



Με τη χρήση των E.R.P συστημάτων μειώνονται τα λάθη και οι
καθυστερήσεις με αποτέλεσμα τα προϊόντα να φτάνουν στους πελάτες πιο
γρήγορα. (Chew, Leonard-Barton,Bohn, 1991 )

3.6.2. Μειονεκτήματα
Από Την Εφαρμογή Των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.).


Τα συστήματα E.R.P. έχουν υψηλό κόστος κτήσης και εγκατάστασης
(Στεφάνου και Μπιάλας, 2007).



Η συντήρηση των συστημάτων E.R.P. είναι αρκετά δαπανηρή σαν έξοδο για
την επιχείρηση (Στεφάνου και Μπιάλας, 2007).



H λανθασμένη εφαρμογή ενός συστήματος E.R.P. σε μια επιχείρηση μπορεί
να επιφέρει μεγάλες οικονομικές ζημίες (Στεφάνου και Μπιάλας, 2007).



Η λανθασμένη εισαγωγή δεδομένων και πληροφοριών μεταφέρεται σε όλο το
σύστημα E.R.P. (Gupta, 2000).



Η εγκατάσταση του συστήματος E.R.P. και η εκπαίδευση του προσωπικού για
την χρησιμοποίηση του συστήματος είναι διαδικασίες οι οποίες απαιτούν
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα (Gupta, 2000).
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Οι χρήστες μπορούν να δείξουν απροθυμία κατά την εκπαίδευσης της χρήσης
του συστήματος E.R.P. (resistance to change) (Gupta, 2000).

2.7. Κριτήρια Επιλογής Των Συστημάτων Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.).

Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές στα κριτήρια που θα θέσουν
για την επιλογή του συστήματος E.R.P. το οποίο θα εγκαταστήσουν, γιατί σε
διαφορετική περίπτωση θα υποστούν μεγάλες οικονομικές ζημίες (Στεφάνου και
Μπιάλας, 2007). Στην συνέχεια παρατίθενται μερικά κριτήρια επιλογής συστημάτων
E.R.P. έπειτα από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί.


Το σύστημα E.R.P. το οποίο θα εγκαταστήσει η επιχείρηση πρέπει να είναι
οικονομικά προσιτό και εντός του προϋπολογισμού που έχει θέσει, ώστε να
είναι σε θέση να ελέγχει την απόδοση της επένδυσης αλλά και σε περίπτωση
αποτυχίας του συστήματος να μπορεί να απορροφήσει την ζημία που θα
προκύψει (Lv και Chen, 2010).



Οι προμηθευτές των συστημάτων E.R.P. να έχουν μία καλή εικόνα στην
αγορά. Και να μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη στην επιχείρηση όποτε
αυτή το ζητήσει (Lv και Chen, 2010).



Το επιχειρησιακό σύστημα το οποίο θα προμηθευτεί τελικά η επιχείρηση θα
πρέπει να καλύπτει όσον το δυνατόν καλύτερα τις λειτουργικές και
διοικητικές της απαιτήσεις (Lv και Chen, 2010).



Στο σύστημα E.R.P. θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία, δηλαδή θα πρέπει να
μπορεί να προσαρμοστεί

σύμφωνα με τις ανάγκες και τα θέλω τις

επιχείρησης (Rao, 2000).


Στο σύστημα E.R.P. που θα επιλεχθεί θα πρέπει να υπάρχει πολυπλοκότητα,
δηλαδή θα πρέπει να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες και επιλογές σε
σχέση με άλλα συστήματα (Rao, 2000).
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Το σύστημα E.R.P. θα πρέπει να προσφέρει ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα των
εφαρμογών του (Rao, 2000).

2.8. Προετοιμασία Εφαρμογής Των Συστημάτων Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.)

Κάθε επιχείρηση πριν προβεί στην υιοθέτηση και εγκατάσταση ενός
Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.) θα πρέπει πρώτα να
προετοιμαστεί κατάλληλα σε θέματα που αφορούν την οργάνωση και την λειτουργία
της. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αποφευχθεί η αποτυχία που θα φέρει η
λανθασμένη εφαρμογή του συστήματος E.R.P. και ζημιωθεί σε μεγάλο βαθμό η
επιχείρηση. Οι κυριότερες ενέργειες που πρέπει να κάνει μια επιχείρηση πριν επιλέξει
να εφαρμόσει ένα σύστημα E.R.P. είναι οι ακόλουθες:


Η επιχείρηση θα πρέπει να εξασφαλίσει την σωστή υποδομή με την οποία θα
εφαρμοστεί το σύστημα E.R.P. , ενώ θα πρέπει παράλληλα να υπολογίσει τις
απαιτήσεις των υλικών που θα χρειαστεί (Barker και Frolick, 2003).



Θα πρέπει να εκπαιδεύσει σωστά όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι θα
χρησιμοποιούν το σύστημα E.R.P. έτσι ώστε να μην έχουν πρόβλημα με την
χρήση του (Barker και Frolick, 2003).



Η Επιχείρηση μέσω του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Human
Resources Management, H.R.M.) θα πρέπει να επιλέξει τους κατάλληλους
εργαζόμενους, οι οποίοι θα γίνουν χρήστες του συστήματος (Barker και
Frolick, 2003).



Η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια των
εργαζόμενων για εκμάθηση του συστήματος (E.R.P.) (Barker και Frolick,
2003).



Οι managers θα πρέπει να εξηγήσουν στους εργαζόμενους της ότι η εφαρμογή
του συστήματος E.R.P. θα οδηγήσει στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας
της (Barker και Frolick, 2003).
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Η επιχείρηση θα πρέπει να ορίσει ένα τελικό Server και τον τελικό αριθμό
των πελατών (Clients) (Rao, 2000).



Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει παραρτήματα θα πρέπει να ορίσει αν τα
παραρτήματα αυτά, θα χρησιμοποιούν τον τελικό εξυπηρετητή (Server) που
χρησιμοποιεί η μητρική επιχείρηση ή αν θα πρέπει να δημιουργηθούν άλλοι
αυτόνομοι Server (Rao, 2000).

2.9. Λόγοι Για Τους Οποίους Αποτυγχάνουν Τα Συστήματα
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.)

Πολλές φορές η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Πόρων (E.R.P.) δεν έχει θετικό αποτέλεσμα για την επιχείρηση. Οι κυριότεροι λόγοι
αποτυχίας της εφαρμογής του συστήματος (E.R.P.) είναι οι εξής:


Η επιχείρηση δεν εξετάζει σωστά την εφαρμογή του συστήματος E.R.P. πριν
το εγκαταστήσει (Barker και Frolick, 2003).



Η επιχείρηση αρκετές φορές υπερβαίνει τον προϋπολογισμό (Budget) αλλά
και το χρονοδιάγραμμα που η ίδια έχει θέσει για την εφαρμογή του
συστήματος (E.R.P.) (Barker και Frolick, 2003).



Πολλές φόρες οι εργαζόμενοι – χρήστες του συστήματος E.R.P. δεν μπορούν
να περιγράψουν τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις του συστήματος
(Barker και Frolick, 2003).



Η επιχείρηση εκπαιδεύει τους εργαζόμενους της σε λάθος χρονική στιγμή,
πολλές φορές πριν εγκατασταθεί το σύστημα (Beheshti, 2006)



Οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι με την εφαρμογή του συστήματος E.R.P. όχι
μόνο θα μειώσουν την εργασία τους, αλλά θα την εξαλείψουν κιόλας. Η
αντίληψη αύτη είναι λανθασμένη διότι το σύστημα αποτελεί για τους
εργαζόμενους ένα επιπλέον εργαλείο με το οποίο θα διαχειρίζονται καλύτερα
την εργασία τους (π.χ. θα μειώνουν τα λάθη τους) και σε καμία περίπτωση
δεν θα μπορέσουν να την εξαλείψουν με αυτό (Beheshti, 2006).
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Αρκετές φορές στους χρήστες του συστήματος E.R.P. δημιουργείται η
εντύπωση ότι το σύστημα μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία, ακόμη
και να προβεί στην λήψη αποφάσεων. Αυτή η εντύπωση είναι λάθος, τις
αποφάσεις τις λαμβάνουν αποκλειστικά οι εργαζόμενοι μίας επιχείρησης
(Beheshti, 2006).

Κεφάλαιο 3ο Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(E.R.P.) Και Επιχειρηματική Απόδοση
3.1 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.) Και
Μεταβλητές Της Επιχειρηματικής Απόδοσης.
Η εξάπλωση των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(E.R.P.) έδωσε τροφή για την διενέργεια πολλών και διαφορετικών ερευνών. Ίσως οι
σημαντικότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί αφορούν την επίδραση που
έχουν τα συστήματα E.R.P. στην επιχειρηματική απόδοση. Δεν υπάρχει σαφής
προσδιορισμός της επιχειρηματικής απόδοσης διότι αυτή περιλαμβάνει πολλές
μεταβλητές οι οποίες έχουν ξεχωριστή σημαντικότητα για κάθε επιχείρηση (Al –
Mashari, et al., 2003). Αν όμως συγκεντρώναμε τις μεταβλητές με την μεγαλύτερη
σημασία για την επιχείρηση σύμφωνα με διεθνής έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί
(Al – Mashari, et al., 2003; Chand, et al., 2005; Chang, et al., 2008; Nicolaou, 2004;
Nicolaou και Bhattacharya, 2008; Wu, 2007; Velcu, 2007; Koh, et al., 2007; Morton
και Hu, 2008; Hunton, et al., 2003; Motwani, et al., 2005; Mabert, et al., 2003), θα
ήταν οι ακόλουθες:

34



Η αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης.



Η μείωση των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης.



Η μείωση των αποθεμάτων της επιχείρησης (εφόσον η επιχείρηση δεν ανήκει
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών).



Η μείωση του κόστους ποιότητας.



Η αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.



Η βελτίωσης της ανταλλαγής των εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών
της επιχείρησης.



Η μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης.



Η αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της επιχείρησης.



Η αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης.



Η βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης.



Η μείωση του χρόνου επεξεργασίας των δεδομένων της επιχείρησης.



Η βελτίωση της λήψης των αποφάσεων.



Η φιλικότητας ως προς τον χρήστη.



Η βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων.



Η μείωση των λαθών των εργαζομένων.



Η τήρηση καλύτερων επιχειρηματικών προτύπων.
Η παραπάνω μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν και στο ερωτηματολόγιο που

συντάχθηκε για την εκπόνηση της έρευνας, λόγω της μεγάλης σημαντικότητας τους

3.2. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.) Και
Διεθνής Εμπειρικές Μελέτες.
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν αποτελέσματα από διεθνής
εμπειρικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν τα συστήματα E.R.P. και
την επιχειρηματική απόδοση. Τα αποτελέσματα αυτά χωρίζονται σε δύο (2)
κατηγορίες:
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Θετική επίδραση των συστημάτων E.R.P. στην επιχειρηματική απόδοση των
επιχειρήσεων.



Ουδέτερη ή αρνητική επίδραση των συστημάτων E.R.P. στην επιχειρηματική
απόδοση των επιχειρήσεων.

3.2.1. Θετική Επίδραση Των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Πόρων Στην Επιχειρηματική Απόδοση Των Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με αρκετές έρευνες, η σωστή υιοθέτηση και χρήση των συστημάτων
E.R.P. έχει ωφελήσει μακροπρόθεσμα την απόδοση των εταιριών (Dowlatshahi και
Cao, 2006; Nicolaou, 2004; Nicolaou και Bhattacharya, 2008; Hunton, et al., 2003;
Velcu, 2007,). Βέβαια, μπορούν να παρατηρηθούν αυξήσεις μόνο σε ορισμένους,
ποσοτικά μετρήσιμους δείκτες απόδοσης (Wieder, et al., 2006), αλλά το σίγουρο είναι
πως τα συστήματα E.R.P. επειδή μειώνουν τα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα μιας
επιχείρησης (Dowlatshahi και Cao, 2006), συντελούν στην αύξηση του μεριδίου στην
αγορά

(Spathis

και

Constantinides,

2003)

και

στην

καλυτέρευση

των

χρηματοοικονομικών επιδόσεών της. Η μείωση αυτή είναι που οδηγεί μεγάλο μερίδιο
των επιχειρήσεων, παρά το διόλου ευκαταφρόνητο κόστος, να πραγματοποιήσει τις
αλλαγές που απαιτούνται για να επιτευχθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος E.R.P.
(Dowlatshahi και Cao, 2006)
Η εφαρμογή των λειτουργικών συστημάτων E.R.P. βρίσκει ιδιαίτερη
απήχηση στις εταιρείες που αποκαλούνται «χρυσοθήρες» (Prospector Business
Strategy, P.B.S.). Αυτές που εφαρμόζουν με άλλα λόγια, μία επιθετική επιχειρηματική
στρατηγική (HassabElnaby, et al., 2012). Δεν είναι, βέβαια εξαρχής φανερά τα
αποτελέσματα όπως το κέρδος, η συνολική ρευστότητα και η λειτουργική
αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή των συστημάτων E.R.P., αλλά απαιτείται το
πέρας δύο ή ακόμη και τριών, τεσσάρων ετών από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί
αρχικά το λογισμικό (Hunton, et al., 2003) μέχρι την εμφάνιση των αποτελεσμάτων.
Η «καθυστέρηση» αυτή μεταξύ εφαρμογής και απόδοσης οφείλεται στη συγχώνευση
των βάσεων δεδομένων των επιχειρήσεων που ολοκληρώνει την εταιρική δομή και
τις διεργασίες σε μια επιχείρηση, δημιουργώντας αντίστοιχα δυσκολία στην
προσαρμογή των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι, αναλυτικότερα, θα πρέπει να
εκπαιδευτούν στη χρήση του συστήματος E.R.P., να καταλάβουν τον τρόπο
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λειτουργίας του και να εξοικειωθούν με αυτό, για να το αξιοποιήσουν δημιουργικά
(Huang et al., 2009).
Επιπροσθέτως, απαιτείται προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες θέσεις
εργασίας τους, εάν υπάρξει μετάταξή τους σε άλλο τομέα, αφού αναδιοργανώνονται
οι εταιρικές διεργασίες και ανακατανέμεται το προσωπικό που πλεονάζει από τις
θέσεις εργασίες που τυχόν καταργούνται (Huang et al., 2009) Το γεγονός, ακόμη, πως
από την αρχική εγκατάσταση το λογισμικό σύστημα E.R.P. αλλάζει και βελτιώνεται
με διάφορες προσθήκες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ασκεί σημαντική
επιρροή στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. Οι βελτιωτικές
αλλαγές και προσθήκες που γίνονται έχουν ως στόχο να εντοπίζονται γρηγορότερα
και αμεσότερα προβλήματα παραμετροποίησης ώστε να επιτυγχάνεται η επιτυχής
χρήση του συστήματος μελλοντικά. Το όφελος γίνεται ακόμη περισσότερο φανερό
συγκρίνοντας τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα συστήματα E.R.P. και
προβαίνουν και στις βελτιώσεις του λογισμικού, με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις που
δεν χρησιμοποιούν συστήματα E.R.P. (Nicolaou, 2004).
Εάν μια εταιρία προβεί σε αξιολογήσεις μετά από την εγκατάσταση
συστήματος E.R.P. (Post Implementation Review, P.I.R.) και επιτύχει θετικές
αποδόσεις μέσω αυτού τείνει περισσότερο να προχωρά στις βελτιώσεις του
συστήματος (Motwani, et al., 2005).
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι, άρα, πως υπάρχει σύνδεση
απόφασης για βελτιώσεις στα συστήματα E.R.P. με τα αποτελέσματα που έχει αυτό
μετά την αρχική του εγκατάσταση.
3.2.2. Ουδέτερη Ή Αρνητική Επιρροή Των Συστημάτων Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Πόρων Στην Επιχειρηματική Απόδοση Των
Επιχειρήσεων.
Γενικότερα, όπως θα φανεί και παρακάτω, οι έρευνες που μελετούν τις
συνέπειες της εφαρμογής συστημάτων E.R.P. στις επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμα
εμφανίζουν μια πληθώρα προβλημάτων αναφορικά με τους παράγοντες της
κερδοφορίας και της παραγωγικότητας (Nicolaou και Bhattacharya, 2006).
Εμφανίζεται, ωστόσο, σε αρκετές έρευνες αυτό που αποκαλείται
«Παράδοξο της Πληροφορικής» (I.T. Paradox), μικρές δηλαδή διαφοροποιήσεις στα
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εταιρικά αποτελέσματα, πριν και μετά από την εγκατάσταση του συστήματος E.R.P.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ ο σκοπός της εφαρμογής E.R.P. σε μια επιχείρηση είναι η
αύξηση των κερδών και η βελτίωση της απόδοσής της, τον πρώτο κυρίως χρόνο και
τον δεύτερο μετά την εφαρμογή του τα αποτελέσματα εμφανίζουν στασιμότητα ή και
επιδείνωση σε δείκτες όπως είναι η Απόδοση Ενεργητικού (Return on Assets,
R.O.A.). Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επιδείνωση που εμφανίστηκε κατά το πρώτο έτος
εφαρμογής συστήματος E.R.P. στους δείκτες «Απόδοση των Επενδύσεων» (Return on
Investment, R.O.I.) και «Χρήση Ανθρώπινων Πόρων» (η οποία μετράται με το
κλάσμα «εργαζόμενοι / πωλήσεις»), αλλά η εικόνα άλλαξε άρδην, αφού στο δεύτερο
έτος οι δείκτες αυτοί παρουσίασαν τέτοια βελτίωση που κατόρθωσαν να ξεπεράσουν
τις αντίστοιχες επιχειρήσεις του δείγματος που δε χρησιμοποιούν συστήματα E.R.P.
(Nicolaou, 2004).
Οι επιχειρήσεις αυτές, μάλιστα, χωρίς συστήματα E.R.P., παρουσίασαν
στις έρευνες επιδείνωση στα αποτελέσματά τους και μόνο οι εταιρίες που εφάρμοσαν
τα συστήματα αυτά παρουσίασαν αποτελέσματα σταθερά κατά την πρώτη περίοδο
της εφαρμογής τους (Hunton, et al., 2003). Αξίζει να επισημανθεί βέβαια, ότι οι
εταιρίες που έκαναν κάποιες βελτιώσεις σε μεταγενέστερη φάση εν αντιθέσει με
αυτές που έγιναν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος καθώς κι αυτές που
εγκατέλειψαν είτε άμεσα είτε λίγο διάστημα μετά την εφαρμογή του συστήματος
E.R.P. εμφάνισαν επιδείνωση και στις επιδόσεις της εταιρίας συνολικά και στα
εταιρικά αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα (Nicolaou και Bhattacharya, 2008).
Το συμπέρασμα που απορρέει είναι πως η κακή αρχική εγκατάσταση ενός
συστήματος E.R.P. επιφέρει αυτές τις αλλαγές και οι επιχειρήσεις αυτές
δυσκολεύονται ιδιαίτερα για μεγάλο χρονικό διάστημα να ανακάμψουν από αυτή την
κακή αρχική εφαρμογή και υλοποίηση του E.R.P. ( Nicolaou και Bhattacharya, 2006).
Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες που έκαναν οι Poston και Grabski (2000,
2001) οι οποίοι συνέκριναν την απόδοση επιχειρήσεων οι οποίες υιοθέτησαν
συστήματα E.R.P. για τρία (3) χρόνια σε σχέση με εκείνες που δεν υιοθέτησαν τα εν
λόγω συστήματα. Οι έρευνες αυτές ανέδειξαν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά
μεταξύ τους. Με αρκετά παραδείγματα να φανερώνουν ότι επιχειρήσεις που δεν
εγκατέστησαν συστήματα E.R.P. παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα στην
επιχειρηματική απόδοση. Αναλυτικότερα στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε το
2000 ως επιχειρηματική απόδοση οι ερευνητές όρισαν το κλάσμα «κόστος / έσοδα»
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ώστε να μπορέσουν να λάβουν υπόψη τους την μείωση των λειτουργικών και
διοικητικών εξόδων αλλά και την αύξηση των εσόδων, αποτελέσματα που θεωρητικά
προκύπτουν από την εγκατάσταση των συστημάτων E.R.P.. Τα ευρήματα που
προέκυψαν από την παραπάνω έρευνα είναι ότι οι επιχειρήσεις που δεν εγκατέστησαν
τα συστήματα E.R.P. πέτυχαν καλύτερα αποτελέσματα στην μεταβλητή την οποία
εξέτασαν (κόστος / έσοδα) για τα δύο (2) πρώτα χρόνια. Παρόλα αυτά το τρίτο έτος
τα αποτελέσματα δεν ήταν ανάλογα με εκείνα των δύο πρώτων ετών. Στην έρευνα
που πραγματοποιήθηκε το 2001 οι ερευνητές μελέτησαν την σχέση μεταξύ
εργαζόμενων οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που δεν υιοθέτησαν τα συστήματα
E.R.P. και στα έσοδα που είχαν οι επιχειρήσεις «εργαζόμενοι / έσοδα» . Με τα
αποτελέσματα να δείχνουν μείωση στην τιμή της μεταβλητής. Τα ευρήματα των εν
λόγω ερευνών βρίσκουν σύμφωνους τους Wieder, et al., (2006) οι οποίοι διαφωνούν
με την επικρατούσα άποψη, ότι τα συστήματα E.R.P. βελτιώνουν την επιχειρηματική
απόδοση τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

3.3. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.) Και
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες ενότητες, πολλές έρευνες έχουν
πραγματοποιηθεί σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(E.R.P.) και την επιχειρηματική απόδοση. Έρευνες οι οποίες μελετούσαν τις
περισσότερες φορές την απόδοση των μεγάλων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να
εξεταστούν όμως και τα αποτελέσματα που προκύπτουν στην απόδοση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την υιοθέτηση των συστημάτων E.R.P.. Οι
επιχειρήσεις αυτές αποτελούν την ραχοκοκαλιά για τις περισσότερες οικονομίες του
κόσμου, οπότε κρίνεται αναγκαία η μελέτη της απόδοση τους έπειτα από την
εγκατάσταση των παραπάνω συστημάτων. Μία από τις πιο σημαντικές έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τα συστήματα E.R.P. και την επιχειρηματική
απόδοση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι αυτή των Morabito, et al., (2005).
Οι ερευνητές κατέγραψαν τα αποτελέσματα που είχε η εγκατάσταση των
συστημάτων E.R.P. σε 150 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραθέτοντας σημαντικά
ευρήματα. Αναλυτικότερα, οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα συστήματα E.R.P.
προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι
οποίες τα υιοθετούν έναντι εκείνων που δεν τα προχωρούν στην εφαρμογή τους. Τα
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συστήματα E.R.P. μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ώθηση της οργανωτικής
ανταγωνιστικότητας, μέσω της βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο παράγονται
στρατηγικά πολύτιμες πληροφορίες. Επιπλέον πιστεύουν ότι τα συστήματα E.R.P.
προωθούν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας,
τη μείωση του διοικητικού και λειτουργικού κόστους, την βελτίωση στην λήψη των
αποφάσεων και τον έλεγχο των επιχειρησιακών πόρων, επιτρέποντας έτσι μία πιο
λιτή παραγωγή. Επομένως οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο να υιοθετήσουν τα
συστήματα E.R.P. με την ελπίδα ότι θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και της
αποδοτικότητα τους, έστω και αν αυτή η απόφαση εμπεριέχει ένα μεγάλο ρίσκο για
αυτές.

Κεφάλαιο 4o: Βασικές Αρχές Σχεδιασμού SAP
4.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί ένα πληροφοριακό σύστημα μιας
γνωστής λογισμικής εταιρείας της SAP 1 ( ¨Εταιρεία Συστημάτων Εφαρμογών και
Προϊόντων Εφαρμογής¨ ) έτσι όπως έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτει τις
ανάγκες μιας μεγάλης εγχώριας εταιρείας και συγκεκριμένα τον κατασκευαστικό
κλάδο αυτής. Πρόκειται για έναν όμιλο με στέρεες βάσεις και συνεχή κερδοφορία, ο
οποίος πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Θα παρουσιαστεί τόσο η δομή και ο βασικός
σχεδιασμός του όσο και τα δεδομένα που λαμβάνει υπόψη του προκειμένου να
καλύψει όλες τις ανάγκες και τους επιχειρηματικούς στόχους της συγκεκριμένης
εταιρείας στον κλάδο ο οποίος αφορά έργα κατασκευής νέων κτιρίων και
εγκαταστάσεων, έργα συντήρησης ή επεκτάσεων των ήδη υπαρχόντων κτιρίων και
εγκαταστάσεων. Για λόγους προστασίας των απόρρητων δεδομένων της εγχώριας
εταιρείας δεν αναφέρεται η επωνυμία της. Για τις ανάγκες αυτής της μεταπτυχιακής
1 https://www.sap.com/greece/index.html
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διπλωματικής εργασίας και για λόγους συντομίας η εταιρεία θα αναφέρεται ως
εταιρεία ΧΧΧΧ.

4.2 Βασικός σχεδιασμός
Η εφαρμογή Διαχείριση Έργων ή Project System (PS) του SAP
ολοκληρώνει τις απαραίτητες διαδικασίες για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο
έργων. Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφεί η κατάσταση του πληροφοριακού
συστήματος της SAP, όσον αφορά στην εφαρμογή του ΡS για την ανώνυμη εγχώρια
εταιρεία (XXXX). Συγκεκριμένα στον Βασικό Σχεδιασμό θα αναφερθούν τα βασικά
δεδομένα που θα χρησιμοποιούνται στις ΒΕΑ και ΒΕΘ, το μοντέλο ενός τυπικού
έργου και ο τρόπος της χρονικής και τεχνικής παρακολούθησης του έργου. Επίσης θα
γίνει αναφορά διασύνδεσης με άλλα υποσυστήματα μέσω εντολών συντήρησης ή
αιτήσεις έγκρισης (appropriation request).

Τα έργα έχουν ιεραρχική δομή, χαρακτηριστικά της οποίας είναι:
i.

Ο προγραμματισμός κόστους (ο οποίος αναπτύσσεται από κάτω προς τα
πάνω) γίνεται για όλες τις δραστηριότητες των έργων που συνδεόμενα
μεταξύ τους αποτελούν την ιεραρχική δομή του έργου.

ii.

Το budget δημιουργείται στο έργο (από πάνω προς τα κάτω) με βάση τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό και στη συνέχεια κατανέμεται στα έργα
ιεραρχικά.

iii.

Το κόστος το οποίο καταγράφεται στις εργασίες των έργων και αυτόματα
αθροίζεται στα επίπεδα ανάπτυξης του έργου.

iv.

Την αναλυτική και πλήρης πληροφόρηση τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και
σε κοστολογικό / οικονομικό επίπεδο.
Η Διαχείριση Επενδυτικών Κεφαλαίων ή Investment Management (IM)

αποτελεί τον εξιλαστήριο μοχλό σωστής παρακολούθησης του προϋπολογισμού για
όλα τα έργα της επιχείρησης. Το υποσύστημα IM θα χρησιμοποιείται για τον μερισμό
του Budget των εγκεκριμένων κεφαλαίων για τα έργα. Γενικά τα έργα μετέχουν
41

ενεργά στην εσωτερική λειτουργία μιας επιχείρησης. Για να είναι σε θέση ο
υπεύθυνος ενός έργου να ελέγχει όλες τις επιμέρους εργασίες κατά την υλοποίηση
του έργου απαιτείται μια δομή, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο
έργο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλα υποσυστήματα που
διασυνδέονται άμεσα με αυτό. Ένα σαφές και δομημένο έργο είναι η βάση για τον
σωστό του προγραμματισμό, την σωστή εκτέλεση, παρακολούθηση και επιτυχία του.
Θεμελιώδης αρχή για τον σωστό προγραμματισμό ενός έργου είναι η διάσπασή του
σε περαιτέρω εργασίες έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ιεραρχική δόμηση. Τα
κριτήρια που χρησιμοποιούνται για μια τέτοιου είδους δόμηση εξαρτώνται από τον
τύπο και την πολυπλοκότητα του έργου. Για παράδειγμα, οι υπεύθυνοι των επιμέρους
εργασιών και τα σωστά δομημένα τμήματα που εμπλέκονται στην υλοποίηση του
έργου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του έργου όπως επίσης και η τεχνική
πλευρά κατασκευής του. Το υποσύστημα PS του SAP/R3 έχει την δυνατότητα
προγραμματισμού εργασιών και ανθρώπων σε ένα έργο μέσω της δομής
καταμερισμού εργασιών ή work breakdown structure (WBS).

Το επόμενο βήμα της δομής καταμερισμού εργασιών είναι ο λεπτομερειακός
χρονικός προσδιορισμός των εργασιών κατά την διάρκεια του έργου. Μερικές από τις
επιμέρους εργασίες σε ένα έργο χρειάζονται επιπρόσθετη επεξεργασία, δηλαδή
απαιτείται περαιτέρω διάσπαση για σωστότερη παρακολούθηση των εργασιών και
των ανθρώπων. Τέτοιου είδους επεξεργασία είναι εφικτή από το PS μέσω της
λειτουργiας του δικτύου ή Network. Η δομή καταμερισμού εργασιών ή work
breakdown structure (WBS) είναι ένα μοντέλο που χρησιμεύει στην διεκπεραίωση
εργασιών των έργων βάσει μιας ιεραρχικής δόμησης.
Η δομή WBS είναι ένα σημαντικό αντικείμενο που βοηθά στη
παρακολούθηση του έργου οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια υλοποίησής του,
συγκεκριμένα:
I.

Αποτελεί τη βάση οργάνωσης και παρακολούθησης του έργου

II.

Δηλώνει το μέγεθος των εργασιών, τον απαραίτητο χρόνο, και τα κόστη
που εμπλέκονται στο έργο.
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Η δομή WBS αποτελεί την βάση λειτουργίας περαιτέρω φάσεων
προγραμματισμού του έργου, για παράδειγμα, προγραμματισμός κόστους (cost
planning), προγραμματισμός ημερομηνιών εκτέλεσης εργασιών (scheduling),
προγραμματισμός εργατικού δυναμικού (capacity planning), και προγραμματισμός
ελεγκτικής του έργου (Project Controllilng). Η δομή του έργου βασίζεται στα
ακόλουθα κριτήρια:
i.

Φάσεις (logic-oriented)

ii.

Λειτουργίες (function-oriented)

iii.

Αντικείμενα (object-oriented)
Τα επιμέρους στοιχεία μιας ιεραρχικής δόμησης αντιπροσωπεύουν τις

δραστηριότητες της Δομής Καταμερισμού Εργασιών και ονομάζονται Στοιχεία Δομής
Καταμερισμού Εργασιών ή WBS elements στο υποσύστημα Διαχείρισης Έργων.
Χαρακτηριστικά των WBS elements είναι τα ακόλουθα:
i.

Καθήκοντα (tasks)

ii.

Επιμέρους καθήκοντα που είναι δυνατόν να διαμελιστούν παραπέρα
(partial tasks)

iii.

Πακέτο εργασιών (work packages)
Τα δίκτυα ή Networks αντιπροσωπεύουν τις δραστηριότητες του έργου ή

των εργασιών του έργου. Στη φάση εκτέλεσης του έργου τα δίκτυα αποτελούν την
αρχή προγραμματισμού, ανάλυσης, εξειδίκευσης, καθώς επίσης και παρακολούθησης
και προσαρμογής ημερομηνιών, κόστους και πόρων (όπως προσωπικό δυναμικό,
μηχανήματα, πόρους παραγωγής και εργαλείων ή υλικά). Με βάση τις πληροφορίες
των δικτύων είναι δυνατόν να επισημάνουμε τα παρακάτω:
i.

Τα ασαφή σημεία εκτέλεσης δραστηριοτήτων ενός έργου καθώς επίσης και
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

ii.

Τα σημεία και το μέγεθος απόκλισης του χρονικού προγραμματισμού.

iii.

Πότε και σε τι μέγεθος δημιουργούνται κόστη και δαπάνες στο έργο.
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iv.

Πότε και σε ποια ποσότητα πρέπει οι πόροι του έργου να είναι διαθέσιμοι
ώστε το έργο να βαδίζει εντός χρονικών περιθωρίων του προγραμματισμού.

Θεμελιώδη στοιχεία των δικτύων θεωρούνται οι:
i.

Δραστηριότητες (activities) και

ii.

Οι σχέσεις τους (relations)

Εάν εξαιρεθεί το γεγονός ότι με το λογιστικό SAP υπάρχει μια ολοκληρωμένη
διασύνδεση όλων των εμπλεκομένων επιχειρησιακών τμημάτων (Διαχείριση Έργων,
Διαχείριση Επενδύσεων, Ελεγκτική, Λογιστήριο, Διαχείριση Παγίων, Προμήθειες)
της εταιρείας ΧΧΧΧ η σημαντικότερη αλλαγή στην τρέχουσα λειτουργία της
διαχείρισης των έργων είναι η πρόταση της SAP Hellas για την λογιστική διαχείριση
των υλικών που χρεώνονται σε ένα έργο και δεν χρησιμοποιούνται μέχρι την τελική
του εκπόνηση (Τα μη χρησιμοποιημένα υλικά να επιστρέφονται στην αποθήκη και να
μην χρεώνουν το έργο).
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4.3 Βασικά αρχεία
4.3.1 Κωδικοποίηση Έργων
Η κωδικοποίηση των έργων ή στοιχείων δόμησης των έργων θα γίνεται
βάσει της ακόλουθης ταξινόμησης έργων: i. Μικρά επενδυτικά έργα  50.000.000 ii.
Έργα Συντήρησης iii. Μεγάλα επενδυτικά έργα  50.000.000 Τα μικρά επενδυτικά
έργα και τα έργα συντήρησης κατά την αίτηση τους αποχτούν έναν κωδικό που τα
συνοδεύει από την στιγμή της δημιουργίας τους έως και την υλοποίηση του έργου. Ο
κωδικός είναι εξαψήφιος με την παρακάτω μορφή ΝΝΝ-ΝΝΝ ( όπου Ν αριθμός) π.χ.
403-415 και χωρίζεται σε δύο μέρη (σε κάθε μέρος αντιστοιχούν τρία ψηφία):
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i.

Το τμήμα που αιτείται το έργο (π.χ. ο αριθμός 403 αντιστοιχεί στο Τμήμα
Διακίνησης)

ii.

Αύξοντα αριθμό για το συγκεκριμένο έργο

Τα μεγάλα επενδυτικά έργα χρησιμοποιούν επίσης έναν εξαψήφιο αριθμό
αναγνώρισης του έργου αλλά ο αριθμός αυτός χωρίζεται σε τρία μέρη (στο 1ο μέρος
αντιστοιχούν δύο ψηφία, στο 2ο μέρος ένα ψηφίο και στο 3ο τρία ψηφία) και θα έχει
την παρακάτω μορφή ΝΝ-Ν-ΝΝΝ :
i.

ΝΝ: Έτος αίτησης έργου

ii.

Ν: Τύπος έργου (επένδυσης- εκμετάλλευσης- χρηματοδότησης)

iii.

ΝΝΝ: Αύξοντα αριθμό για το συγκεκριμένο έργο

4.3.2 Προφίλ Έργων (Κατηγορίες) / Τύποι Στοιχείων Δόμησης
Μέσα από το SAP δίνεται η δυνατότητα με το εργαλείο των Προφίλ να
προσδίδονται αυτόματα ιδιότητες στα έργα κατά την διαδικασία της δημιουργίας
τους, οι οποίες θα τα τοποθετούν και σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Στον παρακάτω
πίνακα παρουσιάζονται οι δυνατοί συνδυασμοί των νέων κατηγοριών έργων στο
υποσύστημα του PS του SAP, όπου γίνεται ένας συνδυασμός μεταξύ του μεγέθους
του έργου και της κοστολογικής του υφής.

Πίνακας 2: Συνδυασμοί κατηγοριών έργων
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες το έργων.

Πίνακας 3: Κατηγορίες έργων

4.3.3 Επιπλέον ανάλυση Εργασιών και βαθμίδων Προϋπολογισμού
Με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση των επιπέδων δόμησης ενός έργου
μπορούν ενδεικτικά να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω δομικά στοιχεία ενός έργου ή
οι επιμέρους εργασίες τους.
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Πίνακας 4: Πίνακας δομικών στοιχείων έργου

4.3.4 Διαχείριση Επενδυτικών Κεφαλαίων (Investment Management)
Η Διαχείριση Επενδυτικών Κεφαλαίων (Investment Management (IM)) έχει
την ιδιαιτερότητα μερισμού προγραμματισμένου προϋπολογισμού σε οντότητες
απορρόφησης κόστους όπως για παράδειγμα τα Έργα. Το πρόγραμμα διαχείρισης
επενδυτικών κεφαλαίων θα συγκεντρώνει όλα τα έργα που έχουν προταθεί για μια
χρονιά (πχ 2002).
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Η εφαρμογή αυτή καλύπτει όλες τις διακινήσεις και δεσμεύσεις επενδυτικών
κεφαλαίων που αφορούν το ετήσιο επενδυτικό πρόγραμμα της XXXX το οποίο
διαχειρίζεται σε εταιρικό επίπεδο. Η διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού
γίνεται με τη βοήθεια του αντικειμένου του SAP/R3 Δομή Διαχείρισης Επενδύσεων
(Capital Investment Structure). Η δομή αυτή αποτελείται από τρία επιμέρους
αντικείμενα και αποτελεί μία ιεραρχία. Το πρώτο είναι ο Ορισμός του Επενδυτικού
Προγράμματος (Investment Program Definition).

Μέσα από την παραμετροπoίηση που αφορά τον τύπο των προγραμμάτων της
XXXX είναι δυνατόν να ορισθεί ότι μόνο δια μέσου του επενδυτικού προγράμματος
είναι δυνατό να τροποποιηθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια για ένα έργο (Budget
Distribution) Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η επικοινωνία με το υποσύστημα
ιδιοκατασκευής παγίων (Assets under Construction) καθώς και η κεντρική διαχείριση
και έλεγχος των επενδυτικών κεφαλαίων. Το δεύτερο αντικείμενο της δομής
διαχείρισης επενδύσεων είναι η Θέση του επενδυτικού Προγράμματος (Capital
Investment Position).
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4.3.5 Δημιουργία Εντύπου Πρόταση Επένδυσης (ΠΕ)
Η διαδικασία δημιουργίας και έγκρισης ενός Έντυπου Αίτησης Επένδυσης θα
γίνει από το Υποσύστημα Διαχείρισης Επενδύσεων (Investment Management (ΙΜ))
με το εργαλείο που λέγεται ‘Appropriation Request’ και που στο εξής θα ονομάζεται
Πρόταση Επένδυσης (ΠΕ). Έτσι με αυτόν εισάγεται επίσημα στο σύστημα του SAP η
διαδικασία των εγκρίσεων. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ειδικός τύπος που θα
διαχειρίζεται τα επενδυτικά έργα. Τα δεδομένα τα οποία θα καταγράφονται κατά τη
δημιουργία μιας ΠΕ είναι αυτά που καταγράφονται στο έντυπο ΕΣΕ της ΒΕΑ και
ΕΓΕ της ΒΕΘ, τα στοιχεία αυτά ταξινομούνται παρακάτω:
1. Αριθμός της ΠΕ /ειδικός κωδικός
2. Τίτλος του έργου / περιγραφή
3. Αρμόδιο Τμήμα το οποίο αιτείται το έργο, με τον κωδικό του τμήματος
αυτού
4. Ημερομηνία έκδοσης εντύπου
5. Σύντομη περιγραφή όπου αιτιολογείται η ανάγκη για το έργο
6. Αναλυτικότερες πληροφορίες για το έργο, περιγραφή της σκοπιμότητας
7. Περιορισμοί / δυσκολίες στην εκτέλεση του έργου
8. Πληροφορίες για τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν εάν δεν
υλοποιηθεί το έργο
9. Έγκριση από αρμόδια Διεύθυνση
10. Εκτιμημένα κόστη για την αποπεράτωση του έργου
11. Προϋπολογισμός έργου, o οποίος στοχεύει σε ακρίβεια ±15%
12. Παρατηρήσεις από Δ.Τ.Υ.
13. Οδηγίες από τον διευθυντή της διεύθυνσης που θα διαχειριστεί το έργο
προς το τμήμα του, στο οποίο το αναθέτει.
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Σαν Αιτία Επένδυσης μπορούν να χαρακτηρισθούν οι παρακάτω τιμές
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 ΝΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ
Για παραπάνω ανάλυση των επιμέρους πεδίων του Appropriation Request βλέπε
υποσύστημα Investment Management (IM). Αφού δημιουργηθεί η Πρόταση
Επένδυσης ακολουθεί η διαδικασία εγκρίσεων από τα εμπλεκόμενα τμήματα. Για τον
σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το ειδικό εργαλείο του SAP για την διαχείριση των
εγκρίσεων (user status management) με το αντίστοιχο user status profile.

Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί Προφίλ Κατάστασης Χρήστη (user
status profile) τόσο για τα μικρά έργα όσο και για τα μεγάλα έργα, παρακάτω πιν.3.5
εμφανίζονται εγκρίσεις για τα μικρά έργα:
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Πίνακας 5: Πίνακας εγκρίσεων μικρών έργων
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Διάγραμμα Ροής εγκρίσεων Μικρών Επενδυτικών Έργων και η ένταξη τους στο
ετήσιο προϋπολογιστικό πρόγραμμα
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Διάγραμμα Ροής Εγκρίσεων Μεγάλων Επενδυτικών Έργων και η ένταξη τους στον
ετήσιο προϋπολογιστικό πρόγραμμα
Η ΠΕ αφού πρωτοκολληθεί εξετάζεται από τον Διευθυντή του τμήματος που
αιτήθηκε την επένδυση. Ο Διευθυντής του τμήματος καταχωρεί τις παρατηρήσεις του
και κατά την κρίση του εγκρίνει ή όχι την υπό εξέταση ΠΕ. Στη συνέχεια ο αφού
ελέγξει τις προτάσεις επένδυσης με status CRTD και με αναφορά στον κωδικό της
διεύθυνσης της οποίας και προΐσταται, αποδίδει το status DMAP αν συμφωνεί και
εγκρίνει, αλλιώς η απορριπτέα ΠΕ παίρνει το status DELD. Το ΤΜΚ συλλέγει τις
εγκεκριμένες από τους Διευθυντές προτάσεις Επένδυσης. Το τμήμα αυτό είναι
υπεύθυνο για τη δημιουργία του καταλόγου των ΠΕ οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί
ακόμη από την ετήσια επιτροπή των Διευθυντών. Επίσης, το ΤΜΚ εξετάζει την
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ορθότητα των καταγεγραμμένων στην ΠΕ πληροφοριών και κάνει τις απαραίτητες
διευκρινήσεις και διορθώσεις σε συνεννόηση με το αιτών τμήμα. Ταυτόχρονα,
ορίζεται ο μηχανικός που θα έχει το ρόλο του Επισπεύδοντα καθώς και εκείνου ή
εκείνων που θα έχουν το ρόλο του Μελετητή για τεχνική υποστήριξη σε ειδικά
θέματα. Εάν το ΤΜΚ διαπιστώσει ότι η Πρόταση Επένδυσης είναι ελλιπής ή δεν είναι
ικανοποιητική μπορεί να την απορρίψει. Κατόπιν αυτού το ΤΜΚ, παραλαμβάνει όλες
τις ΠΕ με status DMAP και επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε αποδίδοντας το status
PTMK. Αν η πρόταση δεν είναι ικανοποιητική αποδίδει το status DTMK (DELD). Η
επεξεργασμένη ΠΕ εξετάζεται από τον Διευθυντή Κλάδου ο οποίος και εγκρίνει την
Πρόταση επένδυσης όταν επρόκειτο για μικρά έργα προκειμένου να εισαχθούν στον
ετήσιο και πενταετές προϋπολογισμό υλοποίησης επενδυτικών έργων. Ο Διευθυντής
Κλάδου μπορεί επίσης να διαγράψει ή και να απορρίψει την ΠΕ. Εφόσον η AΕ
ελεγχθεί από το ΤΜΚ, ο Διευθυντής του κλάδου εγκρίνει την πρόταση αποδίδοντας
το status APDM εάν την απορρίψει δίδει το status DDMG (ή DELD) . Ο
προϋπολογισμός για κάθε μικρό έργο μπορεί να φθάσει μέχρι και τα πενήντα
εκατομμύρια. Οποιοδήποτε έργο άνω των πενήντα εκατομμυρίων θεωρείται μεγάλο
έργο, και για να ενταχθεί στον πενταετές ή στο ετήσιο επενδυτικό πρόγραμμα θα
πρέπει να εγκριθεί από τους Διευθυντές των Κλάδων και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
αποδίδοντας έτσι στην ΠΕ το status APCO, εάν η πρόταση απορριφθεί παίρνει το
status DELD. Η αρίθμηση των αιτήσεων του τύπου ΠΕ θα γίνεται αυτόματα από το
σύστημα και θα κυμαίνεται από 1ΧΧΧΧ έως 19.999.
Η μετάβαση των πληροφοριών από το ένα πρόσωπο για έγκριση στο άλλο
μπορεί να γίνει στο SAP ή με ειδικό reporting ή με το ειδικό εργαλείο Work Flow.
4.3.6 Δημιουργία Βασικής Δομής Έργου
Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος εγκρίσεων της ΠΕ, η Διεύθυνση Έργων
διαχωρίζει τα έργα σε μεγάλα, μικρά και έργα συντήρησης και τα αναθέτει στις
αντίστοιχες Διευθύνσεις και Τμήματα. Η βασική δομή του έργου γίνεται με στόχο:


Τον αποτελεσματικό καταμερισμό του έργου σε διακριτές φάσεις ώστε να
διευκολυνθεί η ανάληψη των φάσεων αυτών από τους επιβλέποντες
μηχανικούς.
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Την ολοκλήρωση με το λογιστήριο ώστε να γίνονται οι σωστές εγγραφές στην
γενική λογιστική και κατ’ επέκταση στην αναλυτική λογιστική.



Τη λήψη αναφορών για οποιοδήποτε επιθυμητό χαρακτηριστικό του έργου,
για οποιαδήποτε φάση του έργου και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Με βάση τις ανάγκες αυτές ο εντεταλμένος μηχανικός (project manager/person
responsible) δημιουργεί τη «Δομή Καταμερισμού Εργασιών» (Work Breakdown
Structure - WBS Structure) με την οποία αναπαριστά τόσο τη ροή του έργου και τις
φάσεις του, αλλά και τη δομή του από το πρίσμα της γενικής λογιστικής.
4.3.7 Οργανωτική Ανάλυση Δομής Έργου (Work Breakdown Structures )
Η δομή WBS είναι ένα ιεραρχικό μοντέλο της εργασίας που πρέπει να επιτελεστεί
για την αποπεράτωση ενός έργου. Η δομή WBS είναι το εργαλείο εκείνο που βοηθάει
στην επισκόπηση ενός έργου. Αποτελεί την βάση για την οργάνωση και το
συντονισμό του έργου και δείχνει τον απαιτούμενο φόρτο εργασίας, το χρόνο και το
κόστος που συνεπάγεται ένα έργο. Η δομή WBS είναι η οργανωτική βάση για τις
υπόλοιπες φάσεις προγραμματισμού ενός έργου όπως π.χ. ο προγραμματισμός του
κόστους, ο χρονικός προγραμματισμός, ο προγραμματισμός της δυναμικότητας και
του ελέγχου του κόστους του έργου. Η δομή WBS αποτελείται από: τον ορισμό του
έργου (project definition), ο οποίος αποτελεί το πλαίσιο για όλα τα στοιχεία του
έργου. Ο ορισμός του έργου εμπεριέχει τα βασικά χαρακτηριστικά του, τα οποία
κληρονομούνται σε όλα τα στοιχεία του που δημιουργούνται εκ των υστέρων. Η
έννοια του Project Definition αναφέρεται σε συγκεκριμένο σκοπό ενός έργου ο
οποίος επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μέσω υπαρχόντων στοιχείων.
Το Project Definition περιέχει ημερομηνίες και πληροφορίες σχετικά με την
οργάνωση του ολόκληρου του έργου. Τα στοιχεία WBS (ή WBS elements), τα οποία
αποτελούν τα συστατικά της δομής WBS. Ο αριθμός των στοιχείων WBS σε μια
δομή WBS είναι απεριόριστος. Επιπλέον, τα WBS elements αντιπροσωπεύουν
εργασίες στη δομή ενός έργου και μπορεί να είναι:
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i.

Καθήκοντα (tasks)

ii.

Επιμέρους καθήκοντα που διαιρούνται περαιτέρω

iii.

Πακέτο εργασιών

Εικόνα 3: Δομή WBS elements

Στην παρακάτω διαφάνεια δίδεται η γραμμική μορφή ενός έργου, όπως αυτή φαίνεται
στο SAP.
Δημιουργία Project Definition: αρχική οθόνη (Print Screen!!)
Δημιουργία WBS structure: αρχική οθόνη
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Εικόνα 4: Ενδεικτική οθόνη SAP

4.3.8 Δημιουργία Στοιχείου WBS (WBS Elements)
Κατά τη δημιουργία στοιχείων WBS στο σύστημα υπάρχει δυνατότητα
καταχώρησης δεδομένων σε επτά διαθέσιμους φακέλους (Tabs) , όπως αυτοί
παρατίθενται παρακάτω:
1. Βασικά Δεδομένα
2. Ημερομηνίες
3. Αντιστοίχηση
4. Έλεγχος
5. Πεδίά Χρηστών
6. Διαχείριση
7. Ανώτερο (Υπερκείμενο WBS στοιχείο)
8. Εξέλιξη
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9. Εκτενές κείμενο
Αρχικά στον φάκελο ‘Βασικά Δεδομένα’ των επιμέρους στοιχείων WBS,
μπορεί να επιλεχθεί ο τύπος του Έργου, το αν ένα στοιχείο WBS είναι στοιχείο
πραγματικής κοστολόγησης (account assignment element), αν ένα στοιχείο WBS
είναι στοιχείο τιμολόγησης (billing element) ή αν ένα στοιχείο WBS είναι στοιχείο
μόνο για προγραμματισμό κόστους. Επίσης στο συγκεκριμένο φάκελο υπάρχει η
Διαχείριση των Καταστάσεων (Status Management). Στον δεύτερο φάκελο
‘Ημερομηνίες’ μπορούν να καταχωρηθούν - στα αντίστοιχα πεδία:
i.

Βασική Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης του Έργου

ii.

Προβλεπόμενη Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης του Έργου

Πραγματική Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης του Έργου
Στον φάκελο ‘Αντιστοίχηση’ καταχωρούνται κοστολογικά και οικονομικά
δεδομένα όπως:
I.

Περιοχή CO

II.

Κωδικός εταιρίας

III.

Επιχειρησιακή περιοχή

IV.

Κατηγορία αντικειμένου

V.

Εγκατάσταση

Στον επόμενο φάκελο καταχωρούνται πεδία τα οποία αφορούν κατά κύριο
λόγο Λογιστική (accounting), Ημερομηνίες Προγραμματισμού (Planning Dates) όπως
και πεδία Διαχείρισης Επενδύσεων (Investment Management).
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Ακολουθεί ο φάκελος ‘Πεδία Χρηστών’ όπου εκεί μπορεί ο χρήστης να
καταγράψει πληροφορίες που αυτός ορίζει απαραίτητες σχετικά με το WBS στοιχείο.
Οι πληροφορίες μπορεί να είναι είτε ημερομηνίες, κείμενα, είτε κάποιες αξίες. Στον
φάκελο ‘Διαχείριση’ καταγράφεται αυτόματα ο ‘User’, ο οποίος ασχολείται και
καταχωρεί πληροφορίες στο εν λόγω WBS στοιχείο, καθώς επίσης και η ημερομηνία
ενασχόλησης. Παρακάτω είναι ο φάκελος ‘Ανώτερο (ή καλύτερα Υπερκείμενο WBS
στοιχείο)’, όπου αναγράφεται το στοιχείο με το οποίο συνδέεται το συγκεκριμένο
WBS στοιχείο. Στη συνέχεια είναι ο φάκελος ‘Εξέλιξη’ όπου καταχωρούνται
πληροφορίες σχετικά με το τρόπο ανάπτυξης του έργου. Τέλος εμφανίζεται ο φάκελος
‘Εκτενές Κείμενο’ όπου είναι δυνατόν να καταχωρηθούν οτιδήποτε λεπτομέρειες
σχετικές με το έργο.
4.3.9 Διαχείριση Εγγράφων
Η σωστή διαχείριση έργων απαιτεί χρήση εγγράφων και ειδικότερα χρήση
εγγράφων τεχνικής φύσεως. Το Υποσύστημα Διαχείρισης Έργων διαθέτει έναν
αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης εγγράφων και κειμένων σχετικά με έργα. Τα
έγγραφα περιέχουν πληροφορίες όπως παραστάσεις CAD, προγράμματα NC, ή ακόμη
και συμβάσεις. Η Διαχείριση τέτοιων εγγράφων είναι δυνατή για όλο το σύστημα της
SAP. Τα έγγραφα έργων δημιουργούνται αποκλειστικά για αντικείμενα έργων, όπως
π.χ. για ιδιαιτερότητες λειτουργιών, περιγραφές εργασιών, ή σημειώσεις. Για όλα
αυτά γίνεται χρήση της λειτουργίας ‘κείμενα για έργα’ (PS –Texts).
Στη διαχείριση Εγγράφων, ένα εσωτερικό έγγραφο του υποσυστήματος,
έγγραφο πληροφοριών (info record) αναφέρεται σε κάποιο εξωτερικό έγγραφο.
Εξωτερικά έγγραφα είναι δυνατόν να παρουσιάζονται on-line, για παράδειγμα,
παραστάσεις CAD, αρχεία ‘Word’, διαγράμματα, επίσης είναι εφικτό μόνο να
εκτυπώνονται όπως για παράδειγμα οι συμβάσεις. Μέσω της διαχείρισης εγγράφων
είναι δυνατή η παρακολούθηση κειμένων και δεδομένων από όλα τα τμήματα μιας
εταιρείας, και η διασύνδεσή τους με διάφορα αντικείμενα του συστήματος SAP όπως
π.χ. WBS στοιχεία, επιχειρησιακές λειτουργίες, πόρους /εργαλεία παραγωγής, ή
υλικά.
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4.3.10 Δίκτυα Εργασιών
Προκειμένου ο κάθε μηχανικός να αναλύσει την επιμέρους φάση με την
επίβλεψη της οποίας έχει επιφορτισθεί, γίνεται η χρήση των δικτύων Εργασιών
(Networks).

Ο υπεύθυνος του έργου ή ο αρμόδιος μηχανικός για κάθε φάση δημιουργεί τα
αντίστοιχα δίκτυα (networks) για τα WBS της φάσης εκτέλεσης του έργου. Κάθε
δίκτυο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση
του αντίστοιχου στοιχείου WBS. Η σύνδεση του δικτύου και των δραστηριοτήτων
του μπορεί να γίνει συνολικά σε ένα στοιχείο WBS του έργου ή αν είναι απαραίτητο
οι δραστηριότητες ενός δικτύου μπορούν να αντιστοιχιστούν σε περισσότερα από ένα
WBS στοιχεία. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα γίνεται χρήση
του «Προφίλ Δικτύου». Εφόσον, δημιουργηθούν όλα τα δίκτυα για ένα έργο, ο
υπεύθυνος του έργου αποδίδει το user status NCTR (networks created) για το έργο.
Ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους δραστηριοτήτων, οι
οποίοι καθορίζονται από το σύστημα με τη βοήθεια της παραμέτρου «Κλειδί
Ελέγχου» (Control Key).
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Πίνακας 6: Τύποι δραστηριοτήτων δικτύου

Το δίκτυο αναπαριστά τις διαδικασίες ενός έργου ή ενός στοιχείου του έργου.
Κατά την φάση εκτέλεσης ενός έργου, τα δίκτυα είναι οι αφετηρίες για τον
προγραμματισμό, την ανάλυση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των
ημερομηνιών έναρξης-λήξης, του κόστους και των πόρων (όπως προσωπικό,
μηχανήματα, εργαλεία κτλ). Η χρήση του δικτύου θα καλύπτει τις ανάγκες της
XXXX για τον προγραμματισμό των ωρών παραγωγής ανά έργο και φάση
παραγωγής σε μηνιαία βάση. Στο δίκτυο θα καταχωρούνται οι πραγματικές ώρες που
έχει δουλέψει ο κάθε εργαζόμενος ανά φάση έργου.
Οι απαιτήσεις της XXXX είναι η παρακολούθηση του κόστους του έργου σε
επίπεδο Item και Sub-item. Η δομή WBS θα περιέχει τον ορισμό του έργου (π.χ.
9202-Έργο Νέου Κτιρίου ) και τα στοιχεία WBS με τις δραστηριότητες του δικτύου
θα αντιπροσωπεύουν τα Items και τα Sub-items του έργου.
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Εικόνα 5: Δημιουργία Δικτύου: αρχική οθόνη

Εικόνα 6: Δημιουργία δικτύου: επισκόπηση δραστηριοτήτων
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4.3.11 Χρονική διάρκεια εργασιών
Τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις εξωτερικές εργασίες επιθυμητή είναι η
καταχώρηση της διάρκειας της εργασίας. Για τις εσωτερικές εργασίες (με control key
PS01) το SAP/R3 χρησιμοποιεί τον όρο «Κανονική Διάρκεια» (Normal Duration)

Για τις εξωτερικές εργασίες (με control key PS02 ή ZPS2) το SAP/R3 χρησιμοποιεί
τον όρο «Προγραμματισμένος χρόνος παράδοσης» (Planned Delivery Time).

Οι

δύο

αυτές

καταχωρήσεις

είναι

σημαντικές

γιατί

καθορίζουν

την

προγραμματισμένη διάρκεια εκτέλεσης τόσο του δικτύου στο οποίο ανήκουν όσο και
των επιμέρους φάσεων και του έργου συνολικά.
4.3.12 Χρονικές Σχέσεις Εργασιών (Relationships)
Η κατάστρωση των εργασιών δικτύων δεν δίνει πληροφορία για χρονικές
εξαρτήσεις μεταξύ εργασιών ενός έργου. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατό τα
τοποθετηθεί μία αντλία αν πρώτα δεν έχει κατασκευαστεί η βάση της. Για την
απεικόνιση τέτοιων χρονικών εξαρτήσεων το SAP/R3 χρησιμοποιεί τον όρο
Relationship.

Όπως ήδη προαναφέρθηκε ένα δίκτυο αποτελείται από δραστηριότητες (Activities)
και τις σχέσεις μεταξύ τους. Μια σχέση μπορεί να περιέχει δεδομένα για τα κέντρα
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εργασίας που θα πραγματοποιηθεί μια δραστηριότητα, τη χρονική διάρκεια της
δραστηριότητας, τις ημερομηνίες έναρξηςλήξης και τους απαιτούμενους πόρους.
Οι σχέσεις καθορίζουν την εξάρτηση και την χρονική διαδοχή των δραστηριοτήτων.
Οι σχέσεις μπορούν να είναι της μορφής:
I.

FS (finish-start), σχέση του τέλους μιας δραστηριότητας με την αρχή της
επομένης δραστηριότητας

II.

SS (start-start), σχέση της αρχής μιας δραστηριότητας με την αρχή της
επομένης δραστηριότητας

III.

SF (start-finish), σχέση του τέλους μιας δραστηριότητας με το τέλος της
επομένης δραστηριότητας

Ο υπεύθυνος έργου δημιουργεί τα relationships μεταξύ των εργασιών. Το άτομο
αυτό είναι το προτεινόμενο δεδομένου ότι κατέχει συνολική εικόνα του έργου. Για
τον ίδιο λόγο η SAP Hellas προτείνει τη χρήση του εργαλείου «Project Planning
Board», όπου το έργο αναπαρίσταται γραφικά κατά τη μεθοδολογία «Gantt». Στο
γράφημα αυτό απεικονίζονται όλες οι εργασίες ενός έργου, με ημερομηνίες έναρξης
και λήξης και είναι πολύ εύκολο να ορισθούν στο γραφικό αυτό περιβάλλον οι
σχέσεις μεταξύ των εργασιών.
4.3.13 Ορόσημα (Milestones)
Τα ορόσημα είναι γεγονότα που συμβαίνουν κατά την διάρκεια υλοποίησης
ενός έργου και μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικά με εξαιρετικό όφελος. Τα
ορόσημα είναι δυνατόν να διασυνδεθούν με δραστηριότητες (activities) ή WBS
στοιχεία. Γενικώς, χρησιμοποιούνται για να γνωστοποιούν πότε αρχίζει και πότε
τελειώνει

μια

φάση

ή

δραστηριότητα

ενός

έργου.

Είναι

δυνατόν

να

χρησιμοποιήσουμε τα ορόσημα για κάθε δραστηριότητα ή WBS στοιχείο στη
διαχείριση ενός έργου. Μία δραστηριότητα ή ένα WBS στοιχείο μπορεί να έχει
περισσότερα από ένα ορόσημα και επίσης ένα ορόσημο είναι δυνατόν να έχει
περισσότερες από μία λειτουργίες ή καθήκοντα. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε
ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ένα ορόσημο σε ένα στοιχείο δραστηριότητας
(activity element). Επίσης μπορούμε να ορίσουμε ορόσημα σε εξουσιοδοτημένες
ομάδες (authorization groups), για παράδειγμα, για την ανάπτυξη αντικειμένων ενός
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έργου ή για την καταχώρηση πραγματικών δεδομένων. Εξουσιοδοτημένες ομάδες
είναι δυνατόν να συντηρηθούν στο Μενού ‘Διαχείριση ή Administration’. Επίσης
είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν επανειλημμένα όμοια ορόσημα κατά τον
προγραμματισμό ενός έργου. Στα ορόσημα μπορούμε να καταχωρήσουμε
ποσοστιαίες τιμές ολοκλήρωσης εργασιών (POC) και προκαθορισμένες ημερομηνίες.
Κάθε ορόσημο αντιπροσωπεύει ένα μέρος ολοκληρωμένης εργασίας ή το
μέρος μιας εργασίας που επρόκειτο να ολοκληρωθεί για την αποπεράτωση μιας
δραστηριότητας ή ενός WBS στοιχείου. Όταν οι προκαθορισμένες ημερομηνίες
(fixed dates) ενός ορόσημου ικανοποιούνται, τα προγραμματισμένα ποσοστά
ολοκλήρωσης (POC) μιας δραστηριότητας ή ενός WBS στοιχείου ενημερώνονται
μέσω του ορόσημου που προκαθορίζεται πάνω σε αυτά. Όταν υπάρχουν πραγματικές
ημερομηνίες για κάποιο ορόσημο, για παράδειγμα, από την επιβεβαίωση μιας
δραστηριότητας, τότε το πραγματικό ποσοστό ολοκλήρωσης (POC) ενημερώνει το
προκαθορισμένο ορόσημο. Παρακάτω παρουσιάζεται σε γραφική παράσταση η
λειτουργία των ορόσημων.
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Εικόνα 7: Λειτουργία οροσήμων

Η τεχνική των ορόσημων χρησιμοποιείται όταν το πακέτο εργασιών ενός έργου
περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι είναι δυνατόν, κατά την ανάπτυξη
του, ξεκάθαρα να μετρηθούν . Συνήθως η τεχνική των ορόσημων χρησιμοποιείται σε:
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Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and development)



Σχεδιασμό και Μελέτη (Design and engineering)



Παραγωγή και Συναρμολόγηση (Production and assembly)



Πειράματα και Δοκιμές (Experiment and testing)

4.3.14 Πρότυπες Δομές
Με την προϋπόθεση ότι ένα μεγάλο ποσοστό έργων έχουν την ίδια βασική
δομή είναι δυνατό να δημιουργηθούν πρότυπες δομές, οι οποίες κάθε φορά θα
αντιγράφονται σε λειτουργικές δομές με ελάχιστες αλλαγές. Οι κατηγορίες έργων για
τη διαμόρφωση πρότυπων βασικών δομών έργων μπορεί είναι οι ακόλουθες:
I.

Έργα επένδυσης για δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται

II.

Έργα συντήρησης για δαπάνες που συμμετέχουν στο λειτουργικό
κόστος

III.

Μικρά έργα για προϋπολογισμό  50.000.000 δραχμές

IV.

Μεγάλα έργα για προϋπολογισμό  50.000.000 δραχμές

V.

Έργα με κριτήριο το σκοπό του έργου όπως:
1. Οικονομικής Απόδοσης
2. Υποδομών
3. Ασφάλειας
4. Περιβάλλον
5. Νέων Προδιαγραφών
6. Διάφοροι συνδυασμοί των ανωτέρω

Οι πιο συνήθεις πρότυπες βασικές δομές έργου, που μπορούν να
προσαρμοστούν στις ανάγκες της XXXX και να αποτελέσουν τα κύρια προφίλ των
έργων, είναι:
I.

Κτιρίου υπό κατασκευή  50.000.000

II.

Μηχανήματος υπό κατασκευή  50.000.000

III.

Έργα συντήρησης για δαπάνες που συμμετέχουν στο λειτουργικό
κόστος και είναι  50.000.000
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IV.

Έργα που είναι συνδυασμός των παραπάνω βασικών δομών 
50.000.000

V.

Κτιρίου υπό κατασκευή  50.000.000

VI.

Μηχανήματος υπό κατασκευή  50.000.000

VII.

Έργα συντήρησης για δαπάνες που συμμετέχουν στο λειτουργικό
κόστος και είναι  50.000.000

VIII.

Έργα που είναι συνδυασμός των παραπάνω τριών βασικών δομών και
είναι  50.000.000

Όσον αφορά τη δομή ένα έργο αποτελείται από δύο κύριες φάσεις τη φάση
μελέτης και προγραμματισμού του κόστους και τη φάση της εκτέλεσης η οποίο
μπορεί να επιμερισθεί στις επιμέρους φάσεις, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό. Είναι
δυνατό να δημιουργηθούν κάποιες φάσεις ή να καταργηθούν κάποιες από τις
προτεινόμενες. Κατά τη φάση του σχεδιασμού οι μηχανικοί στους οποίους ανατίθεται
η μελέτη του έργου αναλύουν την κάθε επιμέρους φάση όσον αφορά:
I.

Τις εργασίες που είναι απαραίτητο να γίνουν και αν θα εκτελεσθούν
από προσωπικό της XXXX ή από εργολάβο, και

II.

Τα υλικά που χρειάζονται.

4.3.15 Προγραμματισμός Κόστους Έργου
Είναι αναγκαίο να αποτιμηθεί το κόστος του έργου προτού αυτό εξεταστεί
από τη Διοίκηση της XXXX. Το SAP/R3 προσφέρει τη δυνατότητα προγραμματισμού
του κόστους ενός έργου σε οποιοδήποτε βαθμό λεπτομέρειας επιθυμεί ο χρήστης.
Στην περίπτωση των miscellaneous έργων, ο προγραμματισμός είναι πολύ αναλυτικός
όσον αφορά το κόστος των υλικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων, ενώ
περιλαμβάνει και το πρότυπο κόστος των εσωτερικών εργασιών. Σε περίπτωση που
δεν είναι επιθυμητός ο λεπτομερειακός προγραμματισμός, το SAP/R3 δίνει τη
δυνατότητα καταχώρησης του προγραμματισμένου κόστους σε οποιοδήποτε επίπεδο
WBS θεωρεί ο χρήστης ότι είναι αναγκαίο.
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Εικόνα 8: Προγραμματισμός κόστους έργου

Τρόποι Προγραμματισμού Κόστους
Ο Προγραμματισμός κόστους ενός έργου είναι δυνατό να γίνει με τους εξής
τρόπους:
I.

Γενικός Προγραμματισμός (Cost Planning)

II.

Προγραμματισμός με στοιχείου κόστους (Cost Element Planning)

III.

Unit based costing

Η καταχωρήσεις που αφορούν τον κοστολογικό προϋπολογισμό του έργου
γίνονται στο κατώτερο επίπεδο των WBS στοιχείων όπου και υπάρχει και η
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μεγαλύτερη ανάλυση Γενικός προγραμματισμός Κόστους Με τη μέθοδο αυτή γίνεται
σχεδιασμός ετήσιος και συνολικός. Για κάθε στοιχείο WBS είναι δυνατό να
καταχωρηθεί το προγραμματισμένο ποσό για ένα έτος όπως και για το σύνολό του. Η
καταχώρηση γίνεται στα κατώτερα επίπεδα των στοιχείων WBS και με τη λειτουργία
“Total Up” γίνονται οι αθροίσεις στα υπερκείμενα στοιχεία WBS. Όταν τελειώσει ο
προγραμματισμός γίνεται έλεγχος και μπορεί να γίνει στη συνέχεια η εξέλιξη του στο
σύστημα (εγκρίσεις, budgeting ). Προγραμματισμός με στοιχεία κόστους Unit Based
Costing Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να γίνει λεπτομερής προγραμματισμός.
Για κάθε WBS είναι δυνατό να αναφερθούν:
I.

Οι εργαζόμενοι που πρόκειται να λάβουν μέρος στο έργο.
Δεδομένου ότι το κόστος ανά ώρα είναι καταχωρημένη στο σύστημα
είναι δυνατό να καταχωρηθούν οι ώρες που πρόκειται να εργασθεί ο
συγκεκριμένος εργαζόμενος στο έργο και το σύστημα να υπολογίσει
το κόστος. Αυτό γίνεται με χρήση της Item Category, που
χρησιμοποιεί

την

ήδη

καταχωρημένη

στο

σύστημα

τιμή

ανθρωποώρας του συγκεκριμένου εργαζομένου, ή με χρήση της
Item Category V, για την οποία ο χρήστης καταχωρεί όποια τιμή
ανθρωποώρας ανά εργαζόμενο.

II.

Αν δεν είναι γνωστό ποιος εργαζόμενος θα λάβει μέρος στο έργο,
τότε είναι δυνατό να γίνει προϋπολογισμός βάσει μίας μέσης τιμής
που θα συντηρεί στο σύστημα ο χρήστης για κάθε κατηγορία
εργαζομένου
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III.

Τα αναλώσιμα που θα χρειαστεί να αναλωθούν. Αν πρόκειται για
κωδικοποιημένα υλικά με τιμή ανά μονάδα μέτρησης συντηρημένη
από το σύστημα ο υπολογισμός του κόστους τους γίνεται με βάση
την τιμή που είναι συντηρημένη στο σύστημα.
Αν το υλικό δεν είναι κωδικοποιημένο η τιμή ανά μονάδα μέτρησης

καταχωρούνται.


Ο

εξοπλισμός

που

πρόκειται

να

αγορασθεί

για

το

έργο

προϋπολογίζεται όπως και τα αναλώσιμα


Ομοίως οι λοιπές δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο είναι
δυνατό να καταχωρηθούν ως γενικά έξοδα



Είναι δυνατό να προϋπολογισθούν γενικά έξοδα ως ποσοστό επί των
υπολοίπων προαναφερθέντων δαπανών



Ο προϋπολογισμός είναι δυνατό να υπάρχει στο νόμισμα της
σύμβασης ή δραχμές

Προγραμματισμός κόστους σε WBS
Ο προγραμματισμός κόστους εργασιών είναι δυνατόν να γίνει απ’ ευθείας σε
WBS elements, και αυτός ο τρόπος είναι συγκριτικά απλός. Γίνεται μερισμός του
προγραμματισμένου κόστους ιεραρχικά. Ο εντεταλμένος του έργου εκτιμά τα κόστη
για τις συγκεκριμένες εργασίες, βάσει της εμπειρίας του σε παρόμοια έργα.

4.3.16 Προγραμματισμός κόστους των Networks
Ο κάθε μηχανικός υπολογίζει το κόστος της φάσης του έργου που του έχει
ανατεθεί με βάση τις παρακάτω δυνατότητες που του δίνει το SAP με το εργαλείο
των δικτύων. Προγραμματισμός κόστους εσωτερικών δραστηριοτήτων Για μία
εργασία με control key PS01 (internal activity) ο μηχανικός προκειμένου να
υπολογίσει το κόστος της πρέπει να προσδιορίσει το κέντρο εργασίας που θα
εκτελέσει την εργασία και το σύνολο των ανθρωποωρών που θεωρεί ότι είναι
απαραίτητες για την αποπεράτωση της εργασίας. Το υποσύστημα της ελεγκτικής (CO
- Controlling) συντηρεί για κάθε περίοδο το πρότυπο κόστος ανθρωποώρας εργασίας
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για το κάθε κέντρο εργασίας. Η τιμή αυτή λαμβάνεται υπόψη στον προγραμματισμό
του κόστους της εσωτερικής εργασίας.

Οι εργασίες που εκτελούνται από το προσωπικό της XXXX διακρίνονται σε
δύο κατηγορίες:
I.

Εργασίες μηχανικών που σχεδιάζουν και επιβλέπουν το έργο

II.

Εργασίες Διευθύνσεων /Τμημάτων που αναλαμβάνουν την εκτέλεση
αυτών για την υλοποίηση του έργου. Η χρέωση των ωρών των
μηχανικών που συμμετέχουν στο έργο γίνεται από τον Υπεύθυνο
Εντεταλμένο Μηχανικό του έργου.

Οι Διευθύνσεις και τα τμήματα που μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση εργασιών
ενός έργου είναι π.χ οι ακόλουθες:
I.

Τμήμα Μελετών Κατασκευών (ΤΜΚ)

II.

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης

III.

Τμήμα Επιθεώρησης Εξοπλισμού

IV.

Διεύθυνση Ασφάλειας

V.

Διεύθυνση Υγιεινής

VI.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

VII.

Διεύθυνση Μεγάλων Έργων

Προγραμματισμός κόστους εξωτερικών δραστηριοτήτων (Εργολάβοι)
Για μία εργασία με control key PS02 (external activity) ή ZPS2 ο μηχανικός
πρέπει να καταχωρήσει: I. το υπολογιζόμενο κόστος της εργασίας II. τον οργανισμό
και την ομάδα αγορών III. την ομάδα υλικών /υπηρεσιών (material group) στην οποία
ανήκει η εργασία IV. το λογαριασμό της γενικής λογιστικής που παρακολουθεί τα
έξοδα για εργολαβίες - εξωτερικές εργασίες V. το info record του προμηθευτή αν το

73

γνωρίζει VI. Τον κωδικό του προμηθευτή ή εργολάβου αν τον γνωρίζει Στην
περίπτωση των εξωτερικών εργασιών ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται το PU
(Performance Unit) με αξία 1 Δρχ.(ΕΥΡΟ) ανά PU. Η τεχνητή αυτή μονάδα μέτρησης
διευκολύνει τις τμηματικές παραλαβές μίας εργολαβίας με ταυτόχρονη πληροφόρηση
για το κόστος και το ποσοστό εκπλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει ένα
ειδικό προφίλ, όπου θα είναι προκαθορισμένες οι περισσότερες από τις παραπάνω
πληροφορίες. Η διαδικασία αυτή μπορεί φυσικά να συνδυασθεί και με την ύπαρξη
μια σύμβασης με έναν εργολάβο. Η αναλυτικότερη αναφορά των συμβάσεων με τους
εργολάβους γίνεται στο υποσύστημα της διαχείρισης των υλικών (προμήθειες)
Προγραμματισμός κόστους γενικών εξόδων

4.3.17 Συνολικό Προγραμματισμένο Κόστος Έργου
Το SAP/R3 αυτόματα ενημερώνει το προγραμματισμένο κόστος της κάθε
επιμέρους φάσης (WBS element) συλλέγοντας πληροφορίες από τα αντιστοιχισμένα
δίκτυα. Το κόστος αθροίζεται για κάθε υπερκείμενο επίπεδο της δομής του έργου
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Εικόνα 9: Προγραμματισμός συνολικού κόστους

4.3.18 Ημερολογιακός Προγραμματισμός
Εφόσον, έχει τελειώσει ο έλεγχος του λογιστηρίου, τα έργα με το αντίστοιχο
user status προγραμματίζονται χρονολογικά από τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ).
Εκτελείται, δηλ. η διαδικασία του scheduling. Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει
αναλυτικά στο επίπεδο των network activities και έχουν ήδη ορισθεί οι σχέσεις
μεταξύ τους, αρκεί να καθοριστεί η επιθυμητή ημερομηνία έναρξης ή λήξης του
έργου και να γίνει ο προγραμματισμός.
Γενικά, ο προγραμματισμός θα γίνεται με τους εξής κανόνες: I. Bottom-up
scheduling, δηλ. ότι πρώτα γίνεται προγραμματισμός των activities και μετά των
υπερκείμενων WBS. II. Adjust basic dates, όπου γίνεται αλλαγή των ημερομηνιών
των φάσεων του project. Ο προγραμματισμός θα γίνεται από την οθόνη του project
planning board από όπου υπάρχει συνοπτική γραφική αναπαράσταση όλου του έργου.
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Με τον τρόπο αυτό μπορεί ο Υπεύθυνο Έργου να κάνει όλες τις απαραίτητες
αλλαγές.
4.3.19 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός & Μερισμός στα Έργα (Budgeting)
Μετά τον προγραμματισμό κόστους του έργου απαιτείται η έγκρισή του με
τις προδιαγραμμένες διαδικασίες ώστε αυτό στο SAP να πάρει την μορφή του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού (budget). Κατόπιν, ακολουθεί ο μερισμός του
προϋπολογισμού (budgeting) στις επιμέρους εργασίες οι οποίες αποτελούν το έργο
στο σύνολό του. Tο budget διαφέρει από το προγραμματισμένο κόστος (planning
costs) στο γεγονός πρώτον ότι το budget είναι δεσμευτικό, δηλαδή δεν μπορεί να
δεχθεί τροποποιήσεις από την στιγμή έγκρισής του και δεύτερον ελεγκτικό στην
εξέλιξη του κόστους του έργου. Στο υποσύστημα Διαχείριση Επενδύσεων γίνεται
αναλυτικότερη

αναφορά

στην

διαδικασία

έγκρισης

και

εξέλιξης

του

προγραμματισμένου κόστους σε εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ακολουθεί η γραφική
παράσταση μερισμού του budget:

Εικόνα 10: Μερισμός προϋπολογισμού στα έργα
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4.4 Αξιολόγηση συστήματος
Όπως παρουσιάστηκε και προηγουμένως μέσα από ένα σωστά δομημένο
πληροφοριακό σύστημα μπορεί να υπεισέρθει ο σωστός προγραμματισμός, η σωστή
εκτέλεση , παρακολούθηση και επιτυχία ενός ποιοτικού έργου. Το συγκεκριμένο
λογισμικό σύστημα της SAP ως μία πλατφόρμα τεχνολογίας πάνω στην οποία η
εταιρεία ΧΧΧΧ ενοποιεί και συντονίζει τις βασικές της εσωτερικές διαδικασίες έχει
πετύχει το στόχο του τουλάχιστον όσον αφορά τον σχεδιασμό του. Ο σχεδιασμός του
είναι πλήρως προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις της ΧΧΧΧ. Η εφαρμογή Διαχείριση
Έργων ή Project System (PS) του SAP ολοκληρώνει τις απαραίτητες διαδικασίες για
τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των έργων. Η Διαχείριση Επενδυτικών
Κεφαλαίων ή Investment Management (IM) αποτελεί τον εξιλαστήριο μοχλό της
σωστής παρακολούθησης του προϋπολογισμού για όλα τα έργα της ΧΧΧΧ. Η δομή
του SAP είναι έτσι προσαρμοσμένη ώστε ο υπεύθυνος του έργου να ελέγχει όλες τις
επιμέρους εργασίες κατά την φάση υλοποίησης αυτού του έργου. Το υποσύστημα PS
SAP/R3 άλλωστε έχει την δυνατότητα του προγραμματισμού εργασιών και
ανθρώπων σε ένα έργο μέσω της δομής καταμερισμού εργασιών ή Work Breakdown
Structure (WBS). Από την άλλη τα δίκτυα ή Networks αντιπροσωπεύουν τις
δραστηριότητες του έργου ή των εργασιών του έργου. Έτσι στην φάση εκτέλεσης του
έργου τα δίκτυα αποτελούν την αρχή προγραμματισμού, ανάλυσης, εξειδίκευσης,
καθώς επίσης και παρακολούθησης και προσαρμογής ημερομηνιών, κόστους και
πόρων (όπως προσωπικό δυναμικό, μηχανήματα, πόρους παραγωγής και εργαλείων ή
υλικά).
Με το λογισμικό SAP επιτυγχάνεται μια ολοκληρωμένη διασύνδεση όλων των
εμπλεκόμενων

επιχειρησιακών

τμημάτων

(Διαχείριση

Έργων,

Διαχείριση

Επενδύσεων, Ελεγκτική, Λογιστήριο, Διαχείριση Παγίων, Προμήθειες) της εταιρείας
ΧΧΧΧ. Παρ΄ όλα αυτά η επιτυχία ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήματος για μία
εταιρεία δεν εξαρτάται μόνο από τον σωστό σχεδιασμό του. Όσο σωστά σχεδιασμένο
και πλήρως προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εταιρείας να είναι η επιτυχία του
πάντα εξαρτάται πλήρως από τον τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοι της θα το
χρησιμοποιήσουν. Για τον λόγο αυτό και θα πρέπει να είναι κατάλληλα
εκπαιδευμένοι. Αντιθέτως οι περισσότερες εταιρίες αποφεύγουν λόγω υψηλού
κόστους την εκπαίδευση των υπαλλήλων τους. Περιορίζονται μόνο στην αγορά του
λογισμικού πακέτου του ERP και στην κεντρική ομάδα παρακολούθησης του ή την
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τεχνική υποστήριξη αυτού που δεν ανήκουν στον πυρήνα της εταιρίας. Από αυτές τις
ομάδες όμως οι εταιρικοί αντιπρόσωποι αποκρύπτουν συχνά τις ευαίσθητες
πληροφορίες της εταιρείας.
Επιπλέον οι υπάλληλοι αρνούνται πολλές φορές να δώσουν τα ακριβή
στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη του έργου πιστεύοντας πως αυτό θα επηρεάσει το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το ηθικό και φυσικά το ομαδικό πνεύμα των
εργαζομένων. Η επιτυχία εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος εξαρτάται άμεσα από
την ικανότητα και την εμπειρία του εργατικού δυναμικού να προσαρμοστεί γρήγορα
σε ένα τέτοιο σύστημα κατανοώντας και δείχνοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητες
του.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η απόκρυψη ή η μη σωστή μεταφορά τυχόν
προβλημάτων και καθυστερήσεων που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια εκτέλεσης
του έργου στην ομάδα παρακολούθησης και υποστήριξης του λογισμικού.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα θέματα η ομάδα παρακολούθησης και υποστήριξης του
λογισμικού θα μπορούσε κατανοώντας βαθύτερα τα προβλήματα να βοηθήσει στην
αντιμετώπιση αυτών τροποποιώντας παραμέτρους του ERP βελτιώνοντας και
εξελίσσοντας το. Τα προβλήματα είναι εντονότερα στην περίπτωση των
κοινοπρακτικών έργων όπου οι εξωτερικοί εργολάβοι λειτουργούν αυτόνομα
χρησιμοποιώντας διαφορετικά πακέτα λογισμικού (προφανώς και πιο οικονομικά) σε
σχέση με την εταιρία. Ακολουθώντας δικούς τρόπους προγραμματισμού, οργάνωσης,
αξιολόγησης και εκτέλεσης των έργων που αναλαμβάνουν, αλλάζουν συχνά την ροή
των εργασιών που τους αντιστοιχεί χωρίς να ενημερώνουν φυσικά το λογισμικό της
εταιρίας επηρεάζοντας όμως τις άλλες εργολαβίες που είτε περιμένουν την
ολοκλήρωση της πρώτης εργολαβίας ή δουλεύουν ταυτόχρονα στο εργοτάξιο.
Συνέπεια των παραπάνω είναι να προκύπτουν καθυστερήσεις αλλά και
αύξηση του λειτουργικού κόστους τόσο στις επιμέρους εργολαβίες αλλά και
συνολικά στο έργο. Για όλους τους παραπάνω λόγους τα ERP χάνοντας τον
εξορισμού ρόλο τους για τον σωστό προγραμματισμό και οργάνωση ενός έργου
καταλήγουν πολλές φορές ως μια απλή λογιστική βάση δεδομένων αρχειοθέτησης
πεπραγμένων δραστηριοτήτων, τιμολογίων υλικών, πιστοποιήσεων εργασιών,
προμηθειών κ.τ.λ.

78

4.5 Προτάσεις Βελτίωσης
Ο σημαντικότερος εχθρός των ERP είναι οι δύο μύθοι που τα ακολουθούν
τόσο για το υψηλό κόστος υιοθέτησης από μια εταιρεία όσο και η καχυποψία που
κατακυριεύει τους υπαλλήλους αυτής μήπως και μέσα από αυτά επηρεαστεί το
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Η αλήθεια είναι πως τα δυνατά οφέλη που μπορεί
μια εταιρεία (μεγάλη ή ακόμα και μεσαίου ή μικρού μεγέθους) να αποκομίσει μέσα
από τέτοια συστήματα είναι τόσο σημαντικά που αντισταθμίζουν το κόστος
υιοθέτησης τους. Από την άλλη πλευρά πάλι οι υπάλληλοι μιας τέτοιας εταιρίας που
πετυχαίνει τους επιχειρηματικούς στόχους της μόνο όφελος μπορούν να έχουν από
αυτό. Για να γίνει αυτό εφικτό οι εταιρείες δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην
αγορά του λογισμικού πακέτου και στην κεντρική ομάδα παρακολούθησης του ή την
τεχνική υποστήριξη αυτού που δεν ανήκουν στον πυρήνα της εταιρίας. Θα πρέπει να
εκπαιδεύουν κατάλληλα το προσωπικό τους και κάποια στελέχη τους σε βαθμό που
να μπορούν μόνοι τους να επεμβαίνουν στο προγραμματισμό χωρίς να χρειάζεται να
δίνονται οι ευαίσθητες πληροφορίες της εταιρείας σε στελέχη που δεν ανήκουν σε
αυτήν.
Σημαντικό επίσης είναι να δοθεί ένα κίνητρο στους εξωτερικούς εργολάβους
των κοινοπραξιών έτσι ώστε και αυτοί να υιοθετήσουν ένα υποσύστημα του ίδιου
ERP με την εταιρία. Βάσει αυτού του υποσυστήματος θα μπορούν να παρέχουν σε
αυτήν όλα τα απαραίτητα δεδομένα (χρονοδιαγράμματα, ανθρώπινοι πόροι,
μηχανήματα κτλ) τα οποία θα μπορούν να εισαχθούν στο κυρίως σύστημα του ERP,
να επεξεργαστούν από τους υπευθύνους αλλά να λειτουργήσουν και σαν ένα είδος
δέσμευσης στην φάση της σύμβασης. Άλλωστε η υιοθέτηση των ERP από τους
εξωτερικούς εργολάβους που αναλαμβάνουν τυποποιημένες πολλές φορές εργασίες
δεν εξυπηρετεί μόνο την εταιρία αλλά και τους ίδιους γιατί όλα τα πλεονεκτήματα
που έχουν αναφερθεί για τα πληροφοριακά συστήματα ισχύουν και για αυτούς. Αυτό
αποτελεί ίσως και από μόνο του το καλύτερο κίνητρο για την υιοθέτηση του
υποσυστήματος ERP από τις κοινοπραξίες.
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Εμπειρικό Μέρος
5. Κύρια

Στοιχεία του Έργου της Πρακτικής
Άσκησης

5.1. Τομέας : Περιγραφή του τμήματος (ή τμήματα) στο οποίο
εργαστήκατε και ποια τα καθήκοντά σας.
Η SIEMENS HEALTHCARE ABEE είναι μια εταιρεία του ομίλου Siemens, που
δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών υγείας, να ανταποκρίνονται στις
τρέχουσες προκλήσεις και να διαπρέπουν στους τομείς που δραστηριοποιούνται. Το
2014 ο όμιλος

Siemens στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού και της

βελτιστοποίησης των οργανωτικών δομών του, παγκοσμίως, ανακοίνωσε τη
συγκέντρωση του συνόλου των δραστηριοτήτων του στον κλάδο Υγείας σε ένα
Φορέα εντός του ομίλου, με την εμπορική ονομασία Siemens Healthineers, που
αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Siemens ώστε να παρέχει ένα ευρύτερο φάσμα
εξειδικευμένων κλινικών λύσεων που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις των πελατών της
ολιστικά.
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Η Siemens Healthineers, κορυφαία στην ιατρική τεχνολογία, καινοτομεί διαρκώς
στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών της, τόσο στους βασικούς τομείς
της απεικόνισης για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, καθώς και στην
εργαστηριακή διάγνωση και τη μοριακή ιατρική. Αναπτύσσει επίσης ενεργά τις
ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και τις επιχειρηματικές υπηρεσίες της. Προκειμένου να
βοηθήσει τους πελάτες της να επιτύχουν στη σύγχρονη δυναμική αγορά των
υπηρεσιών υγείας, υποστηρίζει νέα επιχειρηματικά μοντέλα που μεγιστοποιούν την
ευκαιρία και ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.
Συγκεκριμένα, οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων είναι :
- Απεικονιστική Διάγνωση: βοηθώντας στην επίτευξη της υψηλότερης απεικονιστικής
ποιότητας και διαγνωστικής αξιοπιστίας (μέσω CT, MR, Μοριακής Απεικόνισης,
Ακτινολογικά Προϊόντα, κλπ)
- Εργαστηριακή Διάγνωση: επικεντρώνοντας στην κλινική αριστεία και στην άριστη
ροή εργασιών μέσα στο εργαστήριο (Κλινική Χημεία, Ανοσολογία, Αιματολογία,
Μοριακές Εξετάσεις, Ανάλυση Ούρων, Συστήματα Ανάλυσης Αερίων Αίματος, σε
συνδυασμό με Αυτοματοποίηση, Πληροφορική, Διαχείριση Δεδομένων και
Υπηρεσίες)
- Advanced Therapy: καθιστώντας εφικτές προηγμένες θεραπευτικές διαδικασίες
(στην Καρδιολογία, την Επεμβατική Ακτινολογία, τη Χειρουργική)
- Point of Care: παρέχοντας γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα σε συνδυασμό με τη
μείωση του κόστους
- Υπέρηχοι: επιτρέποντας τη πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο και την αξιολόγηση
κρίσιμων πληροφοριών
- Υπηρεσίες: Προστιθέμενης αξίας, καινοτόμες όπως Τμήματα Εξυπηρέτησης
Πελατών, Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας, Enterprise Services & Solutions, κ.α..
Κατά την οικονομική χρήση, που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016,
παρήγαγε παγκοσμίως έσοδα €13,5δις και καθαρά έσοδα άνω των €2,3δις, ενώ έχει
περίπου 46.000 εργαζομένους.
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Στην Ελλάδα η SIEMENS HEALTHCARE ABEE προσφέρει προϊόντα &
υπηρεσίες τόσο στο Διαγνωστικό όσο και στον Απεικονιστικό Τομέα. Απασχολεί
υψηλά καταρτισμένο προσωπικό και επενδύει στη συνεχή εκπαίδευσή του με σκοπό
την παροχή καινοτόμων λύσεων στον Τομέα Υγείας. Η SIEMENS HEALTHCARE
ABEE είναι πιστοποιημένη κατά την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οίκ. 1348/2004
και κατά τα πρότυπα ISO 9001: 2008, ISO 13485:2003, τα οποία ελέγχονται και
επαναπιστοποιούνται

από

Φορέα

Πιστοποίησης

(ΕΘΝΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΕ –
ΕΚΑΠΤΥ) σε ετήσια βάση.

Στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης απασχολήθηκα στην εταιρεία SIEMENS
HEALTHCARE ABEE στο τμήμα Logistics .
Στην επιχείρηση λειτουργούν τμήματα και ομάδες εργασίας όπως:
α) Διαγνωστικών με συνοδό εξοπλισμό
β) Διαγνωστικών Αντιδραστηρίων και Αντιδραστηρίων Βιο-ιατρικής Έρευνας
γ) Ενεργών Καρδιολογικών Εμφυτευμάτων (Τ.Ε.Κ.Ε) και Επεμβατικής
Καρδιολογίας
δ) Αναλωσίμων Επεμβατικών και Ενδοαυλικών Μοσχευμάτων
ε) Αναλυτικών και Επιστημονικών Οργάνων
στ) Απεικονιστικών
ζ) Αναλώσιμου Υγειονομικού και Εργαστηριακού Υλικού
η) Διαβήτη
θ) Ορθοπεδικών
ι) Πάγιος Εξοπλισμός – Ιατρικά Μηχανήματα
κ) Προϊόντα Κατ' Οίκον Νοσηλείας

5.2. Περιγραφή της θέσης σας στο τμήμα (ή τμήματα)
Η εταιρεία επιθυμούσε να

οργανωθεί κατάλληλα, και να ορίσει τις σχετικές

διαδικασίες όσον αφορά το θέμα της λειτουργίας των ERP συστημάτων. Το τμήμα
στελεχώνεται από τέσσερα άτομα και ο δικός μου ρόλος ήταν να συνδράμω στο
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παραπάνω έργο

για να μπορέσει να αναβαθμιστεί ο τρόπος λειτουργίας του

συστήματος.
Η εταιρεία που απασχολήθηκα χρησιμοποιεί το SAP. Στα πλαίσια της πρακτικής
μου άσκησης διαχειρίστηκα το FI SAP module για τη διαχείριση των οικονομικών
στοιχείων, το Μaterial Material (MM) module και το Sales and Distribution (SD)
transaction. Όλες οι πληροφορίες που παράγονται σε κάθε ενότητα ενημερώνονται
αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο, επειδή όλες οι λειτουργίες

χρησιμοποιούν μια

κεντρική βάση δεδομένων. Παρέχουν επίσης στους χρήστες πιο ακριβή και έγκαιρη
πληροφόρηση, το οποίο ουσιαστικά τους βοηθά στη λήψη καλύτερων και
αποτελεσματικότερων αποφάσεων.

Συγκεκριμένα απασχολήθηκα με τους συγκεκριμένους τομείς:


Sales and Distribution
•
•
•
•



Προετοιμασία παραγγελίας πελάτη
Ζήτηση προσφορών,
Αξιολόγηση Προσφορών,
Toco και έγκριση

Material Management (MM)
• Προετοιμασία αρχείου παραγγελιών για minimum order
(αντιδραστήρια και αναλώσιμα) ορισμός reorder point μετά τον έλεγχο
του αποθέματος
• Δημιουργία υλικού
• Ορισμός safeτy stock ταχυκίνητων κωδικών



Financial and Accounting
•
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Δημιουργία εγγραφών γενικής λογιστικής

6. Έργα/Δραστηριότητες, Προγραμματισμός

Gantt-Chart

και

Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες μου είχαν σχέση με τα εξής:


Sales and Distribution
• Ανάλυση/σύνθεση έργου πελάτη
• Χρονικός προγραµµατισµός για προμήθεια υλικών
• Σύνθεση έργων σε επίπεδο επιχείρησης (Bill of Material)
• Ζήτηση προσφορών από προμηθευτές
• Αξιολόγηση προσφορών. Toco (Total Cost of Ownership
• Δημιουργία Sales order στο ERP Sap
• Εντοπισμός κρίσιμων σημείων και επέμβαση πάνω στα αρχικά
χρονοδιαγράµµατα για την επάλειψη των υπερβάσεων σε ζήτηση πόρων
• Λήψη αποφάσεων για αύξηση των υφιστάµενων πόρων της εταιρίας
για την κάλυψη ζήτησης πόρων.
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•

. Αρμοδιότητες στο MM (Material Management)
•
•
•
•
•
•
•

•

Δημιουργία υλικών
Παρακολούθηση αποθέματος μέσω ERP SAP
Ορισμός στα ταχυκίνητα υλικά min safety stock & reorder point για τα
αντιδραστήρια και αναλώσιμα.
Μετατροπή purchase request σε purchase order
Παρακολούθηση πορείας παραγγελίας
Λογιστική παραλαβή υλικών
Προετοιμασία αναγνώρισης παραστατικών προμηθευτή.

Αρμοδιότητες στο FI (Finance)
• Αναγνώριση τιμολογίων και αντιστοίχιση με Εντολή Αγοράς.
• Καταχώρηση εγγραφών σε γενική λογιστική

7. Ανάλυση Κύριων Έργων/Δραστηριοτήτων
Το βασικό αντικείμενο εργασιών μου είναι η μελέτη του ERP συστήματος µε
παράλληλο ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες
μου περιλαμβάνουν:
 την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών διαχείρισης λογιστικών
καταστάσεων.
 Πολλές φορές ανάλογα το μέγεθος του έργου και τις απαιτήσεις
χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι και προμηθευτές οι οποίοι είτε εφαρμόζουν
κάποιο άλλο σύστημα διαχείρισης ή δεν χρησιμοποιούν το σύστημα της
εταιρίας γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα να ενσωματωθούν σε αυτό.
 Όσον αφορά τα οικονομικά, δεν υπάρχει διαφορά στις αρχές της λογιστικής
της βιομηχανίας των κατασκευών από άλλες βιομηχανίες, όμως όταν το ERP
σύστημα είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο στα λογιστικά του έργου ή σε μορφές
διαχείρισης, οι επιχειρησιακές πρακτικές διαφοροποιούνται από άλλες
βιομηχανιών. Αυτό εξηγείται από την συµµμετοχή πολλών µελών στο έργο
και από την ακριβή και λεπτομερή σκιαγράφηση της ολοκλήρωσης µίας
εργασίας.
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Κριτική και Προτάσεις
Οι πρόγονοι των ERP συνιστούσαν µια πρώτη προσπάθεια για να τεθεί υπό
έλεγχο η παραγωγική διαδικασία των μεγαλύτερων βιομηχανικών επιχειρήσεων. Με
την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών η επιχείρηση θα αποκόμιζε οφέλη από τον
χρονικό και ποσοτικό προγραµµαστισμό των εργασιών. Η αρχή έγινε µε τα υλικά που
συμμετείχαν στην παραγωγή (MRP I) όπου παρατηρήθηκε μείωσή τους µέχρι και
30% και συνενώθηκε µε τον προγραµµατισµό της παραγωγικότητας ώστε να είναι
εφαρμόσιμο το γενικό πλάνο (MRP κλειστού βρόγχου).
Η αύξηση της παραγωγικότητας ως και 20% οδήγησε στην εξάπλωση σε τμήματα
όπως το σχεδιαστικό και το οικονομικό (MRP II). Σύστημα ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), είναι ολοκληρωμένο σύνολο παραµετροποιήσιµων
και στενά συνεργαζόμενων, εφαρμογών πραγματικού χρόνου, βασισμένων στην
υπολογιστική αρχιτεκτονική client/Server, οι οποίες διαμοιράζονται µια κοινή βάση
δεδομένων και υποστηρίζουν βασικές επιχειρησιακές, παραγωγικές και διοικητικές
λειτουργίες. Επιτυγχάνουν τη συγκέντρωση των δεδομένων, την ενοποίηση και
ολοκλήρωση όλων των εφαρμογών μιας επιχείρησης και τον επανασχεδιασμό των
επιχειρησιακών διαδικασιών, επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, την
αύξηση της παραγωγικότητας και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσα
από τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Συμπερασματικά, τα ERP
αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την επιχείρηση. Για πιο αποτελεσματική
χρήση τους όμως απαιτείται η σωστή εισαγωγή δεδομένων και πλήρη ενημέρωση του
από τους εργαζόμενους.
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