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Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τρόπους µε τους οποίους µια επιχείρηση µπορεί να
επιλέξει ένα επιχειρησιακό σύστηµα, πως θα το εφαρµόσει, τι µπορεί να περιµένει από αυτό και
πως µπορεί να το αξιολογήσει.
The purpose of this dissertation is to present ways in which a company can choose an
Enterprise Resource Planning system, how to implement it, what to expect from it and how to
evaluate it after its implementation.

4

Πίνακας Περιεχομένων
Εισαγωγή .......................................................................................................................................... 6
Βασικές Έννοιες ...................................................................................................................................... 8
Ιστορική Αναδρομή .............................................................................................................................. 11
Δομή ERP Συστημάτων ......................................................................................................................... 12
Δομή Και Απαιτήσεις ERP .............................................................................................................. 12
Γιατί είναι χρήσιμο το ERP σε μια επιχείρηση; .............................................................................. 17
Πλεονεκτήματα ERP ..................................................................................................................... 18
Φάσεις Επιλογής Ενός Συστήματος ERP ............................................................................................... 20
Λόγοι Αλλαγής Συστήματος ........................................................................................................... 20
Γιατί Δεν Πετυχαίνουν Όλες Οι Εγκαταστάσεις ERP Συστημάτων; .................................................. 21
Ρίσκα του ERP................................................................................................................................ 21
Βήματα Επιλογής ........................................................................................................................... 24
Εγκατάσταση Συστημάτων ERP ............................................................................................................ 27
Τα Στάδια Υλοποίησης Των ERP Συστημάτων ................................................................................. 27
Αξιολόγηση Συστημάτων ERP ............................................................................................................... 29
Αξιολόγηση Λειτουργίας Των ERP Συστημάτων .............................................................................. 29
Στρατηγικές Αξιολόγησης Ενός Συστήματος ERP ............................................................................ 30
Βήματα Αξιολόγησης .................................................................................................................... 31
Case Studies .......................................................................................................................................... 34
Συνεντεύξεις ......................................................................................................................................... 37
Πλαστικά Κρήτης - Απομαγνητοφώνηση ............................................................................................. 38
Simos Food Group – Μέσω E-mail ........................................................................................................ 41
Συμπεράσματα ..................................................................................................................................... 42
Βιβλιογραφία ....................................................................................................................................... 43

5

Εισαγωγή
Μια βασική πληροφορία για τα ERP που πρέπει να είναι γνωστή για να κατανοηθούν είναι ότι τα
ERP δεν είναι λογισµικό. Το Enterprise Resource Planning όπως είναι ο πλήρης όρος του ERP,
µεταφράζεται ως Επιχειρησιακός Σχεδιασµός. Τα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται είναι
φτιαγµένα για να υποστηρίζουν αυτό τον σχεδιασµό αλλά δεν είναι ERP. Είναι το µέσο που
χρησιµοποιείται για να επιτευχθεί το ERP. Γι’αυτό έχει µεγάλη διαφορά το πότε χρησιµοποιείται
ο όρος «Επιχειρησιακό σύστηµα ERP» και πότε σκέτος ο όρος ERP.

ERP είναι µια σειρά από λειτουργίες οι οποίες:
•
•
•
•

έχουν ως σκοπό να εξισορροπήσουν την προσφορά και την ζήτηση,
συνδέουν τους πελάτες και τους προµηθευτές σε µια εφοδιαστική αλυσίδα,
χρησιµοποιούν επιχειρηµατικές διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων,
ενοποιούν τις πωλήσεις, το µάρκετινγκ, τους ανθρώπινους πόρους, τα οικονοµικά, την
παραγωγή και την διανοµή, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να λειτουργούν σε υψηλά
επίπεδα παραγωγικότητας και παροχής υπηρεσιών και ταυτόχρονα µείωση του κόστους
και των αποθεµάτων.

Ένα παράδειγµα για το τι είναι ERP:
ΕRP είναι όταν µια εταιρία αυξάνει τις πωλήσεις της κατά 20% την ώρα που συνολικά η
βιοµηχανία βρίσκεται σε φάση παρακµής, παίρνοντας πελάτες από τους ανταγωνιστές της λόγω
γρηγορότερης αποστολής των προϊόντων και στην ώρα της.

Tα επιχειρησιακά συστήµατα ERP θα µπορούσαν να οριστούν σαν « πακέτα εφαρµογών
που υποστηρίζουν και διαχειρίζονται τις περισσότερες, αν όχι όλες, πτυχές των πληροφοριών
που χρειάζεται µια επιχείρηση.»
Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασµός µεταµορφώνει το βιοµηχανικό τοπίο. Έχει κάνει σηµαντικές
αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Μετά από πολλά χρόνια, το ERP και η
εξέλιξη του θα περάσει στην ιστορία σαν ορόσηµο.
Πριν τον Επιχειρησιακό Σχεδιασµό, τα τµήµατα της επιχείρησης λειτουργούσαν ανεξάρτητα µε
τα δικά τους δεδοµένα. Οι πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιµες στα υπόλοιπα τµήµατα αλλά
συνήθως µόνο στα ανώτατα στελέχη µε αποτέλεσµα, αντί να τραβάνε την επιχείρηση σε έναν
κοινό στόχο, το κάθε τµήµα να τραβάει προς την δική του κατεύθυνση. Αυτοί οι διαφορετικοί
στόχοι συνήθως ήταν αντικρουόµενοι. Για παράδειγµα, το τµήµα των πωλήσεων και µάρκετινγκ
µπορεί να θέλει µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες των
πελατών αλλά το τµήµα παραγωγής µπορεί να θέλει να µειώσει την ποικιλία για να µειώσει το
κόστος παραγωγής. Έτσι, µέχρι τα τµήµατα να ξέρουν τι κάνουν τα υπόλοιπα και µε τι σκοπό,
αυτού του είδους οι συγκρούσεις θα υπάρχουν διακόπτοντας την λειτουργικότητα της
επιχείρησης.
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Με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασµό, όλη η επιχείρηση θεωρείται ένα σύστηµα και τα τµήµατα της
είναι τα υποσυστήµατα. Οι πληροφορίες για όλες τις πτυχές της επιχείρησης αποθηκεύονται
κεντρικά και είναι διαθέσιµες σε όλα τα τµήµατα. Αυτή η διαφάνεια και η πρόσβαση στις
πληροφορίες εξασφαλίζει ότι τα τµήµατα πλέον δεν λειτουργούν αποµονωµένα κυνηγώντας
τους δικούς τους στόχους. Το κάθε υποσύστηµα γνωρίζει τι κάνουν τα υπόλοιπα, γιατί το
κάνουν και τι πρέπει να γίνει για να κινηθεί η επιχείρηση προς τον κοινό στόχο. Τα συστήµατα
ERP βοηθάνε να γίνει ευκολότερα αυτό ενοποιώντας τις πληροφορίες, επιτρέποντας οµαλή ροή
των πληροφοριών ανάµεσα στα τµήµατα, αυτοµατοποιώντας τις επιχειρηµατικές διαδικασίες και
λειτουργίες βοηθώντας την επιχείρηση να κινηθεί σαν µία µονάδα.
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ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ERP
Υπάρχουν κάποιες λάθος αντιλήψεις για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασµό οι οποίοι απωθούν
ορισµένους από το να τον υιοθετήσουν. Ακολουθούν ορισµένες:
Περισσότερη δουλειά και διαδικασίες
Η σωστή εφαρµογή και διαχείριση ενός ERP συστήµατος δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η
µεταβατική περίοδος από το παραδοσιακό σύστηµα στο ERP είναι δύσκολη καθώς πρέπει να
αναπτυχθούν νέες ικανότητες, να ακολουθηθούν νέες διαδικασίες και ούτω καθεξής. Πολλοί
υπάλληλοι θεωρούν ότι το ERP θα προσθέσει περισσότερη δουλειά, θα κάνει την εργασία
δυσκολότερη και θα τους αναγκάσει να ακολουθούν περιττές διαδικασίες. Αν το management
και η οµάδα που έχει αναλάβει την εφαρµογή κάνουν σωστά την δουλειά τους, εξασφαλίζοντας
ότι οι υπάλληλοι έχουν ενηµερωθεί ως προς το τι να περιµένουν και έχουν λάβει σωστή
εκπαίδευση, τότε η µετάβαση θα είναι οµαλή. Όταν οι υπάλληλοι συνηθίσουν το νέο σύστηµα,
θα καταλάβουν τα πιθανά οφέλη και τον κόπο που γλιτώνουν µέσα από τον αυτοµατισµό των
εργασιών. Τα σηµερινά συστήµατα αυτοµατοποιούν πολλές από τις επαναλαµβανόµενες,
µονότονες και κουραστικές διαδικασίες και εργασίες κάνοντας έτσι την δουλειά των υπαλλήλων
ευκολότερη.
Το ERP θα κάνει περιττούς πολλούς υπαλλήλους και θα κοστίσει την δουλειά τους
Αυτή η αντίληψη υπάρχει λόγω του αυτοµατισµού. Ένα σωστά εφαρµοσµένο ERP σύστηµα θα
αυτοµατοποιήσει πολλές εργασίες, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι θα κάνει περιττό τον ανθρώπινο
παράγοντα. Αυτοµατοποιώντας τις δεν χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εκτελούσαν
ορισµένες εργασίες αλλά δηµιουργούνται θέσεις τις οποίες θα µπορούσαν να αναλάβουν οι ίδιοι
µε σωστή εκπαίδευση στις νέες διεργασίες. Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασµός είναι σύστηµα που
αφορά τους ανθρώπους και ο υπολογιστής και το σύστηµα τον κάνει απλώς εφικτό.
Το ERP είναι ευθύνη της διοίκησης
Το να λειτουργήσει ένα σύστηµα ERP είναι ευθύνη όλων των υπαλλήλων. Περιλαµβάνει όλα τα
τµήµατα και κάθε άτοµο µέσα στην επιχείρηση. Η διοίκηση δεν είναι υπεύθυνη για την
καθηµερινή λειτουργία του συστήµατος. Η δουλειά τους είναι να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον
στο οποίο το σύστηµα να µπορεί να ευδοκιµήσει. Πρέπει να παρακολουθήσουν την
εγκατάσταση και εφαρµογή του συστήµατος και να κάνουν διορθώσεις όταν χρειάζεται αλλά η
επιτυχία ενός ERP συστήµατος δεν στηρίζεται σε αυτούς αλλά στους υπαλλήλους οι οποίοι το
χρησιµοποιούν καθηµερινά. Αν εκείνοι δεν είναι εκπαιδευµένοι και ικανοποιηµένοι µε το
σύστηµα και δεν το χρησιµοποιούν σωστά, τότε δεν θα πετύχει.
Το χρειάζονται µόνο οι manager
Οι managers είναι εκείνοι που επωφελούνται από ένα σωστά εφαρµοσµένο ERP σύστηµα
καθώς έχουν πάντα έτοιµες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να πάρουν σωστές
αποφάσεις. Η ποιότητα των αποφάσεων και η ταχύτητα µε την οποία µπορούν να τις
λαµβάνουν αυξάνονται δραµατικά καθώς τα ERP συστήµατα παρέχουν καλές πληροφορίες και
γρήγορα. Αλλά δεν επωφελούνται µόνο οι managers. Ένας υπάλληλος ενός καταστήµατος
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µπορεί να δει αµέσως το απόθεµα ενός προϊόντος, να κανονίσει µια άδεια, να κανονίσει τις
βάρδιες των υπαλλήλων κλπ. Αλλά για να τα κάνει αυτά πρέπει να είναι εκπαιδευµένος για να
χρησιµοποιήσει τις λειτουργίες αυτές σωστά. Αν δεν έχει τις γνώσεις, του είναι άχρηστο και αν
δεν είναι σωστά εκπαιδευµένος, θα του φανεί απογοητευτικό και κουραστικό. Ο µόνος λόγος
που θα το χρησιµοποιεί είναι επειδή πρέπει αλλά κατά βάθος θα φαίνεται σαν χάσιµο χρόνου.
Αυτή η εχθρότητα απέναντι του µπορεί να φύγει µε την σωστή εκπαίδευση ώστε να δει τα
πλεονεκτήµατα που θα έχει από την χρήση του ERP συστήµατος.
Τα ERP καθυστερούν την επιχείρηση
Πριν την δηµοτικότητα των ERP συστηµάτων, οι περισσότερες διεργασίες της επιχείρησης
εκτελούνταν χειροκίνητα και ήταν µια χρονοβόρα διαδικασία. Τα συστήµατα ERP
αυτοµατοποίησαν την ροή των πληροφοριών ανάµεσα στα τµήµατα καταργώντας έτσι εργασίες
που µπορεί να γίνονταν και δύο φορές και µε γρηγορότερα και πιο ακριβή αποτελέσµατα.
Σήµερα, µια παραγγελία θα πυροδοτήσει µια σειρά από διεργασίες που θα γίνουν στην
παραγωγή, στην ενηµέρωση των προµηθευτών, στις πληρωµές κλπ. Αυτός ο αυτοµατισµός έχει
βελτιώσει δραµατικά τον χρόνο απόκρισης και βοηθάει στην εξυπηρέτηση των πελατών.
Το σύστηµα αναλαµβάνει τα πάντα
Ένα σωστά εφαρµοσµένο, σωστά εφαρµοζόµενο και καλοδιατηρηµένο ERP σύστηµα αυξάνει
την παραγωγικότητα, µειώνει τις απώλειες και αυξάνει το κέρδος. Αλλά για να γίνει αυτό,
χρειάζεται ανθρώπους να το λειτουργήσουν και να το διατηρούν. Αν οι υπάλληλοι δεν
ενδιαφέρονται στο να το χρησιµοποιούν ή δεν το χρησιµοποιούν σωστά, ή οι manager δεν
κάνουν χρήση των λειτουργιών λήψης αποφάσεων ή το σύστηµα δεν είναι διατηρηµένο σωστά,
τότε το ERP σύστηµα δεν θα κάνει αυτά που υποσχόταν ο πάροχος. Πολλές διεργασίες
χρειάζονται τον ανθρώπινο παράγοντα και την κρίση του ανθρώπου. Τα ERP κάνουν τις
δουλειές ευκολότερες αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αναντικατάστατος.
Ένα σύστηµα ERP κάνει για όλους
Υπάρχουν εκατοντάδες εργαλεία ERP διαθέσιµα στην αγορά. Όλα είναι διαφορετικά στα
χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, το µέγεθος, την λειτουργικότητα, την τεχνική υποστήριξη, την
προσαρµοστικότητα κ.α. Επίσης, οι επιχειρήσεις είναι διαφορετικές µεταξύ τους ,κάθε µια µε τα
δικά της χαρακτηριστικά. Η επιλογή και αγορά ενός ERP συστήµατος χωρίς να αναλυθεί αν
ταιριάζει στην επιχείρηση είναι µεγάλο λάθος. Για µια σωστή εφαρµογή, πρέπει το σύστηµα να
ταιριάζει στην κουλτούρα της επιχείρησης, τις πρακτικές και τις διαδικασίες της.

Είναι πολύ ακριβό
Τα ERP συστήµατα υπάρχουν σε όλα τα µεγέθη. Τα εξελιγµένα και τελευταίας τεχνολογίας
συστήµατα είναι όντως ακριβά. Και χρειάζονται και ανθρώπους να τα τρέχουν οπότε το κόστος
αυξάνεται. Αλλά αυτό το κόστος είναι κάτι που πρέπει να υπολογίσει η επιχείρηση και να είναι
9
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µικρότερο από τα οφέλη που θα έχει. Κάνοντας σωστή χρήση του συστήµατος, αυξάνεται η
παραγωγικότητα, µειώνονται τα λάθη, γίνεται καλύτερη διαχείριση, αυξάνεται η ικανοποίηση των
πελατών κλπ. Όταν µετρηθούν αυτά τα πλεονεκτήµατα, γίνεται αµέσως αντιληπτό ότι τα
χρήµατα που θα δαπανηθούν, ξοδεύονται σωστά και κάποια στιγµή το σύστηµα θα φέρει
περισσότερα στην επιχείρηση.
∆εν χρειάζεται το ERP για να πετύχουν
∆εν χρησιµοποιούσαν πάντα τα ERP συστήµατα οι επιχειρήσεις, οπότε φαίνεται λογικό σε
κάποιους ότι µπορούν να τα καταφέρουν και χωρίς αυτό. Αν µια επιχείρηση είναι µικρή σε
µέγεθος και απευθύνεται σε µια εξειδικευµένη αγορά, τότε µπορεί και να πετύχει χωρίς ERP.
Αλλά σήµερα οι επιχειρήσεις γίνονται µεγαλύτερες και τα προϊόντα γίνονται πολυπλοκότερα σε
τεχνολογία, µεγαλύτερα και πιο εξελιγµένα. Πλέον, πολλά µέρη ενός προϊόντος φτιάχνονται σε
διαφορετικά µέρη του κόσµου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το να διαχειριστούν τέτοιες εργασίες
γίνεται περίπλοκο. Αν δεν εφαρµοστούν σωστές διαδικασίες, µπορεί πολύ εύκολα η κατάσταση
να ξεφύγει εκτός ελέγχου και να αποτύχει.
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Ιστορική Αναδροµή
Τα συστήµατα ERP χρησιµοποιήθηκαν αρχικά σαν επέκταση των MRP (Material Requirements
Planning) από την Gartner Group το 1990. Τα MRP προγραµµάτιζαν την παράγωγη και
χρησιµοποιούνταν για την διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας και σαν στόχους είχαν:
1. Να είναι τα υλικά άµεσα διαθέσιµα για παράγωγη και τα προϊόντα άµεσα διαθέσιµα για
παράδοση στους πελάτες,
2. Να διατηρούν όσο το δυνατόν λιγότερα υλικά και προϊόντα, για λιγότερο κόστος,
3. Να προγραµµατίζουν την παράγωγη, την παράδοση αλλά και την αγορά υλικών.
Πρώτη εταιρία που τα χρησιµοποίησε την ίδια χρονιά ήταν η Black & Decker και µέσα σε 10
χρόνια τα χρησιµοποιούσαν ήδη 150 εταιρίες. Μέχρι το 1989, το ένα τρίτο των λογισµικών που
χρησιµοποιούνταν, ήταν MRP.
Τα MRP ήταν επίσης εξέλιξη παλαιότερων συστηµάτων, εκ των οποίων το πρώτο
παρουσιάστηκε το 1964. Τα πρώτα MRP συστήµατα ήταν ακριβά και άσχηµα δοµηµένα.
Χρειαζόταν µεγάλο προσωπικό για να συντηρεί τους υπολογιστές στους οποίους έτρεχαν.
To 1980 παρουσιάστηκε το MRP-II, του οποίου σκοπός ήταν ο αποτελεσµατικός
προγραµµατισµός όλων των πόρων της επιχείρησης. Σε σχέση µε τα MRP, περιελάµβανε και
περιοχές τις οποίες το πρώτο δεν κάλυπτε όπως Ανθρώπινο ∆υναµικό, Χρηµατοδότηση,
∆ιαχείριση του Έργου κλπ.
Αυτό οδήγησε στο να κατασκευαστούν τα ERP. Tα ERP κράτησαν αυτές τις διαδικασίες αλλά
επίσης ανέλαβαν όλες τις βασικές λειτουργίες, ανεξαρτήτως πλέον του τύπου της επιχείρησης
που θα τα αναλάβει. Επιχειρήσεις που δεν ασχολούνται µε παραγωγή προϊόντων, µη
κερδοσκοπικοί οργανισµοί και κυβερνήσεις χρησιµοποιούν πλέον ERP συστήµατα.
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∆οµή και απαιτήσεις ERP
Ένα σύστηµα ERP αποτελείται από υποσυστήµατα ή λειτουργικά τµήµατα, από τα οποία το
καθένα υποστηρίζει µια συγκεκριµένη επιχειρηµατική διαδικασία. Τα υποσυστήµατα αυτά
υποστηρίζονται από µια κεντρική βάση δεδοµένων του συστήµατος, µέσω της οποίας γίνεται
διαµοιρασµός δεδοµένων από διαφορετικούς τοµείς σε όλη την έκταση της επιχείρησης. Έτσι,
όλα είναι συµβατά µεταξύ τους και δεν χρειάζεται διαδικασία σύνδεσης τους . Με αυτό τον
τρόπο είναι ευκολότερη η αναβάθµιση του συστήµατος όταν χρειαστεί. Συνήθως, τα
υποσυστήµατα από τα οποία αποτελείται ένα σύστηµα ERP είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Προµηθειών
Υποσύστηµα Αποθήκευσης και Αποθεµάτων
Υποσύστηµα Παραγωγής
Υποσύστηµα ∆ιανοµών
Υποσύστηµα Πωλήσεων
Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
Υποσύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Ακολουθεί ένα παράδειγµα για το πώς συνδέονται τα υποσυστήµατα και πως αυτοµατοποιούν
τις διαδικασίες σε αντίθεση µε µια επιχείρηση που δεν χρησιµοποιεί ERP.
Έστω ότι µια επιχείρηση παίρνει µια παραγγελία.
Χωρίς σύστηµα ERP, ο υπάλληλος θα γράψει τις πληροφορίες της παραγγελίας. Αυτές θα
δοθούν στο τµήµα µε τα έτοιµα αγαθά όπου ο υπάλληλος θα ελέγξει αν τα αγαθά είναι
διαθέσιµα ή όχι. Αν είναι διαθέσιµα, το τµήµα διανοµής ειδοποιείται και θα στείλει την
παραγγελία στον πελάτη. Το τµήµα οικονοµικής διαχείρισης ειδοποιείται επίσης, όπου θα
ετοιµαστεί ο λογαριασµός και θα σταλεί στον πελάτη. Αν τα αγαθά δεν είναι διαθέσιµα, τότε
ειδοποιείται το τµήµα παραγωγής, το οποίο προγραµµατίζει το προϊόν για παραγωγή. Ελέγχει
αν τα υλικά που χρειάζονται για την παραγωγή είναι διαθέσιµα. Αν δεν είναι, το τµήµα αγορών/
προµηθειών ειδοποιείται και ξεκινούν οι διαδικασίες για να αγοραστούν τα υλικά. Αν είναι
διαθέσιµα, τότε το τµήµα παραγωγής µαζί µε το τµήµα συντήρησης αρχίζουν τις µηχανές για
παραγωγή. Αν κάποιες µηχανές έχουν βλάβη ή έχουν σταλεί για επισκευή, η παραγωγή µπορεί
να καθυστερήσει.
Με σύστηµα ERP, αυτές οι πράξεις γίνονται διαφορετικά. Όταν ο υπάλληλος λάβει την
παραγγελία, την περνάει στο σύστηµα, το σύστηµα ελέγχει την απογραφή εµπορευµάτων και
ελέγχει αν τα αγαθά είναι διαθέσιµα. Αν είναι, ξεκινούν αυτόµατα διαδικασίες ενηµέρωσης των
τµηµάτων πωλήσεων, διανοµών και οικονοµικής διαχείρισης. Οι πληροφορίες περιλαµβάνουν
τα προϊόντα που πρέπει να σταλούν, την πιο οικονοµική διαδροµή προς τον πελάτη κλπ.
Επίσης, το σύστηµα ξεκινάει τις διαδικασίες στο υποσύστηµα οικονοµικής διαχείρισης ώστε τα
τιµολόγια να σταλούν στον πελάτη. Οι πληροφορίες µεταφέρονται ηλεκτρονικά ( αν ο πελάτης
είναι συνδεδεµένος µε την επιχείρηση) και η πληρωµή γίνεται ηλεκτρονικά. Αν τα προϊόντα δεν
είναι διαθέσιµα, τότε το υποσύστηµα παραγωγής φτιάχνει ένα πρόγραµµα παραγωγής, το
οποίο παραδίδεται στο τµήµα προµηθειών και στο τµήµα συντήρησης ώστε όλοι να είναι έτοιµοι
να αρχίσει η παραγωγή σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Γίνεται ο έλεγχος για την διαθεσιµότητα
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των υλικών και γίνεται η παραγγελία για όποιο υλικό δεν είναι διαθέσιµο και αν ο προµηθευτής
είναι συνδεδεµένος µε το σύστηµα της εταιρίας, η παραγγελία γίνεται αυτόµατα. Το τµήµα
συντήρησης παίρνει την λίστα των µηχανών που απαιτούνται και εξασφαλίζει ότι δουλεύουν. Με
αυτό τον τρόπο, η παραγωγή του προϊόντος γίνεται χωρίς εµπόδια. Έτσι, µια παραγγελία που
περνιέται στο σύστηµα από τον υπάλληλο, πυροδοτεί πολλές διαδικασίες οι οποίες
ολοκληρώνονται σε λίγα λεπτά. Μετά την λήψη της παραγγελίας, µέσα σε µικρό χρονικό
διάστηµα τα αγαθά είναι καθοδόν για τον πελάτη. Αν δεν είναι άµεσα διαθέσιµα, ο πελάτης
ενηµερώνεται και του δίνεται το πρόγραµµα διανοµής. Έτσι, πέρα από τον υπάλληλο που
περνάει την παραγγελία και τα τµήµατα διανοµής, παραγωγής και συντήρησης, οι υπόλοιπες
εργασίες εκτελούνται από το σύστηµα αυτόµατα. Σε περιβάλλον χωρίς ERP, αυτές οι εργασίες
θα έπαιρναν ηµέρες ή και εβδοµάδες για να ολοκληρωθούν. Αφού το σύστηµα αποθηκεύει τα
δεδοµένα σε µια κεντρική βάση δεδοµένων, και τα υποσυστήµατα την ενηµερώνουν σε
πραγµατικό χρόνο, οι διαθέσιµες πληροφορίες είναι οι τρέχουσες και όχι παλιότερες. Αυτός ο
αυτοµατισµός των διαδικασιών και η διαθεσιµότητα των πληροφοριών, οι οποίες είναι ακριβείς
και οι πιο πρόσφατες, είναι που κάνουν τα ERP συστήµατα ικανά για σηµαντικές βελτιώσεις
στην παραγωγή και το κέρδος.

Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Προµηθειών
Το υποσύστηµα αυτό αναλαµβάνει την διαχείριση των δεδοµένων και των αιτήσεων του
προµηθευτικού κύκλου. Χρησιµοποιείται από κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως βιοµηχανικού
τοµέα. Πρόκειται για µια σειρά πολύπλοκων υπολογισµών που βελτιστοποιούν τα σχέδια
της επιχείρησης έχοντας ως δεδοµένα τους περιορισµούς, τους οποίους διαβάζει από τα
υποσυστήµατα µε τα οποία ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως, τα οποία είναι τα
υποσυστήµατα Αποθήκευσης και Αποθεµάτων, Παραγωγής, Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και
∆ιανοµής. Περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον εφοδιασµό. Οφέλη
του Υποσυστήµατος ∆ιαχείρισης Προµηθειών είναι:
1.
2.
3.
4.

Ταχύτερη αντίδραση στις µεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης
Αυξηµένη ικανοποίηση των πελατών
Αύξηση των ταµειακών ροών
Υψηλοτέρα περιθώρια κέρδους
Φάσεις και έντυπα του προµηθευτικού κύκλου:

•

•
•
•
•

∆ιαχείριση παραγγελιών, αγορών και παραστατικών αγορών, όπως αιτήσεων
αγοράς και εκτύπωση όλων των προβλεπόµενων από το νόµο βιβλίων και
καταστάσεων.
∆ιαχείριση αντιπροσώπων και «εισπρακτόρων».
Φάκελος εισαγωγών που περιλαµβάνει την πλήρη παρακολούθηση όλων των
σταδίων και εξόδων-δαπανών και τον αυτόµατο επιµερισµό δαπανών.
Προκοστολόγηση και κοστολόγηση αγορών.
Αξιολόγηση προµηθευτών, τιµοκατάλογοι και στοιχεία εφοδιασµού ειδών ανά
προµηθευτή, δροµολόγηση εντολών προµήθειας, κλπ.
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•
•
•
•
•

∆ιαχείριση και έλεγχος παραλαβών, όπως διαχείριση εντολών προµήθειας ή αγοράς,
διαχείριση φορτώσεων και φύλλα ροής φόρτωσης.
∆ιαχείριση προµηθευτών και συµβάσεων, που περιλαµβάνει συµφωνίες
αποπληρωµής και πλήρη οικονοµική παρακολούθηση.
∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών παραστατικών και αξιογράφων.
Έκδοση προϋπολογισµών, δηµιουργία προβλέψεων, χρηµατοροών, κλπ.
Έκδοση αναφορών, όπως: κατάσταση απαιτήσεων και αποθεµάτων υλικού,
δηµιουργία αιτήσεων και εντολών αγοράς, εκκρεµείς εντολές αγοράς, µερική ή τελική
παραλαβή υλικών έναντι εντολής αγοράς, καταχώρηση και έλεγχος τιµολογίου,
ιστορικό εντολής αγοράς, ιστορικό συναλλαγών προµηθευτών.

Υποσύστηµα Αποθήκευσης και Αποθεµάτων
Το υποσύστηµα Αποθήκευσης και Αποθεµάτων περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες
που σχετίζονται µε την αποθήκευση των προϊόντων ή των υλικών. Τα υποσυστήµατα µε τα
οποία συνεργάζεται είναι τα υποσυστήµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, Προµηθειών, Παραγωγής
και Πωλήσεων. Στις λειτουργίες του υποσυστήµατος Αποθήκευσης περιλαµβάνονται :
•
•
•
•
•
•
•

∆ιαχείριση αποθεµάτων.
Προβλέψεις ζήτησης.
Προγραµµατισµός αναγκών σε προϊόντα ή υλικά για την παραγωγή.
Λογιστική παρακολούθηση ειδών και αποθηκών.
∆ιαχείριση παραστατικών διακίνησης ειδών στις αποθήκες.
Παρακολούθηση παρτίδων, κωδικών, παλετών, συσκευασιών κλπ.
∆ιαχείριση παραλαβής, θέσεων αποθήκευσης, τοποθέτησης και µετακίνησης
ειδών, συλλογής, διαλογής, συσκευασίας και φόρτωσης παραγγελιών πελατών
και διαχείριση απογραφών και επιστροφών.

Υποσύστηµα Παραγωγής
Το υποσύστηµα Παραγωγής αναλαµβάνει ότι έχει να κάνει µε την παραγωγική διαδικασία.
Παραγωγή όµως δεν είναι απαραίτητα η κατασκευή. Για παράδειγµα, ένα κατάστηµα
καθαρισµού ενδυµάτων δεν κατασκευάζει ένα νέο αντικείµενο, αλλά αυτό µετριέται στην
παραγωγή. Αν πάρουµε την παραγωγή σαν διαδικασία, τότε στην υπηρεσία που αναφέρθηκε,
αυτή ξεκινάει µε πόρους – καθαριστικό, πρέσα, άνθρωποι – και καταλήγει µε ένα προϊόν –
καθαρά ρούχα. Έτσι καταλήγουµε στον ορισµό της παραγωγής ο οποίος είναι:
Ως παραγωγή ορίζεται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που σκοπεύει στη δηµιουργία
οικονοµικών αγαθών και υπηρεσιών που είναι χρήσιµα για την ικανοποίηση των
ανθρωπίνων αναγκών, µε τη συνδυασµένη ενέργεια των συντελεστών της παραγωγής.
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Έτσι, παραγωγή στα νοσοκοµεία για παράδειγµα είναι οι εγχειρήσεις, η γέννα των µωρών, το
σερβίρισµα του φαγητού στους ασθενείς, η λήψη ακτινογραφιών και η διάγνωση τους, ο
καθαρισµός κλπ. Για την κυβέρνηση είναι η έκδοση αδειών, η συλλογή των φόρων, η παροχή
αστυνοµίας, εκπαίδευσης, πυρόσβεσης κλπ. Για τις τράπεζες η χορήγηση δανείων, η διαχείριση
καταθέσεων ή αναλήψεων.
Η παραγωγική διαδικασία ποικίλλει σε πολυπλοκότητα, χρόνο παραγωγής, το µέγεθος των
υλικών που χρειάζονται, πληροφορίες και σχεδιασµό, και αριθµό και τύπο µηχανών ή εργατών
που απαιτούνται. Η παραγωγή ενός αυτοκινήτου παίρνει χρόνο και απαιτεί µια ποικιλία από
πολύ ακριβές µηχανές και υψηλά εκπαιδευµένους εργάτες. Από την άλλη, το να γραφεί ένα
γράµµα είναι µια µικρή διαδικασία το οποίο απαιτεί µόνο έναν επεξεργαστή κειµένου. Τα
υποσυστήµατα µε τα οποία συνεργάζεται είναι τα υποσυστήµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης,
Πωλήσεων, Προµηθειών και Αποθήκευσης. Οι βασικές του λειτουργίες είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προγραµµατισµός και έλεγχος πόρων παραγωγής.
∆ιαχείριση υλικών.
Προγραµµατισµός απαιτήσεων δυναµικότητας.
Προγραµµατισµός απαιτήσεων υλικών.
Έλεγχος και κοστολόγηση παραγωγής.
∆ιασφάλιση ποιότητας.
Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.
Ηµεροµηνίες αποστολής.
Βραχυπρόθεσµος προγραµµατισµός παραγωγής.

Υποσύστηµα ∆ιανοµών
Το υποσύστηµα ∆ιανοµών αναλαµβάνει να διατηρεί τα στοιχεία που αφορούν το από πού ήρθε
το εµπόρευµα και που πηγαίνει. ∆ιαχειρίζεται το δίκτυο διανοµών, τις συνθήκες αποστολής, την
µεταφορά των αγαθών στον πελάτη, τον τόπο παράδοσης, την ποσότητα κ.α. Τα
υποσυστήµατα µε τα οποία ανταλλάσσει πληροφορίες είναι τα υποσυστήµατα Οικονοµικής
∆ιαχείρισης, Πωλήσεων και Παραγωγής.

Υποσύστηµα Πωλήσεων
Στόχος του υποσυστήµατος Πωλήσεων είναι η εξυπηρέτηση, η αυτοµατοποίηση και η
υποστήριξη των αναγκών της επιχείρησης σχετικά µε τις διαδικασίες των πωλήσεων. Τα
υποσυστήµατα µε τα οποία συνεργάζεται είναι τα υποσυστήµατα Αποθήκευσης και
Αποθεµάτων, Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Παραγωγής. Ορισµένες λειτουργίες του είναι:
•
•
•

Στατιστικά πωλήσεων
Αξιόγραφα
∆ιαχείριση συµβολαίων
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•
•
•
•
•
•
•
•

Τιµολόγηση
Παραγγελιοληψία
Μητρώο πελατών
Μάρκετινγκ
Προβλέψεις ζήτησης
Εξυπηρέτηση πελατών
∆ιαχείριση παραγγελιών
Στόχοι πωλήσεων

Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
Το υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων αναλαµβάνει τις εργασίες που έχουν να
κάνουν µε το προσωπικό, είτε αυτό είναι το διοικητικό είτε οι υπάλληλοι και οι εργάτες.
Ανταλλάσσει πληροφορίες κυρίως µε το υποσύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. Ορισµένες
λειτουργίες του είναι:
•
•
•
•
•
•
•

Προγραµµατισµός προσωπικού
Μισθοδοσία
Εξοδολόγια
Παρουσία προσωπικού
∆ιαχείριση επιπέδων εκπαίδευσης προσωπικού
Αξιολόγηση προσωπικού
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης και σεµιναρίων

Υποσύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
Όλες οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκες για τις οποίες χρειάζονται χρήµατα, τα οποία όµως είναι
περιορισµένα για να τις ικανοποιήσουν όλες. Σαν αποτέλεσµα, η Οικονοµική ∆ιαχείριση
ασχολείται µε το να αυξηθούν τα χρήµατα και το πώς θα χρησιµοποιηθούν. Το υποσύστηµα
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης αναλαµβάνει την διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και
την λογιστική παρακολούθηση. Παρουσιάζει πλήρη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της
επιχείρησης, βοηθώντας στην λήψη αποφάσεων. Βασικές διαδικασίες του υποσυστήµατος είναι:
•
•
•
•
•
•
•

Γενική και αναλυτική λογιστική
Κοστολόγηση
∆ιαχείριση παγίων
Οικονοµικές καταστάσεις
Εισπρακτέοι λογαριασµοί
Πληρωτέοι λογαριασµοί
∆ιαχείριση διαθεσίµων.

Ορισµένες επιπρόσθετες λειτουργίες είναι οι εξής:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μηχανογραφική κάλυψη πολλών εταιριών και πολλών νοµισµάτων.
Παρακολούθηση και έλεγχος πολλών επιχειρηµατικών περιοχών.
∆υνατότητα εκτύπωσης όλων των αναφορών µόνο από κάθε εξουσιοδοτηµένο χρήστη.
Καταχωρήσεις σε ξένο νόµισµα και αυτόµατη δηµιουργία συναλλαγµατικών διαφορών.
Αποτίµηση αναλυτικών υπολοίπων και δυνατότητα δηµιουργίας αυτόµατων λογιστικών
εγγράφων.
Αυτόµατος υπολογισµός του φόρου εισροών ή εκροών.
Έλεγχος του κόστους.
∆ιαχείριση οικονοµικών καταστάσεων-αναφορών.
Έκδοση προϋπολογισµού.
Γιατί είναι χρήσιµο το ERP σε µια επιχείρηση;

Το ERP είναι χρήσιµο στις επιχειρήσεις εξαιτίας της βελτίωσης µε την οποία η επιχείρηση
παίρνει µια παραγγελία και την φτιάχνει σε τιµολόγιο και έσοδα. ∆εν αναλαµβάνει την ίδια την
διαδικασία πώλησης αλλά παίρνει την παραγγελία και παρέχει ένα σχέδιο για τα διάφορα
βήµατα µέχρι να εκπληρωθεί η παραγγελία. Όταν ένα τµήµα τελειώσει µε το δικό του κοµµάτι
της παραγγελίας, αυτή πηγαίνει αυτόµατα µέσω του συστήµατος στο επόµενο τµήµα. Η
παραγγελία και σε ποια φάση αυτή βρίσκεται µπορεί να βρεθεί εύκολα µέσω του συστήµατος.
Το ERP ενώνει µια εταιρία. Επιτρέπει στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών να καταλάβει το
οικονοµικό background ενός πελάτη ή να ελέγξει αν υπάρχει απόθεµα στην αποθήκη. Επιτρέπει
στην αποθήκη να ενηµερώσει το σύστηµα για το αν ένα προϊόν υπάρχει ή όχι, χωρίς να πρέπει
να στείλει e-mail ή αρχεία. Μειώνει τον χρόνο απογραφής. Για να γίνουν αυτά όµως, πρέπει οι
εργαζόµενοι να αλλάξουν τον τρόπο που δουλεύουν και συνήθως οι αλλαγές δεν είναι
καλοδεχούµενες. Γι'αυτό είναι δύσκολο να εντοπιστεί η αξία του ERP. Αν χρησιµοποιούν το
ERP για να βελτιώσουν τον τρόπο µε τον οποίο δέχονται παραγγελίες, παράγονται τα προϊόντα,
αποστέλλονται και τιµολογούνται, θα φανεί η αξία του. Αν απλώς το εγκαταστήσουν χωρίς να
αλλάξουν τον τρόπο µε τον οποίο δουλεύουν οι εργαζόµενοι, τότε δεν θα υπάρξει διαφορά. Το
αντίθετο µάλιστα, το νέο σύστηµα τους καθυστερεί µέχρι να γίνει η αλλαγή από το παλιό το
οποίο γνώριζαν όλοι στο καινούργιο το οποίο δεν γνωρίζουν.
Τα ERP συστήµατα αλλάζουν τον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται οι επιχειρήσεις. Είναι
απαραίτητα εργαλεία µε τεράστιο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και στις πληροφορίες που αυτές
έχουν. Ιδιότητες ενός ERP συστήµατος είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•

Επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους και φύσης
Αναγκάζει τον ανταγωνισµό να αλλάξει στρατηγικές και διαδικασίες
Επηρεάζει τους συνεργάτες να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί
Βελτιώνει τα κέρδη των οργανισµών παροχής συµβούλων
Σηµαντικό εργαλείο για ανασχεδιασµό επιχειρησιακών διαδικασιών
Επιβάλλει τις καλύτερες πρακτικές για επιχειρηµατικές διαδικασίες
Εκµεταλλεύεται στο έπακρο τις ικανότητες των εργαζοµένων για την παραγωγή
Αλλάζει την φύση των εργασιών σε όλους τους τοµείς προς το καλύτερο.
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Πλεονεκτήµατα ERP
Η εγκατάσταση ενός ERP συστήµατος έχει άµεσα πλεονεκτήµατα για την επιχείρηση αλλά και
έµµεσα. Στα άµεσα συγκαταλέγονται η αυξηµένη αποδοτικότητα, η αξιοποίηση των
πληροφοριών για καλύτερη λήψη αποφάσεων, ο γρηγορότερος χρόνος ανταπόκρισης στη
ζήτηση των πελατών κ.α. Στα έµµεσα συγκαταλέγονται η καλύτερη εικόνα για την επιχείρηση, η
καλύτερη φήµη στους πελάτες, η ικανοποίηση τους κ.α. Ακολουθεί µια µικρή ανάλυση τους:
Αξιοποίηση πληροφοριών: Χαρακτηριστικό των ERP συστηµάτων είναι η ικανότητα τους να
ανανεώνουν τις αποθηκευµένες πληροφορίες που µοιράζονται τα τµήµατα της επιχείρησης. Η
µια κίνηση που θα γίνει –έστω η λήψη της παραγγελίας- αρκεί για να πυροδοτηθούν οι
λειτουργίες και οι πληροφορίες µεταξύ τους να περνάνε αυτόµατα και άµεσα: παράγονται
αυτόµατα τα τιµολόγια, προγραµµατίζεται η παραγωγή, ελέγχεται το απόθεµα, αν δεν υπάρχει
κάποιο υλικό, γίνεται η παραγγελία του και ο πελάτης ενηµερώνεται για το πότε θα µπορεί να
περιµένει την παραγγελία του. Αυτή η αξιοποίηση των πληροφοριών οδηγεί σε καλύτερη λήψη
αποφάσεων και αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Ικανοποίηση πελατών: Ικανοποίηση των πελατών σηµαίνει η επιχείρηση να φτάσει ή να
ξεπεράσει τις απαιτήσεις τους από ένα προϊόν ή υπηρεσία. Μια εκτίµηση του βαθµού
ικανοποίησης µπορεί συνήθως να γίνει µε τρεις τρόπους:
•
•
•

Αν το προϊόν ή υπηρεσία περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα στον
πελάτη,
Αν η εταιρία µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πελάτη εγκαίρως,
Αν το προϊόν ή υπηρεσία δεν έχει σφάλµατα και λειτουργεί ανάλογα µε τις προσδοκίες.

Αυτά επιτυγχάνονται µε τα σηµερινά συστήµατα ERP. Ο πελάτης µπορεί να κάνει την
παραγγελία του, προσαρµοσµένη στις ανάγκες του, γλιτώνοντας έτσι χρήµατα και χρόνο.
Επίσης, µε συστήµατα που υποστηρίζουν το διαδίκτυο, µπορεί να κάνει την παραγγελία, να
παρακολουθεί την πορεία του προϊόντος και στο τέλος να πληρώσει, όλα από το σπίτι. Τεχνική
υποστήριξη είναι άµεσα διαθέσιµη, είτε µέσω διαδικτύου είτε µέσω τηλεφώνου. Όλα αυτά
βελτιώνουν την εικόνα της εταιρίας στα µάτια του πελάτη και επίσης µεγαλώνουν την
ικανοποίηση του.
Βελτιωµένη λήψη προµηθειών :
Η ποιότητα των πρώτων υλών και η ικανότητα του προµηθευτή να τα παραδώσει εγκαίρως
παίζουν µεγάλο ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης. Έτσι, θα πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά
και να παρακολουθούνται οι δραστηριότητες τους ώστε οποιοδήποτε πρόβληµα να διορθωθεί
πριν επηρεάσει την υπόλοιπη λειτουργία της επιχείρησης. Τα ERP συστήµατα την βοηθούν να
παρακολουθεί και να ελέγχει το κόστος των προµηθειών εξασφαλίζοντας και την καλύτερη
ποιότητα.
Καλύτερος σχεδιασµός
Μέσα από την ενοποιηµένη διαχείριση που επιτρέπει το σύστηµα και την πρόσβαση που δίνει
σε όλα τα τµήµατα και τα δεδοµένα τους, η επιχείρηση µπορεί να εξοµοιώσει καταστάσεις µε
διάφορα σενάρια και να αποφασίσει µε σιγουριά ποιες θα είναι οι επόµενες κινήσεις. Για
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παράδειγµα, µπορεί να εξοµοιώσει τον αντίκτυπο που θα έχει µια έξτρα βάρδια για την
παραγωγή ενός προϊόντος.
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Λόγοι αλλαγής συστήµατος
Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντικαθιστούν τα συστήµατα τους µε ERP συστήµατα.
Ορισµένοι λόγοι είναι οι εξής:
Βελτίωση παραγωγικότητας: Τα ERP συστήµατα βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την
αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων εξουδετερώνοντας τα περιττά δεδοµένα, βάζοντας σε
µια σειρά τις διαδικασίες και παρουσιάζοντας καλύτερες επιχειρηµατικές πρακτικές.
Αυξηµένη επιχειρηµατική ευκινησία: Η αυξηµένη παραγωγικότητα και ο µειωµένος χρόνος
σηµαίνει ότι χρειάζεται λιγότερος χρόνος για να σταλεί ένα προϊόν στην αγορά. Αυτό,
συνδυασµένο µε την ικανότητα των ERP συστηµάτων να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται
προβλήµατα και να τα λύνουν εύκολα και µε ακρίβεια, καταλήγει σε αυξηµένη ικανοποίηση των
πελατών. Έτσι η επιχείρηση γίνεται πιο ευκίνητη και ανταποκρίνεται γρηγορότερα στις ανάγκες
του πελάτη χωρίς να θυσιάζει την ποιότητα του προϊόντος.
Μείωση λαθών: Τα ERP συστήµατα αυτοµατοποιούν τις πιο µονότονες και
επαναλαµβανόµενες εργασίες που µέχρι πρότινος τις αναλάµβαναν οι εργαζόµενοι, µειώνοντας
κατά πολύ την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους.
Ενσωµάτωση πληροφοριών: Μια από τις κύριες λειτουργίες του ERP είναι να παρέχει
επαρκείς, σχετικές και ακριβείς πληροφορίες του συστήµατος σε όσους εργάζονται –
προγραµµατιστές, manager, αναλυτές και ούτω καθεξής- επιτρέποντας στις επιχειρηµατικές
διαδικασίες να προχωράνε οµαλά. Παλιότερα, οι εργαζόµενοι έπρεπε να βασίζονται σε
αναφορές οι οποίες όµως δεν ήταν πάντα ενηµερωµένες, πρόσφατες ή ακριβείς. Με τα
σηµερινά συστήµατα, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται
σχεδόν άµεσα.
Αυτοµατισµός: Τα ERP συστήµατα αυτοµατοποιούν πολλές διαδικασίες. Επίσης
αυτοµατοποιούν την ροη των εργασιών έτσι ώστε όταν γίνει για παράδειγµα µια είσοδος στο
σύστηµα παραγγελιών, πυροδοτείται µια σειρά δράσεων σε όλα τα σχετικά τµήµατα αυτόµατα.
Αυτός ο αυτοµατισµός µειώνει τα λάθη, τα διπλά δεδοµένα και βοηθάει την επιχείρηση να
αντιδράσει γρηγορότερα. Αυτοµατοποιώντας τις επιχειρηµατικές διαδικασίες, τα ERP
συστήµατα έχουν βελτιώσει την παραγωγικότητα.
Αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους που αυξάνεται η δηµοτικότητα των ERP συστηµάτων.
Καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις τα υιοθετούν, ο ανταγωνισµός γίνεται εντονότερος και
οι πάροχοι ERP συστηµάτων ανταποκρίνονται σε αυτό τον ανταγωνισµό εισάγοντας νέα
χαρακτηριστικά και καλύτερες ικανότητες στα προϊόντα τους. Ο τελικός νικητής βέβαια είναι ο
πελάτης, ο οποίος παίρνει καλύτερα προϊόντα και καλύτερες υπηρεσίες σε καλύτερες τιµές.
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Γιατί δεν πετυχαίνουν όλες οι εγκαταστάσεις ERP συστηµάτων;
Αν γίνει σωστή επιλογή του συστήµατος ERP, και µε σωστή εφαρµογή και χρήση, θα αυξηθεί η
παραγωγικότητα, θα µειωθούν οι χρόνοι παραγωγής, θα βελτιωθεί η ανταπόκριση και θα
υπάρχει µεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών. Για να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά το εργαλείο,
πρέπει να είναι το σωστό εργαλείο, οι άνθρωποι που το χρησιµοποιούν να είναι σωστά
εκπαιδευµένοι, και ούτω καθεξής. ∆εν χρησιµοποιούν όµως όλες οι επιχειρήσεις το σωστό
εργαλείο, κάνοντας λάθος εφαρµογή και µη σωστή ή ανεπαρκή χρήση.
Το ERP είναι µια σειρά εργαλείων, η διαδικασία και πάνω απ’όλα η διάθεση. Το αίσθηµα που
θα έχουν οι εργαζόµενοι απέναντι στο ERP είναι βασικό. Πρέπει να έχουν πειστεί για τα
πλεονεκτήµατα της χρήσης του ERP. Κάτι το οποίο επιτυγχάνεται µε εκπαίδευση και εξηγώντας
όποιες λάθος αντιλήψεις υπάρχουν. Αν πιστεύουν ότι το ERP δεν είναι σηµαντικό, θα
προσπαθούν να το προσπερνάνε. Αν η εφαρµογή του συστήµατος γίνει σε ένα περιβάλλον στο
οποίο οι άνθρωποι δεν είναι έτοιµοι για το ERP και η εργασιακή κουλτούρα δεν είναι η
κατάλληλη, τότε αυτή δεν θα πετύχει. Πρέπει το εργασιακό περιβάλλον να είναι κατάλληλο για
το ERP.
Πολλές εγκαταστάσεις ERP µπορεί να αποτύχουν επειδή προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν το
ERP σαν εργαλείο παρά σαν διαδικασία.
Ρίσκα του ERP
Τα ERP συστήµατα υπόσχονται αποδοτικότητα και κέρδη. Αλλά υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για
τις εταιρίες και το να καταφέρουν να φτάσουν την αποδοτικότητα και τα κέρδη που θέλουν,
µπορεί να αποδειχθεί δύσκολο και επικίνδυνο. Η εφαρµογή των ERP συστηµάτων έχει υπάρξει
προβληµατική για αρκετές εταιρίες. Όλες οι απόπειρες για εφαρµογή συστήµατος περιέχουν ένα
ρίσκο. Ακόµα και το πιο απλό σύστηµα δεν είναι 100% ασφαλές: πρέπει να παραδοθεί στον
χρόνο που έχει οριστεί, να µην ξεπεραστεί το budget και να κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί ο
πάροχος. Όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις, µειώνονται οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί επιτυχώς
το έργο. Με την εφαρµογή, χρειάζεται να βρεθεί η ισορροπία ανάµεσα στην επιθυµία του
καθενός να είναι λειτουργικό το σύστηµα για τις ανάγκες του και να είναι τόσο απλό ώστε να
είναι επιτυχές. Η αγορά ενός συστήµατος χωρίς αλλαγή είναι πιθανότερο να πετύχει από το να
γίνουν αλλαγές και περαιτέρω ρυθµίσεις στον τρόπο που λειτουργεί. Το ρίσκο είναι µικρότερο
αλλά έτσι, η επιχείρηση καταλήγει µε ένα σύστηµα το οποίο εκτελεί τις λειτουργίες τελεία αλλά
δεν είναι φτιαγµένο για την επιχείρηση και δεν υποστηρίζει όσα λογικά θα µπορούσε µε
παραµετροποιήσεις. Από την άλλη, µε πολύ µεγάλες αλλαγές αυξάνεται κατά πολύ το ρίσκο
που παίρνει η επιχείρηση. Γι’αυτό χρειάζεται να ισορροπηθεί το ρίσκο και τα αποτελέσµατα σε
ένα επίπεδο που είναι άνετο για την επιχείρηση.
Ο κίνδυνος όµως δεν είναι µόνο στο νέο σύστηµα και στις αλλαγές που αυτό θα φέρει.
Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι µε τις τρέχουσες εφαρµογές- µε µεγαλύτερο τα λάθος δεδοµένα.
Πολλά προβλήµατα που µπορεί να έχουν επιχειρήσεις προκαλούνται από ανακριβή δεδοµένα
και όχι από προβληµατικά συστήµατα. Συνήθως όµως την ευθύνη παίρνει το σύστηµα. Το να το
αλλάξουµε µε ένα νέο µε τα τελευταία χαρακτηριστικά και λειτουργίες και µετά να το γεµίσουµε
µε παλιά, λάθος δεδοµένα δεν θα διορθώσει τα προβλήµατα.
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Ένας τρόπος για να µειώσουµε τον κίνδυνο είναι µε µια δοκιµασµένη µεθοδολογία. Όσο πιο
απλά, τόσο το καλύτερο. Και όχι απαραίτητα µε µια ευρεία µεθοδολογία, αλλά µοιράζοντας τις
εργασίες- η επιλογή του συστήµατος, η δοκιµασία του και η εφαρµογή του µπορούν να
ακολουθήσουν τρεις διαφορετικές µεθοδολογίες. Φυσικά, πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο
έκτακτης ανάγκης. Με την µεθοδολογία, γίνεται η υπόθεση ότι όλα θα προχωρήσουν σύµφωνα
µε το σχέδιο, όµως µπορεί να προκύψει κάτι κατά την διάρκεια του project και να το
καταστρέψει.
Οι τρεις βασικοί παράγοντες του ERP είναι ο άνθρωπος, οι διαδικασίες και η τεχνολογία.
Καθένας από αυτούς όµως έχει και κάποιους κινδύνους οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν την
επιχείρηση.
Άνθρωπος: Ο βασικότερος παράγοντας, πάνω στον οποίο βασίζεται η επιτυχία ή αποτυχία
ενός ERP συστήµατος. Ένα ERP σύστηµα φέρνει πολλές αλλαγές, τις οποίες δεν τις υποδέχεται
πάντα ευχαρίστα το προσωπικό. Για να πετύχει όµως, είναι απαραίτητο να συνεργαστούν όλοι.
Αν δεν είναι πεπεισµένοι για την αναγκαιότητα του ERP και τα πλεονεκτήµατα του, δεν θα είναι
πλήρως συνεργάσιµοι, κάτι το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία. Το να αναγκαστούν να
το δεχτούν χωρίς να το θέλουν ίσως τους πεισµώσει ακόµα περισσότερο.
∆ιαχείριση αλλαγής
Η αλλαγή πρέπει να διαχειριστεί αποτελεσµατικά επειδή θα φέρει αλλαγές σε όλη την
επιχείρηση: το πώς δουλεύουν οι άνθρωποι, θα αλλάξει την περιγραφή της δουλειάς τους, θα
αλλάξει τις απαιτούµενες δουλειές – κάποιες θα σταµατήσουν να χρειάζονται, θα
δηµιουργηθούν άλλες κλπ. Είναι δύσκολη εργασία η διαχείριση αυτών των αλλαγών και αν δεν
γίνει σωστά, θα υπάρχουν άσχηµα αποτελέσµατα.
Επάρκεια προσωπικού
Χρειάζονται πολλοί άνθρωποι για την εγκατάσταση και εφαρµογή του συστήµατος. Συνήθως
χρειάζονται και άτοµα εκτός επιχείρησης, σύµβουλοι και αντιπρόσωποι του παρόχου του
συστήµατος. Αλλά η πλειοψηφία της οµάδας εγκατάστασης είναι καλύτερο να αποτελείται από
εργαζοµένους της επιχείρησης. Βοηθάει να µειωθεί η αντίσταση τους απέναντι στο νέο
σύστηµα. Επίσης, µετά µπορούν να αναλάβουν να εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους
υπαλλήλους. Το να τους βοηθάει µε την εκπαίδευση ένας συνάδελφος, µειώνει την αντίσταση
τους και τον σκεπτικισµό τους απέναντι στο νέο σύστηµα. Για να αναλάβουν όµως κάτι τέτοιο,
πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα προσόντα. Αν δεν έχει η επιχείρηση όσα άτοµα χρειάζονται για
αυτή την οµάδα, τότε θα πρέπει να προσληφθούν εξωτερικοί σύµβουλοι οι οποίοι πέρα από το
ότι υστερούν στα παραπάνω, αυξάνουν το κόστος εγκατάστασης.
Επανατοποθέτηση και επανεκπαίδευση
Η εισαγωγή νέων διαδικασιών θα φέρει και νέες εργασίες. Η αλλαγή της δουλειάς πρέπει να
χειριστεί προσεκτικά. Πρέπει να αναφερθούν τα πλεονεκτήµατα που έρχονται µε τις νέες
εργασίες και ο λόγος που οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες για την επιχείρηση ώστε να µην
υπάρξει µεγάλη αντίσταση.
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Σύµβουλοι
Οι σύµβουλοι είναι ειδικοί στην εφαρµογή ERP συστηµάτων. Όµως δεν γνωρίζουν τον τρόπο µε
τον οποίο ήδη λειτουργεί η επιχείρηση. Έτσι, µπορεί κατά λάθος να δηµιουργήσουν πρόβληµα
προσπαθώντας να εφαρµόσουν το σύστηµα χωρίς να υπολογίζουν τις ανάγκες της
επιχείρησης. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, µπορεί να τους ανατεθεί ένας manager ο οποίος
µπορεί να τους εξοικειώσει µε την επιχείρηση και το πώς δουλεύει.
Πειθαρχεία
Η διαδικασία εγκατάστασης απαιτεί µεγάλη πειθαρχεία από την διοίκηση και τους
εργαζοµένους. Η διοίκηση πρέπει να ελέγχει συνεχώς την εφαρµογή, λειτουργία και συντήρηση
του συστήµατος και να κάνει διορθωτικές κινήσεις όποτε χρειαστούν. Οι υπάλληλοι πρέπει να
µάθουν πώς να χρησιµοποιούν το σύστηµα σωστά και όχι να προσπαθούν να το προσπερνούν
επειδή κάνει κάποια πράγµατα διαφορετικά.
∆ιαδικασίες: Το νέο σύστηµα θα εισάγει εκατοντάδες νέες διαδικασίες και θα εξαφανίσει
πολλές υπάρχουσες. Είναι και ένας από τους λόγους που κάνει την εγκατάσταση η επιχείρηση,
για να βελτιώσει τις διαδικασίες αυτές πιο αποδοτικές, πιο παραγωγικές και πιο
αποτελεσµατικές. Η διαχείριση της εισαγωγής αυτών των διαδικασιών θα καθορίσει την επιτυχία
του συστήµατος.
Τεχνολογία: Η τεχνολογία προοδεύει µε ταχύτατο ρυθµό. Οι πάροχοι συστηµάτων βγάζουν
προϊόντα και λειτουργίες βασισµένα στις εξελίξεις για να παραµείνουν ανταγωνιστικές. Οι
επιχειρήσεις που έχουν εγκατεστηµένα συστήµατα πρέπει να ενηµερώνονται για τις
τεχνολογικές εξελίξεις και να εισάγουν στα συστήµατα τους ότι χρειάζεται για να επιβιώσουν
στην αγορά.
Λειτουργικότητα του λογισµικού
Αφού δεν χρειάζονται όλες οι επιχειρήσεις όλες τις λειτουργίες που έχει να προσφέρει το
σύστηµα, η εγκατάσταση ενός συστήµατος µε εκατοντάδες λειτουργίες τις οποίες δεν θα
χρησιµοποιήσει κανείς είναι χάσιµο χρόνου και χρηµάτων. Έτσι πρέπει η διοίκηση µαζί µε τον
πάροχο να αποφασίσουν ποια χαρακτηριστικά χρειάζονται και να εγκαταστήσουν µόνο αυτά.
Καθώς όµως κανένας δεν γνωρίζει τις αλλαγές που θα έρθουν, πρέπει το σύστηµα που θα
επιλεχθεί να µπορεί να αναβαθµίζεται µε επιπλέον λειτουργίες.

Τεχνολογική παλαίωση
Η σηµερινή τεχνολογία θα απαρχαιωθεί σε λίγα χρόνια καθώς αναπτύσσονται νεότερες,
γρηγορότερες και πιο αποτελεσµατικές καθηµερινά. Το ίδιο ισχύει και για τα ERP συστήµατα. Η
επιχείρηση πρέπει να επιλέξει το σύστηµα και τον πάροχο που ακολουθεί τις εξελίξεις και δεν
θα θεωρείται ξεπερασµένος στο κοντινό µέλλον.
Ενίσχυση και αναβάθµιση
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Το σύστηµα πρέπει να αναβαθµίζεται και να ανανεώνεται. Η οµάδα που έχει αναλάβει την
συντήρηση πρέπει να είναι σε συχνή επαφή µε τον πάροχο για να δει αν υπάρχουν διαθέσιµες
αναβαθµίσεις. Ένας κίνδυνος που υπάρχει είναι µήπως ο πάροχος σταµατήσει την υποστήριξη
του συστήµατος που έχει επιλέξει η επιχείρηση, κάτι το οποίο µπορεί να αποφευχθεί µε
συµβόλαια που εξασφαλίζουν την υποστήριξη του.
Βήµατα Επιλογής
1ο βήµα: Γιατί χρειάζεται ένα ERP σύστηµα;

Είναι το βασικό πρώτο βήµα στο να εξηγήσει η επιχείρηση τις απαιτήσεις της στον
συνεργάτη/πάροχο. Προσδιορίζοντας µια σειρά από βασικές απαιτήσεις που επί του παρόντος
δεν πληρούνται ή θα πρέπει να πληρούνται στο µέλλον, κάνει ευκολότερη την ανάλυση. Επίσης,
πρέπει να εκτιµηθεί κατά πόσο η κάθε απαίτηση έχει οικονοµική αξία και αν ναι, ποια είναι αυτή
η αξία, ποια θα είναι τα οφέλη από την εκπλήρωση της απαίτησης και ποιο το ρίσκο.
Κατηγορίες στις οποίες µπορούν να χωριστούν οι απαιτήσεις
∆ιαχείριση πληροφοριών: Πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στα βασικά δεδοµένα; Μπορούν
να βρεθούν εύκολα και να µετατραπούν;
Αποτελεσµατικότητα: Πόσο αποτελεσµατικό είναι το τρέχον σύστηµα; ∆ιευκολύνει τις
διεργασίες ή προκαλεί επιπλοκές;
Εξοικονόµηση κόστους και ελέγχου: Το τρέχον σύστηµα πραγµατικά βοηθάει η χρειάζεται
κάθε φορά η επιχείρηση να προσλαµβάνει εξωτερικούς συµβούλους όποτε θέλει να
προσαρµόσει το σύστηµα στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις;
Ανάπτυξη: Το τρέχον σύστηµα διευκολύνει την ανάπτυξη και ανταποκρίνεται οµαλά στις
αλλαγές;
Εκτέλεση στρατηγικής: Το τρέχον σύστηµα περιορίζει τις ευρύτερες επιχειρηµατικές
αποφάσεις;
Αξιοπιστία: Πόσο αξιόπιστο και εύκολο είναι το τρέχον σύστηµα στην διατήρηση του ή την
βελτίωση του; Βοηθάει στην διαφάνεια της επιχείρησης;
Υποδοµή: Χρησιµοποιούνται και άλλα ασύµβατα µεταξύ τους συστήµατα; Αν ναι, ποιες είναι οι
συνέπειες;
Κανονισµοί και ευελιξία: Το τρέχον σύστηµα υποστηρίζει τους απαραίτητους κανονισµούς;
Έχει την ευελιξία να προσαρµοστεί στις νέες απαιτήσεις;
Αν το τρέχον ERP σύστηµα δεν µπορεί να χειρίζεται τις αλλαγές αποτελεσµατικά, τα σενάρια
αλλαγής του είναι απειλητικά και ακριβά και θα µπορούσαν ακόµα και να εµποδίσουν την
επιχείρηση να επωφεληθεί από ευκαιρίες ανάπτυξης. Πρέπει πάντα τα οφέλη της αλλαγής να
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ξεπερνούν τον κίνδυνο της µη αλλαγής, όποτε θα πρέπει να εξεταστεί τι θα γίνει αν η
επιχείρηση δεν κάνει τίποτα.
2ο βήµα: Ποιος θα πάρει τις αποφάσεις;
Πρέπει να φτιαχτεί µια οµάδα η οποία θα επιβλέπει το έργο και η οποία θα έχει την ευθύνη. Τα
άτοµα που την αποτελούν θα πρέπει να είναι υψηλά ιστάµενοι, µε γνώση των υπαρχόντων
συστηµάτων και τα προβλήµατα που έχει το καθένα. Θα πρέπει να κατανοούν τους στόχους
που υπάρχουν σε κάθε τµήµα της επιχείρησης και να έχουν µια καλή σχέση µε αυτά. Καλή
γνώση του λογισµικού είναι απαραίτητη. Το λογικό είναι η οµάδα να αποτελείται από ένα άτοµο
από κάθε τµήµα, βλέποντας ο καθένας το καλό για το δικό του τµήµα και εξασφαλίζοντας έτσι
συνολικά την επιτυχία του όλου project. Για έγκαιρη και πλήρη λήψη αποφάσεων, είναι καλό να
ακολουθηθεί µια δοµηµένη διαδικασία επιλογής έτσι ώστε η οµάδα να την έχει σαν οδηγό και να
επιλεγεί ένα ERP σύστηµα έγκαιρα και σωστά. Η επιλογή ενός ERP συστήµατος µπορεί να
αποδειχθεί η πιο σηµαντική απόφαση της επιχείρησης, γι’αυτό είναι σηµαντικό να ξέρουν γιατί
επέλεξαν κάποιο σύστηµα και τι τους οδήγησε σε αυτή την απόφαση.
3ο βήµα: Τι θέλει η επιχείρηση να µπορεί να κάνει το σύστηµα;
Η αντικατάσταση του τρέχοντος ERP συστήµατος δεν είναι απλή υπόθεση. Ο αντίκτυπος που
έχει το σύστηµα στην επιχείρηση είναι τεράστιος. Για να επιλεχθεί το σύστηµα το οποίο ταιριάζει
στην επιχείρηση, πρέπει πρώτα να υπάρχει µια κατανόηση των επιχειρηµατικών διεργασιών,
και κυρίως αυτών που θα επηρεαστούν από το νέο σύστηµα. Με µια λίστα η οποία απαριθµεί
τις απαιτήσεις, παρούσες και µελλοντικές, είναι ευκολότερο αν και το κάθε µέλος της οµάδας θα
έχει διαφορετική άποψη για τις απαιτήσεις και θα επιµένει σε άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία
ωφελούν το τµήµα του. Είναι σηµαντικό όµως να γίνει διαχωρισµός του ”χρειάζοµαι” από το
”θέλω”. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία “είναι καλό να
υπάρχουν”, τα οποία όµως θα είναι εις βάρος της µελλοντικής ευελιξίας του προγράµµατος.
Άλλος κίνδυνος είναι να γίνει το λάθος να προσπαθήσουν να αναπαράξουν το τρέχον σύστηµα,
αντί να επικεντρωθούν στο να έχουν ένα καινούργιο το οποίο θα έχει την δυνατότητα να τους
διευκολύνει στο µέλλον. Υπάρχουν όµως και µελλοντικές απαιτήσεις τις οποίες η επιχείρηση δεν
γνωρίζει ακόµα. Πέρα από την λειτουργικότητα του νέου συστήµατος, πρέπει να ελεγχθεί και η
προσαρµοστικότητα και η ανταπόκριση του. Ο στόχος είναι το νέο σύστηµα να µεγαλώνει µαζί
µε την επιχείρηση και να δέχεται εύκολα µελλοντικές, άγνωστες προς το παρόν, απαιτήσεις.
4ο βήµα: Καθορισµός κριτηρίων επιλογής
Η πλειοψηφία των κριτηρίων επιλογής έχουν καθοριστεί από την οµάδα. Άλλα κριτήρια που
µπορούν να προστεθούν µετά είναι η οικονοµική δύναµη του παρόχου, τα σχέδια του για την
µελλοντική ανάπτυξη, το κόστος για τις άδειες ή αν µοιράζεται τις ίδιες αξίες µε την επιχείρηση.
Καθώς όµως δεν έχουν όλα τα κριτήρια την ίδια βαρύτητα, πρέπει να καθοριστεί µια µέθοδος
για αξιολόγηση των παρόχων ως προς τα κριτήρια που έχει θέσει η επιχείρηση. Με
βαθµολόγηση 1-3 ή 1-5 ως προς την σηµαντικότητα του κάθε κριτηρίου και µετά βαθµολόγηση
των παρόχων σε κάθε ένα από αυτά, βοηθάει στο να µετρήσει η επιχείρηση ποιος παρέχει τον
καλύτερο δυνατό συνδυασµό αυτών που ζητάει.
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5ο βήµα: Από ποιον θα αγοραστεί το σύστηµα;
Ο πάροχος του νέου συστήµατος πρέπει να είναι οικονοµικά σταθερός, καθώς η συνεργασία
δεν τελειώνει µε την αγορά. Θα δηµιουργηθεί µια µακροχρόνια σχέση, λόγω της υποστήριξης
που θα χρειάζεται η επιχείρηση. Έτσι, πρέπει οι στόχοι του και οι αξίες του να συµβαδίζουν µε
τις δικές της. Επίσης, ο πιθανός πάροχος θα πρέπει να έχει µια µεθοδολογία στο να κάνει µια
οµαλή µετάβαση από το παλιό σύστηµα στο νέο για την επιχείρηση. Κάτι το οποίο χρειάζεται και
το σωστό προσωπικό µε την σωστή εκπαίδευση. Όπως παντού, ο ανθρώπινος παράγοντας
είναι αυτός που µπορεί να κάνει την διαφορά και γι’αυτό πρέπει ο πάροχος να δείξει ότι δίνει
βάση στην εκπαίδευση, η οποία θα βοηθήσει το προσωπικό να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά
και τον έλεγχο του συστήµατος. Στόχος είναι το προσωπικό µετά την εκπαίδευση να έχει την
γνώση και τις ικανότητες να χειρίζεται το σύστηµα µε ανεξαρτησία. Ως προς την αναζήτηση του
κατάλληλου παρόχου, είναι πλέον εύκολο µε το ίντερνετ να βρεθούν πληροφορίες και κάθε
πάροχος έχει την δική του ιστοσελίδα µέσα από την οποία δίνει πληροφορίες.
6ο βήµα: Επικοινωνία µε τους πιθανούς παρόχους
Και οι δυο πλευρές θα έχουν ερωτήσεις: η επιχείρηση για να σιγουρευτεί ότι την καλύπτει το
σύστηµα και ο πάροχος για να κατανοήσει τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Όσο περισσότερες
ερωτήσεις υπάρξουν, τόσο το καλύτερο ώστε και οι δυο πλευρές να κατανοήσουν το έργο. Από
την πλευρά της επιχείρησης, ερωτήσεις που θα πρέπει να τεθούν είναι: πόσο καιρό υπάρχει
σαν εταιρία ο πάροχος, πόσους πελάτες έχει, αν έχει πελάτες µε παρόµοιες ανάγκες, τι οφέλη
θα έχει από το σύστηµα της, τι είδους υποστήριξη θα υπάρχει µετά την αγορά κλπ.
Από την άλλη, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που η επιχείρηση θα πρέπει να είναι έτοιµη να
απαντήσει, όπως: µε τι ασχολείται, τον αριθµό των εργαζοµένων, για ποιο λόγο χρειάζεται νέο
σύστηµα, πότε χρειάζεται να είναι έτοιµο.
7ο βήµα: Επιλογή
Μετά από συνεδριάσεις και επιδείξεις του λογισµικού, η οµάδα αναβαθµολογεί τους παρόχους
µε τα κριτήρια επιλογής και αποφασίζεται ποιο ταιριάζει στις ανάγκες της.
Κάποια λάθη που µπορούν να γίνουν κατά την φάση επιλογής είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Ασαφείς απαιτήσεις
Όχι καθολική απόφαση
Έµφαση στο κόστος
Επιλογή βασιζόµενη στην επίδειξη του παρόχου
Μη κατανόηση του τι προσφέρει ο πάροχος
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Τα στάδια υλοποίησης των ERP συστηµάτων

Α)Οργάνωση της οµάδας υλοποίησης
Πρώτο µέληµα της επιχείρησης είναι η σύσταση της οµάδας υλοποίησης. Η οµάδα υλοποίησης,
είναι υπεύθυνη για τη περάτωση του συγκεκριµένου έργου και τα τµήµατά της λειτουργούν
συνδυαστικά προκειµένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος τους. Παρακάτω, περιγράφονται
ενδεικτικά τα συστατικά µέρη µιας οµάδας υλοποίησης.
1. Χορηγός έργου
Ένα σύστηµα ERP δεν µπορεί να υλοποιηθεί εάν δεν έχουν εξασφαλιστεί οι
χρηµατοοικονοµικοί πόροι που απαιτούνται. Για αυτό το λόγο, ορίζεται ο ρόλος αυτός
συνήθως σε υψηλά ιστάµενο στέλεχος της επιχείρησης. Ο χορηγός έργου είναι
υπεύθυνος για τη παροχή όλων των εφοδίων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του
συστήµατος, χρηµατοοικονοµικά και µη.
2. Υπεύθυνος έργου
Αναλαµβάνει τις ευθύνες που αναλογούν στην υλοποίηση του έργου. Ο ρόλος αυτός
µπορεί να ανατεθεί στον προϊστάµενο πληροφορικής, στον υπεύθυνο µηχανογράφησης
ή στον υπεύθυνο οικονοµικών της επιχείρησης. ∆εν είναι λίγες οι φορές πάντως, που
σαν υπεύθυνος έργου ορίζεται κάποιο τρίτο πρόσωπο εκτός επιχείρησης (µάνατζερ).Σε
όλες τις περιπτώσεις όµως, ο υπεύθυνος έργου θα πρέπει να έχει µία σφαιρική αντίληψη
σχετικά µε την επιχείρηση και τις επιχειρηµατικές της λειτουργίες.
3. Οµάδα παρακολούθησης και αξιολόγησης
Ελέγχει την εξέλιξη της πορείας του έργου και είναι υπεύθυνη για την οµαλή εκτέλεσή
του. Τέλος, συγκρίνει τα αποτελέσµατα µετά την υλοποίηση του έργου µε τους αρχικούς
στόχους, ώστε να αξιολογηθούν οι λύσεις.
4. Οµάδες έργου
Έχουν εκτελεστικό ρόλο και πραγµατοποιούν την υλοποίηση του έργου. Ορίζεται ένας
αρχηγός από κάθε οµάδα ,ο οποίος αναφέρεται στον υπεύθυνο έργου και
παρατηρούνται από την οµάδα παρακολούθησης.

Β)Χρονοπρογραµµατισµός υλοποίησης
Άλλη µία παράµετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψιν σχετικά µε την υλοποίηση ενός
συστήµατος ERP, είναι ο χρόνος. Ο υπεύθυνος έργου, θα πρέπει να έχει στη κατοχή του ένα
πλάνο, ένα πρόγραµµα ολόκληρου του έργου διασπασµένο σε µικρότερα µέρη και
συµπεριλαµβάνει όλες τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα όλων των µελών της οµάδας, έτσι
ώστε να µην υπάρχουν αποκλίσεις από τις προθεσµίες εκπόνησης κάθε µέρους.
27

Εγκατάσταση συστηµάτων ERP

Γ)Εκπαίδευση χρηστών
Η σωστή εκπαίδευση των χρηστών είναι µονόδροµος για τη επιτυχηµένη λειτουργία και
εφαρµογή ενός συστήµατος ERP. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για όλα
τα βήµατα που καλούνται να ακολουθήσουν και θα πρέπει να έχουν αποκτήσει πλήρη
εξοικείωση σχετικά µε τις µεθόδους που υποστηρίζει το σύστηµα και τα εργαλεία που πρόκειται
να χρησιµοποιήσουν.
∆)Ανθρώπινοι πόροι
Οι ανθρώπινοι πόροι είναι από τις κρισιµότερες παραµέτρους που σχετίζονται µε την υλοποίηση
του ERP συστήµατος .Αφορά τα κριτήρια επιλογής των ατόµων κατά τη σύσταση των οµάδων
υλοποίησης. Λόγω της πολυπλοκότητας του συστήµατος, λάθος άνθρωποι σε λάθος πόστο και
µε λάθος αρµοδιότητες, µπορεί να προκαλέσει τη κατάρρευση του σχεδίου. Απαιτείται δηλαδή
σωστή κρίση και καταµερισµός αρµοδιοτήτων, όχι µόνο η κατοχή χρηµατοδοτικών πόρων.
Εδώ κατατάσσονται επίσης και οι εξωτερικοί συνεργάτες της επιχείρησης, οι οποίοι µπορεί να
είναι µέλος µιας, ή περισσοτέρων οµάδων υλοποίησης.
Ε)Πιλοτική εφαρµογή και «παράλληλο τρέξιµο»
Και οι δύο αυτοί όροι χρησιµοποιούνται στο τέλος σχετικά της διαδικασίας της υλοποίησης του
ERP συστήµατος.
Πιλοτική εφαρµογή είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα η περισσότερα µέρη του συστήµατος
εκτελούνται, µε περιορισµένα µεν δεδοµένα, αλλά εστιάζοντας εις βάθος στα προβλήµατα που
καλείται να αντιµετωπίσει το σύστηµα στο ξεκίνηµα του, ώστε να βρεθούν εγκαίρως δυσκολίες
και λάθη κατά τη παραµετροποίηση.
¨Ένας εναλλακτικός τρόπος εύρεσης προβληµάτων στο σύστηµα πριν την εκκίνησή του, είναι το
«παράλληλο τρέξιµο». Εδώ, το προϋπάρχον σύστηµα συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά
συγχρόνως ξεκινάει και το πρώτο «τρέξιµο» του καινούργιου συστήµατος. Το σύστηµα αυτό
λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο αλλά εικονικά, δεν ευθύνεται δηλαδή αυτό για τη διαχείριση των
επιχειρηµατικών πόρων, αλλά το προϋπάρχον. Σκοπός του είναι να συγκρίνει τις διαφορές στη
λειτουργία του καινούργιου µε το παλιό σύστηµα, λίγο πριν την έναρξή του. Παρόλα αυτά ,δε
συνίσταται, καθώς το κόστος λειτουργίας και διαχείρισης δύο συστηµάτων ταυτόχρονα είναι
µεγάλο και µόνο σύγχυση µπορεί να προκαλέσει.
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Αξιολόγηση λειτουργίας των ΕRP συστηµάτων
Το σύστηµα ERP είναι υπεύθυνο για τη βελτίωση των διαδικασιών µέσα στην επιχείρηση, ώστε
η τελευταία να εκµεταλλεύεται στο µέγιστο τους επιχειρησιακούς πόρους, αυτοµατοποιώντας σε
µεγάλο βαθµό διαδικασίες που παραδοσιακά εκτελούνταν χειρόγραφα και µη τυποποιηµένα.
Η εγκατάσταση του ERP στην επιχείρηση όµως είναι απλώς το πρώτο βήµα για την επιτυχία,
καθώς δεν εξαλείφονται όλα τα λειτουργικά της προβλήµατα. Για να είναι αποτελεσµατικό ένα
τέτοιο σύστηµα, κρίνεται απαραίτητη η συνεχόµενη επαγρύπνηση και η συστηµατική
αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να εξασφαλιστούν τα πλεονεκτήµατά του.

Υπάρχουν δύο µέθοδοι αξιολόγησης συστηµάτων ERP και έχουν να κάνουν µε την οπτική που
έχει κάποιος σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα.
Η πρώτη ονοµάζεται system as such. Εδώ η αξιολόγηση επικεντρώνεται καθαρά στο
λογισµικό, χωρίς καµία συµµετοχή από τους χρήστες. Το αντικείµενο της αξιολόγησης είναι το
ERP σύστηµα αυτό καθ' εαυτό. Tα αποτελέσµατα της αξιολόγησης βασίζονται στην εκτίµηση
του αξιολογητή για το πώς το λειτουργικό υποστηρίζει τον εκάστοτε τοµέα της επιχείρησης.
Σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι πως οι χειριστές την συστηµάτων ίσως
σκεφτούν να αξιολογήσουν το λειτουργικό µε βάση το πόσο έχει µειώσει τον φόρτο εργασίας
τους σε κάποια πράγµατα, κάτι το οποίο δεν είναι το ζητούµενο. Ζητούµενο είναι να φανεί σε
πραγµατικά νούµερα κατά πόσο έχει ωφεληθεί η επιχείρηση µέχρι σήµερα, µε τη χρήση του
προγράµµατος για αυτό και ο αξιολογητής εξερευνά τι είναι δυνατό να κάνει µε το σύστηµα και
όχι τι δεν κάνει πλέον.

Η δεύτερη, ονοµάζεται system in use. Εδώ µελετάται µια κατάσταση κατά την οποία ένας
χρήστης αλληλεπιδρά µε το λειτουργικό. Τα πράγµατα εδώ είναι περισσότερο σύνθετα, καθώς
µπαίνει στη µέση η υποκειµενικότητα, από την άλλη είναι σίγουρο ότι ο χρήστης έχει µια πιο
ολοκληρωµένη εικόνα. Τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης µπορούν να εξαχθούν από
συνεντεύξεις των χρηστών και τις εκτιµήσεις τους για την ποιότητα του συστήµατος, από
παρατηρήσεις της αλληλεπίδρασης των χρηστών µε το λειτουργικό αλλά και από το ίδιο το
σύστηµα, όπως το system as such.

Η εταιρία, για να µπορέσει να φέρει εις πέρας το δύσκολο αυτό έργο της αξιολόγησης, πρέπει
να εφεύρει τρόπους κατάλληλους, που θα της επιτρέψουν να διακρίνει εάν το σύστηµα που έχει
υιοθετήσει λειτούργει όπως αυτή επιθυµούσε στο προηγούµενο στάδιο. Κάτι τέτοιο όµως δεν
είναι ιδιαίτερα εύκολο και διακριτό, καθώς πολλά από τα στοιχεία που θα πρέπει να εξεταστούν
είναι και ποιοτικά. Για αυτό το λόγο, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση µίας επιτροπής
αξιολόγησης τοποθετώντας τα κατάλληλα άτοµα µέσα σε αυτήν και µε τη κατάλληλη κρίση.
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Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης
Αποτελείται από άτοµα που ανήκουν σε διαφορετικούς τοµείς µέσα και έξω από την επιχείρηση.
Περιλαµβάνει ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, εµπειρογνώµονες και χειριστές του
συστήµατος. Κάθε άτοµο, από κάθε κατηγορία µέσα σε αυτή την οµάδα είναι εξίσου σηµαντικό
και παίζει το δικό του ξεχωριστό ρόλο.
•

•

•

Τα διοικητικά στελέχη και οι οικονοµικοί διευθυντές κατέχουν την εµπειρία και τη κρίση
όσον αφορά τα τελικά αποτελέσµατα. Είναι δηλαδή αυτοί που θα ακούσουν όλους τους
υπόλοιπους και θα καταλήξουν στο συµπέρασµα του αν το συγκεκριµένο σύστηµα είναι
αποδοτικό ή όχι.
Οι χειριστές των µηχανηµάτων και συστηµάτων ERP, από τον εκάστοτε τοµέα της
επιχείρησης (λογιστήριο, αποθήκη, πωλήσεις, παραγωγής κτλ.), µπορούν να διακρίνουν
δυσκολίες και αδυναµίες στο σύστηµα αυτό. Αυτό συµβαίνει διότι αλληλεπιδρούν µε το
σύστηµα σε καθηµερινή βάση. Για το λόγο αυτό, είναι λογικό να δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στην άποψή τους.
Μία επιπλέον επιλογή, η οποία µπορεί να βοηθήσει αρκετά, είναι η πρόσληψη
εξωτερικών συµβούλων και εµπειρογνωµόνων. Υπάρχει η αίσθηση της
αντικειµενικότητας, καθώς είναι άτοµα έξω από την επιχείρηση και διακρίνονται από
επαγγελµατισµό και µεθοδικότητα.

Η επιτροπή αυτή, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του συστήµατος.
Κάποια από τα πιο σηµαντικά στοιχεία που εξετάζονται κατά την αξιολόγηση είναι έννοιες
όπως:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αποτελεσµατικότητα
Αποδοτικότητα
Ικανοποίηση
Επιτυχία
Συµπεριφορά
Όφελος
Κόστος
Χρηστικότητα
Λόγος Κόστους – Οφέλους
Στρατηγικές Αξιολόγησης Ενός συστήµατος ERP

• Goal-based evaluation όπου ρητοί στόχοι από το οργανωτικό πλαίσιο οδηγούν την
αξιολόγηση. Η εστίαση γίνεται πάνω στα επιθυµητά αποτελέσµατα του συστήµατος:
τους στόχους. Οι στόχοι που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση προέρχονται από ένα
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συγκεκριµένο οργανωτικό πλαίσιο. Αυτό σηµαίνει ότι ισχύουν περιστασιακά. Η βασική
στρατηγική αυτής της προσέγγισης είναι να µετρηθεί εάν συγκεκριµένοι στόχοι
εκπληρώνονται ή όχι, σε ποιο βαθµό και µε ποιο τρόπο. Η προσέγγιση είναι
συµπερασµατική. Τι είναι αυτό που µετριέται, εξαρτάται από τον χαρακτήρα των στόχων
και γι’ αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ποιοτικές και ποσοτικές µέθοδοι
(Cronholm et al, 2003).

Goal-free evaluation όπου κανένας ρητός στόχος δεν χρησιµοποιείται, είναι µία
επαγωγική και κατά περίπτωση οδηγηµένη στρατηγική. Είναι µια πιο ερµηνευτική
προσέγγιση που βλέπει το πληροφοριακό σύστηµα σαν κοινωνικό σύστηµα που σε αυτό
έχει εισχωρήσει η τεχνολογία. Η Goal-free αξιολόγηση γίνεται συλλέγοντας στοιχεία
όσον αφορά µια ευρεία περιοχή πραγµατικών αποτελεσµάτων και αξιολογώντας τη
σηµασία αυτών των αποτελεσµάτων. Μόνο τα αποτελέσµατα του συστήµατος
µετριούνται . Η βασική στρατηγική αυτής της προσέγγισης είναι η επαγωγική
αξιολόγηση. Η προσέγγιση έχει σκοπό να ανακαλύψει ποιότητες του αντικειµένου της
µελέτης. Κάποιος µπορεί να πει ότι ο αξιολογητής ψάχνει για πιθανά προβλήµατα και ότι
η γνώση του αντικειµένου της µελέτης προκύπτει κατά την διάρκεια της αξιολόγησης
(Cronholm et al, 2003).

• Criteria-based evaluation όπου µερικά ρητά γενικά κριτήρια χρησιµοποιούνται ως
κριτήρια αξιολόγησης – η διαφορά µε την goal-based evaluation είναι ότι τα κριτήρια
είναι γενικά και µη περιορισµένα σε ένα συγκεκριµένο οργανωτικό πλαίσιο. Υπάρχουν
πολλές Criteria-based προσεγγίσεις όπως οι πίνακες ελέγχου, τα heuristics, αρχές ή
ποιοτικά ιδανικά. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό για αυτές τις προσεγγίσεις είναι ότι τo
πληροφοριακό σύστηµα και/ή η αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών και του
πληροφοριακού συστήµατος λειτουργούν σαν την βάση για την αξιολόγηση µαζί µε ένα
σύνολο προκαθορισµένων κριτηρίων. Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται σε αντίθεση µε
την Goal-based evaluation δεν προέρχονται από ένα συγκεκριµένο οργανωσιακό
πλαίσιο (Cronholm et al, 2003).

Βήµατα αξιολόγησης
Πρώτο και σηµαντικό βήµα είναι ο σχεδιασµός της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση πρέπει να
περιλαµβάνει προβληµατισµούς και ερωτήµατα όπως ο σκοπός, το επίπεδο λεπτοµερειών
της αξιολόγησης, ο χρόνος, οι πόροι, ποιος/ποιοι πρέπει να κάνει/κάνουν την αξιολόγηση και
διάφορα άλλα .Είναι η βάση για την επιλογή ενός συνδυασµού των διαφορετικών τύπων.
Το δεύτερο βήµα αναφέρεται στην διαδικασία της αξιολόγησης. Πραγµατοποιείται δηλαδή η
αξιολόγηση σύµφωνα µε ένα από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω, ή και συνδυασµό
αυτών.
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Το τρίτο βήµα είναι η διαδικασία όπου η επιτροπή αξιολόγησης καταλήγει στα συµπεράσµατα
της. Η διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει να τελειώσει µε τα συµπεράσµατα, τα οποία πρέπει
να αποτελούνται από µια συνοψισµένη ανάλυση του προβλήµατος ή των προβληµάτων.

Υπάρχουν ορισµένα κριτήρια που υποδεικνύουν εάν το ERP σύστηµα που έχει επιλεγεί είναι
αποδοτικό και κατάλληλο για τη συγκεκριµένη επιχείρηση.

Λειτουργικότητα λογισµικού
Το λογισµικό πρέπει να πληρεί τις βασικές λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, ώστε να
αναδειχθεί σε ένα χρήσιµο εργαλείο. Στην ιδανική περίπτωση, το λογισµικό θα πρέπει να
προσδίδει όχι µόνο µια βασική λειτουργική οργάνωση, αλλά θα πρέπει να παρέχει ένα
στρατηγικό πλεονέκτηµα και να επιτρέπει περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης. Συνήθως
κρίνεται από τους χειριστές µηχανηµάτων.
Λειτουργικό Αποτύπωµα

Το λειτουργικό αποτύπωµα είναι στην ουσία η φιλοσοφία του εκάστοτε προγράµµατος.
Κάθε προϊόν λογισµικού ERP έχει ένα µοναδικό λειτουργικό αποτύπωµα. Για παράδειγµα, ένα
συγκεκριµένο ERP πρόγραµµα µπορεί να ενσωµατώνει λειτουργίες πωλήσεων,
χρηµατοοικονοµικών ,παραγωγής, διανοµής και να µη περιλαµβάνει τη µισθοδοσία, η οποία
πιθανώς είναι απαραίτητη. Αυτό που θα πρέπει να προσέξει η επιχείρηση είναι να ’’ταιριάζει’’ το
αποτύπωµα του προµηθευτή του λογισµικού που θα επιλέξει ανάµεσα από όλες τις προσφορές
µε το απαιτούµενο λειτουργικό αποτύπωµα της επιχείρησης.

Επιστροφή επένδυσης – Return Of Investment – ROI
Ορισµένες εταιρείες είναι υποχρεωµένες να προβούν σε ανάλυση ROI για να δικαιολογήσουν
την επιλογή και την εφαρµογή ενός νέου συστήµατος ERP. Οι ROI αναλύσεις εξαρτώνται από
τις υποθέσεις των άυλων οφελών. Το ROI συνήθως καθορίζεται από την εκτίµηση του κόστους
δαπάνης και συγκρίνοντας το µε το ποσοστό εξοικονόµησης κόστους λειτουργίας από τις
υποθέσεις της αποδοτικότητας και της εξοικονόµησης χρόνου που προκύπτουν από τη χρήση
του νέου συστήµατος. Για να είναι εφικτός αυτός ο υπολογισµός των αποταµιεύσεων, θα πρέπει
είτε να µειωθεί το προσωπικό, είτε να µειωθούν οι ώρες για τους εργαζόµενους που
χρησιµοποιούν το νέο σύστηµα. Στην πραγµατικότητα, οι εργαζόµενοι συνήθως δεν απολύονται
αλλά είτε µεταφέρονται σε άλλους τοµείς όπου θα είναι χρησιµότεροι για την επιχείρηση, είτε
στο ίδιο πόστο θα τους ζητείται να φέρουν εις πέρας διαφορετικά πράγµατα.
.
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Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές µέθοδοι ανάλυσης ROI
συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου αποπληρωµής και της προστιθέµενης αξίας, τα βασικά
συστατικά περιλαµβάνουν:
•
•
•
•
•

Εκτίµηση κόστους άδειας λογισµικού
Εκτίµηση κόστους υλοποίησης
Εκτίµηση κόστους συντήρησης λογισµικού
Κόστος Κεφαλαίου
Χρονική περίοδος.

33

Case Studies
H Eµπειρία Eλληνικών Eπιχειρήσεων - Παρουσίαση Case Studies
Kατωτέρω παρουσιάζονται επτά case studies ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών που
υλοποίησαν έργα ERP χρησιµοποιώντας διαφορετική µεθοδολογία και προσέγγιση.
Case Study 1
Tο case study 1 συγκρίνει τα αποτελέσµατα υλοποίησης ERP σε δύο εταιρίες:
α) µια µεγάλη πολυεθνική πρότυπη εταιρία τροφίµων - υποψήφια για βραβείο ποιότητας, και
β) µια µεγάλη ελληνική κλασική βιοµηχανική εταιρία, από τις δυναµικότερες του κλάδου της.
H πολυεθνική πραγµατοποίησε ένα εκτεταµένο έργο BPR (ή Complexity Study), πριν την
έναρξη εγκατάστασης του ERP, µε σκοπό την τυποποίηση και αυτοµατοποίηση των
διαδικασιών της και την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που θα της παρείχε το σύστηµα ERP.
Aντίθετα, η ελληνική βιοµηχανία δεν πραγµατοποίησε έργο BPR και προσπάθησε να
προσαρµόσει το σύστηµα ERP στις ιδιοµορφίες της, διατηρώντας την εµµονή της στην
υφιστάµενη βασική οργάνωση.
Έτσι αναγκάστηκε να χρησιµοποιήσει τα βασικά υποσυστήµατα του ERP και προσανατολίστηκε
στην ανάπτυξη πρόσθετων εξειδικευµένων εφαρµογών, δηµιουργώντας ένα πολύπλοκο
σύστηµα.
Tα αποτελέσµατα για την πολυεθνική εταιρία ήταν η επίτευξη των στόχων του έργου, η µείωση
του λειτουργικού κόστους της και, κατά κύριο λόγο, η εγκατάσταση πλαισίου αξιολόγησης/
µέτρησης και συνεχούς βελτίωσης επιχειρηµατικών διαδικασιών. Για την ελληνική εταιρία τα
αποτελέσµατα δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά, δεδοµένου αφενός ότι τα στελέχη κατέβαλαν πολύ
µεγάλη προσπάθεια για την εξασφάλιση των βασικών λειτουργιών της εταιρίας, αφετέρου
υπήρξε αδυναµία πραγµατοποίησης βελτιωτικών παρεµβάσεων, λόγω της ελλιπούς
κατανόησης του τρόπου υλοποίησης και της τελικής µορφής του συστήµατος.
Case Study 2
H εταιρία σε αυτό το case study είναι µια µεσαία πολυεθνική εταιρία του κλάδου των
καταναλωτικών προϊόντων, η οποία υπέστη τα επακόλουθα µιας λανθασµένης προσέγγισης
στην επιλογή και εγκατάσταση του λογισµικού.
H επιλογή του συστήµατος σε αυτή την περίπτωση έγινε µε γνώµονα κυρίως τη χρήση του από
τη µητρική εταιρία και το µικρό κόστος αγοράς και εγκατάστασης. Yπερεκτιµήθηκαν οι
δυνατότητες του συνεργάτη-προµηθευτή και δεν δόθηκε η πρέπουσα βαρύτητα στην τοπική
υποδοµή και υποστήριξη.
Tα αποτελέσµατα για την εταιρία αυτή ήταν η εγκατάλειψη του συστήµατος και η επιλογή άλλης
δοκιµασµένης λύσης, κυρίως λόγω της αδυναµίας κάλυψης των φορολογικών απαιτήσεων και
ολοκλήρωσης της εγκατάστασης από το αρχικά επιλεγµένο σύστηµα ERP.
Case Study 3
Σε αυτό το case study παρουσιάζεται η επιτυχηµένη προσέγγιση µιας ελληνικής επιχείρησης
του κλάδου των καλλυντικών, εισηγµένης στο χρηµατιστήριο.
H συγκεκριµένη εταιρία πραγµατοποίησε πλήρες BPR και στη συνέχεια εγκατάσταση
συστήµατος ERP. Στο έργο BPR έγινε λεπτοµερής αποτύπωση, καταγραφή και ανασχεδιασµός
των επιχειρηµατικών διαδικασιών της (διάρκεια έργου πάνω από 8 µήνες). Στη συνέχεια
λήφθηκαν αποφάσεις πάνω στη δηµιουργία νέας οργανωτικής δοµής και ακολούθησε επιλογή
συστήµατος ERP µε γνώµονα τις απαιτήσεις των επιχειρηµατικών διαδικασιών.
Tα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά: το νέο σύστηµα εγκαταστάθηκε ταχύτατα, διότι τα στελέχη
είχαν αφοµοιώσει τι ήθελαν και πώς θα το επετύγχαναν. H εταιρία πέτυχε ένα µεγάλο άλµα στην
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οργάνωση και επιχειρηµατική λειτουργία, χωρίς έντονους κλυδωνισµούς και µε ριζική
αναβάθµιση του επιχειρηµατικού κλίµατος.
Case Study 4
H εταιρία σε αυτό το case study είναι ελληνική επιχείρηση, παραδοσιακής κουλτούρας, αλλά
πολύ επιτυχηµένη στον κλάδο της.
Yπερεκτιµώντας τις δυνατότητές της, η επιχείρηση χρησιµοποίησε το ERP για την ανάπτυξη
ριζικών οργανωτικών επεµβάσεων, χωρίς όµως την ανάλογη υποστήριξη από την πλευρά της
διοίκησης.
Tο αποτέλεσµα ήταν να παρουσιάσει η εταιρία βραδύ ρυθµό αλλαγής της επιχειρησιακής
κουλτούρας και αφοµοίωσης των νέων οργανωτικών σχηµάτων. Συγκεκριµένα, οι οργανωτικές
προσπάθειες δεν ολοκληρώθηκαν εξαιτίας της καθυστέρησης στη λήψη και επιβολή
αποφάσεων από τη ∆ιοίκηση.
Case Study 5
Σε αυτό το case study παρουσιάζεται η περίπτωση µιας γνωστής ελληνικής επιχείρησης του
κλάδου των καταναλωτικών προϊόντων, η οποία έλαβε εσπευσµένη απόφαση για αλλαγή
πακέτου, µε γνώµονα κυρίως την έναρξη λειτουργίας 1/1/19XX. Λόγω έλλειψης χρόνου δόθηκε
υπέρµετρη βαρύτητα στις διαδικασίες της οικονοµικής διαχείρισης. Tο έργο ανέλαβε ο
Oικονοµικός ∆ιευθυντής, παρ' όλο τον έντονα εµπορικό προσανατολισµό.
Tα αποτελέσµατα ήταν ενδεικτικά της πίεσης χρόνου, η οποία οδήγησε σε αποφάσεις που
εξυπηρετούσαν κυρίως τις οικονοµικές και φορολογικές απαιτήσεις. H εγκατάσταση των
υπόλοιπων υποσυστηµάτων περιορίστηκε στις βασικές ανάγκες της εταιρίας, και δεν
προσαρµόστηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κυκλωµάτων της εµπορικής διαχείρισης και
της παραγωγής, αλλά έδρασαν κυρίως ως υποστηρικτικά του οικονοµικού κυκλώµατος.
Case Study 6
H εταιρία σε αυτό το case study είναι µια ελληνική µικρή παραγωγική εταιρία, από τις
γνωστότερες του χώρου της, η οποία πραγµατοποίησε ριζικό ανασχεδιασµό των
επιχειρηµατικών διαδικασιών και επιλογή συστήµατος ERP για την υποστήριξη των νέων
απαιτήσεων.
Στην περίπτωση αυτή δόθηκε µεγάλη έµφαση στην υλοποίηση των διαδικασιών και µικρότερη
στις λοιπές ενέργειες µεταφοράς και ελέγχου των υφιστάµενων δεδοµένων, τα οποία θα
στήριζαν το νέο σύστηµα.
Tο αποτέλεσµα ήταν ότι κατά τη φάση της δοκιµαστικής λειτουργίας διαπιστώθηκε αναξιοπιστία
και ανεπάρκεια των δεδοµένων, µε συνέπεια αφενός την απρογραµµάτιστη επιβάρυνση του
χρόνου των στελεχών για την κάλυψη του προβλήµατος αφετέρου δε την καθυστέρηση του
έργου. Όλα τα ανωτέρω είχαν σηµαντικότατη επίδραση στο κλίµα και τον ενθουσιασµό της
οµάδας του έργου.
Case Study 7
Σε αυτό το case study παρουσιάζεται µια ελληνική εµπορική και παραγωγική επιχείρηση, από
τις µεγαλύτερες στο χώρο της, η οποία αποφάσισε να πραγµατοποιήσει αρχικά την
εγκατάσταση ενός νέου ολοκληρωµένου συστήµατος ERP που να καλύπτει τις υφιστάµενες και
µόνο διαδικασίες, ενώ τον ανασχεδιασµό το µετατόπισε σε µεταγενέστερο χρόνο.
H εταιρία αυτή διέθεσε στο έργο ισχυρό Project Management, εφάρµοσε πρότυπες
µεθοδολογίες υλοποίησης και ανέθεσε τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας του έργου σε εξωτερικούς
συνεργάτες.
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Tα αποτελέσµατα ήταν πολύ θετικά, καθώς υπήρχε συνεχής παρακολούθηση της πορείας και
της ποιότητας του έργου σχετικά µε την παραµετροποίηση, τις άµεσα απαιτούµενες
οργανωτικές επεµβάσεις, το project management και τις υποδοµές υλοποίησης του έργου. H
∆ιοίκηση είχε έγκαιρη ενηµέρωση πάνω στα ευρήµατα της διασφάλισης ποιότητας του έργου,
οπότε διευκολυνόταν σηµαντικά η λήψη αποφάσεων που εξασφάλισαν έτσι την ολοκλήρωση
του έργου στον καθορισµένο χρόνο και µε υψηλή ποιότητα. O εξωτερικός συνεργάτης
(Σύµβουλος QA) θέσπισε διαδικασίες αφενός για την ενδυνάµωση κλίµατος οµάδας µεταξύ των
µελών των οµάδων έργου και αφετέρου για τη στοχοποίηση των οµάδων έργου.
6. Συµπεράσµατα
Eίναι προφανής και αναπόφευκτη η ανάγκη εγκατάστασης ολοκληρωµένου πληροφοριακού
συστήµατος ERP σε µια επιχείρηση, διότι ικανοποιεί τις ανάγκες της, ενοποιώντας και
τυποποιώντας τις βασικές επιχειρηµατικές διαδικασίες της, και δηµιουργώντας ένα ενιαίο
πλαίσιο λειτουργίας και επικοινωνίας.
Tο σύστηµα ERP δεν είναι ένα άλλο µηχανογραφικό σύστηµα, αλλά ένα σύστηµα οργάνωσης
και ένας καταλύτης διαµόρφωσης σύγχρονης επιχειρησιακής κουλτούρας. Aποτελεί ένα
υπόβαθρο στο οποίο µπορούν να συνδεθούν εξειδικευµένες εφαρµογές που εξυπηρετούν
συγκεκριµένες ανάγκες της εταιρίας. Ένα σύστηµα ERP είναι µια έτοιµη λύση που απαιτεί
βασικά παραµετροποίηση και προσφέρει ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης.
Eκτός των ανωτέρω ωφελειών, αναµενόµενα οφέλη από την εγκατάσταση ενός συστήµατος
ERP σε µια επιχείρηση περιλαµβάνουν τη συντοµότερη ανάκτηση κεφαλαίου (Return on
Investment) - εν σχέσει µε λογισµικά που αναπτύσσονται in-house - και τη διάχυση
πληροφοριών και αρµοδιοτήτων σε όλη την επιχείρηση.
H επιλογή ενός συστήµατος ERP θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες, το
µέγεθος και τον προσανατολισµό της εταιρίας. Για το λόγο αυτό απαιτείται καθιέρωση
προδιαγραφών επιλογής από θεσµοθετηµένη οµάδα αξιολόγησης σε συνεργασία µε εξωτερικό
συνεργάτη-σύµβουλο.
H επιτυχία της υλοποίησης εγκατάστασης ενός συστήµατος ERP εξαρτάται κατά κύριο λόγο
από τη δέσµευση της διοίκησης, την εξασφάλιση διαθεσιµότητας των βασικών εµπλεκόµενων
στελεχών και την πληρότητα της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών.

Ανδριανόπουλος Σ., Ασίκη Β., Βασιλειάδη Ε., Μίνη Ι., Παναγιωτοπούλου Γ.,
Παπακυριακοπούλου Ι., 2000. Tα Πληροφοριακά Συστήµατα Enterprise Resource Planning
(ERP) Στην Ελληνική Επιχείρηση. 1 Ιανουαρίου. ∆ιαθέσιµο στο: http://www.plantmanagement.gr/index.php?id=43 [πρόσβαση 15 Μαρτίου 2013]
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Συνεντεύξεις
∆όθηκαν ερωτήσεις για τα συστήµατα που χρησιµοποιούν, σε δυο ελληνικές εταιρίες, την
«Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ» και την “Simos Food Group AE”. Οι ερωτήσεις ήταν:
1. Ποιο πρόγραµµα ERP χρησιµοποιείτε;
2. Ποια ήταν τα κριτήρια και οι λόγοι για τους οποίους επιλέξατε το συγκεκριµένο σύστηµα ERP;
3. Κατά πόσο καλύπτει και είναι προσαρµοσµένο το σύστηµα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες
της επιχείρησης;
4. Αντιµετωπίσατε δυσκολίες κατά τη διαδικασία εφαρµογής του συστήµατος;
5. Όσον αφορά τους τοµείς της επιχείρησης, και συγκεκριµένα τα χρηµατοοικονοµικά, ποιες
είναι οι βελτιώσεις που παρατηρείτε;
6. Ποιος είναι ο βαθµός ικανοποίησης αναλογικά µε το κόστος εφαρµογής του συστήµατος? (110)
Εκ µέρους των επιχειρήσεων, απάντησαν:
Πλαστικά Κρήτης – κ.Καλογεράκης Παναγιώτης
Simos Food Group – κ.Μαυρικάκης Γεώργιος

Και οι δυο επιχειρήσεις είναι ικανοποιηµένες από την εγκατάσταση του συστήµατος που έχουν
διαλέξει και την µέχρι τώρα χρήση του. Χαρακτηριστικό είναι ότι και οι δυο ανέφεραν την
αντίδραση του προσωπικού στην εισαγωγή του νέου συστήµατος και την εκπαίδευση που θα
χρειαζόταν να ξαναπεράσουν, δείχνοντας ότι όσο καλά και να γίνει η εγκατάσταση, ο
ανθρώπινος παράγοντας είναι σηµαντικότερος.
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1)-Λοιπόν, να μου πείτε καταρχάς, πως ονομάζεται το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε στον
υπολογιστή, γιατί πρέπει να τα κατονομάσουμε;
-Εμείς, στα Πλαστικά Κρήτης, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα ORAMA της εταιρίας Q&R.Αυτό είναι η
βάση μας όσον αφορά το λογιστήριο, όσον αφορά την εμπορική διαχείριση, τις πωλήσεις δηλαδή, τις
πρώτες ύλες, τη μισθοδοσία, τις αγορές. Τώρα, επιπλέον αυτού, επειδή η εταιρία έχει ειδικές ανάγκες,
έχει μεγαλώσει πολύ, εμείς έχουμε αναπτύξει κι επιπλέον τμήματα με εσωτερική ανάπτυξη από το
τμήμα πληροφορικής.
-Αυτό θα ήθελα να σας το ρωτήσω και μετά.
-Οπότε δηλαδή ουσιαστικά, υπάρχει ένας συνδυασμός του βασικού κορμού, που παρέχει η εταιρία
Q&R και τα εξειδικευμένα πράγματα που έχουν να κάνουν ας πούμε με ειδικά θέματα παραγωγής, με
logistics κτλ τα έχουμε χειριστεί μόνοι μας.
-2)Να μου πείτε με ποια κριτήρια επιλέξατε το συγκεκριμένο σύστημα, δηλαδή σας προσέφερε
περισσότερα έναντι κάποιων άλλων;
-Η επιλογή έγινε πολύ παλαιότερα, δηλαδή έγινε πριν από 15 χρόνια ,οπότε τότε ήταν η αγορά πολύ
πιο μικρή, δηλαδή δεν υπήρχαν ίσως οι επιλογές που υπάρχουν σήμερα. Τότε ουσιαστικά είχε επιλεγεί
γιατί βασιζόταν πάνω σε ισχυρή βάση δεδομένων, πάνω σε Oracle,ήταν λειτουργικό, ήταν εύχρηστο.
Τώρα, αν γινόταν μια επιλογή ξανά ,θα υπήρχαν και πολλά επιπλέον κριτήρια. Πάντως, σε κάθε
περίπτωση το να είναι ανοικτό το σύστημα και να βασίζεται σε μία ισχυρή βάση δεδομένων, είναι πολύ
σημαντικό.
3)-Τώρα, κατά πόσο σας καλύπτει το συγκεκριμένο σύστημα στις σημερινές ανάγκες;
-Αν είχαμε σταθεί μόνο σε αυτά που παρείχε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τώρα θα είχαμε πρόβλημα
.Αλλά επειδή ουσιαστικά, κάθε σημείο που εντοπίζαμε ότι ήθελε βελτίωση το συνδυάζαμε με κάποια
επιπλέον πράγματα που έχουμε κάνει, τώρα είμαστε σε εξαιρετικά καλό σημείο.
-Δηλαδή εξελίσσεται συνεχόμενα το πρόγραμμα.
-Συνεχόμενα και εξελίσσεται κυρίως από εμάς ,δηλαδή κάποια άλλα προγράμματα εξελίσσονται από
τις εταιρίες που τα παρέχουν και δίνουν νέες εκδόσεις. Αυτοί παρέχουν νέες εκδόσεις μεν, αλλά όχι στο
να καλύψουν τις πολύ ειδικές ανάγκες μας, τα πολύ παραπάνω τα κάνουμε με την ομάδα μας οπότε
λειτουργούμε συνδυαστικά.
4)-Μια χαρά. Υπήρξαν μήπως κάποιες δυσκολίες κατά τη διαδικασία της εφαρμογής του συστήματος?
-Πάντα όταν εισάγονται νέα συστήματα εμφανίζονται προβλήματα και δυσλειτουργίες, πιο πολύ είναι
η αντίδραση ίσως κάποιων ανθρώπων που έχουν συνηθίσει σε ένα τρόπο δουλειάς, {-και στην
εκπαίδευση δηλαδή ;) ή δουλεύουν με ένα τρόπο και θα πρέπει να δουλέψουν με έναν δεύτερο τρόπο
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{-σωστά} γενικά η διαδικασία της αλλαγής είναι αυτή που δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτός
που έχει καθαρό μυαλό και θέλει να κρίνει αντικειμενικά, σίγουρα βλέπει πολύ σημαντικά
πλεονεκτήματα και στο τρόπο που δουλεύει το σύστημα για την εταιρία και για τον ίδιο προσωπικά {μάλιστα) και άρα νομίζω θα το βλέπει θετικά .Τώρα επίσης, πολλές φορές το πώς παραμετροποιείται
ένα σύστημα είναι ένα θέμα, γιατί μπορεί ενώ το σύστημα να παρέχει τις δυνατότητες που πρέπει, να
μην έχει γίνει σωστή δουλειά στο στήσιμό του κι έτσι υπάρχουν δουλειές που γίνονται με πιο δύσκολο
τρόπο ή με πιο σύνθετο τρόπο, ή τρόπο που αφήνει χώρο για προβλήματα ,για λάθη.
5)Κατάλαβα, ωραία. Τώρα, συγκεκριμένα με τα χρηματοοικονομικά της επιχείρησης ,να μου πείτε
ποιες είναι οι βελτιώσεις που παρατηρείτε σήμερα ,δηλαδή …
-Κανονικά εσύ τι θα έβαζες μέσα στα χρηματοοικονομικά, δηλαδή εννοείς το λογιστήριο;
-Και το λογιστήριο ,γενικά οτιδήποτε..
-Προϋπολογισμό ?
-Ναι ,τα πάντα.
-Νομίζω πως μια σύγχρονη επιχείρηση πλέον δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ένα στιβαρό ERP ,
{-Σίγουρα},στο κομμάτι αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το ERP {- Σας γλυτώνει και από πολύ δουλειά
δηλαδή;}
-Κοίτα να δεις, το θέμα είναι …Το πρώτο σημαντικό είναι το πώς θα μπορέσω να έχω άμεση εικόνα της
κερδοφορίας και της οικονομικής αποκατάστασης της εταιρίας .Αυτό δε μπορεί να επιτευχθεί με τους
κλασσικούς τρόπους ,γιατί είναι σημαντικό , να μπορείς ας πούμε να έχεις μια εικόνα του ισολογισμού
σου ανά πάσα στιγμή.
-Είναι πιο σαφής η εικόνα δηλαδή.
-Για να γίνει αυτό ,δεν είναι απλή λογιστική, ουσιαστικά ακόμα και το πώς γίνονται κάποιες εγγραφές
,κάποιες προβλέψεις ,είναι καθοριστικό για τη συνολική εικόνα αυτή. Οπότε ένα ERP (book) ξεφεύγει
από την απλή χρέωση πίστωση, ξεφεύγει ,και παρέχει και μηχανισμούς προκειμένου να έχεις μια πολύ
καθαρότερη εικόνα και να δεις και το παρόν και το μέλλον της εταιρίας με πιο μεγαλύτερη ευκρίνεια.{
Μάλιστα, ωραία} –Συν το ελεγκτικό κομμάτι, έτσι;
6)-Ωραία. Τώρα, όσον αφορά το βαθμό της ικανοποίησής σας από το πρόγραμμα, να μου πείτε , να μου
δώσετε και μια βαθμολογία από το ένα μέχρι το δέκα εάν μπορείτε να το κρίνετε.
-Εάν εμείς το κρίναμε ιδιαίτερα αυστηρά, θεωρώντας ας πούμε ως άριστο αυτό που παρέχουν διεθνή
ERP, {Ναι) τότε θα λέγαμε ότι έχουμε αρκετές αδυναμίες .Δηλαδή θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να το
βαθμολογήσει κανείς γύρω στο έξι ας πούμε. {Μάλιστα} –Αν όμως δει κανείς αυτό που παρείχε και την
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ευελιξία που μας έδινε σε συνδυασμό με αυτά που έχουμε κάνει εμείς, τότε θα πηγαίναμε αρκετά
υψηλότερα.
-Οπότε είναι δυο διαφορετικές όψεις ας πούμε.
-Δυο διαφορετικές όψεις .Πάντως είναι σίγουρο ότι τα πολύ βαριά συστήματα που παρέχουν κάποιες
πολυεθνικές, ιδιαίτερα ακριβά βέβαια γιατί πρέπει να τα εγκαταστήσεις σωστά ,σίγουρα προσφέρουν
επόμενους βαθμούς δυνατοτήτων και ευελιξίας.
7)-Ωραία. Κάποιες προτάσεις να μας κάνετε για τη βελτίωση των συστημάτων με τον τρόπο που
λειτουργούν , ή κάτι παραπάνω που θα θέλατε τώρα αυτή τη περίοδο να συμβεί;
-Αυτό που νομίζω με την εμπειρία ας πούμε που έχω δει, είναι ότι αυτό που θέλει κανείς να κάνει
πλέον, είναι να συνδυάσει περισσότερο ελεγκτικά θέματα μαζί με τη βασική λειτουργία. Δηλαδή δε
μπορούμε να πούμε πια ότι καταγράφουμε απλά και μόνο ας πούμε συμβάντα ή εγγραφές .Θα ήταν
πάρα πολύ σημαντικό, παράλληλα που γίνεται κάθε τι από αυτά, να υπάρχουν πιο ευέλικτοι και
έξυπνοι μηχανισμοί ελέγχου. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει αυτά όλα πια να
συνδυάζονται με ροές δεδομένων και λειτουργιών και επίσης με διαχείριση εγγράφων. Αυτά είναι
πράγματα τα οποία πλέον…
-Και είναι σημαντικό να γίνονται και σε πραγματικό χρόνο αυτό, ουσιαστικά..
-Ναι αυτό ισχύει πια, ελάχιστα πράγματα γίνονται εκ των υστέρων και ελάχιστα γίνονται χειρόγραφα
και καταχωρούνται μετά, είναι σημαντικό όμως αυτά να λειτουργούν πραγματικά online και να
παρέχουν ουσιαστικά λύσεις όχι μόνο τοπικά στο τμήμα που γίνονται οι εγγραφές αλλά και στους
υπόλοιπους χώρους.
-Ναι συνολικά δηλαδή σε όλη την επιχείρηση.
-Για αυτό και οι ροές εργασιών και λειτουργιών είναι πολύ σημαντικές για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο
σύστημα.
8)-Μάλιστα. Και κάτι παραπάνω θέλω να σας ρωτήσω , με το κόστος. Σχετικά με το κόστος είσαστε
ουσιαστικά ικανοποιημένος ,σε σχέση με αυτά που σας προσφέρει;
-Εμείς είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι στο κομμάτι αυτό, για αυτό και παραμένει η λύση αυτή και ο
συνδυασμός με αυτά που παρέχουμε εμείς εσωτερικά σαν τμήμα πληροφορικής της εταιρίας, νομίζω
πως είναι μια πολύ καλή λύση και οικονομικά συμφέρουσα για την εταιρία.
-Ωραία .Μια χαρά. Αυτό ήταν, σας ευχαριστώ πολύ .
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Simos Food Group – µέσω e-mail
1. Ποιο πρόγραµµα ERP χρησιµοποιείτε;
Χρησιµοποιούµε το Atlantis της Altec.
2. Ποια ήταν τα κριτήρια και οι λόγοι για τους οποίους επιλέξατε το συγκεκριµένο
σύστηµα ERP;
H Altec είναι εταιρία µε µακρόχρονη εµπειρία, γι’αυτό επιλέξαµε να συνεργαστούµε µαζί της. Το
Atlantis έχει εργονοµικό περιβάλλον και φιλικό προς τον χρήστη και είναι κάτι που µας τράβηξε
σε αυτό, το να µπορεί ο κάθε υπάλληλος να εκπαιδευτεί γρήγορα και εύκολα.
3. Κατά πόσο καλύπτει και είναι προσαρµοσµένο το σύστηµα στις ανάγκες και
ιδιαιτερότητες της επιχείρησης;
Το σύστηµα είναι 100% προσαρµοσµένο στις ανάγκες µας.
4. Αντιµετωπίσατε δυσκολίες κατά τη διαδικασία εφαρµογής του συστήµατος;
Λιγότερες από ότι περιµέναµε. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες σε εγκατάσταση νέου συστήµατος,
είναι µία χρονοβόρα διαδικασία η οποία αναλόγως το µέγεθος της επιχείρησης µπορεί να πάρει
µέχρι και χρόνια. Επίσης, σαν δυσκολία πέρα από την εφαρµογή του συστήµατος θα µπορούσα
να αναφέρω την αντίδραση από υπαλλήλους, το να δεχτούν δηλαδή να µπουν στην διαδικασία
της αλλαγής και επανεκπαίδευσης αλλά δεν είναι κάτι που κράτησε πολύ.
5. Όσον αφορά τους τοµείς της επιχείρησης, και συγκεκριµένα τα χρηµατοοικονοµικά,
ποιες είναι οι βελτιώσεις που παρατηρείτε;
Το ERP είναι κάτι αναγκαίο στις επιχειρήσεις του σήµερα. ∆ίνει πλήρη εικόνα της εταιρίας, και
των χρηµατοοικονοµικών µέσα σε όλα τα υπόλοιπα, ανά πάσα στιγµή. Κάτι το οποίο παλιότερα
δεν ήταν το ίδιο εύκολο.
6. Ποιος είναι ο βαθµός ικανοποίησης αναλογικά µε το κόστος εφαρµογής του
συστήµατος? (1-10)
Αναλογικά µε το κόστος εφαρµογής είµαστε ικανοποιηµένοι. Αν πρέπει να βάλω βαθµό, θα
έλεγα 8-9.
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Συµπεράσµατα
Τα επιχειρησιακά συστήματα ERP είναι πλέον αναγκαίο εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις,
ανεξαρτήτως μεγέθους. Είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης.
Αυτοματοποιούν πολλές κουραστικές και μονότονες διεργασίες και ενώνουν όλα τα τμήματα
δημιουργώντας έτσι ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ τους.
Όλα τα βήματα είναι εξίσου σημαντικά για την επιτυχία του συστήματος, από το πώς θα επιλέξει η
επιχείρηση το σύστημα που της ταιριάζει μέχρι την εφαρμογή του και την αξιοποίηση του.
Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι όσο καλά και να είναι σχεδιασμένο ένα σύστημα για να
εξυπηρετήσει μια επιχείρηση, η επιτυχία του εξαρτάται από τους ανθρώπους που θα το
χρησιμοποιήσουν. Δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο καλά θα εκπαιδευτούν για να το
χρησιμοποιήσουν αλλά και από το πώς θα δεχθούν την αλλαγή και κατά πόσο είναι πρόθυμοι να
δοκιμάσουν.
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