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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 
10ου εξαµήνου του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο 
Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης. Ωστόσο, η 
ενασχόληση µε το θέµα της διπλωµατικής αυτής τοποθετείται 
χρονικά από τον Οκτώβρη του 2003. 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής και 
επεξεργασίας πληροφοριών για τη βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινων 
πόρων σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Το µοντέλο που 
αναπτύχθηκε ειδικεύεται σε τεχνικής φύσεως εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα σε εταιρεία ανελκυστήρων και 
κυλιόµενων κλιµάκων, στην οποία και εφαρµόζεται –πιλοτικά- από 
τον Οκτώβρη του 2004. 

Το µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι παραπάνω 
εταιρείες, είναι ότι δεν καθίσταται δυνατό να συλλέξουν µεγάλο όγκο 
δεδοµένων και πληροφοριών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας για 
το πιο ουσιαστικό κοµµάτι της επιχείρησης, την παραγωγική 
διαδικασία. Έτσι, δεν µπορούν να διαµορφώσουν δείκτες σχετικούς 
µε την παραγωγή, την παραγωγικότητα των εργαζοµένων τους και 
γενικότερα να εξάγουν ασφαλή συµπεράσµατα για την απόδοση της 
εταιρείας. Η αδυναµία αξιολόγησης της επιχείρησης, από τους 
διοικούντες, αποφέρει αρνητικά αποτελέσµατα, καθώς δεν 
καθίσταται δυνατό να εντοπισθούν πιθανά προβλήµατα που 
µειώνουν την απόδοση της εταιρείας σε πολλά επίπεδα, όπως είναι η 
ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας, ο χρόνος εξυπηρέτησης και 
φυσικά το κόστος. 

Έτσι, στη σύγχρονη εποχή που ο ανταγωνισµός είναι 
αδυσώπητος και απαιτείται από τις εταιρείες να ενστερνίζονται το 
τρίπτυχο υψηλή ποιότητα, µειωµένος χρόνος εξυπηρέτησης, 
ελάχιστο δυνατό κόστος, οι επιχειρήσεις που δεν είναι σε θέση να 
ελέγχουν τα τρία αυτά χαρακτηριστικά στοιχεία, µε σκοπό την 
προσέγγιση του παραπάνω τρίπτυχου, αυτοµάτως καθίσταται µη 
ανταγωνιστικές. Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη ενός συστήµατος 
συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών για τη διαµόρφωση 
δεικτών, σε επίπεδο κυρίως παραγωγής, για εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών, κρίνεται αναγκαία. 
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Οι βασικοί λόγοι, για τους οποίους οι, τεχνικές κυρίως, 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών δεν δύναται να συλλέξουν τις 
απαιτούµενες πληροφορίες που αφορούν την παραγωγική τους 
διαδικασία, µε ότι αυτό συνεπάγεται, είναι ότι το µεγαλύτερο 
ποσοστό των επιχειρησιακών τους πόρων είναι το ανθρώπινο 
δυναµικό και ότι η παραγωγική διαδικασία εκτελείται εκτός της έδρας 
της εταιρείας, στο χώρο του έργου-πελάτη. Έτσι, χωρίς επαρκή 
δεδοµένα, όπως αναφέρθηκε, η εταιρεία δεν καθίσταται δυνατό να 
διαµορφώσει δείκτες για την αξιολόγησή της.  

Με βάση τα παραπάνω, το σύστηµα που αναπτύχθηκε στα 
πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας µε σκοπό να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των εταιρειών παροχής υπηρεσιών, όσον 
αφορά την διαµόρφωση δεικτών παραγωγής, χωρίζεται σε τρία 
τµήµατα-στάδια: 

• Στη διαδικασία συλλογής µεγάλου όγκου και υψηλής 
ποιότητας πληροφορία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

• Στη µεταφορά των δεδοµένων στο κεντρικό υπολογιστικό 
σύστηµα της εταιρείας.  

• Στη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των 
συλλεγόµενων δεδοµένων. 

 
Για τη συλλογή αξιόπιστης και επαρκούς πληροφορίας, κατά 

την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας από τα άτοµα, ήταν επιτακτική 
η ανάπτυξη µιας πλήρως αυτοµατοποιηµένης και ηλεκτρονικής 
µορφής διαδικασίας, η οποία θα µείωνε την συµµετοχή του 
ανθρώπινου παράγοντα στη συλλογή των δεδοµένων. Άλλωστε, ο 
παράγοντας αυτός είναι που αλλοιώνει την πληροφορία, κατά 
βούληση, στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, η 
πληροφορία αυτή έπρεπε να συλλέγεται στο χώρο που εκτελείται η 
παραγωγή. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία που αναπτύχθηκε στα 
πλαίσια αυτού του συστήµατος για τη συλλογή των δεδοµένων είναι 
η κάτωθι: 

Κάθε εργαζόµενος της εταιρείας, ο οποίος παράγει την εργασία 
του εκτός της έδρας της επιχείρησης, στο χώρο του έργου-πελάτη, 
φέρει µαζί του ένα φορητό τερµατικό συλλογής δεδοµένων µε 
αναγνώστη γραµµωτού κώδικα (Portable Terminal Data Collector 
With Laser Barcode Reader). Παράλληλα, σε κάθε έργο και πιο 
συγκεκριµένα στο χώρο όπου η εταιρεία εκτελεί τις εργασίες της, 
στην προκειµένη περίπτωση της εταιρείας ανελκυστήρων τέτοιος 
χώρος είναι το µηχανοστάσιο του ανελκυστήρα, υπάρχει ετικέτα που 
αναγράφει το serial number του έργου σε µορφή barcode, που 
σαφώς δεν µπορεί να διαβαστεί από άνθρωπο. 

Κάθε τεχνικός-εργαζόµενος, την στιγµή έναρξης της εργασίας 
του, «διαβάζει» µε το φορητό τερµατικό που φέρει µαζί του το 
barcode, οπότε και καταγράφεται σε αυτό ο κωδικός του έργου, ο 
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κωδικός του τεχνίτη, η ηµεροµηνία και η ώρα έναρξης της εργασίας, 
ενώ µέσω του πληκτρολογίου του ο τεχνικός ενηµερώνει το 
τερµατικό και για το είδος της εργασίας που πρόκειται να 
πραγµατοποιήσει. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται τόσο κατά τη λήξη 
της εργασίας του στο συγκεκριµένο έργο, όσο και σε κάθε του 
επίσκεψη σε οποιοδήποτε πελάτη-έργο. 

Με τον τρόπο αυτό, συλλέγονται πληροφορίες µεγάλου όγκου 
και υψηλής ποιότητας για τα ποιοτικά, ποσοτικά και χρονικά 
χαρακτηριστικά της εργασίας των ατόµων, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της. 

Το δεύτερο τµήµα του συστήµατος, που αναπτύχθηκε στα 
πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, αφορά την 
ενηµέρωση του κεντρικού υπολογιστή της εταιρείας µε τα δεδοµένα 
που συλλέχθηκαν από τους εξωτερικούς συνεργάτες της 
επιχείρησης. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µε την επιστροφή 
των ατόµων στην έδρα της εταιρείας και την παράδοση των 
τερµατικών, που αυτά φέρουν, στον διαχειριστή του συστήµατος 
(administrator), ενώ επιτυγχάνεται µέσω ενός προγράµµατος 
επικοινωνίας τερµατικού-Η/Υ. Κατόπιν της µεταφοράς των 
δεδοµένων, ο administrator οδηγείται στο τρίτο και τελευταίο στάδιο 
του συστήµατος. 

Το τρίτο αυτό στάδιο είναι η στατιστική ανάλυση και 
επεξεργασία των συλλεγόµενων δεδοµένων, που πλέον βρίσκονται 
στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό, 
αναπτύχθηκε ένα πληροφοριακό σύστηµα, στο οποίο εφόσον 
εισαχθούν και ενηµερώνονται όλα τα «σταθερά» δεδοµένα της 
επιχείρησης, όπως τα έργα-πελάτες, τα άτοµα που απαρτίζουν το 
προσωπικό της κ.λ.π., δύναται να επεξεργαστεί όλες τις υπάρχουσες 
πληροφορίες και να εξάγει τους δείκτες που επιθυµεί η διοίκηση. Τα 
εξαγόµενα αποτελέσµατα προκύπτουν µέσω κατάλληλων SQL 
ερωτήσεων και αφορούν κυρίως ποιοτικά, ποσοτικά και χρονικά 
χαρακτηριστικά των ατόµων και των έργων της εταιρείας. 

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι το περιγραφόµενο 
σύστηµα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, για τη βέλτιστη 
διαχείριση ανθρώπινων πόρων σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, 
δύναται να ανταποκριθεί στις ανάγκες για τις οποίες αναπτύχθηκε, 
παρέχοντας πολύτιµη αρωγή στη διοίκηση της επιχείρησης για την 
αξιολόγησή της και τη λήψη αποφάσεων, ώστε η εταιρεία να 
καθίσταται ανταγωνιστική. 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία δοµείται σε εννιά κεφάλαια, 
τα οποία έχουν ως εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το τρίπτυχο που πρέπει να 
ενστερνίζεται µια επιχείρηση στα πλαίσια του ανταγωνισµού και 
αναλύονται τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα, τα οποία είναι: η 
υψηλή ποιότητα, ο µειωµένος χρόνος εξυπηρέτησης και το χαµηλό 
κόστος. Στη συνέχεια, επιχειρείται η αξιολόγηση της λειτουργίας της 
εταιρείας, απ’ όπου γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα ύπαρξης 
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δεικτών για το σκοπό αυτό. Ακολούθως, παρουσιάζεται η διαδικασία 
καθορισµού δεικτών απόδοσης, η οποία και απαιτεί τη συλλογή 
µεγάλου όγκου και υψηλής ποιότητας πληροφορία. Για το λόγο 
αυτό, περιγράφεται η διαδικασία συλλογής δεδοµένων και 
αναλύονται οι δυσκολίες που συναντώνται, για το σκοπό αυτό, τόσο 
στο χώρο της βιοµηχανίας, όσο και στις εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των 
υπαρχόντων συστηµάτων συλλογής πληροφοριών, για τη διαχείριση 
και τον έλεγχο του ανθρώπινου δυναµικού, και επιχειρείται µια 
κριτική περιγραφή τους, µέσω της παράθεσης των πλεονεκτηµάτων 
και των µειονεκτηµάτων που αυτά παρουσιάζουν. Στη συνέχεια, 
περιγράφεται το προτεινόµενο σύστηµα συλλογής πληροφοριών και 
αναλύονται οι λόγοι που αυτό συνιστάται, έναντι των λοιπών 
συστηµάτων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, επιχειρείται µια συνοπτική περιγραφή του 
χώρου του ανελκυστήρα και των κυλιόµενων κλιµάκων, ενώ στη 
συνέχεια αναλύεται η δοµή µιας εταιρείας ανελκυστήρων µεγάλης 
πελατειακής βάσης και υψηλού ρυθµού ανάπτυξης. Μέσω της 
παραπάνω ανάλυσης, γίνονται κατανοητές οι δυσχέρειες που 
εντοπίζονται, στη συλλογή πληροφοριών, από τις εν λόγω εταιρείες, 
οι οποίες και καταγράφονται αναλυτικά. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, επιχειρείται µια συνοπτική παρουσίαση 
όλου του συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων για τη 
βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινων πόρων σε εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας 
διπλωµατικής εργασίας. Για το λόγο αυτό, καταγράφονται 
συνοπτικά: η ανάγκη δηµιουργίας του συστήµατος, η διαδικασία 
συλλογής της πληροφορίας, η ανάπτυξη διαπροσωπείας (interface) 
του συστήµατος και η τελική επεξεργασία των συλλεγόµενων 
δεδοµένων από το πληροφοριακό σύστηµα. 

Το πέµπτο κεφάλαιο καλύπτει η ανάπτυξη ενός συστήµατος 
συλλογής πληροφοριών κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας. Παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας του συστήµατος 
συλλογής πληροφοριών και αναλύεται η διαδικασία της συλλογής 
των δεδοµένων. Στη συνέχεια, περιγράφεται η διαδικασία 
συγκέντρωσης των δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα, µέσω 
της επικοινωνίας τερµατικού-Η/Υ, µε την οποία επιτυγχάνονται οι 
ακόλουθες τρεις διαδικασίες: µεταφορά δεδοµένων από τα τερµατικά 
στο κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα της εταιρείας, ενηµέρωση των 
τερµατικών από το πληροφοριακό σύστηµα και συγχρονισµός 
τερµατικών-Η/Υ. 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή του πληροφοριακού 
συστήµατος, η οποία εστιάζεται κυρίως στην διαδικασία ενηµέρωσης 
των δεδοµένων που αυτό διαχειρίζεται. Για το λόγο αυτό, 
παρουσιάζονται οι τρόποι εισαγωγής, ενηµέρωσης και διαγραφής 
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εγγραφών που αφορούν δεδοµένα της εταιρείας, όπως το ανθρώπινο 
δυναµικό της, τα έργα της κ.τ.λ. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο, αφού περιγράφεται η διαδικασία 
διαµόρφωσης δεικτών από την εταιρεία, αναλύεται η διαδικασία της 
στατιστικής επεξεργασίας των δεδοµένων που πλέον, µέσω των 
µεθόδων που αναπτύχθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, υπάρχουν 
στο πληροφοριακό σύστηµα. Έτσι, εξάγονται δείκτες για τα ποιοτικά, 
ποσοτικά και χρονικά χαρακτηριστικά τόσο της εργασίας των 
ατόµων, όσο και των έργων της εταιρείας. Τα εξαγόµενα αυτά, που 
προκύπτουν µέσω SQL ερωτήσεων, παρουσιάζονται και αναλύονται 
στο τέλος του κεφαλαίου, και ουσιαστικά αποτελούν την πεµπτουσία 
όλου του συστήµατος που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 
διπλωµατικής αυτής εργασίας. 

Στο όγδοο κεφάλαιο παρατίθεται η ανάλυση και η σχεδίαση της 
βάσης δεδοµένων του συστήµατος. Για το σκοπό αυτό, 
περιγράφονται τόσο η βάση δεδοµένων, όσο και ο τρόπος που οι 
πίνακες (tables) συνδέονται µεταξύ τους. Στη συνέχεια γίνεται 
ορισµός του τύπου των πεδίων των πινάκων. 
Στο ένατο κεφάλαιο παρατίθονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν 
από την ανάπτυξη του συστήµατος και την πειραµατική -πιλοτικά-
εφαρµογή του σε εταιρεία ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων, 
ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προοπτικές και η 
επεκτασιµότητα του τόσο σε επίπεδο εφαρµογής του, όσο και στα επί 
µέρους τµήµατα που αποτελούν το σύστηµα αυτό. 

Το παρών τεύχος πλαισιώνουν δυο παραρτήµατα. Στο πρώτο 
(Παράρτηµα Α) παρατίθονται ενδεικτικά τµήµατα του κώδικα του 
πληροφοριακού συστήµατος, ενώ στο δεύτερο (Παράρτηµα Β) 
παρουσιάζονται οι προδιαγραφές των φορητών τερµατικών που 
χρησιµοποιεί η παραπάνω εταιρεία ανελκυστήρων για την πιλοτική 
εφαρµογή του συστήµατος. Η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε 
για την συγγραφή της παρούσας διπλωµατικής εργασίας 
παρουσιάζεται στο τέλος του τεύχους. 
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Βασικά στοιχεία οργάνωσης επιχειρήσεων 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή 
 

Στη σύγχρονη εποχή επικρατεί αδυσώπητος ανταγωνισµός 
µεταξύ των εταιρειών, σε όλους τους τοµείς της αγοράς. Σε αυτό το 
πλαίσιο οι απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να καλύψει µια εταιρεία για 
να επιβιώσει, είναι: 

•  υψηλή ποιότητα, 

•  χαµηλή τιµή και  

•  µειωµένος χρόνος παράδοσης ή ανταπόκρισης, όταν πρόκειται 
για εταιρείες παροχής υπηρεσιών.  

 
Ο συνδυασµός των τριών αυτών στοιχείων είναι πολύ δύσκολος και 
συνιστά µία πρόκληση για κάθε εταιρεία. Οι εταιρείες που 
προτιµούνται και που τελικά επιβιώνουν είναι αυτές που 
προσεγγίζουν περισσότερο αυτό το τρίπτυχο. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν εταιρείες που επιβιώνουν 
προσφέροντας µόνο ένα ή δυο από τα παραπάνω στοιχεία. Για 
παράδειγµα οι εταιρείες που παράγουν πολυτελή  αυτοκίνητα 
µπορούν να διατηρούν ένα µερίδιο της αγοράς, χωρίς η τιµή του 
προϊόντος τους να είναι χαµηλή. Βέβαια, οι εταιρείες αυτές 
απευθύνονται σε ένα µικρό µερίδιο της αγοράς. 

Για να κατακτήσει µια εταιρεία ένα µεγάλο µερίδιο στην αγορά 
που την ενδιαφέρει, πρέπει οπωσδήποτε να προσφέρει τα τρία 
χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν πιο πάνω (υψηλή ποιότητα-
χαµηλή τιµή-µειωµένος χρόνος παράδοσης ή ανταπόκρισης). 

Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί την διαµόρφωση, από 
την εταιρεία, δεικτών που να αναφέρονται σε κάθε δραστηριότητά 
της, ώστε η διοίκησή να είναι σε θέση να αξιολογεί τα επί µέρους 
τµήµατα της επιχείρησης, όπως είναι η παραγωγική διαδικασία, και 
να προβαίνει σε αποφάσεις για τη συνεχή βελτίωσή τους. 

Η παραπάνω όµως διαδικασία προϋποθέτει την συλλογή 
µεγάλου όγκου και υψηλής ποιότητας πληροφοριών για κάθε 
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δραστηριότητα της επιχείρησης, ώστε µε την κατάλληλη στατιστική 
επεξεργασία τους να εξάγονται µε αξιοπιστία οι δείκτες που η 
διοίκηση επιθυµεί να παρακολουθεί. Βέβαια, η διαδικασία συλλογής 
των πληροφοριών αυτών είναι πολύπλοκη και η δυσκολία της 
έγκειται στην µορφή της επιχείρησης. 
 
 
 
Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα εταιρειών 
 

Στο σηµείο αυτό αναλύεται ξεχωριστά καθένα από τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των εταιρειών, καθώς και ο τρόπος 
που αυτά συνδέονται µεταξύ τους. 
 

Υψηλή ποιότητα 
 
Είναι στοιχείο που ορίζεται από τους υπεύθυνους της εταιρείας. 

Αν αποµονωθεί ο χρόνος εξυπηρέτησης και το κόστος παραγωγής, 
τότε θα µπορούσαν να προσφέρονται άψογα προϊόντα και υπηρεσίες. 
Στην πραγµατικότητα όµως η εταιρεία δεν µπορεί να αποκτήσει 
µερίδιο στην αγορά αν η τιµή του προϊόντος της είναι υψηλή και ο 
χρόνος παράδοσης πολύ µεγάλος, όσο καλό και αν είναι το προϊόν. 
Υπάρχουν όµως εταιρείες που δεν ενδιαφέρονται για το κόστος 
παραγωγής και εστιάζουν µόνο στην υψηλή ποιότητα του προϊόντος. 
Αυτές οι εταιρείες απευθύνονται σε ένα ειδικό κοινό και κατέχουν 
µικρό µερίδιο στην αγορά, ενώ οι πωλήσεις τους οφείλονται σε 
µεγάλο βαθµό στη φήµη της εταιρείας (π.χ. Ferrari). 

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των εταιρειών αναγκάζεται να 
κάνει µικρούς ή µεγάλους συµβιβασµούς στην ποιότητα, ώστε να 
µπορούν να συγκρατούν το κόστος και το χρόνο παράδοσης στα 
επίπεδα που θεωρούν ότι θα τους δώσουν το επιθυµητό µερίδιο στην 
αγορά. 

 
 
Χρονικά χαρακτηριστικά 
 
Εκτός από τη σηµασία της ποιότητας που αναφέρθηκε 

παραπάνω, η µείωση του χρόνου παράδοσης ή ανταπόκρισης είναι 
επίσης ένα ζητούµενο. Στη σύγχρονη εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται 
από ιλιγγιώδεις ρυθµούς, το άγχος και ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος 
που έχουν οι άνθρωποι εξαιτίας των αυξηµένων απαιτήσεων σε 
οικονοµικό, επαγγελµατικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, 
οδηγεί σε προσπάθειες εξοικονόµησης χρόνου από όποιες 
δραστηριότητες είναι δυνατό. Για αυτό άλλωστε και πολλές 
υπηρεσίες αγοράζονται, οπότε παρατηρείται αύξηση των εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το οικονοµικό 
επίπεδο των κατοίκων τους επιτρέπει να αγοράζουν υπηρεσίες που 
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διαφορετικά θα έκαναν µόνοι τους. Επίσης, την αύξηση των 
εταιρειών αυτών ωθεί και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η 
ανάγκη για εξοικονόµηση ελεύθερου χρόνου. 

Οι γρήγοροι ρυθµοί ζωής των πελατών-καταναλωτών τους 
κάνουν ανυπόµονους, οπότε απαιτούν από τις εταιρείες να τους 
παρέχουν το εκάστοτε προϊόν ή την υπηρεσία άµεσα και χωρίς 
καθυστερήσεις. 

Άλλωστε η ύπαρξη πλειάδας εταιρειών σε κάθε τοµέα της 
αγοράς, ωθεί τον καταναλωτή να µην προτιµήσει µια εταιρεία που 
δεν µπορεί να του παρέχει την υπηρεσία ή το προϊόν που επιθυµεί σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, τη στιγµή που κάποια άλλη 
ανταγωνίστρια, προς αυτήν, εταιρεία δύναται να του το παρέχει 
άµεσα. 

Ο πελάτης-καταναλωτής έχει συνειδητοποιήσει ότι ο ελεύθερος 
χρόνος είναι το πλέον δύσκολα εξοικονοµήσιµο αγαθό και για το 
λόγο αυτό αναλώνεται σε έναν αδυσώπητο αγώνα για την 
εξοικονόµησή του. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα χρησιµοποιεί 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών, στο σηµείο βέβαια  που µπορεί να 
ανταποκριθεί στις οικονοµικές απαιτήσεις των εταιρειών αυτών. ∆εν 
είναι διατεθειµένος να καταναλώνει χρόνο ακόµη και σε 
δραστηριότητες που απαιτούν διαχείριση προσωπικών στοιχείων, 
όπως τραπεζικές συναλλαγές. Αυτή είναι και η αιτία ανάπτυξης 
εναλλακτικών τρόπων εκτέλεσης αυτών των δραστηριοτήτων, όπως 
είναι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, αγορές µέσω του διαδικτύου 
κ.τ.λ. 

Σε επίπεδο εταιρείας, δεν υπάρχει περιθώριο καθυστέρησης 
στις παραλαβές προϊόντων, από τις συνεργαζόµενες µε αυτήν 
εταιρείες-προµηθευτές, καθώς το τελικό προϊόν που παράγει η 
εταιρεία είναι µε τη σειρά του εµπορεύσιµο αγαθό, οπότε η µη άρτια 
ολοκλήρωσή του, λόγω έλλειψης επί µέρους τµηµάτων του, 
συνεπάγεται οικονοµική ζηµία. 

Η µείωση του χρόνου παράδοσης προϊόντων ή ανταπόκρισης, 
σε περίπτωση εταιρειών παροχής υπηρεσιών, είναι δυνατό να 
αποτελέσει και τµήµα της ποιότητας και της αξιοπιστίας της 
εταιρείας. Η επίτευξη της µείωσης του χρόνου δύναται να 
πραγµατοποιηθεί µε αύξηση των αποθεµάτων, σε επίπεδο 
προϊόντων, ή µε αύξηση εξυπηρετητών, σε επίπεδο υπηρεσιών. Στην 
περίπτωση όµως αυτή το κόστος υπερβαίνει τα όρια που καθιστούν 
την εταιρεία ανταγωνιστική. 

Συνεπώς, από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο χρόνος 
εξυπηρέτησης των πελατών, για µια εταιρεία, είναι άµεσα 
συνδεδεµένος µε χαρακτηριστικά ποιότητας και κόστους. Βέβαια, 
υπάρχουν και περιπτώσεις που ο χρόνος εξυπηρέτησης είναι το 
κριτήριο για την επιλογή, από τον πελάτη, µιας εταιρείας, εφόσον 
βέβαια το κόστος και η ποιότητα κυµαίνονται στα επιτρεπτά όρια. 
Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγµα είναι τα έργα των Ολυµπιακών 
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Αγώνων που διεξήχθησαν στην Αθήνα το 2004, όπου ο χρόνος για 
την περάτωσή τους ήταν περιορισµένος. 

 
 
Κριτήρια κόστους 

 
Από τους τρεις παράγοντες που αναφέρονται στην ενότητα 

αυτή, σχετικά µε το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας που οι 
παράγοντες αυτοί διαµορφώνουν στα πλαίσια µιας εταιρείας, το 
κριτήριο του κόστους προβάλλει ως το σηµαντικότερο για τον µέσο 
καταναλωτή. Στόχος, όχι µόνο κάθε οργανισµού, αλλά και κάθε 
ατόµου, είναι η βελτίωση των οικονοµικών του µεγεθών. Στοιχείο 
που είναι άµεσα συνυφασµένο µε την βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Οι περισσότερες εταιρείες στοχεύουν στην διεκδίκηση µεγάλου 
µεριδίου της αγοράς στο τοµέα που δραστηριοποιούνται. 
Προκειµένου να επιτύχουν αυτόν τον στόχο είναι διατεθειµένες να 
επεκταθούν όχι µόνο στην επικράτεια της χώρας, στην οποία 
εδρεύουν, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, διαµορφώνοντας µια 
παγκόσµια οικονοµία. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πολυεθνικές έχουν 
εισχωρήσει ακόµα και σε µικρές, βάσει πληθυσµών, αγορές. Αν στα 
παραπάνω συνυπολογιστεί ότι σε παγκόσµιο επίπεδο η συντριπτική 
πλειοψηφία των καταναλωτών ανήκει σε µεσαία ή χαµηλή 
οικονοµική κλίµακα, βγαίνει το συµπέρασµα ότι ο µοναδικός τρόπος 
για τις εταιρείες να διεκδικήσουν ικανοποιητικό µερίδιο αγοράς είναι 
να ανταποκριθούν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους στα οικονοµικά 
δεδοµένα των καταναλωτών. 

Η επίτευξη αυτού του στόχου επιτάσσει την µείωση του 
κόστους του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, 
πραγµατοποιείται ένας αδυσώπητος αγώνας στους κόλπους των 
εταιρειών που ωθεί σε συνεχείς οργανωτικές αλλαγές σε κάθε 
επίπεδο, παραγωγής, διοικητικού προσωπικού  κ.τ.λ. Οι εταιρείες 
αναπτύσσουν συστήµατα, εξοπλίζονται µε πάγιο εξοπλισµό 
τελευταίας τεχνολογίας µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικής τους 
ικανότητας, την βελτίωση της ποιότητας, την µείωση του χρόνου 
παραγωγής και προώθησης του προϊόντος και γενικότερα τη µείωση 
του κόστους. ∆εν είναι εφικτό να επιτευχθούν στόχοι (πωλήσεων, 
µεριδίου αγοράς, ρυθµού ανάπτυξης κ.τ.λ.) χωρίς έλεγχο και συνεχή 
προσπάθεια µείωσης του κόστους. 

Όσο εµπορικό και ποιοτικό µπορεί να είναι το παραγόµενο, από 
µια εταιρεία, προϊόν ή υπηρεσία και να είναι δυνατό να προωθείται 
στην αγορά µε υψηλή τιµή πώλησης και ικανοποιητικά περιθώρια 
κέρδους για την εταιρεία, ο εφησυχασµός της κρίνεται ως ο 
µεγαλύτερος ανταγωνιστής της. Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για 
τη µείωση του κόστους. Άλλωστε, αν αυτό δεν το πράξει η εταιρεία, 
σίγουρα θα βρεθεί µια ανταγωνίστρια, προς αυτήν, εταιρεία σε 
παγκόσµιο επίπεδο, η οποία είναι διατεθειµένη να µειώσει το 
ποσοστό κέρδους προκειµένου να κατακτήσει µερίδιο στην αγορά ή 
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και να διεκδικήσει το ίδιο κέρδος εφόσον έχει κατορθώσει να µειώσει 
το κόστος και να παρέχει το προϊόν ή την υπηρεσία της σε 
χαµηλότερη τιµή. 

Το γεγονός ότι το κόστος προβάλλει ως το βασικό, αλλά όχι το 
µοναδικό, κριτήριο επιλογής µιας εταιρείας, στο σύνολο των 
καταναλωτών, φαίνεται και από το στοιχείο ότι όταν δεν πληρούνται 
οι απαιτήσεις σε επίπεδο ποιότητας και χρόνου παράδοσης, το 
πρόβληµα µετατίθεται πάλι στο κόστος. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγµα της αγοράς ενός προϊόντος χαµηλής τιµής και ποιότητας. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ταχύτερη, συγκριτικά µε αντίστοιχο 
προϊόν υψηλής ποιότητας, φθορά του, οπότε και απαιτείται η 
αντικατάστασή του σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. Συνεπώς, 
µακροχρόνια, το προϊόν χαµηλής ποιότητας έχει µεγαλύτερο κόστος 
από ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, που την αρχική φορά κτήσης του 
προϊόντος αυτού η τιµή του είναι υψηλότερη. 

Συνεπώς, το κόστος είναι παράγοντας υποκειµενικός και 
ταυτόχρονα ο πιο κρίσιµος, µεταξύ των ποιοτικών και χρονικών 
κριτηρίων του καταναλωτή. Ωστόσο, δεν µπορεί να αποµονωθεί από 
τα άλλα δυο κριτήρια και πρέπει να κρίνεται συνολικά.  

 
 
 
 

Αξιολόγηση της λειτουργίας της εταιρείας 
 

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το τρίπτυχο που είναι 
αναγκασµένη µια εταιρεία να ενστερνίζεται στα πλαίσια της 
ανταγωνιστικής και παγκόσµιας οικονοµίας είναι ο συνδυασµός της 
υψηλής ποιότητας, του ελάχιστου δυνατού χρόνου παράδοσης ή 
εξυπηρέτησης, αν πρόκειται για εταιρείες παροχής υπηρεσιών, και 
του χαµηλού κόστος, το οποίο και συνεπάγεται χαµηλή τιµή 
πώλησης.  

Όµως το τρίπτυχο αυτό δεν είναι στόχος στατικός αλλά 
δυναµικά εξελισσόµενος. Αν για παράδειγµα µια χρονική περίοδο ο 
παραπάνω συνδυασµός είναι, βάσει των κριτηρίων των πελατών, σε 
καλό επίπεδο και η εταιρεία αυξάνει τους ρυθµούς ανάπτυξης, τις 
πωλήσεις και τα κέρδη της, δεν έπεται ότι καταλήγει σε αυτό το 
µοντέλο και το ακολουθεί για πάντα, καθώς το περιβάλλον, οι 
ανάγκες και οι απαιτήσεις µετεξελίσσονται, ο ανταγωνισµός 
εντείνεται και σταδιακά η εταιρεία θα γίνει µη ανταγωνιστική. 
Συνεπώς απαιτείται συνεχής προσπάθεια βελτίωσης όλων των 
µεγεθών.  

Για να πραγµατοποιηθεί αυτό, είναι αναγκαίο να 
αντιστοιχηθούν σε κάθε δραστηριότητα, η οποία αναλύεται σε 
περισσότερες υποδραστηριότητες ή διαδικασίες, δείκτες µε όλους 
τους πιθανούς συνδυασµούς, έτσι ώστε να ελέγχονται σε περιοδική 
βάση. Οι δείκτες αυτοί από µόνοι τους δεν έχουν καµία αξία. Αυτό 
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που έχει αξία είναι η µεταβολή αυτών των δεικτών, θετική ή 
αρνητική, ανάλογα µε το πώς πρέπει να κινηθούν για την επίτευξη 
των στόχων. Οι µεταβολές αυτές είναι το κριτήριο της επίτευξης των 
στόχων, οι οποίοι υποδιαιρούνται σε µικρότερους στόχους, καθώς 
και το κριτήριο λήψης αποφάσεων. Βάση αυτών τίθενται νέοι στόχοι, 
εντοπίζονται προβλήµατα που επηρεάζουν περισσότερο την πορεία 
της επιχείρησης, από ότι προβλήµατα που φαίνονται και γίνονται 
αντιληπτά χωρίς την ύπαρξη δεικτών. Το αποτέλεσµα είναι η εταιρεία 
να γίνεται πιο υγιής και ανταγωνιστική και συνεπώς να καθίσταται 
βιώσιµη.  

 
 
 

∆ιαδικασία καθορισµού δεικτών απόδοσης 
 

Από τα παραπάνω έγινε αντιληπτή η αναγκαιότητα ύπαρξης 
δεικτών για την βελτίωση του τρίπτυχου ποιότητα, χρόνος, κόστος, 
οπότε µερικά από τα προβλήµατα που τίθενται είναι τα παρακάτω: 

 

1) Ποία δεδοµένα είναι κατάλληλα και µπορούν να 
αποτελέσουν ουσιαστική πληροφορία για τη διαµόρφωση των 
δεικτών. 

2) Ποιοι δείκτες είναι οι πλέον απαραίτητοι και ποια η 
ιεράρχηση τους στην παρακολούθηση της πορείας 
υλοποίησης των στόχων. 

3) Πως πρέπει να κινηθεί ο κάθε δείκτης και ποιο πρέπει να 
είναι το εύρος της µεταβολής του σε κάθε χρονική περίοδο. 

4) Πόσο τακτική πρέπει να είναι η παρακολούθηση των 
µεταβολών των δεικτών για την εξαγωγή ουσιαστικών 
συµπερασµάτων. 

 
Η αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων υπόκειται στον 

τρόπο που θα κινηθεί η διοίκηση για να εκπληρώσει τους στόχους, οι 
οποίοι είναι διαφορετικοί για κάθε περίοδο. Η ευθύνη βαραίνει τους 
υπεύθυνους στα ανώτερα κλιµάκια του οργανισµού. Έτσι, ανάλογα 
µε το στόχο και το χρονικό διάστηµα στο οποίο αυτός πρέπει να 
επιτευχθεί, η διοίκηση δίνει διαφορετικά βάρη σε συγκεκριµένους 
δείκτες, προβαίνει σε συγκεκριµένου είδους έρευνα αγοράς, για τη 
συλλογή των δεδοµένων που χρειάζεται, ορίζει τον τρόπο µεταβολής 
των δεικτών και τους παρακολουθεί σε συγκεκριµένα χρονικά 
διαστήµατα. Βέβαια, για να είναι δυνατή η παραπάνω διαδικασία 
απαιτείται η συλλογή όσο το δυνατών περισσότερων πληροφοριών ή 
δεδοµένων, για κάποια χρονική περίοδο, στις οποίες θα βασιστεί η 
διαµόρφωση και η ανάλυση των δεικτών. 
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∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων 
 

Η συλλογή δεδοµένων και πληροφοριών, όπως γίνεται 
κατανοητό, αποτελεί µία από τις πιο ουσιαστικές διαδικασίες στους 
κόλπους µιας επιχείρησης, καθώς στην ανάλυση και επεξεργασία 
αυτών βασίζονται και θεµελιώνονται όλοι οι δείκτες, οι µεταβολές 
των οποίων είναι τεράστιας σηµασίας εργαλεία, στο επίπεδο της 
διοίκησης, για την αξιολόγηση κάθε τµήµατος της επιχείρησης, τον 
εντοπισµό προβληµάτων, την κριτική όσο αφορά την επίτευξη των 
στόχων και την οριοθέτηση νέων. Όσο πιο πολλές είναι οι 
συλλεγόµενες πληροφορίες τόσο πιο εύκολο είναι το έργο της 
διοίκησης, αφού περισσότεροι δείκτες και περισσότερα 
συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν. Τα µεγάλα προβλήµατα που 
υπεισέρχονται στην διαδικασία συλλογής των δεδοµένων, η οποία 
είναι µια επίπονη και καθόλου απλή διαδικασία, συνοψίζονται ως 
ακολούθως: 

 

1) Με ποιους τρόπους µπορεί να αντληθεί όσο το δυνατό 
περισσότερη πληροφορία µικρής ή µεγάλης σηµασίας, αφού 
πριν την επεξεργασία της ουσιαστικά δεν είναι γνωστή η 
σηµαντικότητά της. ∆εν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που 
πληροφορίες που φαντάζουν ως ασήµαντες, βοηθούν την 
επιχείρηση να βελτιώσει τα µεγέθη της σε µεγαλύτερο βαθµό, 
από ότι πληροφορίες µεγάλου κόστους απόκτησης που 
προβάλλονταν ως απαραίτητες. 

2) Με ποιους τρόπους µπορεί να ελεγχθεί η ποιότητα και η 
αξιοπιστία της πληροφορίας. Το πρόβληµα αυτό είναι σαφώς 
µεγαλύτερης σηµασίας από το προηγούµενο και η εξήγηση 
έχει ως εξής: όταν η διοίκηση δεν έχει στην διάθεσή της 
πληροφορίες που θα επιθυµούσε, για τη λήψη διάφορων 
αποφάσεων, είναι σε θέση να αξιολογήσει από µόνη της την 
κατάσταση και να διαµορφώσει µία κλίµακα ρίσκου και 
εναλλακτικά σενάρια σε κάθε της απόφαση. Χειρότερη όµως 
είναι η κατάσταση στην περίπτωση που η διοίκηση θεωρεί ότι 
έχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες χωρίς όµως να 
γνωρίζει αν είναι αξιόπιστες. Στην περίπτωση αυτή, θεωρεί 
τις πληροφορίες δεδοµένες και κρίνει επί αυτής της βάσης, µε 
άµεση απόρροια οποιαδήποτε απόφαση και οτιδήποτε 
ακολουθεί αυτής να είναι ολότελα εσφαλµένη. 

  
Συνεπώς, κρίνεται ως αναγκαίο για τη λήψη ορθολογικών 

αποφάσεων από µια επιχείρηση, να γίνει άντληση µεγάλου όγκου 
πληροφοριών, υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Όταν η λήψη 
αποφάσεων δεν περιλαµβάνει όλα τα στάδια που περιγράφονται 
παραπάνω, τότε ο παράγοντας της τύχης διαδραµατίζει µεγαλύτερο 
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ρόλο, από αυτόν που θα έπρεπε, στην επίτευξη των στόχων, 
υποβαθµίζοντας τη στρατηγική και τον σχεδιασµό. 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη παράγραφο, για να 
µπορέσει µια επιχείρηση να προβεί σε λήψη ορθολογικών 
αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων της και για να καθίσταται 
δυνατό να παραµένει ανταγωνιστική στο χώρο που 
δραστηριοποιείται, επιβάλλεται η συλλογή µεγάλου όγκου 
πληροφοριών και δεδοµένων και ο έλεγχος της ποιότητας και της 
αξιοπιστίας τους, µε προσανατολισµό τη διαµόρφωση κατάλληλων 
δεικτών και την παρακολούθηση των µεταβολών τους.  

Βέβαια, πρέπει να τονιστεί, ότι δεν έπεται ότι µια επιχείρηση 
πρέπει να προσηλώνεται στην παρακολούθηση των δεικτών για τη 
λήψη των αποφάσεών της, θεωρώντας τους ως το µοναδικό κριτήριό 
της. Αντίθετα, πρέπει να παρακολουθεί το περιβάλλον του 
ανταγωνισµού στον οποίο µετέχει, να µην αποµονωθεί στα δικά της 
δεδοµένα και να χρησιµοποιεί τους δείκτες που έχει στη διάθεση της 
ως πολύτιµο εργαλείο µε συµβουλευτικό χαρακτήρα.  

 
 
 
 

∆υσκολίες κατά τη συλλογή δεδοµένων 
 

Η συλλογή αυτού του µεγάλου όγκου ποιοτικών πληροφοριών 
χρήζει διαφορετικής αντιµετώπισης, η οποία εξαρτάται από το είδος 
και τη µορφή της επιχείρησης.  

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία το ενδιαφέρον είναι 
στραµµένο σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οπότε και είναι σκόπιµο 
να εξεταστεί η συλλογή των προαναφερόµενων πληροφοριών σε 
τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ωστόσο, κρίνεται επιβεβληµένο να 
αναφερθεί και η άντληση των πληροφοριών αυτών στα πλαίσια µιας 
βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής αγαθών, ώστε να εντοπιστούν µε 
σαφήνεια οι δυσκολίες που υφίστανται στη διενέργεια της παραπάνω 
διαδικασίας στο χώρο των υπηρεσιών και να κατανοηθεί η σηµασία 
υλοποίησης ενός συστήµατος για το σκοπό αυτό. 

 
 
Βιοµηχανία 
 
Ο χώρος της βιοµηχανίας και γενικότερα των µονάδων 

παραγωγής αγαθών αποτέλεσε ανέκαθεν πεδίο επιστηµονικής 
έρευνας, κυρίως σε επίπεδο βελτίωσης της γραµµής παραγωγής, µε 
σκοπό την µείωση του κόστους. Πολλά µαθηµατικά µοντέλα και 
συστήµατα έχουν αναπτυχθεί και εφαρµοστεί στη βιοµηχανία µε 
σκοπό την αύξηση της παραγωγής και την ταυτόχρονη µείωση του 
κόστους της. Έτσι, εργαλεία όπως ο µαθηµατικός γραµµικός 
προγραµµατισµός, τα διαγράµµατα GANTT, PERT, τεχνικές κρίσιµου 
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µονοπατιού CPM κ.λπ βρίσκουν εφαρµογή και πετυχαίνουν ως ένα 
βαθµό το στόχο τους, ενώ νέα εργαλεία όπως τα νευρωνικά δίκτυα 
αναπτύσσονται.  

Το γεγονός αυτό είναι απόλυτα λογικό αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι 
στο χώρο της βιοµηχανίας το µεγαλύτερο ποσοστό των 
επιχειρησιακών πόρων αποτελούν οι µηχανές, από πλευράς 
κεφαλαιουχικής αξίας, χωρίς βέβαια να υποτιµάται ο ρόλος του 
ανθρώπινου παράγοντα στη διαδικασία εκτέλεσης της παραγωγής.  

Στα πλαίσια της επίτευξης του βέλτιστου συνδυασµού: υψηλή 
ποιότητα-µειωµένο κόστος-ελάχιστος χρόνος παράδοσης, τα 
παραπάνω εργαλεία βοηθούν στη σχεδίαση αλυσίδας παραγωγής και 
της βέλτιστης θεωρητικά σειράς των επιµέρους δραστηριοτήτων, 
παρέχοντας κάποιους θεωρητικούς και προσδοκώµενους δείκτες. ∆εν 
καθίσταται όµως δυνατό να προβούν σε συλλογή δεδοµένων και 
πληροφοριών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παραγωγής, που είναι 
άκρως απαραίτητες για τη διαµόρφωση δεικτών για τον έλεγχο και 
τη βελτιστοποίησή της.  

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ακατόρθωτο να 
συγκεντρωθούν, καθώς ο χώρος της βιοµηχανίας έχει το 
πλεονέκτηµα, έναντι των εταιρειών παροχής υπηρεσιών, να παράγει 
τα προϊόντα της σε αυστηρά καθορισµένο χώρο.  

Έτσι, µπορεί να ελεγχθεί το ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο 
αποτελεί µικρό ποσοστό των πόρων, µε εποπτεία από κλειστό 
κύκλωµα τηλεόρασης, και να ελεγχθεί το ωράριό τους µε χρήση 
συστήµατος έξυπνων καρτών, το οποίο θα περιγραφεί σε επόµενη 
ενότητα. Με χρήση εργοδηγών, ένα άτοµο σε ελάχιστο χρονικό 
διάστηµα, µπορεί να ελέγχει µεγάλο πλήθος εργαζοµένων, αφού οι 
εστίες εργασίας είναι συγκεντρωµένες και η συλλογή δεδοµένων 
γίνεται για µικρό ποσοστό των πόρων.  

Το µεγαλύτερο µέρος των πόρων αποτελούν µηχανές, οπότε 
είναι εύκολη η συλλογή πληροφοριών από αυτές. Επιπλέον 
υπάρχουν πληροφορίες από τους κατασκευαστές των µηχανηµάτων, 
όπως ρυθµός παραγωγής, φθορές, service, απαιτούµενη ισχύς, 
κατανάλωση ενέργειας και απόδοση, οι οποίες µπορούν να 
ελεγχθούν µε χρήση ψηφιακών οργάνων µέτρησης σε πραγµατικό 
χρόνο. Αντίθετα στο ανθρώπινο δυναµικό η απόδοση δεν είναι 
σταθερή, αφού ο άνθρωπος αποτελεί πολυσύνθετη οντότητα, του 
οποίου η παραγωγικότητα επηρεάζεται από τη γνώση, την ηλικία, 
την κρίση, την ψυχική κατάσταση κ.τ.λ. 

Ταυτόχρονα, η αγορά µηχανηµάτων και οι υψηλές δαπάνες 
που απαιτούνται για κτιριακό εξοπλισµό αποτελούν διαδικασίες µε 
µακροχρόνια απόσβεση. Το κεφάλαιο που απαιτείται είναι τέτοιο, που 
συνήθως η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν µπορεί να καλύψει χωρίς την 
αρωγή των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και για το λόγο αυτό 
απαιτούνται και χρηµατοοικονοµικές µελέτες υψηλού επιπέδου. 
Συνεπώς η επιστήµη έχει προάγει αλλά και έχει προαχθεί από τις 
ανάγκες της βιοµηχανίας σε πολλούς τοµείς.  
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Η ανάγκη ελαχιστοποίησης του κόστους στη βιοµηχανία 
έγκειται και στο γεγονός ότι στην παγκόσµια πλέον οικονοµία ο 
καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να προµηθευτεί το προϊόν της 
αρεσκείας του από διαφορετικές χώρες προέλευσης, στις οποίες 
επικρατούν διαφορετικά φορολογικά συστήµατα, νοµικά πλαίσια, 
φθηνή γη, φθηνά εργατικά χέρια, διαφορετικό νόµισµα και δασµοί. 
Παράγοντες που διαφοροποιούν το κόστος. Ο ανταγωνισµός που 
δηµιουργείται σε παγκόσµιο επίπεδο κάνει ακόµα πιο σηµαντική την 
προσπάθεια µείωσης του κόστους παραγωγής των εταιρειών. 
 
 

Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών. 
 
Στις επιχειρήσεις αυτές ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το 

µεγαλύτερο ποσοστό των πόρων, οπότε η συλλογή πληροφοριών 
γίνεται πολύ δύσκολη. Σε αντίθεση µε τις µηχανές, η απόδοση του 
ανθρώπου είναι µη σταθερή και µη προβλέψιµη. ∆υο µηχανές του 
ίδιου τύπου έχουν σχεδόν την ίδια απόδοση, πράγµα που δεν ισχύει 
για δυο ανθρώπους µε παρόµοια τεχνική κατάρτιση. Είναι επίσης 
χαρακτηριστικό ότι σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, το ίδιο άτοµο 
αποδίδει διαφορετικά. Για το ανθρώπινο δυναµικό λοιπόν δεν 
υπάρχει τίποτα δεδοµένο, όπως γίνεται µε τις µηχανές. Έτσι, η 
συλλογή πληροφοριών για τα ποιοτικά, ποσοτικά και χρονικά 
χαρακτηριστικά της εργασίας των ατόµων, µε σκοπό τον έλεγχο και 
τη µείωση του κόστους, αποτελεί µια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία.  

Η δυσκολία αυτή εξαρτάται από το ποσοστό µε το οποίο οι 
ανθρώπινοι πόροι συµµετέχουν στους συνολικούς πόρους µιας 
επιχείρησης. Για παράδειγµα, σε µια εταιρεία τηλεπικοινωνιών το 
ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί µικρό ποσοστό των πόρων της 
επιχείρησης, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό αποτελεί το 
εγκατεστηµένο δίκτυο. Επιπλέον, σε µια εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
η παραγωγή λαµβάνει χώρα µακριά από την έδρα της επιχείρησης, 
καθιστώντας ακόµα πιο δύσκολη τη συλλογή πληροφοριών. Θέµατα 
όπως ωράριο, ποσότητα και ποιότητα εργασίας υπόκεινται στην 
ευσυνειδησία των υπαλλήλων. Η διπλωµατική αυτή είναι 
προσανατολισµένη σε τεχνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όπου 
τα προβλήµατα στη συλλογή πληροφοριών είναι τα κάτωθι: 

 

1) Η παραγωγική διαδικασία πραγµατοποιείται σε χώρους 
εκτός της έδρας της επιχείρησης, στο χώρο του πελάτη-
έργου. 

2) Το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρησιακών πόρων των 
εταιρειών αυτών είναι το ανθρώπινο δυναµικό. 

3) Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των ατόµων. Συνήθως τα 
άτοµα µε ανώτερες σπουδές δεν εργάζονται σε εξωτερικά 
συνεργεία και δεν ασχολούνται µε τεχνικής φύσεως 
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επαγγέλµατα. Έτσι πολλοί από τους τεχνικούς που 
εργάζονται στα εξωτερικά συνεργεία δεν κατανοούν τη σχέση 
εργοδότη-εργαζόµενου, ούτε αντιλαµβάνονται ότι η καλή 
πορεία της επιχείρησης, διασφαλίζει και βελτιώνει τη θέση 
εργασίας που κατέχουν. Έτσι, αντιµετωπίζουν εχθρικά την 
επιχείρηση και συνήθως δρουν αυτόνοµα και όχι σε 
συνδυασµό µε το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναµικό της 
εταιρείας. Το αποτέλεσµα είναι ότι όταν τους ζητούνται 
πληροφορίες για την εργασία τους απαντούν υποκειµενικά 
και συνήθως παραπλανητικά. 

4) Η σκόπιµη παραπληροφόρηση από τα άτοµα. Το µεγάλο 
ποσοστό ανεργίας δηµιουργεί ανασφάλεια στους 
υπαλλήλους, οι οποίοι φοβούνται ότι εάν απολυθούν 
δύσκολα θα βρουν άλλη εργασία. Έτσι, δίνουν πλασµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε την εργασία τους, φοβούµενοι την 
αντίδραση της εταιρείας. 

5) Οι πλασµατικές µεταβολές των δεικτών. Σε περίπτωση που 
η εταιρεία προσφέρει bonus ή προαγωγή ανάλογα µε την 
ποσότητα της εργασίας, τότε οι εργαζόµενοι θα 
προσπαθήσουν να αυξήσουν πλασµατικά την 
παραγωγικότητά τους, µειώνοντας όµως την ποιότητα της 
εργασίας τους χωρίς η εταιρεία να το γνωρίζει.  

6) Οι εργαζόµενοι αλληλοκαλύπτονται µε τους συναδέλφους 
τους, ακόµα και µε τους εργοδηγούς, µε αποτέλεσµα τυχόν 
δυσλειτουργίες στην παραγωγική διαδικασία να µη γίνονται 
αντιληπτές από τη διοίκηση. 

 
Όλα τα παραπάνω στηρίζονται στην πλήρη ελευθερία που 

έχουν οι εργαζόµενοι, αφού εργάζονται εκτός του χώρου που 
βρίσκεται η εταιρεία. Η παρακολούθηση όλων των εστιών εργασίας 
ταυτόχρονα, για τον έλεγχο των εργαζοµένων και τη συλλογή 
πληροφοριών είναι αδύνατη. Η χρήση εργοδηγών βοηθά την 
κατάσταση σε πολύ µικρό βαθµό. Η δυσκολία γίνεται µεγαλύτερη 
όσο αυξάνονται τα άτοµα, καθώς η αναξιοπιστία των πληροφοριών 
αυξάνεται. 

Η πληροφορία της εργασία του κάθε ατόµου περνά από 
διάφορα στάδια, οπότε αλλοιώνεται. Επειδή λοιπόν η πληροφορία 
δεν µεταβιβάζεται απ’ ευθείας στη διοίκηση, είναι αδύνατη η 
συλλογή ακριβών δεδοµένων. 

Η σχηµατική απεικόνιση των παραπάνω γίνεται στο ακόλουθο 
τυπικό οργανόγραµµα µιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών: 
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Σχήµα 1.1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  
Συστήµατα συλλογής πληροφοριών  

 
 
 
 
 
Εισαγωγή 

 
Ανέκαθεν η συλλογή πληροφοριών, κατά τη παραγωγική 

διαδικασία, µε σκοπό την βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων 
πόρων ήταν απαραίτητη για την διαχείριση µεγάλων έργων και τη 
λειτουργία συστηµάτων παροχής υπηρεσιών. Αρχικά, η διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναµικού ανατέθηκε σε εργοδηγούς, οι οποίοι 
βρίσκονταν στον τόπο διεξαγωγής των εργασιών και ήταν 
επιφορτισµένοι µε την επίβλεψη των εργατών καθώς και της πορείας 
του έργου. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν διάφορα συστήµατα 
ελέγχου του ανθρωπίνου δυναµικού µιας εταιρείας, τα οποία δεν 
προϋπέθεταν, για την εφαρµογή τους, την παρουσία εργοδηγού.  

Τα συστήµατα αυτά έχουν διάφορες µορφές, όπως η χρήση 
κάρτας, η συµπλήρωση µιας φόρµας από το προσωπικό κ.α. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα παραπάνω συστήµατα 
εξετάζονται από τον προϊστάµενο σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε 
την απόδοση των εργατών. Τα συστήµατα αυτά όµως έχουν το 
µειονέκτηµα ότι η επεξεργασία των δεδοµένων γίνεται από κάποιον 
άνθρωπο, πράγµα που την καθιστά επίπονη και χρονοβόρα, ενώ η 
έκδοση των αποτελεσµάτων δεν είναι άµεση, αλλά γίνεται περιοδικά.  

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων γίνεται τα 
τελευταία χρόνια προσπάθεια για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
συστηµάτων συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για τον έλεγχο και τη διαχείριση των υπαλλήλων της 
εταιρείας. Μερικές µέθοδοι που εφαρµόζονται για την ηλεκτρονική 
επίβλεψη του εργατικού δυναµικού µιας εταιρείας είναι η 
τηλεφωνική κλήση του εργαζοµένου από το σηµείο που βρίσκεται 
(εκτός της επιχείρησης), η χρήση συστηµάτων GPS, η χρήση 
κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης στο χώρο εργασίας κ.α. Το 
πλεονέκτηµα των ηλεκτρονικών µεθόδων είναι η δυνατότητα άµεσης 
επεξεργασίας των δεδοµένων και η εξαγωγή αποτελεσµάτων σε 
πραγµατικό χρόνο.  
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Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή των διαφόρων 
τρόπων συλλογής πληροφοριών για την διαχείριση και τον έλεγχο 
του ανθρωπίνου δυναµικού και επιχειρείται µία κριτική περιγραφή 
τους, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να κρίνει τα συστήµατα 
που έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό σε σχέση µε το σύστηµα 
που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, 
το οποίο περιγράφεται αναλυτικά σε επόµενες ενότητες. 

 
 

 
Παρουσίαση υπαρχόντων συστηµάτων συλλογής 
πληροφοριών 
 

Εργοδηγοί 
 
Οι εργοδηγοί είναι ιστορικά ο πιο παλιός τρόπος ελέγχου του 

ανθρώπινου δυναµικού και της πορείας του έργου και του 
προσωπικού. Αρχικά ήταν ο µοναδικός τρόπος ελέγχου της 
ποιότητας του έργου, ενώ σήµερα χρησιµοποιούνται είτε από 
εταιρείες που δεν είναι εξοικειωµένες µε την τεχνολογία και 
εκτελούν τις εργασίες τους µε το παραδοσιακό σύστηµα, είτε ως 
συµπλήρωµα του εκάστοτε συστήµατος, αντιµετωπίζοντας ειδικές 
περιπτώσεις. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Ο άνθρωπος που χρησιµοποιείται ως επιβλέπων έχει τη 

δυνατότητα της σκέψης και της κρίσης, οπότε µπορεί να σταθµίσει 
τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των 
εργαζοµένων. Επίσης, µπορεί να διαµορφώνει την νοοτροπία των 
υφισταµένων του, ενώ δεν κρίνει µόνο εκ του αποτελέσµατος, αλλά 
και από την προσπάθεια που καταβάλλει ο κάθε εργαζόµενος. 
Επίσης, ο εργοδηγός µπορεί να αντιλαµβάνεται τις δυσκολίες του 
έργου και µπορεί να κρίνει την ποιότητα της εργασίας των 
ανθρώπων. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Λόγω της ανθρώπινης φύσης του, τίθεται το ερώτηµα του 

κατά πόσο ο εργοδηγός είναι σε θέση να αξιολογεί τους 
υφισταµένους του. Επίσης, είναι δυνατό να διαταράξει την εύρυθµη 
λειτουργία της επιχείρησης, προκαλώντας την αντιπάθεια των 
εργαζοµένων στο πρόσωπο του. Επιπλέον, τυχόν φιλίες που 
αναπτύσσονται µεταξύ του εργοδηγού και συγκεκριµένων εργατών, 
µπορεί να οδηγήσουν στην έλλειψη αξιοκρατίας στην επιχείρηση. 
Ένα άλλο µειονέκτηµα της χρήσης εργοδηγού είναι η αδυναµία του 
να είναι παρών σε πολλές εστίες εργασίας, οπότε είναι αναγκαία η 
χρήση πολλών εργοδηγών για την κάλυψη των αναγκών των 
διαφόρων έργων. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται το κόστος και η 
εταιρεία καθίσταται µη ανταγωνιστική. Τέλος, η παρουσία του 
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εργοδηγού επηρεάζει την συµπεριφορά και την εργασία των 
υπαλλήλων, αφού οι τελευταίοι αισθάνονται ότι παρακολουθούνται. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
Ο εργοδηγός είναι µία διαχρονική λύση, αρκεί ο ρόλος του να 

µετεξελίσσεται ανάλογα µε την εξέλιξη και τις ανάγκες της εταιρείας. 
  
 
Κάρτα εργασίας 
 
Η ύπαρξη καρτών εργασίας είναι ταυτισµένη µε την 

δηµιουργία των πρώτων βιοµηχανικών µονάδων, που ο αριθµός των 
ατόµων και ο αριθµός των δεδοµένων, όπως παρουσίες, ώρα 
εισόδου–εξόδου στη µονάδα παραγωγής, υπερωριών κ.τ.λ., δεν 
ήταν δυνατό να επεξεργαστεί από τον υπεύθυνο προσωπικού σε 
καθηµερινή βάση. Το σύστηµα αυτό βρήκε αργότερα εφαρµογή σε 
οργανισµούς–εταιρείες, στις οποίες η παραγωγή του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας γίνεται σε συγκεκριµένο χώρο π.χ. εφαρµογή σε δηµόσιο 
τοµέα, εργοστάσια κ.λπ. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Όπως αναφέρθηκε, η αρχειοθέτηση όλων των παραπάνω 

δεδοµένων, λόγω του όγκου τους, είναι επίπονη διαδικασία για τον 
προσωπάρχη. Με την κάρτα όχι µόνο αρχειοθετούνται τα δεδοµένα, 
αλλά µε την υποστήριξη από ένα πληροφορικό σύστηµα µπορούν να 
εξαχθούν στατιστικά στοιχεία για τα ωράρια, τις απουσίες, τις 
υπερωρίες των εργαζοµένων κ.α., η ανάλυση των οποίων βοηθά 
στην λήψη αποφάσεων. Επίσης, το σύστηµα αυτό έχει µικρό κόστος, 
περιορίζοντας τα έξοδα της εταιρείας. Τέλος, το σύστηµα δεν 
προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου επιβλέποντος, όποτε είναι 
αντικειµενικό και αξιοκρατικό µε αποτέλεσµα να αποφεύγονται οι 
συγκρούσεις µε το εργατικό δυναµικό, όσο αφορά την εγκυρότητα 
των στοιχείων που συλλέγονται. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Το σύστηµα αυτό έχει τοπική εµβέλεια, ενώ ταυτόχρονα είναι 

διαβλητό, καθώς κάθε εργαζόµενος µπορεί να φέρει την κάρτα του 
συναδέλφου του, ενώ µπορεί ο εργαζόµενος να απουσιάζει στο 
µεσοδιάστηµα και να εµφανίζεται την ώρα λήξης της εργασίας. 
Επίσης, το σύστηµα αυτό δεν δίνει πληροφορίες για το είδος και την 
ποσότητα της εργασίας των υπαλλήλων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  
Κρίνεται ικανοποιητικό για επιχειρήσεις στις οποίες η 

παραγωγή λαµβάνει χώρα σε συγκεκριµένη έδρα. 
  
 
Συµπλήρωση φόρµας 
 
Είναι ένα διαχρονικό σύστηµα που αφορά εταιρείες 

προµήθειας και παροχής υπηρεσιών, στις οποίες η παραγωγή 
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πραγµατοποιείται σε χώρο εκτός της έδρας της επιχείρησης και 
γενικότερα σε διαφορετικό χώρο σε καθηµερινή βάση. Ο χρήστης 
συµπληρώνει πεδία µιας φόρµας στα οποία εισάγει κείµενα ή 
αριθµούς σύµφωνα µε υποδείξεις (π.χ. ηµ/νια, είδος εργασίας 
κ.τ.λ.). 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Η φόρµα υπογράφεται από τον πελάτη διασφαλίζοντας, όσο 

είναι δυνατόν, την εγκυρότητα των συµπληρωµένων πεδίων. 
Αποτελεί έγγραφη αναφορά και συνεπώς αποδεικτικό υλικό απέναντι 
στον πελάτη. Είναι δυνατή η αρχειοθέτηση και άρα η εξαγωγή 
στατιστικών µε την κατάλληλη υποστήριξη.  

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:  
Σε περίπτωση απουσίας του πελάτη η συµπλήρωση της 

φόρµας υπόκειται στην ευσυνειδησία του εργαζόµενου. Ακόµα και 
αν ο πελάτης είναι παρών, ο εργαζόµενος µπορεί να επικαλεστεί την 
απουσία του, για ευνόητους λόγους, αφού ο πελάτης δεν γνωρίζει 
την διαδικασία που ακολουθεί η εταιρεία στη συµπλήρωση της 
φόρµας. Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρειάζεται κάποιο 
υπεύθυνο άτοµο, το οποίο πρέπει να διαχειρίζεται µεγάλο όγκο 
πληροφοριών, αυξάνοντας κατακόρυφα το κόστος, ενώ 
δηµιουργείται ένα πολύπλοκο γραφειοκρατικό σύστηµα.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  
Το σύστηµα, αν και φαινοµενικά είναι καλό, ουσιαστικά είναι 

γραφειοκρατικό και διαβλητό. Επίσης, η εφαρµογή του είναι ευνοϊκή 
για µικρή χρονική διάρκεια. 

  
 
GPS 
 
Η πλέον εξελιγµένη τεχνολογία εντοπισµού του στίγµατος 

ενός ανθρώπου ή ενός σχήµατος. Ο χρήστης φέρει µαζί του δέκτη 
που λαµβάνει σήµα, το οποίο εκπέµπεται από ένα δίκτυο 
δορυφόρων. Εξετάζοντας το σήµα που προέρχεται από 
διαφορετικούς δορυφόρους το σύστηµα υπολογίζει τη θέση του 
ατόµου πάνω στη γη. Το στίγµα µπορεί µέσω ασύρµατης σύνδεσης 
να µεταβιβάζεται στα γραφεία της εταιρείας, ώστε αυτή να γνωρίζει 
τη θέση που βρίσκεται ο εργαζόµενος ανά πάσα στιγµή. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:  
Γνώση της θέσης των εργαζοµένων σε πραγµατικό χρόνο. 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:  
Καµιά πληροφορία για το είδος της εργασίας και την διάρκεια 

της. Πολύ υψηλό κόστος προµήθειας ποµπών και µεταβλητό κόστος 
λήψης δεδοµένων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  
Ενδείκνυται µόνο για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο µεταφορών, διότι το υψηλό κόστος των οχηµάτων και των 
φορτίων τους αποσβένει το κόστος λειτουργίας του συστήµατος. 
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Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης 

 
Η ανάπτυξη αυτού του συστήµατος είναι συνυφασµένη µε την 

ανάπτυξη των τεχνολογιών που άπτονται της οπτικοακουστικής και 
των πολυµέσων. Για την εφαρµογή του συστήµατος αυτού απαιτείται 
η εκτέλεση της εργασίας να πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένο 
χώρο, ο οποίος και καλύπτεται από το κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης.  

Αρχικά, η ανάπτυξη αυτού του συστήµατος υλοποιήθηκε µε 
σκοπό την ασφάλεια και την αποτροπή από δυσάρεστα περιστατικά 
στους χώρους εφαρµογής του. Ο όρος ασφάλεια δεν αναφέρεται 
µόνο σε αυτή των ατόµων που παρευρίσκονται στους χώρους 
αυτούς, αλλά επεκτείνεται τόσο στη διασφάλιση των περιουσιακών 
στοιχείων της εταιρείας ή του οργανισµού, που εντοπίζονται στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις της (περιπτώσεις κλοπής παγίου εξοπλισµού 
ή εµπορεύσιµων προϊόντων), όσο και στην προστασία των 
εγκαταστάσεων αυτών (περίπτωση ανίχνευσης, µέσω της 
παρακολούθησης των χώρων, εκδήλωσης πυρκαγιάς κ.τ.λ.). 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των οπτικοακουστικών 
µέσων, το σύστηµα του κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης, πέραν 
των προαναφερθέντων λόγων, άρχισε να βρίσκει εφαρµογή και για 
τη συλλογή πληροφοριών για τα ποιοτικά, χρονικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά της εργασίας των ατόµων κατά τη διαδικασία 
εκτέλεσής της, καθώς οι κάµερες µπορούν πλέον να περιστρέφονται, 
να εστιάζουν κ.τ.λ. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση για την εφαρµογή 
του συστήµατος είναι η παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, 
από τα άτοµα, να πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένο χώρο, στον 
οποίο υπάρχει πλήρης κάλυψη. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Με την εφαρµογή του παραπάνω συστήµατος, τόσο ο 

υπεύθυνος ασφαλείας, όσο και ο υπεύθυνος του προσωπικού, είναι 
σε θέση να συλλέγουν την πληροφορία που επιθυµούν, 
παρακολουθώντας σχεδόν ταυτόχρονα πολλούς διαφορετικούς 
χώρους. Η πληροφορία αυτή συλλέγεται σε πραγµατικό χρόνο, ενώ 
παράλληλα εγγράφεται σε συσκευές αποθήκευσης, παρέχοντας τη 
δυνατότητα της µετέπειτα αναζήτησής της. Ειδικά µε την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας και του διαδικτύου, η πληροφορία αυτή µπορεί να 
µεταφέρεται σε πραγµατικό χρόνο, εκτός του χώρου που 
εφαρµόζεται το σύστηµα π.χ. στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης. 
Επίσης, η εικόνα αποτελεί το καλύτερο δυνατό αποδεικτικό υλικό το 
οποίο σε συνδυασµό µε την εισαγωγή, στην εικόνα, της ηµεροµηνίας 
και της ώρας, δεν µπορεί να αµφισβητηθεί. Ο υπεύθυνος 
προσωπικού είναι σε θέση να κρίνει και να αξιολογεί την εργασία του 
κάθε εργαζόµενου. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Το κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης είναι ένα σύστηµα τοπικής 

εµβέλειας, καθώς βρίσκει εφαρµογή µόνο σε περιπτώσεις που η 
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εκτέλεση της εργασίας πραγµατοποιείται σε αυστηρά συγκεκριµένο 
χώρο, ενώ το κόστος εγκατάστασης του συστήµατος είναι ιδιαίτερα 
υψηλό. Επίσης, µε το κύκλωµα τηλεόρασης, ναι µεν η πληροφορία 
µεταφέρεται στον υπεύθυνο σε πραγµατικό χρόνο, ωστόσο η 
στατιστική επεξεργασία της πληροφορίας δεν καθίσταται δυνατό να 
πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά. Την πληροφορία αυτή αξιολογεί ο 
υπεύθυνος, σύµφωνα µε την προσωπική του κρίση, µε ότι αυτό 
συνεπάγεται. Σηµαντικό επίσης µειονέκτηµα είναι η αντίδραση των 
εργαζοµένων στην εφαρµογή αυτού του συστήµατος και η 
«παραβίαση» της ελευθερίας των κινήσεών τους, καθώς 
παρακολουθούνται ανά πάσα στιγµή. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
Το σύστηµα κρίνεται ικανοποιητικό και ανταποκρίνεται τόσο 

στους λόγους ασφαλείας για τους οποίους δηµιουργήθηκε, όσο και 
για τους λόγους της συλλογής πληροφοριών και του ελέγχου της 
εργασίας των ατόµων, για τους οποίους µετεξελίχθηκε. Είναι 
πολύτιµο µόνο σε περιπτώσεις που η παραγωγή του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας εκτελείται σε συγκεκριµένο χώρο. 

 
 

 
Προτεινόµενο σύστηµα συλλογής πληροφοριών 
 

Από την ανάλυση των βασικότερων συστηµάτων συλλογής 
πληροφοριών, που πραγµατοποιήθηκε στην προηγούµενη ενότητα, 
γίνεται κατανοητό ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω συστήµατα 
παρουσιάζουν σηµαντικά µειονεκτήµατα, ώστε η χρησιµοποίησή τους 
να µην καθίσταται δυνατή από εταιρείες παροχής υπηρεσιών. 
Ταυτόχρονα, και στη βιοµηχανία, τα παραπάνω συστήµατα δεν 
παρέχουν την βέλτιστη δυνατή συλλογή δεδοµένων. Οι λόγοι για 
τους οποίους τα συστήµατα αυτά κρίνονται ανεπαρκή είναι οι 
κάτωθι: 

• Τα περισσότερα συστήµατα απαιτούν, για την εφαρµογή τους, 
η παραγωγική διαδικασία να εκτελείται εντός της έδρας της 
επιχείρησης ή εντός συγκεκριµένων χώρων. Στοιχείο, που 
καθιστά αδύνατη τη χρησιµοποίηση των συστηµάτων αυτών 
από εταιρείες παροχής υπηρεσιών, στις οποίες η παραγωγή 
πραγµατοποιείται εκτός της έδρας της επιχείρησης, στο χώρο 
του πελάτη (τεχνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών). Τέτοια 
συστήµατα είναι η κάρτα εργασίας, η χρησιµοποίηση κλειστού 
κυκλώµατος TV κ.τ.λ. τα οποία είναι συστήµατα τοπικής 
εµβέλειας. 

• Η ποιότητα και η ποσότητα της πληροφορίας που συλλέγεται 
από συστήµατα, όπως η συµπλήρωση φόρµας από το 
προσωπικό, η χρήση εργοδηγών κ.τ.λ., υπόκειται στην 
ευσυνειδησία των ατόµων. Συνεπώς, τα συστήµατα αυτά δεν 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία και την ποιότητα των 
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συλλεγόµενων δεδοµένων, παρόλο που αυτά συγκεντρώνονται 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

• Όλα τα προαναφερθέντα συστήµατα, δεν παρέχουν τα 
συλλεγόµενα δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή, η οποία τα 
καθιστά άµεσα προσπελάσιµα, ώστε µε την ανάπτυξη ενός 
πληροφοριακού συστήµατος να καθίσταται δυνατή η 
στατιστική επεξεργασία τους. Αντίθετα, για την επεξεργασία 
τους απαιτούν την ύπαρξη ατόµου, µε ότι αυτό συνεπάγεται 
(αύξηση του κόστους, αδυναµία άµεσης επεξεργασίας κ.τ.λ.) 

• Τα συστήµατα αυτά δεν παρέχουν στοιχεία για το είδος της 
εκτελούµενης εργασίας. Σε όσα από αυτά παρέχεται η 
δυνατότητα συλλογής αυτής της πληροφορίας, συνήθως τα 
δεδοµένα αυτά είναι υποκειµενικά, καθώς συµπληρώνονται 
από άτοµο και όχι µέσω κάποιας αδιάβλητης διαδικασίας. Τα 
περισσότερα συστήµατα παρέχουν µόνο πληροφόρηση για 
χρονικά χαρακτηριστικά της εργασίας του ανθρώπινου 
δυναµικού. 

 
Η ανάγκη για συλλογή δεδοµένων, κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης της εργασίας, µεγάλου όγκου και υψηλής ποιότητας και 
µάλιστα σε ηλεκτρονική µορφή, οδήγησε στην επιλογή του 
παρακάτω συστήµατος-εξοπλισµού για την ανάπτυξη του συνολικού 
συστήµατος της διπλωµατικής αυτής εργασίας: 
 
Φορητό τερµατικό συλλογής δεδοµένων µε αναγνώστη γραµµωτού 
κώδικα (Portable Terminal Data Collector With Laser Barcode 
Reader). 

 
Ο γραµµωτός κώδικας (barcode) είναι γνωστός κυρίως από την 

παρουσία του στην πλειονότητα των συσκευασµένων προϊόντων. Ο 
γραµµωτός αυτός (ή γραµµικός) κώδικας αποτελεί µία από τις 
πολλές εφαρµογές που ανήκουν στην κατηγορία των τεχνολογιών 
AIDC (Automatic Identification and Data Capture, η οποία 
µεταφράζεται ως Αυτόµατη Αναγνώριση Στοιχείων και Κτήση 
∆εδοµένων), που επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη λήψη και 
αποθήκευση της πληροφορίας τη στιγµή που αυτή δηµιουργείται. 
Στις τεχνολογίες AIDC εντάσσονται επίσης η Μαγνητική Λωρίδα 
(Magnetic Stripe), η Αναγνώριση Ασύρµατης Συχνότητας (Radio 
Frequency Identification - RFID), η Αναγνώριση Φωνής και Εικόνας 
(Voice and Vision Identification), τα βιοµετρικά συστήµατα 
αναγνώρισης (Biometrics), οι έξυπνες κάρτες (smart cards) και 
άλλες, λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό, εφαρµογές. 

Ο barcode εµφανίστηκε και εφαρµόστηκε πρώτα στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, στα τέλη της δεκαετίας του '60, προκειµένου να 
καλύψει τις ανάγκες των καταστηµάτων λιανικής πώλησης για 
γρηγορότερη διακίνηση των αγαθών από τα ταµεία. Ως γνωστόν, 
στην προ barcode εποχή, οι ταµίες ήταν αναγκασµένοι να 
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πληκτρολογούν στην ταµειακή µηχανή την τιµή του κάθε προϊόντος 
που επρόκειτο να αγοραστεί από τον πελάτη, µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία ουρών, σφαλµάτων και τη δαπάνη πολύτιµου χρόνου. Το 
πρώτο σύστηµα barcode εκείνης της, όχι και τόσο µακρινής, εποχής 
περιοριζόταν στην ανάγνωση των προϊόντων και δεν επέτρεπε 
λειτουργίες όπως η αυτόµατη ενηµέρωση των αποθεµάτων κάθε 
φορά που ένα προϊόν αγοραζόταν.  

Στη συνέχεια, η σχετική τεχνολογία αναβαθµίστηκε και ξέφυγε 
από τα στενά όρια της ταµειακής καταγραφής των εξερχόµενων 
προϊόντων, καθώς επεκτάθηκε στην καταγραφή και των 
εισερχόµενων αγαθών, στην απογραφή, στον έλεγχο των 
αποθεµάτων, και γενικότερα σε οτιδήποτε αφορά τη συλλογή 
δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή, µε σκοπό την µετέπειτα 
επεξεργασία τους από κάποιο πληροφοριακό σύστηµα. Η Ελλάδα 
εισήγαγε την τεχνολογία  του barcode στα τέλη της δεκαετίας του 
'80, γεγονός που συνδυάστηκε µε τον πολλαπλασιασµό των 
πολυκαταστηµάτων . 

Ο γραµµωτός κώδικας, στην πιο συνήθη του µορφή, 
συνίσταται από µια διαδοχή µαύρων και λευκών λωρίδων (bars) 
τυπωµένων πάνω σε κάποιο προϊόν/συσκευασία. Ανάµεσα στις 
λωρίδες παρεµβάλλονται κενά διαστήµατα ποικίλου µεγέθους. Η 
σχεδίαση, εκτύπωση και απεικόνιση των λωρίδων ακολουθούν 
συγκεκριµένους κανόνες και κάθε αλληλουχία λωρίδων αντιστοιχεί 
αµφιµονοσήµαντα σε κάποιον αριθµό. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι 
οι αριθµοί µπορούν να συµβολίζονται από διαφορετική κάθε φορά 
αλληλουχία λωρίδων: άλλοτε µία µαύρη λεπτή λωρίδα µαζί µε µία 
λευκή παχιά λωρίδα µπορούν να αντιστοιχούν στον αριθµό 6, άλλοτε 
συµβαίνει ο ίδιος συνδυασµός να αντιστοιχεί στον αριθµό 8 κ.ο.κ. Ο 
πιο κοινός τύπος γραµµωτού κώδικα είναι ο EAN (European Article 
Numbering), ο οποίος αποτελείται από αριθµοσειρά 13 ψηφίων και 
απαντάται στα περισσότερα καταναλωτικά είδη. Ωστόσο, υπάρχουν 
και άλλοι τύποι barcode µε περισσότερα ή και λιγότερα ψηφία από τα 
13 του προτύπου EAN, τα οποία βρίσκουν εφαρµογή σε 
εξειδικευµένους επιχειρηµατικούς κλάδους. 

Η ανάγνωση του barcode συντελείται ως εξής: ο κωδικός ΕΑΝ 
µεταφράζεται µέσα σε κλάσµατα δευτερολέπτου από κάποιο scanner 
σε γλώσσα Η/Υ (δηλ. 0, 1 - δυαδικό σύστηµα). Η ανάγνωση του 
barcode συνίσταται στην αποκωδικοποίηση της ανάκλασης µιας 
δέσµης ακτίνων laser που "πέφτει" πάνω στην ετικέτα barcode. Ο 
βαθµός ανάκλασης είναι µεταβλητός (άρα ξεχωριστός για κάθε 
προϊόν) γιατί η δέσµη laser συναντά διαδοχικά τις λευκές και µαύρες 
λωρίδες. Τα scanners αποκωδικοποιούν τη µεταβλητή ανάκλαση 
(σήµα) και τη µετατρέπουν σε αριθµούς ή γράµµατα, τα οποία 
ταυτίζονται ως προς το περιεχόµενο µε τους χαρακτήρες που 
κωδικοποιήθηκαν µε µορφή barcode. Έτσι, όταν το barcode ενός 
προϊόντος "διαβάζεται" από το φορητό τερµατικό, λαµβάνει χώρα η 
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εξής διαδικασία: αναγνώριση, ανάγνωση, µετάφραση και 
αποθήκευση, που σηµαίνεται από το χαρακτηριστικό θόρυβο. 

Η βασική ιδέα που διέπει τη συγκεκριµένη τεχνολογία θα 
µπορούσε να συνοψιστεί στο εξής: Τοποθετείται µια σειρά 
πληροφοριών σε ένα προϊόν µε τρόπο πού ειδικά µηχανήµατα 
µπορούν να τη "διαβάσουν" αυτόµατα και να τη µεταβιβάσουν σε 
κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα, ώστε το προϊόν να είναι 
αναγνωρίσιµο. Η µεταφορά των δεδοµένων από τα ειδικά 
µηχανήµατα ανάγνωσης (scanners, ανιχνευτές κ.λπ.) σε υπολογιστή 
µπορεί να γίνει είτε ενσύρµατα είτε ασύρµατα. Ο δεύτερος τρόπος, 
που κερδίζει συνεχώς έδαφος και αποτελεί ό,τι πιο εξελιγµένο, 
υποστηρίζεται από ασύρµατα δίκτυα τοπικής εµβέλειας (Wireless 
Local Area Networks - WLAN) µέσα στα οποία µπορεί να γίνει, χωρίς 
καλώδια, µετάδοση δεδοµένων από ένα φορητό τερµατικό σε έναν 
υπολογιστή λ.χ., και από εκεί οπουδήποτε, ακόµα και στο Internet. 

Τα φορητά τερµατικά που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη 
του συστήµατος που πραγµατεύεται η παρούσα διπλωµατική εργασία 
(βλέπε Παράρτηµα Β), παρέχουν την δυνατότητα να καταγράφουν 
και να αποθηκεύουν την πληροφορία  που "διαβάζουν", σε 
περίπτωση που δεν µπορεί να γίνει αυτόµατη µεταφορά στο κεντρικό 
υπολογιστικό σύστηµα. Τέτοια περίπτωση είναι αυτή κατά την οποία 
η πληροφορία που επιθυµείται να συλλεχθεί δεν εντοπίζεται εντός 
της έδρας της επιχείρησης, όπως συµβαίνει στις εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών, αλλά στο χώρο εκτέλεσης της εργασίας, στο έργο-
πελάτη. 
Η πληροφορία που τα τερµατικά "διαβάζουν" και ταυτόχρονα 
αποθηκεύουν, η οποία µπορεί να µην αναφέρεται απαραίτητα σε 
κάποιο προϊόν, όπως να προσδιορίζει κάποιο έργο-πελάτη, µέσω της 
ύπαρξης κατάλληλης barcode ετικέτας στο χώρο του τελευταίου, 
δύναται να πλαισιωθούν και από άλλα δεδοµένα, όπως ώρα 
συλλογής δεδοµένων, ηµεροµηνία κ.τ.λ. Επίσης, τα τερµατικά 
φέρουν οθόνη και πληκτρολόγιο για επικοινωνία µε το χρήστη, 
οπότε τα δεδοµένα που συλλέγονται δύναται να εµπλουτισθούν 
ακόµη περισσότερο. π.χ. όταν η πληροφορία αναφέρεται σε έργο-
πελάτη µπορεί να καταχωρηθεί από το χρήστη η αιτία επίσκεψης στο 
έργο κ.τ.λ. 

Τέλος, τα φορητά τερµατικά φέρουν επεξεργαστή, οπότε 
µπορούν να επεξεργαστούν άµεσα τα δεδοµένα που συλλέγουν, ενώ 
ταυτόχρονα έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας µε τον κεντρικό 
υπολογιστή που χρησιµοποιεί η εκάστοτε εταιρεία(βλέπε Παράρτηµα 
Β για τις τεχνικές προδιαγραφές των τερµατικών). Έτσι, η επιχείρηση 
είναι σε θέση να συλλέξει τα δεδοµένα από πολλά διαφορετικά 
τερµατικά και να τα επεξεργαστεί συνολικά µέσω κατάλληλου 
πληροφοριακού συστήµατος. 

Ουσιαστικά, στην παρούσα διπλωµατική εργασία, η ιδέα, στο 
στάδιο της συλλογής της πληροφορίας, είναι η χρησιµοποίηση 
τερµατικών που χρησιµοποιούνται για τη παρακολούθηση των 
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µετακινήσεων των αντικειµένων στις διάφορες φάσεις της 
εφοδιαστικής αλυσίδας των καταστηµάτων, για τη συλλογή 
πληροφοριών για ποιοτικά, χρονικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της 
εργασίας των ατόµων, από εταιρείες παροχής υπηρεσιών στις οποίες 
η παραγωγική διαδικασία εκτελείται εκτός της έδρας τους. Τα 
φορητά τερµατικά µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 
εταιρειών αυτών, καθώς: 

• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε χώρους εκτός της 
έδρας της εταιρείας αποθηκεύοντας την εκάστοτε 
πληροφορία στο χώρο του έργου-πελάτη. 

• Συλλέγουν δεδοµένα που δεν µπορούν να "διαβαστούν" 
από τα άτοµα, καθώς η πληροφορία είναι καταγεγραµµένη σε 
µορφή γραµµωτού κώδικα. Έτσι, διασφαλίζεται η ποιότητά 
της, καθώς δεν επεµβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. 

• Με τη δυνατότητα εµπλουτισµού της πληροφορίας που 
συλλέγουν (π.χ. ηµεροµηνία, είδος επίσκεψης κ.τ.λ.) 
καθίσταται δυνατό να παρέχουν µεγάλη ποσότητα δεδοµένων 
στην επιχείρηση. 

• Μειώνουν το χρόνο και το κόστος απόκτησής της 
πληροφορίας 

• Μεταφέρουν την συλλεγόµενη πληροφορία σε 
ηλεκτρονική µορφή, ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να την 
επεξεργαστεί στατιστικά για τη διαµόρφωση δεικτών και την 
εξαγωγή συµπερασµάτων. 

 
Σε αντιδιαστολή µε τα παραπάνω πλεονεκτήµατα που έχει η 
χρησιµοποίηση των φορητών τερµατικών συλλογής δεδοµένων, το 
µεγάλο τους µειονέκτηµα είναι το σχετικά υψηλό κόστος αγοράς 
τους. Ωστόσο, ενδείκνυται η εφαρµογή αυτού του συστήµατος από 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθώς τα πλεονεκτήµατα που αυτές 
αποκτούν µε τη χρησιµοποίηση των τερµατικών αυτών ισοσκελίζει το 
κόστος της προµήθειάς τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  
Ανάλυση της δοµής και της λειτουργίας των 

εταιρειών ανελκυστήρων 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή 
 

Ένα µεγάλο κοµµάτι του χώρου των υπηρεσιών καλύπτουν, 
στην ελληνική επικράτεια, οι τεχνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών. 
Στοιχείο φυσιολογικό, αν κριθεί το µορφωτικό επίπεδο του µέσου 
Έλληνα και ο προσανατολισµός του στα τεχνικά επαγγέλµατα. Για το 
λόγο αυτό, η διπλωµατική εργασία αναφέρεται στη λύση του 
προβλήµατος της συλλογής δεδοµένων και της επεξεργασίας αυτών 
σε τεχνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα σε 
εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της οριζόντιας και κάθετης 
µεταφοράς, σε εταιρεία δηλαδή κυλιόµενων κλιµάκων και 
ανελκυστήρων. Στο σηµείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να εξετασθεί η 
δοµή και ο τρόπος λειτουργίας µιας τέτοιας εταιρείας, ώστε να 
κατανοηθεί άµεσα η ανάγκη ανάπτυξης ενός συστήµατος συλλογής 
και επεξεργασίας δεδοµένων µε σκοπό την αποδοτικότερη διαχείριση 
των ανθρωπίνων πόρων. 

Η ίδρυση, ανάπτυξη και εξάπλωση των εταιρειών του χώρου 
της οριζόντιας και κάθετης µεταφοράς είναι άµεσα συνυφασµένη µε 
τη συσσώρευση πληθυσµών στα µεγάλα αστικά κέντρα, η οποία και 
επέφερε νέα δεδοµένα στον τρόπο δόµησης των πόλεων. ∆εν είναι 
λίγοι οι υποστηρικτές της άποψης ότι χωρίς την ύπαρξη ασφαλών 
µέσων µεταφοράς στα πλαίσια ενός οικοδοµικού συγκροτήµατος, δεν 
θα ήταν δυνατή η πολυεπίπεδη διαµόρφωση των κτηρίων και 
συνεπώς η µορφή των πόλεων θα ήταν διαφορετική.  

Έτσι, µε δεδοµένη πλέον την εικόνα των σύγχρονων και 
πολύπληθυσµικών αστικών κέντρων, γίνεται εύκολα κατανοητή η 
ύπαρξη πλειάδας εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
ανελκυστήρα και των κυλιόµενων κλιµάκων, διαµορφώνοντας ένα 
κλάδο υψηλού ανταγωνισµού τόσο σε επίπεδο προµήθειας νέων 
ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων, όσο και σε επίπεδο 
εγκατάστασης και γενικότερα οποιασδήποτε παροχής υπηρεσίας, σε 
τεχνικό επίπεδο, που έπεται της εγκατάστασης. Άλλωστε, τα µέσα 
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αυτά µεταφοράς, στους κόλπους των πολυεπίπεδων κτηρίων, είναι 
µέσα που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, µε µεγάλη κίνηση, φθορές και 
ταυτόχρονα µε µεγάλες απαιτήσεις σε οµαλή λειτουργία και 
ασφάλεια. Στοιχεία που καθιστούν την ανάγκη ύπαρξης τεχνικών 
εταιρειών παροχής υπηρεσιών επιτακτική.  

 
 
 

Περιγραφή της αγοράς του ανελκυστήρα 
 

Στα πλαίσια της ελληνικής επικράτειας, όπου η παρουσία 
βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής προϊόντων δεν είναι ισχυρή, ο 
ανταγωνισµός στο χώρο του ανελκυστήρα είναι εµφανής, κυρίως στο 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών, καθώς η κατασκευή και η προµήθεια 
των εξαρτηµάτων αποτελεί ουσιαστικά εισαγωγική και εµπορική 
δραστηριότητα. Ο ανταγωνισµός αυτός έχει µια περίεργη µορφή, 
καθώς τον χαρακτηρίζει η µεγάλη ανοµοιογένεια µεταξύ των 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Για παράδειγµα, ένα 
έργο µπορεί να διεκδικείται ταυτόχρονα από µια µικρή οικογενειακή 
επιχείρηση και από µια µεγάλη πολυεθνική εταιρεία, µε την πρώτη 
εταιρεία να έχει σηµαντική πιθανότητα να επικρατήσει. Η 
ιδιαιτερότητα του κλάδου οφείλεται κατά βάση στην ύπαρξη τριών 
κυρίως διακριτών επιπέδων, που είναι εµφανή στο χώρο του 
ανελκυστήρα, δηλαδή την ύπαρξη εταιρειών τριών διαφορετικών 
ταχυτήτων, οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
 

Τεχνικές εταιρείες µικρής και σταθερής πελατειακής βάσης  
 

Οι εν λόγω εταιρείες έχουν οικογενειακό χαρακτήρα και 
δραστηριοποιούνται κυρίως στο πεδίο των συντηρήσεων και των 
επισκευών ήδη τοποθετηµένων ανελκυστήρων. Σε επίπεδο 
εγκατάστασης η παρουσία τους είναι αµυδρή µε αποτέλεσµα ο 
ρυθµός ανάπτυξης να είναι ιδιαίτερα χαµηλός ή αρνητικός (απώλειες 
πελατών). Ο τρόπος που διοικούνται είναι συγκεντρωτικός, καθώς 
υπάρχουν και περιπτώσεις τέτοιου είδους εταιρειών που είναι 
µονοπρόσωπες και που το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί µόνο ο 
ιδιοκτήτης της εταιρείας. Το κοινό στο οποίο απευθύνονται είναι 
µικρά οικοδοµικά συγκροτήµατα µε µικρές απαιτήσεις κίνησης.  

Η διατήρηση της πελατειακής βάσης δε θεµελιώνεται τόσο µε 
την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
όσο στο χαµηλό κόστος, καθώς οι εταιρείες αυτές έχουν πολύ µικρά 
λειτουργικά έξοδα, και στις διαπροσωπικές σχέσεις του ιδιοκτήτη µε 
τους πελάτες. Έτσι, παρόλο που ο ανταγωνισµός είναι έντονος στο 
χώρο των τεχνικών υπηρεσιών, οι παραπάνω εταιρείες κατορθώνουν 
να διατηρούν την πελατειακή τους βάση, µε µικρές απώλειες, και να 
κατέχουν, στο σύνολό τους, ένα ικανοποιητικό µερίδιο της αγοράς. 
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Οι προοπτικές όµως των εταιρειών αυτών είναι δυσοίωνες και η 
βιωσιµότητα τους, εξαιτίας των σύγχρονων αναγκών οριζόντιας και 
κάθετης µεταφοράς, ενδεχοµένως να έχει περιορισµένη χρονική 
διάρκεια. 
 
 

Πολυεθνικές εταιρείες 
 
Η είσοδος των πολυεθνικών εταιρειών στο χώρο του 

ανελκυστήρα και των κυλιόµενων κλιµάκων, θεµελιώνεται αφενός 
στη γενικότερη τάση της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και 
αφετέρου στη γεωγραφική θέση στρατηγικής σηµασίας που κατέχει η 
Ελλάδα. Σαφώς σπουδαίο ρόλο στην είσοδο των εταιρειών αυτών 
διαδραµατίζει και η πληθυσµιακή κατανοµή της. Άλλωστε είναι 
γνώριµη η πολεοδοµική κατάσταση που επικρατεί στα σύγχρονα 
αστικά κέντρα της χώρας.  

Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα των πολυεθνικών είναι το γεγονός 
ότι επειδή έχουν αντιπροσώπευση σε περισσότερες από µια χώρες 
στον τοµέα παροχής υπηρεσιών, απευθυνόµενες σε τεράστιο κοινό, 
καθίσταται δυνατό να αναπτύξουν βιοµηχανικές µονάδες παραγωγής 
προϊόντων και εξαρτηµάτων. Βασικός άξονας αυτής της 
καθετοποίησης είναι η τροφοδοσία των υποκαταστηµάτων τους και η 
επέκταση των εµπορικών δραστηριοτήτων τους σε χώρες που δεν 
υφίσταται παράρτηµά τους, ώστε µέσο-µακροπρόθεσµα να συσταθεί 
πλέον της εµπορικής και εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε κάποια 
γεωγραφική περιοχή. Οι πολυεθνικές διατηρούν την 
αποκλειστικότητα των προϊόντων τους προµηθεύοντας µόνο τις 
θυγατρικές τους εταιρείες παροχής υπηρεσιών, στις οποίες 
µεταδίδουν τα πλεονεκτήµατα της εµπορικής αναγνωρισιµότητάς 
τους.  

Το κοινό στο οποίο απευθύνονται είναι συνήθως κοινοπραξίες 
µεγάλων έργων, καθώς µεγάλο µέρος των κατασκευαστικών 
εταιρειών είναι επίσης πολυεθνικές εταιρείες, µε αποτέλεσµα να 
υφίσταται προηγούµενη συνεργασία τους σε άλλο κράτος. Γεγονός 
που επιδρά θετικά στην ανάληψη του έργου, χωρίς η εργοληπτική 
διαδικασία να περιλάβει εταιρείες που αναπτύσσονται και 
δραστηριοποιούνται στη χώρα αυτή. Τα πλεονεκτήµατα της 
ανάληψης µεγάλων έργων και της αποκλειστικότητας των προϊόντων 
τους, ισοσκελίζονται από τα µειονεκτήµατα που δηµιουργεί ο 
πολυεθνικός χαρακτήρας των εταιρειών αυτών.  

Τέτοια µειονεκτήµατα είναι τα µεγάλα λειτουργικά έξοδα, λόγω 
της ύπαρξης πολλών διοικητικών στελεχών, οι δυσκολίες που 
παρουσιάζονται σε κάθε προσπάθεια αλλαγής ή αναδιάρθρωσης σε 
διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, καθώς και η αδυναµία 
προµήθειας εναλλακτικών προϊόντων σε διαφορετικό επίπεδο 
κόστους, εξαιτίας της εµπορικής τους δραστηριότητας και της 
µοναδικότητας των εξαρτηµάτων που αντιπροσωπεύουν. Με τον 
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τρόπο αυτό δεν καθίσταται δυνατό να απευθυνθούν µε αξιώσεις στην 
αγορά των λεγοµένων µικρών έργων-ιδιωτών, τα οποία και 
αποτελούν ένα µεγάλο µερίδιο της αγοράς του ανελκυστήρα. Το 
µερίδιο αυτό καλύπτουν κατά ένα µικρό ποσοστό εταιρείες µικρής και 
σταθερής πελατειακής βάσης, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό αυτού 
του τµήµατος της αγοράς καλύπτεται από εταιρείες που ανήκουν στη 
κατηγορία που περιγράφεται στη συνέχεια. 
 
 

Τεχνικές εταιρείες µεγάλης πελατειακής βάσης και υψηλού 
ρυθµού ανάπτυξης 

 
Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται τόσο στο χώρο της 

προµήθειας, όσο και στο χώρο της υποστήριξης και παροχής 
υπηρεσίας σε οτιδήποτε αφορά την οριζόντια και κάθετη µεταφορά. 
Η άµεση διαφοροποίησή τους από τις πολυεθνικές έγκειται στο ότι 
είναι εταιρείες ελληνικών συµφερόντων και ότι δεν είναι 
µονοσήµαντα εµπορικές. ∆ηλαδή, δεν έχουν την αποκλειστικότητα 
και ταυτόχρονα τη δέσµευση για προµήθεια µόνο συγκεκριµένων 
προϊόντων της µητρικής εταιρείας. Αντίθετα, συνεργάζονται µε όλες 
τις προµηθεύτριες εταιρείες, που δεν δραστηριοποιούνται όµως και 
στο χώρο της παροχής υπηρεσίας, όπου και θα ήταν ανταγωνίστριες, 
µε αποτέλεσµα να καθίστανται ικανές να παρέχουν στον πελάτη µια 
πλειάδα εναλλακτικών λύσεων και προτάσεων που να 
ανταποκρίνονται στις ποιοτικές και οικονοµικές απαιτήσεις του. 

Επίσης, εξαιτίας της επιλογής του προµηθευτή, ανάλογα µε τις 
συνθήκες, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε έργου, και 
δεδοµένης της ύπαρξης εταιρειών ικανών να παρέχουν εξαρτήµατα 
υψηλών προδιαγραφών, δίδεται η δυνατότητα στις εταιρείες αυτές 
να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς και να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα σε εργοληπτικές διαδικασίες για την ανάληψη 
µεγάλων έργων, διεκδικώντας µερίδιο από την αγορά που, 
φαινοµενικά, ελέγχουν οι πολυεθνικές.  

Οι περιγραφόµενες εταιρείες στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό 
στην δραστηριότητα των µετόχων τους, µε άµεση απόρροια τη 
µείωση των λειτουργικών τους εξόδων, αλλά και την ευελιξία σε 
οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές. Έτσι, καθίστανται στην αγορά 
του ανελκυστήρα ως οι πλέον ανταγωνιστικές εταιρείες για τον 
πελάτη, καθώς µε τη δυνατότητα διαµόρφωσης του κόστους, όσο 
αυτό δύναται να συµβαίνει, λόγω της ύπαρξης εναλλακτικών 
προτάσεων που σχετίζονται µε την ποιότητα, το κόστος αλλά και το 
χρόνο παράδοσης, είναι σε θέση να απευθύνονται σε όλο το 
ενδιαφερόµενο κοινό για οριζόντια και κάθετη µεταφορά.  

Σκοπός των εταιρειών αυτών, σε αντίθεση µε τις εταιρείες 
σταθερής πελατειακής βάσης, είναι η διεύρυνση του πελατολογίου 
τους, ακολουθώντας επιθετική πολιτική στον τοµέα των νέων 
εγκαταστάσεων, η οποία συνεπάγεται αύξηση των προς παροχή 
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υπηρεσιών πελατών. Έτσι, χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθµούς 
ανάπτυξης και από συνεχείς επενδύσεις τόσο σε πάγιο εξοπλισµό, 
όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό.  

Βέβαια, η κατάσταση για αυτού του είδους τις εταιρείες δεν 
είναι ρόδινη, καθώς λόγω της ύπαρξης εναλλακτικών προτάσεων ο 
ανταγωνισµός είναι έντονος, µε άµεση απόρροια τη µείωση του 
ποσοστού των κερδών, ενώ ταυτόχρονα οι υψηλοί ρυθµοί 
ανάπτυξης ελλοχεύουν κινδύνους και αυξάνουν το ρίσκο σε κάθε 
τµήµα της επιχείρησης.  

Οι διάφοροι δείκτες που προέρχονται από την συλλογή και 
ανάλυση δεδοµένων και πληροφοριών µεταβάλλονται έντονα, ενώ 
σε πολλές περιπτώσεις είναι πλασµατικοί ή και αναξιόπιστοι καθώς η 
ποιότητα των πληροφοριών δεν είναι η κατάλληλη. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των πόρων αυτών των 
επιχειρήσεων είναι το ανθρώπινο δυναµικό το οποίο αυξάνεται µε 
ρυθµούς που αντιστοιχούν στους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της 
εταιρείας. Έτσι, ο έλεγχος και η συλλογή δεδοµένων για τα 
ποσοτικά, ποιοτικά και χρονικά χαρακτηριστικά της εργασίας τους 
µετατρέπεται σε ακόµη πιο επίπονη διαδικασία, µειώνοντας µε τον 
τρόπο αυτό την ποιότητα των πληροφοριών και κατά επέκταση των 
δεικτών.  

Έτσι, κρίνεται αναγκαίο οι εταιρείες αυτές να προβαίνουν σε 
συνεχείς βελτιώσεις και στην χρησιµοποίηση των πλέον εξελιγµένων 
µεθόδων και τεχνολογικών µέσων προκειµένου να ανταποκριθούν 
στους ρυθµούς ανάπτυξης τους, καθώς αν δεν ελεγχθεί αυτή η 
κατάσταση η εταιρεία όχι απλώς δεν θα είναι ανταγωνιστική, αλλά 
ούτε και βιώσιµη. Το σύστηµα που αναπτύσσεται στα πλαίσια αυτής 
της διπλωµατικής εργασίας απευθύνεται κυρίως σε αυτή την 
κατηγορία εταιρειών, αλλά βρίσκει εφαρµογή τόσο στις πολυεθνικές 
όσο και στις εταιρείες σταθερής πελατειακής βάσης, σε µικρότερη 
βέβαια κλίµακα 

 
 
 

Ανάλυση της δοµής εταιρείας ανελκυστήρων υψηλού ρυθµού 
ανάπτυξης 
 

Η ανάλυση της δοµής του χώρου της οριζόντιας και κάθετης 
µεταφοράς στα όρια της ελληνικής επικράτειας, που 
πραγµατοποιήθηκε στην προηγούµενη ενότητα, καθιστά αναγκαία 
την ανάπτυξη ενός συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας 
πληροφοριών που αφορούν τόσο στο ανθρώπινο δυναµικό και τον 
έλεγχο του, όσο και στην διαµόρφωση δεικτών. Για να γίνει 
καλύτερα κατανοητή η αναγκαιότητα ανάπτυξης αυτού του 
συστήµατος, κρίνεται σκόπιµο να γίνει ανάλυση της δοµής µιας 
εταιρείας, ανελκυστήρων υψηλού βαθµού ανάπτυξης, η δοµή της 
οποίας προσεγγίζει ικανοποιητικά την αντίστοιχη των πολυεθνικών 

 
43 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο   
 

εταιρειών σε επίπεδο παραγωγής. Το επίπεδο άλλωστε αυτό 
απασχολεί το µεγαλύτερο µέρος του ανθρώπινου δυναµικού, ενώ 
ταυτόχρονα δύναται να παρέχει το µεγαλύτερο µέρος των 
απαιτούµενων, από την διοίκηση, πληροφοριών.  

Η ανάλυση σε επίπεδο διοίκησης παραβλέπεται καθώς το 
οργανόγραµµα της κάθε επιχείρησης είναι διαφορετικό, ενώ 
ταυτόχρονα δεν κρίνεται σκόπιµη στα πλαίσια της διπλωµατικής 
αυτής εργασίας. Στο σηµείο αυτό αναφέρεται ότι η λέξη εταιρεία θα 
παραπέµπει από εδώ και στο εξής σε εταιρεία ανελκυστήρων και 
κυλιόµενων κλιµάκων µεγάλης πελατειακής βάσης και υψηλού 
ρυθµού ανάπτυξης.  

Όπως αναφέρθηκε, κάθε εταιρεία µε την έννοια που δόθηκε 
παραπάνω, δραστηριοποιείται τόσο σε επίπεδο προµήθειας, όσο και 
σε επίπεδο υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών σε οτιδήποτε αφορά 
οριζόντια και κάθετη µεταφορά. Η παροχή υπηρεσιών εκτείνεται στο 
πεδίο της οικονοµικής και τεχνικής µελέτης, της εγκατάστασης, της 
συντήρησης, της επιδιόρθωσης, της επισκευής και της ανακαίνισης 
των συστηµάτων µεταφοράς. Η οικονοµική και τεχνική µελέτη, 
παρόλο που αποτελούν υπηρεσίες ύψιστης σηµασίας για την εταιρεία 
και τον πελάτη, δεν εντάσσονται στα πλαίσια της εκτέλεσης του 
έργου, καθώς προηγούνται της παραγωγής και καθορίζουν τον 
τρόπο εκτέλεσης και την ροή της.  

Η παραγωγή της εργασίας πραγµατοποιείται εκτός του χώρου 
της επιχείρησης, στο εκάστοτε έργο, από συνεργείο εξειδικευµένων 
τεχνικών και παρακολουθείται από τον υπεύθυνο έργου. Οι 
υπεύθυνοι των έργων αναφέρονται στον υπεύθυνο τµήµατος και 
όλοι οι τελευταίοι στον διευθυντή παραγωγής. Ακολουθεί σχηµατική 
περιγραφή της δοµής µίας τυπικής εταιρείας κα ανάλυση των 
επιµέρους τµηµάτων. 
 

Σχήµα 3.1 
 

Τεχνικά συνεργεία 
 
Τα συνεργεία αποτελούνται είτε από οµάδες δύο ή τριών 

ατόµων, είτε µεµονωµένα από ένα άτοµο. Κάθε συνεργείο 
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στελεχώνεται από τουλάχιστον ένα, απόλυτα εξειδικευµένων 
τεχνικών γνώσεων, άτοµο, κυρίως όταν πρόκειται για συνεργείο 
ενός ατόµου, ή από ένα άτοµο τεχνικών γνώσεων αρκετά υψηλού 
επιπέδου, στην περίπτωση συνεργείου δύο ατόµων. Στην περίπτωση 
συνεργείου τριών ατόµων, το τρίτο άτοµο που το απαρτίζει είναι 
συνήθως µαθητευόµενο. Οι τεχνικοί εκπαιδεύονται διαρκώς στις 
νέες τεχνολογίες του χώρου, σε θέµατα που άπτονται της ασφάλειας 
στην διακίνηση των επιβατών, ενώ η γνώση τους είναι 
προσανατολισµένη στο τµήµα που ασχολούνται. Η εταιρεία, τους 
παρέχει όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την οµαλότερη 
διεκπεραίωση των εργασιών, ενώ υποχρεούται να συµµορφώνεται 
µε τους νόµους που διέπουν το εργατικό δίκαιο καθώς και τις 
υποχρεώσεις της απέναντι στο προσωπικό (ασφάλιση, επιδόµατα 
κ.λπ.). 

 
 
Υπεύθυνος έργου 
 
Ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε τµήµατος και τον όγκο της 

εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί, το κάθε τµήµα έχει υπό την 
εποπτεία του ένα µικρό ή µεγάλο αριθµό συνεργείων. Στην 
περίπτωση που ο αριθµός των συνεργείων είναι µικρός, το ρόλο του 
υπευθύνου του έργου λαµβάνει ο υπεύθυνος του τµήµατος. Η 
κατάσταση διαφοροποιείται όταν ο αριθµός των συνεργείων 
αυξάνεται, οπότε και η ανάγκη ύπαρξης υπευθύνου έργου είναι 
επιτακτική. Κάθε υπεύθυνος έχει υπό την εποπτεία του ή ένα µεγάλο 
έργο που απασχολεί σηµαντικό αριθµό συνεργείων ή αρκετά έργα 
µικρών απαιτήσεων που το κάθε ένα απασχολεί συνήθως µόνο ένα 
συνεργείο. Στην δεύτερη περίπτωση ο ρόλος του υπευθύνου είναι 
πιο δύσκολος, καθώς οι εστίες εργασίας είναι πολλές και συνεπώς 
δεν µπορεί να τις παρακολουθεί όλες ταυτόχρονα. Στη αρµοδιότητα 
του είναι να τηρούνται οι ποιοτικές, χρονικές και οικονοµικές 
προδιαγραφές του έργου, στο επίπεδο της παραγωγής.  

 
 
Υπεύθυνος τµήµατος 
 
Ο ρόλος του υπευθύνου τµήµατος είναι να συντονίζει και να 

προγραµµατίζει τις προς εκτέλεση εργασίες. Αρµοδιότητα του είναι η 
τελική επισκόπηση του έργου και ο έλεγχος του κατά πόσο 
τηρήθηκαν οι προδιαγραφές που ετέθησαν στον υπεύθυνο έργου. Η 
εργασία του εκτελείται στο χώρο της επιχείρησης σε περίπτωση 
ύπαρξης υπεύθυνου έργου, ενώ σε περίπτωση απουσίας του 
τελευταίου η εργασία του είναι τόσο εσωτερική, όσο και εξωτερική. 
Είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ παραγωγής και διοίκησης, καθώς 
αναφέρεται στον διευθυντή παραγωγής. Για τον λόγο αυτό, η θέση 
του υπευθύνου τµήµατος είναι κρίσιµη και απαιτεί αρκετά προσόντα. 
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Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται κρίσεις, εντάσεις, 
να λαµβάνει αποφάσεις σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και να 
ανταποκρίνεται στον ρόλο του σε συνθήκες πίεσης. 

 
 
∆ιευθυντής παραγωγής 
 
Είναι διοικητικό στέλεχος της επιχείρησης και ρόλος του είναι 

να εποπτεύει όλα τα επιµέρους παραγωγικά τµήµατα της εταιρείας. 
Σηµαντικοί δείκτες, όπως το επίπεδο ποιότητας εργασίας, το κόστος 
της παραγωγικής διαδικασίας και οι χρόνοι περάτωσης των έργων, 
παρακολουθούνται από τον διευθυντή παραγωγής και 
περιλαµβάνονται στις δραστηριότητες του. Η θέση που καλύπτει 
µπορεί να θεωρηθεί στρατηγικής σηµασίας, καθώς οι αποφάσεις του 
καθορίζουν σε µεγάλο ποσοστό την επιτυχία της εταιρείας, η οποία 
συνίσταται στα ποιοτικά, ποσοτικά, χρονικά χαρακτηριστικά και στο 
κόστος παραγωγής, το οποίο θα καθορίσει και την τιµή του 
προϊόντος- υπηρεσίας. Ο διευθυντής παραγωγής θα δώσει έγκριση ή 
όχι στο τµήµα πωλήσεων να ακολουθήσει επιθετική πολιτική, αν 
υπάρχει τµήµα της παραγωγής µε µειωµένη απόδοση λόγω έλλειψης 
κατάλληλης ποσότητας έργων ή συντηρητική πολιτική αν η 
παραγωγική διαδικασία βρίσκεται σε υψηλό βαθµό απόδοσης ή 
βρίσκεται σε κρίσιµο σηµείο, µε την έννοια ότι µικρή αύξηση της θα 
προκαλέσει δυσανάλογα µεγάλη αύξηση του κόστους. 

 
Τα παραγωγικά τµήµατα µιας εταιρείας που δραστηριοποιείται 

στο χώρο της οριζόντιας και κάθετης µεταφοράς έχουν ως εξής:  
 
 
Τµήµα εγκαταστάσεων 
 
Οι νέες εγκαταστάσεις αφορούν στην προµήθεια και 

τοποθέτηση εξαρχής όλων των κατάλληλων εξαρτηµάτων που θα 
διασφαλίσουν την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα ή 
της κυλιόµενης σκάλας, ενώ ταυτόχρονα θα ικανοποιούν τις 
ποιοτικές, χρονικές, οικονοµικές και αισθητικές απαιτήσεις του 
πελάτη. Είναι το τµήµα της παραγωγικής διαδικασίας µε το 
µεγαλύτερο προϋπολογισµό ανά έργο και συνεπώς µε το µεγαλύτερο 
ρίσκο. Απαιτεί, συγκριτικά µε τα άλλα τµήµατα, το µεγαλύτερο 
ποσοστό των ανθρωπίνων πόρων αλλά και του πάγιου εξοπλισµού, 
όπως µέσα µεταφοράς του προσωπικού, κτιριακές εγκαταστάσεις για 
την προσωρινή φύλαξη των προς τοποθέτηση εξαρτηµάτων κ.λπ.  

Οι εργασίες εγκατάστασης εκτελούνται από συνεργεία δύο ή 
τριών ατόµων µε κατάλληλη εκπαίδευση και εξοπλισµό. Ανάλογα µε 
τις απαιτήσεις του έργου, σε ένα έργο µπορεί να απασχολούνται 
περισσότερα από ένα συνεργεία ταυτόχρονα. Ένα συνεργείο δεν 
µπορεί να απασχολείται σε περισσότερα από ένα έργα µέχρι την 
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λήξη του συγκεκριµένου σταδίου του έργου για το οποίο έχει σταλεί. 
Η διαδικασία της εγκατάστασης απαιτεί την µεγαλύτερη χρονική 
διάρκεια από οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτελείται από την εταιρεία.  

Η ποιότητα είναι ζητούµενο όχι µόνο του πελάτη, αλλά και της 
εταιρείας, καθώς οποιαδήποτε δυσλειτουργία θα πρέπει να την 
αντιµετωπίσει η επιχείρηση στα πλαίσια της µετέπειτα υποστήριξης 
του έργου. Απαιτείται αποτελεσµατικός έλεγχος του ανθρώπινου 
δυναµικού και της πορείας του έργου, επειδή οι εγκαταστάσεις 
συµµετέχουν µε το µεγαλύτερο ποσοστό στο κύκλο εργασιών της 
εταιρείας. Έτσι, οποιαδήποτε απόκλιση, µπορεί να επηρεάσει ακόµη 
και την βιωσιµότητα της επιχείρησης. Τέλος, µετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών εγκατάστασης το έργο εισέρχεται στην αρµοδιότητα 
των υπολοίπων τµηµάτων της παραγωγικής διαδικασίας, τα οποία 
ασχολούνται µε την άρτια υποστήριξη του. 

 
 
Τµήµα συντηρήσεων 
 
Οι συντηρήσεις αποτελούν προγραµµατισµένους περιοδικούς 

ελέγχους των συστηµάτων οριζόντιας και κάθετης µεταφοράς. Στην 
διαδικασία αυτή ελέγχονται θέµατα που άπτονται τις οµαλής 
λειτουργίας και της ασφάλειας του συστήµατος. Η συντήρηση 
απευθύνεται κυρίως σε έργα στα οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 
διαδικασία της εγκατάστασης από την ίδια την εταιρεία, αν και αυτό 
δεν είναι απόλυτα δεσµευτικό. Είναι η διαδικασία µε την µικρότερη 
χρονική διάρκεια και εκτελείται µία ή δύο φορές το µήνα ανάλογα µε 
τις απαιτήσεις του συστήµατος µεταφοράς.  

Η διαδικασία αυτή εκτελείται κυρίως από εξατοµικευµένα 
συνεργεία ή από συνεργεία δύο ατόµων, σε ειδικές περιπτώσεις, µε 
κατάλληλη εκπαίδευση και εξοπλισµό. Κάθε συνεργείο υποχρεούται 
να πραγµατοποιεί περισσότερους από έναν ελέγχους καθηµερινά, 
ενώ η διάρκεια του ελέγχου είναι καθορισµένη από την διοίκηση και 
έχει κάποια διακύµανση ανάλογα µε το µέγεθος του συστήµατος 
µεταφοράς. Άλλωστε είναι λογικό ότι διαφορετικές απαιτήσεις έχει 
ένας ανελκυστήρας σε µία πολυκατοικία µόλις τριών ορόφων απ’ ότι 
σε µία πολυκατοικία δέκα ορόφων.  

 
 
Τµήµα επιδιορθώσεων 
 
Το τµήµα αυτό συνδέεται άµεσα µε το τµήµα συντηρήσεων. 

Προκύπτει από την υποχρέωση της εταιρείας, έναντι των 
ανελκυστήρων που συντηρεί, να ανταποκρίνεται σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα και δωρεάν, σε κλήσεις των πελατών της για 
τυχόν βλάβες που παρουσίασαν οι ανελκυστήρες τους. Αποτελεί το 
πιο απρογραµµάτιστο και ζηµιογόνο τµήµα της επιχείρησης και 
εξαρτάται σε σηµαντικό ποσοστό από την ποιότητα της 
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εγκατάστασης και της συντήρησης στην οποία υπόκεινται οι 
ανελκυστήρες.  

Η διαδικασία των επιδιορθώσεων εκτελείται κυρίως από 
συνεργεία ενός ατόµου µε εξειδικευµένες γνώσεις και κατάλληλο 
εξοπλισµό. Τα δροµολόγια των συνεργείων αυτών µεταβάλλονται 
συνεχώς από τον υπεύθυνο του τµήµατος, κατόπιν των κλήσεων 
που αυτός δέχεται από τους πελάτες για τυχόν δυσλειτουργίες των 
ανελκυστήρων τους. Κριτήρια του είναι οι µικρότερες δυνατές 
µετακινήσεις των συνεργείων και η προτεραιότητα στην 
εξυπηρέτηση πελατών µε υψηλές ανάγκες για οριζόντια και κάθετη 
µεταφορά (π.χ νοσοκοµεία). Σε περίπτωση που ο τεχνικός δεν είναι 
σε θέση να δώσει άµεση λύση, καθώς θεωρεί ότι χρήζει άµεσης 
επισκευής ή αντικατάστασης κάποιο εξάρτηµα που συνδέεται µε την 
ασφαλή και οµαλή λειτουργία του ανελκυστήρα, ενηµερώνει το 
τµήµα επισκευών το οποίο και θα επιληφθεί του θέµατος.  

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας επιδιόρθωσης δεν 
είναι αυστηρά καθορισµένη, καθώς ο εντοπισµός ενός προβλήµατος 
ή µίας δυσλειτουργίας είναι πολυσύνθετη διαδικασία. Ο χρόνος 
αυτός εξαρτάται από τις γνώσεις και την εµπειρία του εκάστοτε 
τεχνικού. Ωστόσο µπορεί να γίνει µία εκτίµηση για την µέγιστη και 
ελάχιστη διάρκεια που απαιτείται.  

 
 
Τµήµα επισκευών 
 
Οι επισκευές αφορούν κυρίως στην επιδιόρθωση ή 

αντικατάσταση εξαρτηµάτων, τα οποία ευθύνονται για 
δυσλειτουργίες του συστήµατος οριζόντιας ή κάθετης µεταφοράς και 
τα οποία δεν µπορούν να επιδιορθωθούν ή να αντικατασταθούν 
άµεσα στον χώρο του πελάτη από τα συνεργεία του τµήµατος 
επιδιορθώσεων. Οι επισκευές µπορεί να διαχωριστούν σε δύο 
κατηγορίες.  

Αρχικά, υπάρχουν οι προγραµµατισµένες επισκευές που 
αφορούν σε εξαρτήµατα που δεν χρήζουν άµεσης αντικατάστασης ή 
επιδιόρθωσης, καθώς δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή και οµαλή 
λειτουργία του ανελκυστήρα και για τις οποίες το τµήµα επισκευών 
έχει ενηµερωθεί είτε από τα συνεργεία του τµήµατος συντηρήσεων, 
είτε από τους τεχνικούς του τµήµατος επιδιορθώσεων. Οι επισκευές 
αυτές όµως, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν πριν την λήξη της 
ηµεροµηνίας που θέτει το συνεργείο που παρατήρησε το ενδεχόµενο 
πρόβληµα και η οποία βασίζεται στην εκτίµηση του συνεργείου.  

Επίσης, υπάρχουν και οι µη προγραµµατισµένες επισκευές, 
που αφορούν περιπτώσεις που το συνεργείο επιδιόρθωσης 
παρατήρησε ότι κάποιο εξάρτηµα χρήζει άµεσης επιδιόρθωσης ή 
αντικατάστασης, χωρίς την εκτέλεση της οποίας δεν είναι δυνατή η 
λειτουργία του ανελκυστήρα. Στην περίπτωση αυτή το τµήµα 
επισκευών καλείται να ανταποκριθεί άµεσα. Μερικές φορές κάποια 
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µη προγραµµατισµένη επισκευή, αφού πραγµατοποιηθεί, µπορεί να 
δώσει προσωρινή, αλλά ασφαλή λύση και να µετατραπεί µε τον 
τρόπο αυτό σε προγραµµατισµένη. Τα συνεργεία που εκτελούν τις 
εργασίες επισκευών είναι δύο ή τριών ατόµων. Η χρονική διάρκεια 
αυτού του είδους της εργασίας ποικίλει ανάλογα µε τη περίπτωση, 
ωστόσο για κάθε µία από αυτές ο υπεύθυνος του τµήµατος γνωρίζει 
στατιστικά το µέσο χρόνο.  

 
 
Τµήµα αναπαλαίωσης ή εκµοντερνισµού 
 
Ο εκµοντερνισµός είναι µία διαδικασία που αφορά παλαιούς 

ανελκυστήρες ή κυλιόµενες σκάλες και σκοπό έχει την εναρµόνιση 
τους µε την τελευταία τεχνολογία για την οµαλότερη και πιο ασφαλή 
λειτουργία τους. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που η φθορά 
των εξαρτηµάτων, λόγω της παλαιότητας, ωθεί σε 
επαναλαµβανόµενες επισκευές. Γεγονός που µεταφράζεται για τον 
πελάτη σε αυξηµένο κόστος και σε επένδυση σε παλαιό σύστηµα. 
∆ηλαδή, ο εκµοντερνισµός σε µερικές περιπτώσεις επιβάλλεται ως 
αναγκαία λύση.  

Ανάλογα µε το επίπεδο της αναπαλαίωσης, αυτή θα µπορούσε 
να χαρακτηριστεί είτε ως νέα εγκατάσταση, όταν πραγµατοποιείται 
αποµάκρυνση του υπάρχοντος συστήµατος και εκ νέου τοποθέτησή, 
είτε ως γενική επισκευή, όταν εκτελείται αντικατάσταση µεγάλου 
µέρους αλλά όχι όλου του συστήµατος. Είναι προγραµµατισµένη 
εργασία και πραγµατοποιείται από συνεργεία δύο ή τριών ατόµων µε 
κατάλληλες γνώσεις και εξοπλισµό. Η χρονική διάρκεια αυτής της 
εργασίας ποικίλει ανάλογα µε το επίπεδο της αναπαλαίωσης για τις 
ανάγκες του εκάστοτε έργου.  

 
 
 

∆υσχέρειες στη συλλογή πληροφοριών από εταιρείες 
ανελκυστήρων 
 

Από την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε τόσο για το χώρο 
της οριζόντιας και κάθετης µεταφοράς στα πλαίσια της Ελληνικής 
επικράτειας, όσο και για την δοµή και την οργάνωση µιας τέτοιας 
εταιρείας, καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για µία τυπική εταιρεία 
παροχής υπηρεσιών, όπως αυτή περιγράφηκε σε προηγούµενη 
ενότητα. Έτσι, αντιµετωπίζει και αυτή την δυσκολία συλλογής 
δεδοµένων και πληροφοριών µεγάλου όγκου και αξιοπιστίας για την 
διαµόρφωση δεικτών που αφορούν κυρίως σε ποιοτικά, χρονικά, και 
ποσοτικά χαρακτηριστικά της εργασίας των ατόµων και των έργων, 
όπως και σε στοιχεία κόστους της παραγωγής. Η διαδικασία 
συλλογής των πληροφοριών αυτών γίνεται ακόµα πιο επίπονη, αν 
ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µιας εταιρείας 
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ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων, όπως αυτά περιγράφηκαν 
προηγουµένως, και τα οποία συνοψίζονται ως εξής: 

• Όλες οι εστίες εργασίες εντοπίζονται εκτός χώρου της 
επιχείρησης µε αποτέλεσµα ούτε ένα µικρό ποσοστό της 
παραγωγικής διαδικασίας να µην πραγµατοποιείται στη  έδρα 
της.  

• Είναι επιχείρηση που το συντριπτικό ποσοστό των πόρων 
της είναι το ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο και παράγει τις 
υπηρεσίες της σε χώρο µη ελεγχόµενο από την εταιρεία.  

• Οι εστίες εργασίας όχι µόνο εντοπίζονται σε µη 
ελεγχόµενο χώρο, αλλά είναι και πολλές στο πλήθος, καθώς 
η εταιρεία δεν δύναται να στηρίξει την ύπαρξη της σε ένα 
µεµονωµένο έργο. 

 
Η κάθε εταιρεία, γνωρίζοντας τα προβλήµατα αυτά, κατέληξε 

σε γενικές γραµµές στο οργανόγραµµα που παρουσιάστηκε στη 
προηγούµενη ενότητα. Ωστόσο, αυτό απαιτεί την ύπαρξη πλήθους 
υπευθύνων έργων και τµηµάτων. Στοιχεία, που όχι µόνο εκτοξεύουν 
το κόστος, αλλά και που αλλοιώνουν την ποιότητα της πληροφορίας 
που σχετίζεται µε την παραγωγή και τα ποιοτικά, χρονικά και 
ποσοτικά χαρακτηριστικά της, εξαιτίας της ανθρώπινης φύσης των 
υπευθύνων, όπως αυτή αναλύθηκε στην παράγραφο περί 
εργοδηγών. Αυτό το συµπέρασµα εξάγεται αναλύοντας και το 
οργανόγραµµα µίας τέτοιας εταιρείας, το οποίο αναφέρθηκε σε 
προηγούµενο τµήµα του κεφαλαίου.  

Η πληροφορία για το κάθε συνεργείο συλλέγεται από τον 
υπεύθυνο έργου και όχι απευθείας από το ίδιο το συνεργείο. 
Συνεπώς, δηµιουργείται εν τω γεννάσθαι η πρώτη ουσιαστική 
ποσοτική και ποιοτική απώλεια πληροφορίας. Στη συνέχεια η 
πληροφορία αυτή µεταφέρεται από τον υπεύθυνο έργου στον 
υπεύθυνο του αντίστοιχου τµήµατος, οπότε και οι απώλειες 
αυξάνονται. Οι απώλειες συνεχίζουν να βαίνουν αυξανόµενες κατά 
την ενηµέρωση του διευθυντή παραγωγής από τον υπεύθυνο του 
τµήµατος και ούτω καθεξής. Αν στην διαδικασία της παραγωγής 
µεσολαβούν και εργοδηγοί µεταξύ του υπεύθυνου έργου και των 
συνεργείων, τότε τα στάδια από τα οποία διέρχεται η πληροφορία, 
µέχρι την ενηµέρωση της διοίκησης, είναι περισσότερα, οπότε και οι 
ποιοτικές και ποσοτικές απώλειες είναι σηµαντικές . Το µέγεθος των 
απωλειών σε πολλές περιπτώσεις είναι τόσο µεγάλο, ώστε η διοίκηση 
να µην καθίσταται δυνατό να βασιστεί σε αυτές τις πληροφορίες για 
την λήψη αποφάσεων. 

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται επιτακτική η ανάγκη 
ανάπτυξης ενός συστήµατος που όχι µόνο θα συλλέγει την 
πληροφορία απ’ ευθείας από τα συνεργεία που απασχολούνται σε 
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επίπεδο παραγωγής και η οποία θα καταφθάνει στον διευθυντή 
παραγωγής χωρίς να "φιλτράρεται" από ενδιάµεσα στάδια, αλλά και 
θα επεξεργάζεται στατιστικά την πληροφορία αυτή, ώστε ο 
διευθυντής παραγωγής να εξάγει απ’ ευθείας ή µε µικρές 
τροποποιήσεις τους δείκτες του ενδιαφέροντός του. Η ύπαρξη ενός 
τέτοιου συστήµατος θα παρείχε θεωρητικά την βέλτιστη 
πληροφόρηση. Η ανάπτυξη αυτού του συστήµατος επιµερίζεται σε 
αρκετά στάδια. Οι τρεις βασικοί όµως άξονες στους οποίους και 
θεµελιώνεται είναι: 

• Η συλλογή των δεδοµένων κατευθείαν από τα 
συνεργεία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας τους . 

• Η µεταφορά τους σε κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα 
µέσω κατάλληλης διαπροσωπείας (interface). 

• Η επεξεργασία τους ώστε να εξαχθεί πληροφορία 
υψηλής προστιθέµενης αξίας.  

•  
 

Κάθε ένας από τους βασικούς αυτούς άξονες αναλύεται σε 
επόµενα κεφάλαια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 
Εισαγωγή  
 

Στη σύγχρονη εποχή, όπως αναφέρθηκε, επικρατεί 
αδυσώπητος ανταγωνισµός µεταξύ των εταιρειών, σε όλους τους 
τοµείς της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, οι απαιτήσεις, τις οποίες 
πρέπει να καλύψει µια εταιρεία για να επιβιώσει, είναι η υψηλή 
ποιότητα µε χαµηλή τιµή και ο µειωµένος χρόνος παράδοσης ή 
ανταπόκρισης, για εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Ο συνδυασµός των 
τριών αυτών στοιχείων είναι πολύ δύσκολος και συνιστά µία 
πρόκληση για κάθε εταιρεία. Οι εταιρείες που προτιµούνται και που 
τελικά επιβιώνουν είναι αυτές που προσεγγίζουν περισσότερο αυτό 
το τρίπτυχο. 

Η προσέγγιση αυτού του τρίπτυχου απαιτεί την διαµόρφωση, 
από την εταιρεία, δεικτών που να αναφέρονται σε κάθε 
δραστηριότητά της, ώστε η διοίκησή να είναι σε θέση να αξιολογεί τα 
επί µέρους τµήµατα της επιχείρησης, όπως είναι η παραγωγική 
διαδικασία, και να προβαίνει σε αποφάσεις για τη συνεχή βελτίωσή 
τους. 

Οι δείκτες αυτοί από µόνοι τους δεν έχουν καµία αξία. Αυτό 
που έχει αξία είναι η µεταβολή αυτών των δεικτών, θετική ή 
αρνητική, ανάλογα µε το πώς πρέπει να κινηθούν για την επίτευξη 
των στόχων. Οι µεταβολές αυτές είναι ένα κριτήριο της επίτευξης 
των στόχων, οι οποίοι υποδιαιρούνται σε µικρότερους στόχους, ενώ 
ταυτόχρονα παρέχουν πολύτιµη αρωγή στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και στον επιχειρησιακό σχεδιασµό. Βάσει αυτών τίθενται 
νέοι στόχοι, εντοπίζονται προβλήµατα που επηρεάζουν περισσότερο 
την πορεία της επιχείρησης από ότι προβλήµατα που φαίνονται και 
γίνονται αντιληπτά χωρίς την ύπαρξη δεικτών κ.λπ. Το αποτέλεσµα 
είναι η εταιρεία να γίνεται πιο υγιής και ανταγωνιστική και συνεπώς 
να καθίσταται βιώσιµη. 

Η παραπάνω όµως διαδικασία προϋποθέτει ουσιαστικά την 
ανάπτυξη ενός συστήµατος µε σκοπό την συλλογή µεγάλου όγκου 
και υψηλής ποιότητας πληροφοριών για κάθε δραστηριότητα της 
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επιχείρησης, ώστε µε την κατάλληλη στατιστική επεξεργασία τους να 
εξάγονται µε αξιοπιστία οι δείκτες που η διοίκηση επιθυµεί να 
παρακολουθεί. Βέβαια, η διαδικασία συλλογής των πληροφοριών 
αυτών είναι πολύπλοκη και η δυσκολία της έγκειται στην µορφή της 
επιχείρησης. 

 
 
 

Ανάγκη δηµιουργίας του συστήµατος 
 

Η συλλογή δεδοµένων και πληροφοριών, όπως έγινε 
κατανοητό και από την παραπάνω εισαγωγή, αποτελεί µία από τις πιο 
ουσιαστικές διαδικασίες στους κόλπους µιας επιχείρησης. Τα µεγάλα 
όµως προβλήµατα που υπεισέρχονται στην διαδικασία συλλογής των 
δεδοµένων, η οποία είναι µια επίπονη και καθόλου απλή διαδικασία, 
συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 

1)   Με ποιους τρόπους µπορεί να αντληθεί όσο το δυνατό 
περισσότερη πληροφορία µικρής ή µεγάλης σηµασίας, αφού 
πριν την επεξεργασία της ουσιαστικά δεν είναι γνωστή η 
σηµαντικότητά της. ∆εν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που 
πληροφορίες που φαντάζουν ως ασήµαντες, βοηθούν την 
επιχείρηση να βελτιώσει τα µεγέθη της σε µεγαλύτερο βαθµό, 
από ότι πληροφορίες µεγάλου κόστους απόκτησης που 
προβάλλονταν ως απαραίτητες. 

2)  Με ποιους τρόπους µπορεί να ελεγχθεί η ποιότητα και η 
αξιοπιστία της πληροφορίας. Το πρόβληµα αυτό είναι σαφώς 
µεγαλύτερης σηµασίας από το προηγούµενο και η εξήγηση 
έχει ως εξής: όταν η διοίκηση δεν έχει στην διάθεσή της 
πληροφορίες που θα επιθυµούσε για τη λήψη διάφορων 
αποφάσεων, είναι σε θέση να αξιολογήσει από µόνη της την 
κατάσταση και να διαµορφώσει µία κλίµακα ρίσκου και 
εναλλακτικά σενάρια σε κάθε της απόφαση. Χειρότερη όµως 
είναι η κατάσταση στην περίπτωση που η διοίκηση θεωρεί ότι 
έχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες, χωρίς όµως να 
γνωρίζει αν είναι αξιόπιστες. Στην περίπτωση αυτή, θεωρεί 
τις πληροφορίες δεδοµένες και κρίνει επί αυτής της βάσης, µε 
άµεση απόρροια οποιαδήποτε απόφαση και οτιδήποτε 
ακολουθεί αυτής να είναι ολότελα εσφαλµένη. 

 
Συνεπώς κρίνεται ως αναγκαίο για τη λήψη ορθολογικών 

αποφάσεων από µια επιχείρηση, να αναπτυχθεί ένα σύστηµα για την 
άντληση µεγάλου όγκου πληροφοριών, υψηλής ποιότητας και 
αξιοπιστίας. Όταν η λήψη αποφάσεων δεν περιλαµβάνει όλα τα 
στάδια που περιγράφονται παραπάνω, τότε ο παράγοντας της τύχης 
διαδραµατίζει µεγαλύτερο ρόλο, από αυτόν που θα έπρεπε, στην 
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επίτευξη των στόχων υποβαθµίζοντας τη στρατηγική και τον 
σχεδιασµό. 

Η συλλογή αυτού του µεγάλου όγκου ποιοτικών πληροφοριών, 
χρήζει διαφορετικής αντιµετώπισης, η οποία εξαρτάται από το είδος 
και τη µορφή της επιχείρησης. Στην παρούσα διπλωµατική εργασία 
το ενδιαφέρον είναι στραµµένο σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, 
οπότε και είναι σκόπιµο να εξεταστεί η δυσκολία για τη συλλογή των 
προαναφερόµενων πληροφοριών σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.  

Ενώ στο χώρο της βιοµηχανίας τα µηχανήµατα αποτελούν το 
µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρησιακών πόρων των εταιριών, στις 
εταιρίες παροχής υπηρεσιών ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το 
µεγαλύτερο ποσοστό των πόρων, οπότε η συλλογή πληροφοριών 
γίνεται πολύ δύσκολη. Αυτό συµβαίνει, διότι σε αντίθεση µε τις 
µηχανές η απόδοση του ανθρώπου είναι µη σταθερή και µη 
προβλέψιµη.  

∆υο µηχανές του ίδιου τύπου έχουν σχεδόν την ίδια απόδοση. 
Πράγµα που δεν ισχύει για δυο ανθρώπους µε παρόµοια τεχνική 
κατάρτιση. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι σε διαφορετικές χρονικές 
στιγµές, το ίδιο άτοµο αποδίδει διαφορετικά. Για το ανθρώπινο 
δυναµικό λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα δεδοµένο, όπως γίνεται µε τις 
µηχανές. Έτσι, η συλλογή πληροφοριών για τα ποιοτικά, ποσοτικά 
και χρονικά χαρακτηριστικά της εργασίας των ατόµων, µε σκοπό τον 
έλεγχο και τη µείωση του κόστους, αποτελεί µια εξαιρετικά δύσκολη 
διαδικασία.  

Η δυσκολία αυτή εξαρτάται από το ποσοστό µε το οποίο οι 
ανθρώπινοι πόροι συµµετέχουν στους συνολικούς πόρους µιας 
επιχείρησης. Για παράδειγµα, σε µια εταιρεία τηλεπικοινωνιών το 
ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί µικρό ποσοστό των πόρων της 
επιχείρησης, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό αποτελεί το 
εγκατεστηµένο δίκτυο. Επιπλέον, σε µια εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
η παραγωγή λαµβάνει χώρα µακριά από την έδρα της επιχείρησης, 
καθιστώντας ακόµα πιο δύσκολη τη συλλογή πληροφοριών. Θέµατα 
όπως ωράριο, ποσότητα και ποιότητα εργασίας υπόκεινται στην 
ευσυνειδησία των υπαλλήλων. Η διπλωµατική αυτή εργασία είναι 
προσανατολισµένη σε τεχνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όπου 
τα προβλήµατα στη συλλογή πληροφοριών είναι τα κάτωθι: 

 

1) Η παραγωγική διαδικασία πραγµατοποιείται σε χώρους 
εκτός της έδρας της επιχείρησης, στο χώρο του πελάτη-
έργου. 

2) Το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρησιακών πόρων των 
εταιρειών αυτών είναι το ανθρώπινο δυναµικό. 

 

3) Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των ατόµων. Συνήθως τα 
άτοµα µε ανώτερες σπουδές δεν εργάζονται σε εξωτερικά 
συνεργεία και δεν ασχολούνται µε τεχνικής φύσεως 
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επαγγέλµατα. Έτσι, πολλοί από τους τεχνικούς που 
εργάζονται στα εξωτερικά συνεργεία δεν κατανοούν τη σχέση 
εργοδότη-εργαζόµενου, ούτε αντιλαµβάνονται ότι η καλή 
πορεία της επιχείρησης, διασφαλίζει και βελτιώνει τη θέση 
εργασίας που κατέχουν. Έτσι, αντιµετωπίζουν εχθρικά την 
επιχείρηση και συνήθως δρουν αυτόνοµα και όχι σε 
συνδυασµό µε το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναµικό της 
εταιρείας. Το αποτέλεσµα είναι ότι όταν τους ζητούνται 
πληροφορίες για την εργασία τους απαντούν υποκειµενικά 
και συνήθως παραπλανητικά. 

4) Η σκόπιµη παραπληροφόρηση από τα άτοµα. Το µεγάλο 
ποσοστό ανεργίας δηµιουργεί ανασφάλεια στους υπαλλήλους 
οι οποίοι φοβούνται ότι εάν απολυθούν δύσκολα θα βρουν 
άλλη εργασία. Έτσι, δίνουν πλασµατικές πληροφορίες 
σχετικά µε την εργασία τους, φοβούµενοι την αντίδραση της 
εταιρείας. 

5) Οι πλασµατικές µεταβολές των δεικτών. Σε περίπτωση που 
η εταιρεία προσφέρει bonus ή προαγωγή ανάλογα µε την 
ποσότητα της εργασίας, τότε οι εργαζόµενοι θα 
προσπαθήσουν να αυξήσουν πλασµατικά την 
παραγωγικότητά τους, µειώνοντας όµως την ποιότητα της 
εργασίας τους, χωρίς η εταιρεία να το γνωρίζει. 

6) Οι εργαζόµενοι αλληλοκαλύπτονται µε τους συναδέλφους 
τους, ακόµα και µε τους εργοδηγούς, µε αποτέλεσµα τυχόν 
δυσλειτουργίες στην παραγωγική διαδικασία να µη γίνονται 
αντιληπτές από τη διοίκηση. 

 
Όλα τα παραπάνω στηρίζονται στην πλήρη ελευθερία που έχουν 

οι εργαζόµενοι, αφού εργάζονται εκτός του χώρου που βρίσκεται η 
εταιρεία. Η παρακολούθηση όλων των εστιών εργασίας ταυτόχρονα, 
για τον έλεγχο των εργαζοµένων και τη συλλογή πληροφοριών είναι 
αδύνατη. Η χρήση εργοδηγών βοηθά την κατάσταση σε πολύ µικρό 
βαθµό, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. 
Η δυσκολία γίνεται µεγαλύτερη όσο αυξάνονται τα άτοµα, καθώς η 
αναξιοπιστία των πληροφοριών αυξάνεται. 

Η πληροφορία της εργασία του κάθε ατόµου περνά από 
διάφορα στάδια, οπότε αλλοιώνεται. Επειδή λοιπόν η πληροφορία 
δεν µεταβιβάζεται απ’ ευθείας στη διοίκηση, είναι αδύνατη η 
συλλογή ακριβών δεδοµένων. 

Η σχηµατική απεικόνιση των παραπάνω γίνεται στο ακόλουθο 
τυπικό οργανόγραµµα µιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών: 
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Σχήµα 4.1 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη 
ενός συστήµατος για τη λύση του προβλήµατος της συλλογής 
δεδοµένων και της επεξεργασίας αυτών σε τεχνικές εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα σε εταιρία που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της οριζόντιας και κάθετης µεταφοράς, 
σε εταιρεία δηλαδή κυλιόµενων κλιµάκων και ανελκυστήρων. Τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µιας τέτοιας εταιρείας, όπως αυτά 
περιγράφηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο και τα οποία καθιστούν 
την ανάγκη ανάπτυξης συστήµατος, για την συλλογή των 
πληροφοριών κατά την παραγωγική διαδικασία, επιτακτική, είναι ότι: 

• Όλες οι εστίες εργασίες εντοπίζονται εκτός χώρου της 
επιχείρησης, µε αποτέλεσµα ούτε ένα µικρό ποσοστό της 
παραγωγικής διαδικασίας να µην πραγµατοποιείται στη  έδρα 
της.  

• Είναι επιχείρηση που το συντριπτικό ποσοστό των πόρων της 
είναι το ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο και παράγει τις 
υπηρεσίες της σε χώρο µη ελεγχόµενο από την εταιρεία.  

• Οι εστίες εργασίας όχι µόνο εντοπίζονται σε µη ελεγχόµενο 
χώρο, αλλά είναι και πολλές στο πλήθος, καθώς η εταιρεία 
δεν δύναται να στηρίξει την ύπαρξη της σε ένα µεµονωµένο 
έργο. 

 
Η κάθε εταιρεία γνωρίζοντας τα προβλήµατα αυτά κατέληξε σε 

γενικές γραµµές στο οργανόγραµµα που φαίνεται στην επόµενη 
σελίδα. 
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Σχήµα 4.2 
 
Ωστόσο, αυτό απαιτεί την ύπαρξη πλήθους υπευθύνων έργων 

και τµηµάτων. Στοιχεία, που όχι µόνο εκτοξεύουν το κόστος, αλλά 
και που αλλοιώνουν την ποιότητα της πληροφορίας που σχετίζεται 
µε την παραγωγή και τα ποιοτικά, χρονικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά της, εξαιτίας της ανθρώπινης φύσης των 
υπευθύνων, όπως αυτή αναλύθηκε στην παράγραφο περί 
εργοδηγών. Αυτό άλλωστε το συµπέρασµα εξάγεται αναλύοντας το 
παραπάνω οργανόγραµµα µίας εταιρείας ανελκυστήρων. 

Έτσι, η πληροφορία για το κάθε συνεργείο συλλέγεται από τον 
υπεύθυνο έργου και όχι απευθείας από το ίδιο το συνεργείο. 
Συνεπώς, δηµιουργείται εν τω γεννάσθαι η πρώτη ουσιαστική 
ποσοτική και ποιοτική απώλεια πληροφορίας. Στη συνέχεια η 
πληροφορία αυτή µεταφέρεται από τον υπεύθυνο έργου στον 
υπεύθυνο του αντίστοιχου τµήµατος, οπότε και οι απώλειες 
αυξάνονται. Οι απώλειες συνεχίζουν να βαίνουν αυξανόµενες κατά 
την ενηµέρωση του διευθυντή παραγωγής από τον υπεύθυνο του 
τµήµατος και ούτω καθεξής. Αν στην διαδικασία της παραγωγής 
µεσολαβούν και εργοδηγοί µεταξύ του υπεύθυνου έργου και των 
συνεργείων, τότε τα στάδια από τα οποία διέρχεται η πληροφορία, 
µέχρι την ενηµέρωση της διοίκησης, είναι περισσότερα, οπότε και οι 
ποιοτικές και ποσοτικές απώλειες είναι σηµαντικές . Το µέγεθος των 
απωλειών σε πολλές περιπτώσεις είναι τόσο µεγάλο, ώστε η διοίκηση 
να µην καθίσταται δυνατό να βασιστεί σε αυτές τις πληροφορίες για 
την λήψη αποφάσεων. 

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη 
ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού, πλήρως αυτοµατοποιηµένου 
συστήµατος, που όχι µόνο θα συλλέγει την πληροφορία απ’ ευθείας 
από τα συνεργεία που απασχολούνται σε επίπεδο παραγωγής και η 
οποία θα καταφθάνει στον διευθυντή παραγωγής χωρίς να 
"φιλτράρεται" από ενδιάµεσα στάδια, αλλά και θα επεξεργάζεται 
στατιστικά την πληροφορία αυτή, ώστε ο διευθυντής παραγωγής να 
εξάγει απ’ ευθείας ή µε µικρές τροποποιήσεις τους δείκτες του 
ενδιαφέροντός του. Η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήµατος θα παρείχε 
θεωρητικά την βέλτιστη πληροφόρηση. Η ανάπτυξη αυτού του 
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συστήµατος επιµερίζεται σε αρκετά στάδια. Οι βασικοί όµως άξονες 
στους οποίους και θεµελιώνεται είναι: 

• Η συλλογή των δεδοµένων κατευθείαν από τα 
συνεργεία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας τους . 

• Η µεταφορά τους σε κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα 
µέσω κατάλληλης διαπροσωπείας (interface). 

• Η επεξεργασία τους ώστε να εξαχθεί πληροφορία 
υψηλής προστιθέµενης αξίας.  

 
Κάθε ένας από τους βασικούς αυτούς άξονες περιγράφεται 
παρακάτω. 
 
 
 
∆ιαδικασία συλλογής της πληροφορίας 
 

Η ανάπτυξη του παραπάνω συστήµατος καθίσταται δυνατό να 
πραγµατοποιηθεί µέσω της χρησιµοποίησης των φορητών 
τερµατικών συλλογής δεδοµένων µε αναγνώστη γραµµωτού κώδικα 
(Portable Terminal Data Collector with Laser Barcode Reader), τα 
οποία περιγράφηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο. Άλλωστε, τα 
φορητά αυτά τερµατικά πλεονεκτούν, όπως αναφέρθηκε, έναντι 
άλλων συστηµάτων συλλογής δεδοµένων καθώς :  

• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε χώρους εκτός της 
έδρας της εταιρείας αποθηκεύοντας την εκάστοτε 
πληροφορία στο χώρο του έργου-πελάτη . 

• Συλλέγουν δεδοµένα που δεν µπορούν να «διαβαστούν» 
από τα άτοµα, καθώς η πληροφορία είναι καταγεγραµµένη σε 
µορφή γραµµωτού κώδικα. Έτσι, διασφαλίζεται η ποιότητά 
της, καθώς δεν επεµβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. 

• Με τη δυνατότητα εµπλουτισµού της πληροφορίας που 
συλλέγουν (π.χ. ηµεροµηνία, είδος επίσκεψης κ.τ.λ.) 
καθίσταται δυνατό να παρέχουν µεγάλη ποσότητα δεδοµένων 
στην επιχείρηση. 

• Μειώνουν το χρόνο και το κόστος απόκτησής της 
πληροφορίας 

• Μεταφέρουν την συλλεγόµενη πληροφορία σε 
ηλεκτρονική µορφή, ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να την 
επεξεργαστεί στατιστικά για τη διαµόρφωση δεικτών και την 
εξαγωγή συµπερασµάτων. 

 
Ο λόγος για τον οποίο είναι δυνατή η χρησιµοποίηση των 

τερµατικών αυτών, είναι ότι κάθε εταιρεία ανελκυστήρων 
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παρουσιάζει το πλεονέκτηµα να έχει καταχωρηµένα σε µια βάση 
δεδοµένων όλα τα έργα–πελάτες της.  

Το πλεονέκτηµα αυτό δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία, ο 
κάθε πελάτης να ορίζεται µονοσήµαντα από έναν µοναδικό σειριακό 
αριθµό. Στην προκειµένη περίπτωση αυτό το serial number του 
πελάτη είναι τυπωµένο σε µορφή γραµµωτού κώδικα (barcode) σε 
ετικέτα ειδικού τύπου και έχει επικολληθεί σε συγκεκριµένο 
εξάρτηµα του ανελκυστήρα, ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιµο και 
ανθεκτικό στο χρόνο. Το βασικότερο στοιχείο της είναι η 
µοναδικότητά της, η οποία εξασφαλίζεται µε την βοήθεια ενός 
αλγόριθµου, για την διαµόρφωση του barcode, που ορίζει η εταιρεία 
και ο οποίος θα αναλυθεί σε επόµενη ενότητα. 

Με τον όρο πελάτης-έργο νοείται ανελκυστήρας ή κυλιόµενη 
κλίµακα, καθώς κάθε πελάτης µε την ευρεία έννοια µπορεί να έχει 
περισσότερους από έναν ανελκυστήρες ή διαδρόµους. Για τον λόγο 
αυτό, το κάθε serial number αντιστοιχεί σε σύστηµα µεταφοράς και 
όχι σε πελάτη. 

Έπειτα από τον µονοσήµαντο ορισµό του κάθε ανελκυστήρα 
και την τοποθέτηση στον χώρο του έργου του εκάστοτε σειριακού 
αριθµού µε τρόπο µη αναγνώσιµο από άνθρωπο (barcode µορφή), 
σε κάθε συνεργείο, όπως αυτό ορίστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, 
δίνεται και ταυτόχρονα αντιστοιχίζεται ένα φορητό τερµατικό 
συλλογής δεδοµένων µε αναγνώστη γραµµωτού κώδικα (Portable 
Terminal Data Collector with Laser Barcode Reader).  

Κάθε τερµατικό έχει οθόνη και πληκτρολόγιο για επικοινωνία 
µε τον χρήστη, ενώ φέρει επεξεργαστή, µνήµη και ανεξάρτητη 
τροφοδοσία µε αποτέλεσµα να συµπεριφέρεται ως ένας υπολογιστής 
µικρών διαστάσεων (Για τεχνικές προδιαγραφές βλέπε Παράρτηµα 
Β). Είναι βιοµηχανικού τύπου, βαριάς κατασκευής, ώστε να 
ανταποκρίνεται σε αντίξοες συνθήκες χρήσης. 

Στο κάθε τερµατικό υπάρχει µια βάση δεδοµένων που 
περιλαµβάνει τα στοιχεία του κάθε ανελκυστήρα, όπως τον σειριακό 
αριθµό, την διεύθυνση του έργου και την περιοχή του ιδιοκτήτη-
διαχειριστή του έργου κ.λπ.. Επίσης, σε κάθε τερµατικό είναι 
καταχωρηµένη η ηµεροµηνία, η ώρα, µε ακρίβεια δευτερολέπτου, 
και το συνεργείο στο οποίο αντιστοιχεί.  

Τα στοιχεία αυτά τα καταχωρεί ο διαχειριστής του συστήµατος 
(administrator) και δεν µπορούν να µεταβληθούν από τον εκάστοτε 
χρήστη-συνεργείο. Η καταχώρηση γίνεται µε συγχρονισµό του 
τερµατικού µε το πληροφοριακό σύστηµα, όπου γίνεται και η 
µεταφορά της πληροφορίας που το τερµατικό συλλέγει για µετέπειτα 
στατιστική επεξεργασία. Η διαδικασία του συγχρονισµού 
περιγράφεται αναλυτικά σε επόµενη ενότητα.  

Επίσης, τα δεδοµένα που περιέχει το τερµατικό δεν 
καταστρέφονται όταν η ισχύς των συσσωρευτών τερµατιστεί, καθώς 
καταγράφονται σε flash memory και είναι προσπελάσιµα όταν 
εγκατασταθεί το επιθυµητό επίπεδο ισχύος. 
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Κατόπιν των παραπάνω, η διαδικασία που ακολουθείται µε 
σκοπό την συλλογή πληροφοριών για τα ποιοτικά, ποσοτικά και 
χρονικά χαρακτηριστικά της εργασίας των ατόµων κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της, είναι η παρακάτω: 
 

Σε κάθε επίσκεψη σε ένα έργο, που πραγµατοποιεί κάποιο 
συνεργείο για οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας ή παραγωγική 
διαδικασία, όπως εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, αναπαλαίωση 
ή εκµοντερνισµός, το συνεργείο πριν την έναρξη οποιασδήποτε 
εργασίας υποχρεούται να "διαβάσει" µε τον αναγνώστη που φέρει το 
τερµατικό του των κωδικό της ετικέτας του συγκεκριµένου έργου. Η 
διαδικασία που οφείλει να ακολουθήσει αναγράφεται στην οθόνη 
του τερµατικού προς αποφυγή λαθών.  

Αφού το τερµατικό σαρώσει τον κωδικό αυτόµατα καταγράφει 
το serial number του έργου, το συνεργείο, την ηµεροµηνία και ώρα 
έναρξης εργασίας, ενώ ταυτόχρονα εµφανίζει στην οθόνη του µια 
οµάδα δυνατών επιλογών για το είδος της εργασίας που πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί, ώστε να συλλέξει πληροφορίες και για το είδος της 
εργασίας. Μέχρι ο τεχνικός να ορίσει την λήξη της εργασίας, µέσω 
σάρωσης του κωδικού που είχε αναγνώσει στην αρχή της εργασίας 
του, το τερµατικό, προς αποφυγή λαθών, δεν του επιτρέπει να 
εκτελέσει έναρξη άλλης εργασίας σε άλλο έργο. ∆ηλαδή, θα πρέπει η 
εργασία σε κάποιον ανελκυστήρα να ολοκληρωθεί προτού το 
συνεργείο προβεί σε άλλη εργασία και σε άλλο έργο. Με τη σάρωση 
για λήξη εργασίας το τερµατικό καταχωρεί δεδοµένα, όπως serial 
number έργου, συνεργείου, ηµεροµηνία, ώρα λήξης εργασίας και 
είδος εργασίας. 

H διαδικασία, που περιγράφηκε στην προηγούµενη 
παράγραφο, ακολουθείται από το κάθε συνεργείο που φέρει µαζί του 
τερµατικό, σε κάθε επίσκεψη, σε οποιοδήποτε έργο. Με τον τρόπο 
αυτό συλλέγονται για κάθε συνεργείο και για κάθε έργο 
πληροφορίες, όπως πραγµατοποιηθείσες επισκέψεις, χρόνοι έναρξης 
και λήξης κάθε εργασίας, είδος εργασίας, συνεργείο εκτέλεσης της 
κάθε εργασίας, ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της κ.τ.λ.  

Συλλέγονται δηλαδή πληροφορίες και δεδοµένα µεγάλου 
όγκου και αξιοπιστίας, αφού συλλέγονται για κάθε κίνηση του 
ανθρωπίνου δυναµικού, και µάλιστα σε ηλεκτρονική µορφή. 
Ταυτόχρονα η συµµετοχή του ανθρώπινου παράγοντα είναι µηδαµινή 
στη διαδικασία της συλλογής των πληροφοριών, που σχετίζονται µε 
ποσοτικά, χρονικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγικής 
διαδικασίας. 
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Ανάπτυξη διαπροσωπείας (interface) του συστήµατος 
 

Κατά την παραπάνω διαδικασία συλλογής δεδοµένων, γίνεται 
κατανοητό ότι όλη η πληροφορία είναι καταχωρηµένη στα τερµατικά 
που φέρουν τα εξωτερικά συνεργεία. Για να καθίσταται δυνατό η 
πληροφορία αυτή να αναλυθεί στατιστικά, ώστε να γίνει πολύτιµη 
και να εξαχθούν από αυτήν δείκτες, είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός 
πληροφοριακού συστήµατος που θα επιληφθεί αυτής της 
διαδικασίας.  

Απαραίτητη όµως προϋπόθεση για την ανάλυση της 
πληροφορίας από το πληροφοριακό σύστηµα, είναι η µεταφορά της 
από τις µνήµες των τερµατικών στο κεντρικό υπολογιστικό σύστηµα 
της εταιρείας και η οποία πραγµατοποιείται υπό την επίβλεψη του 
διαχειριστή του συστήµατος µε την επιστροφή των συνεργείων από 
τα διάφορα έργα στα οποία απασχολούνταν.  

Η µεταφορά των δεδοµένων που συλλέγονται από τα 
συνεργεία, κατά την παραγωγική διαδικασία, από τα φορητά 
τερµατικά στο πληροφοριακό σύστηµα και αντίστροφα, όπως είναι η 
µεταφορά των νέων εγγραφών ή των ενηµερωµένων δεδοµένων 
από το πληροφοριακό σύστηµα στη βάση δεδοµένων των 
τερµατικών, µε σκοπό τον απόλυτο συγχρονισµό των δεδοµένων της 
εταιρείας, πραγµατοποιείται µέσω ενός προγράµµατος επικοινωνίας 
τερµατικών-Η/Υ. Η όλη διαδικασία περιγράφεται σε επόµενο 
κεφάλαιο. 

Το πληροφοριακό σύστηµα προσανατολίζεται στην 
κατεύθυνση του να διασυνδέει τα δεδοµένα, που ταυτόχρονα 
αποτελούν εν µέρει και τους πόρους της επιχείρησης, όπως 
ανθρώπινο δυναµικό, µέσω των τεχνικών συνεργείων, την 
πελατειακή βάση, τα έργα, την εκτέλεση των οποίων έχει αναλάβει η 
εταιρεία, και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε κάθε σύστηµα 
µεταφοράς, µε ποιοτικά, ποσοτικά και χρονικά χαρακτηριστικά σε 
επίπεδο παραγωγικής διαδικασίας. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση για 
την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι η εισαγωγή και ενηµέρωση 
όλων των δεδοµένων της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστηµα, 
όπως στοιχεία συνεργείων, τεχνιτών, πελατών, έργων κ.τ.λ. 

Η διαχείριση του πληροφοριακού συστήµατος γίνεται από τον 
administrator, ιδιαίτερα όσον αφορά την εισαγωγή, τροποποίηση και 
επεξεργασία δεδοµένων. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι των επιµέρους 
τµηµάτων έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε επίπεδο του να 
ενηµερώνονται από τα στατιστικώς επεξεργασµένα δεδοµένα που 
αυτό εξάγει. 
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Επεξεργασία πληροφοριών 
 

Το τελευταίο και ίσως το πολυτιµότερο, για τη διοίκηση της 
εταιρείας, στάδιο της ανάπτυξης του συστήµατος συλλογής και 
επεξεργασίας δεδοµένων και πληροφοριών που πραγµατεύεται η 
συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία είναι η στατιστική ανάλυση και 
επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Άλλωστε, η επεξεργασία αυτή 
είναι που διαµορφώνει τους δείκτες και τις µεταβολές αυτών, οι 
οποίες είναι και το ζητούµενο από την ανάπτυξη όλου αυτού του 
συστήµατος. Μια τέτοια επεξεργασία καθίσταται δυνατό να 
πραγµατοποιηθεί, παρέχοντας ικανοποιητικά αποτελέσµατα, καθώς: 

 

• Υφίσταται ηλεκτρονικό, πλήρως αυτοµατοποιηµένο 
σύστηµα συλλογής πληροφοριών υψηλής ποιότητας και 
µεγάλου όγκου, οι οποίες προέρχονται απ’ ευθείας από την 
παραγωγική διαδικασία. 

• Έχει αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστηµα στην έδρα της 
εταιρείας και το οποίο είναι ενηµερωµένο µε όλα τα δεδοµένα 
που αναφέρονται σε επιχειρησιακό επίπεδο. 

• Υπάρχει πρόγραµµα επικοινωνίας µεταξύ των φορητών 
τερµατικών και του κεντρικού υπολογιστή, στον οποίο είναι 
εγκατεστηµένο το πληροφοριακό σύστηµα, για τον 
συγχρονισµό του, την ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων του 
τερµατικού από τον υπολογιστή και την αποστολή δεδοµένων 
που συλλέγουν τα συνεργεία, κατά την παραγωγή, στο 
πληροφοριακό σύστηµα. 

 
Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό, ότι πλέον η 

επιχείρηση έχει στους υπολογιστές της ένα πληροφοριακό σύστηµα 
ενηµερωµένο µε όλα τα δεδοµένα, τις σταθερές και µεταβλητές 
πληροφορίες, αρκετά υψηλής ποιότητας και µεγάλου όγκου. 
Σταθερή πληροφορία ή δεδοµένα µπορούν να οριστούν τα στοιχεία 
των τεχνικών, των πελατών κ.τ.λ. τα οποία η εταιρεία γνωρίζει και 
τα οποία δεν µεταβάλλονται καθηµερινά, ενώ ως µεταβλητές 
πληροφορίες µπορούν να οριστούν τα ποιοτικά, χρονικά και 
ποσοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας. Όλη αυτή η 
πληροφόρηση όµως δεν είναι δυνατό να αξιοποιηθεί από τα στελέχη 
της επιχείρησης αν αυτή δεν αναλυθεί και επεξεργασθεί στατιστικά. 

Η ανάγκη για στατιστική ανάλυση οδήγησε στην ανάπτυξη 
SQL ερωτήσεων οι οποίες αντλούν τα, προς επεξεργασία, δεδοµένα 
από το πληροφοριακό σύστηµα. Το περιεχόµενο και η δοµή των 
ερωτήσεων αυτών είναι διαφορετικό για κάθε εταιρεία. Έτσι, µε 
κατάλληλες ερωτήσεις προκύπτουν εξαγόµενα που αφορούν 
ποιοτικά, χρονικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγικής 
διαδικασίας, διαµορφώνοντας µε τον τρόπο αυτό τους επιθυµητούς 
για τη διοίκηση δείκτες.  
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Στο σηµείο αυτό παρατίθενται µερικά από τα δυνατά 
εξαγόµενα του συστήµατος: 

 

• Αναλυτική Κίνηση Ανελκυστήρα 

• Αριθµός Βλαβών Ανελκυστήρα 

• Απόκλιση Χρόνου Προγραµµατισµένης Εργασίας 

• Μέση Τιµή Ώρας Έναρξης/Λήξης Εργασίας Κάθε Τεχνικού 

• Μέσος Χρόνος Ανά Αιτία Επίσκεψης 

• Αναλυτικές Επισκέψεις Τεχνικού κ.τ.λ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  
Ανάπτυξη συστήµατος συλλογής 

πληροφοριών στην παραγωγική διαδικασία 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή 

 
Η συλλογή των δεδοµένων για τα ποιοτικά, χρονικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά της εργασίας του ανθρώπινου δυναµικού 
στα πλαίσια µιας εταιρείας, αποτελεί σαφώς την πιο επίπονη, όσο και 
την πιο διαβλητή διαδικασία. Ο όγκος και η ποιότητα της 
πληροφορίας καθορίζει την αξιοπιστία των επί διαµόρφωση δεικτών, 
µέσω των οποίων η διοίκηση θα προβεί σε αποφάσεις και εκτιµήσεις.  

Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο η συλλογή των δεδοµένων 
να πραγµατοποιείται από πλήρως αυτοµατοποιηµένες και 
τυποποιηµένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που να τείνουν να 
εκµηδενίσουν τη συµβολή του ανθρώπινου παράγοντα στη 
διαδικασία συλλογής πληροφοριών. Άλλωστε, οποιαδήποτε 
αλλοίωση της πληροφορίας, υφίσταται κυρίως από λάθος, σκόπιµο ή 
µη, του ανθρώπινου δυναµικού, σε οποιοδήποτε τµήµα της 
παραγωγικής διαδικασίας και της διοικητικής ιεραρχίας. 

 
 
 

Αρχή λειτουργίας του συστήµατος συλλογής πληροφοριών 
 

Για την ανάπτυξη ενός πλήρως αυτοµατοποιηµένου 
συστήµατος συλλογής δεδοµένων σε µια τεχνική εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών, όπως είναι οι εταιρείες οριζόντιας και κάθετης 
µεταφοράς και των οποίων οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήµατα στη 
διαδικασία συλλογής αναλύθηκαν σε προηγούµενη ενότητα, 
χρησιµοποιείται ένα µεγάλο πλεονέκτηµα, πάνω στο οποίο και 
θεµελιώνεται το σύστηµα. Το πλεονέκτηµα αυτό είναι ότι όλα τα 
έργα-πελάτες είναι καταγεγραµµένα στην πελατειακή βάση της 
εταιρείας. Για παράδειγµα δεν υφίσταται το ενδεχόµενο να 
υποστηρίξει µια εταιρεία την επιδιόρθωση ενός ανελκυστήρα την 
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στιγµή που αυτός συντηρείται από άλλη εταιρεία, η οποία φέρει και 
την ευθύνη των εργασιών της.  

Το πλεονέκτηµα αυτό δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία, ο 
κάθε πελάτης να ορίζεται µονοσήµαντα από έναν µοναδικό σειριακό 
αριθµό. Στην προκειµένη περίπτωση αυτό το serial number του 
πελάτη είναι τυπωµένο σε µορφή γραµµωτού κώδικα (barcode) σε 
ετικέτα ειδικού τύπου και έχει επικολληθεί σε συγκεκριµένο 
εξάρτηµα του ανελκυστήρα, ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιµο και 
ανθεκτικό στο χρόνο. Η µορφή µιας τέτοιας ετικέτας φαίνεται 
παρακάτω. 

 

 
Σχήµα 5.1 

 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, είναι ότι δεν καταστρέφεται 
εύκολα, αφού είναι κατασκευασµένη από ειδικό πλαστικό, δεν 
λερώνεται, ώστε να µην διαβάζεται από τα τερµατικά και δεν 
αλλοιώνεται κατά την επαφή της µε υγρό στοιχείο. Ωστόσο, στο 
σηµείο αυτό επιβάλλεται να αναφερθεί το βασικότερο στοιχείο της, 
που είναι η µοναδικότητά της. Αυτή εξασφαλίζεται µε το κάτωθι 
τρόπο:  

Το serial number του κάθε πελάτη αποτελείται από 4 ψηφία. 
Οι αναγνώστες του γραµµωτού κώδικα (barcode scanners) 
"διαβάζουν" κώδικες συγκεκριµένου αριθµού ψηφίων µε πιο 
διαδεδοµένους αυτούς των 13 ψηφίων. Έτσι, ο τετραψήφιος 
σειριακός αριθµός µετατρέπεται σε κωδικό 13 ψηφίων µέσω ενός 
αλγορίθµου που ορίζει η εταιρεία. Τα barcode scanners ρυθµίζονται 
στην συνέχεια να "διαβάζουν" κώδικες που ανταποκρίνονται µόνο σε 
αυτόν τον αλγόριθµο, έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η ανάγνωση 
των barcodes διαφόρων προϊόντων που θα οδηγούσαν το σύστηµα 
σε σφάλµα, καθώς οι κωδικοί αυτοί δε θα ανταποκρίνονταν σε 
πελάτη της βάσης.  

Με τον όρο πελάτης-έργο νοείται ανελκυστήρας ή κυλιόµενη 
κλίµακα, καθώς κάθε πελάτης µε την ευρεία έννοια µπορεί να έχει 
περισσότερους από έναν ανελκυστήρες ή διαδρόµους. Για τον λόγο 
αυτό το κάθε serial number αντιστοιχεί σε σύστηµα µεταφοράς και 
όχι σε πελάτη. 

Έπειτα από τον µονοσήµαντο ορισµό του κάθε ανελκυστήρα 
και την τοποθέτηση στον χώρο του έργου του εκάστοτε σειριακού 
αριθµού, µε τρόπο µη αναγνώσιµο από άνθρωπο (barcode µορφή), 
σε κάθε συνεργείο, όπως αυτό ορίστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, 
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δίνεται και ταυτόχρονα αντιστοιχίζεται ένα φορητό τερµατικό 
συλλογής δεδοµένων µε αναγνώστη γραµµωτού κώδικα (Portable 
Terminal Data Collector with Laser Barcode Reader). Στη συνέχεια 
της εργασίας ο παραπάνω αναγνώστης θα αναφέρεται απλά ως 
τερµατικό για λόγους συντοµίας.  

Κάθε τερµατικό έχει οθόνη και πληκτρολόγιο για επικοινωνία 
µε τον χρήστη, ενώ φέρει επεξεργαστή, µνήµη και ανεξάρτητη 
τροφοδοσία µε αποτέλεσµα να συµπεριφέρεται ως ένας υπολογιστής 
µικρών διαστάσεων . Είναι βιοµηχανικού τύπου, βαριάς κατασκευής, 
ώστε να ανταποκρίνεται σε αντίξοες συνθήκες χρήσης. Έτσι, είναι 
πιστοποιηµένο σε πτώση από ύψος 1,5 m κ.τ.λ. Ένα τυπικό 
τερµατικό φαίνεται στο παρακάτω σχήµα : 

 

 
Σχήµα 5.2 

 

 Περισσότερες λεπτοµέρειες δίνονται στο παράρτηµα Β που 
βρίσκεται στο τέλος της διπλωµατικής αυτής εργασίας.  

Στο κάθε τερµατικό υπάρχει µια βάση δεδοµένων που 
περιλαµβάνει τα στοιχεία του κάθε ανελκυστήρα, όπως τον σειριακό 
αριθµό, την διεύθυνση του έργου και την περιοχή του ιδιοκτήτη-
διαχειριστή του έργου κ.λπ. Επίσης σε κάθε τερµατικό είναι 
καταχωρηµένη η ηµεροµηνία, η ώρα, µε ακρίβεια δευτερολέπτου, 
και το συνεργείο στο οποίο αντιστοιχεί.  

Τα στοιχεία αυτά τα καταχωρεί ο διαχειριστής του συστήµατος 
(administrator) και δεν µπορούν να µεταβληθούν από τον εκάστοτε 
χρήστη-συνεργείο. Η καταχώρηση γίνεται µε συγχρονισµό του 
τερµατικού µε το πληροφοριακό σύστηµα, όπου γίνεται και η 
µεταφορά της πληροφορίας που το τερµατικό συλλέγει για µετέπειτα 
στατιστική επεξεργασία. Η διαδικασία του συγχρονισµού 
περιγράφεται αναλυτικά σε επόµενη ενότητα.  

Επίσης, τα δεδοµένα που περιέχει το τερµατικό δεν 
καταστρέφονται όταν η ισχύς των συσσωρευτών τερµατιστεί, καθώς 
καταγράφονται σε flash memory και είναι προσπελάσιµη όταν 
εγκατασταθεί το επιθυµητό επίπεδο ισχύος. Η ισχύς εκφράζεται σε 
ποσοστό της συνολικής αρχικής ισχύος, και εµφανίζεται µε οπτική 
ένδειξη στην οθόνη του τερµατικού. 
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Ανάλυση διαδικασίας συλλογής πληροφοριών 
 

Σε κάθε επίσκεψη σε ένα έργο που πραγµατοποιεί κάποιο 
συνεργείο, για οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας ή παραγωγική 
διαδικασία, όπως εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, αναπαλαίωση 
ή εκµοντερνισµός, το συνεργείο πριν την έναρξη οποιασδήποτε 
εργασίας υποχρεούται να "διαβάσει" µε τον αναγνώστη που φέρει το 
τερµατικό του τον κωδικό της ετικέτας του συγκεκριµένου έργου. Η 
διαδικασία που οφείλει να ακολουθήσει αναγράφεται στην οθόνη 
του τερµατικού προς αποφυγή λαθών.  

Αφού το τερµατικό σαρώσει τον κωδικό, αυτόµατα καταγράφει 
το serial number του έργου, το συνεργείο, την ηµεροµηνία και ώρα 
έναρξης εργασίας, ενώ ταυτόχρονα εµφανίζει στην οθόνη του µια 
οµάδα δυνατών επιλογών για το είδος της εργασίας που πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί, ώστε να συλλέξει πληροφορίες και για το είδος 
της εργασίας. Αφού το συνεργείο επιλέξει το είδος της εργασίας, το 
οποίο είναι και το µοναδικό διαβλητό σηµείο του συστήµατος, καθώς 
είναι στην αρµοδιότητα του εκάστοτε τεχνικού συνεργείου η αλήθεια 
αυτής της πληροφορίας, στην οθόνη του τερµατικού εµφανίζεται 
menu µε δυο επιλογές. Η µια επιλογή είναι η χρησιµοποίηση 
ηλεκτρονικού βοηθού και η άλλη η ολοκλήρωση της εργασίας.  

Ο ηλεκτρονικός βοηθός είναι πρόγραµµα εγκαταστηµένος στο 
τερµατικό, το οποίο µέσω της οθόνης του τερµατικού καθοδηγεί 
τους τεχνικούς µε κατάλληλες συµβουλές και τεχνικές οδηγίες στον 
εντοπισµό πιθανών προβληµάτων του ανελκυστήρα και υποδεικνύει 
βέλτιστους τρόπους για την αντιµετώπισή τους. Ο βοηθός ακολουθεί 
τη δοµή δυαδικού δέντρου και πιέζοντας τα αντίστοιχα πλήκτρα για 
θετικές ή αρνητικές απαντήσεις, ο τεχνικός καθοδηγείται στο 
επιθυµητό αποτέλεσµα  

Η άλλη επιλογή αντιστοιχεί στην λήξη της συγκεκριµένης 
εργασίας. Μέχρι ο τεχνικός να ορίσει την λήξη της εργασίας, µέσω 
σάρωσης του κωδικού που είχε αναγνώσει στην αρχή της εργασίας 
του, το τερµατικό, προς αποφυγή λαθών, δεν του επιτρέπει να 
εκτελέσει έναρξη άλλης εργασίας σε άλλο έργο. ∆ηλαδή θα πρέπει η 
εργασία σε κάποιον ανελκυστήρα να ολοκληρωθεί, προτού το 
συνεργείο προβεί σε άλλη εργασία και σε άλλο έργο.  

Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι ταυτόχρονα µε την σάρωση 
έναρξης εργασίας, εµφανίζεται στην οθόνη του τερµατικού η 
διεύθυνση και η περιοχή του έργου και ο χρήστης καλείται να 
απορρίψει ή να επιβεβαιώσει αν όντως τα συγκεκριµένα στοιχεία 
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Αν την απορρίψει θα πρέπει 
να ενηµερώσει τον διαχειριστή του συστήµατος, ώστε ο τελευταίος 
να διορθώσει τα δεδοµένα στη βάση του τερµατικού. Αν πάλι την 
επιβεβαιώσει, το φορητό τερµατικό έχει εσωτερικό ρολόι και 
ανάλογα µε την ρύθµιση που έχει κάνει ο διαχειριστής δεν επιτρέπει 
στον χρήστη να σαρώσει τον κωδικό (barcode) για λήξη εργασίας 
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πριν το πέρασµα κάποιου χρονικού διαστήµατος που η εταιρεία 
επιθυµεί να παρευρίσκεται, το λιγότερο ,το συνεργείο της, µε σκοπό 
την διασφάλιση της ποιότητας της εργασίας του.  

Με τη σάρωση για λήξη εργασίας, το τερµατικό καταχωρεί 
δεδοµένα, όπως serial number έργου, συνεργείου, ηµεροµηνία, ώρα 
λήξης εργασίας και είδος εργασίας. Η διαδικασία που περιγράφηκε 
παραπάνω, όπως αυτή εµφανίζεται στην οθόνη του τερµατικού 
φαίνεται στα σχήµατα που ακολουθούν: 

Βήµα 1ο  
Ανοίγοντας ο χρήστης το τερµατικό, εµφανίζεται σε αυτό η 

ένδειξη : 
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!! 
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ 
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΚΩ∆ΙΚΑ 
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ 
ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5.3 
Βήµα 2ο  
Αφού ο χρήστης αναγνώσει µε το barcode reader τον κωδικό 

του έργου στο οποίο βρίσκεται, εµφανίζονται στην οθόνη του 
τερµατικού τα στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε την ένδειξη: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 5.4 

Ε.Μ.Π 
ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
1.ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
2.ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

Βήµα 3ο  
Με την επιλογή 3.ΑΠΟΡΡΙΨΗ το τερµατικό κάνει επανεκκίνηση 

και η διαδικασία οδηγείται στο βήµα 1. ∆ιαφορετικά, µε την επιλογή 
1.ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ, εµφανίζονται στην οθόνη του τερµατικού οι 
παρακάτω επιλογές: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5.5 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1.ΒΛΑΒΗ 
2.ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
3.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
4.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
5.ΠΛΗΡΩΜΗ 
6.ΑΛΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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Βήµα 4ο  
Αφού ο τεχνικός επιλέξει το είδος της εργασίας για το οποίο 

πραγµατοποίησε την συγκεκριµένη επίσκεψη στο έργο, παρατηρεί 
την ένδειξη: 

ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
 
1.ΒΟΗΘΟΣ ΒΛΑΒΩΝ 
2.ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5.6 

Βήµα 5ο  
Με την επιλογή 1.ΒΟΗΘΟΣ ΒΛΑΒΩΝ, εµφανίζεται στον χρήστη 

ένα menu επιλογών µε την δοµή ενός δυαδικού δένδρου, όπου µε 
διαδοχικές επιλογές, ο τεχνικός καθοδηγείται στην λύση του 
προβλήµατος. Με την επιλογή 2.ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ το τερµατικό 
εµφανίζει την ένδειξη: 

 
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ 
ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΚΩ∆ΙΚΑ 
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΤΩΘΕΙ Η 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ.. 

 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5.7 

Βήµα 6ο  
Αφού ο τεχνικός διαβάσει το παραπάνω µήνυµα, µε το 

barcode reader του τερµατικού προβαίνει στην ανάγνωση του 
κωδικού του ανελκυστήρα, τον οποίο είχε διαβάσει και στην αρχή 
της εργασίας του, οπότε στην οθόνη του τερµατικού εµφανίζεται η 
ένδειξη: 

  ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΝΕΙ 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ… 
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ 
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5.8 

Στην επόµενη επίσκεψη του τεχνικού, ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία, ξεκινώντας από το βήµα 1. 

H διαδικασία που περιγράφτηκε στην προηγούµενη 
παράγραφο ακολουθείται από το κάθε συνεργείο, που φέρει µαζί του 
τερµατικό, σε κάθε επίσκεψη, σε οποιοδήποτε έργο. Με τον τρόπο 
αυτό συλλέγονται για κάθε συνεργείο και για κάθε έργο 
πληροφορίες, όπως πραγµατοποιηθείσες επισκέψεις, χρόνοι έναρξης 
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και λήξης κάθε εργασίας, είδος εργασίας, συνεργείο εκτέλεσης της 
κάθε εργασίας, ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της κ.τ.λ.  

Συλλέγονται δηλαδή πληροφορίες και δεδοµένα µεγάλου 
όγκου και αξιοπιστίας, αφού συλλέγονται για κάθε κίνηση του 
ανθρωπίνου δυναµικού, ενώ ταυτόχρονα η συµµετοχή του 
ανθρώπινου παράγοντα είναι µηδαµινή στη διαδικασία της συλλογής 
των πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται µε ποσοτικά, χρονικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας. Αναφέρεται 
ότι η συµµετοχή του εκάστοτε συνεργείου στη διαδικασία συλλογής 
δεδοµένων είναι αµελητέα, καθώς επεµβαίνουν σε τρία στάδια 
απόλυτα ελέγξιµα από την διοίκηση της εταιρείας.  

Έτσι, στο πρώτο στάδιο που είναι η επιβεβαίωση ή η απόρριψη 
των στοιχείων που εµφανίζονται στην οθόνη του τερµατικού, το 
συνεργείο δεν έχει περιθώρια αλλοίωσης της πληροφορίας, διότι αν 
τα απορρίψει θα πρέπει να ενηµερώσει τον υπεύθυνο του τµήµατος 
για το τι συνέβη, καθώς ο υπεύθυνος αν δεν παρατηρήσει στο 
πληροφοριακό σύστηµα την συγκεκριµένη επίσκεψη θα την 
θεωρήσει µη γενόµενη. Στοιχείο που µειώνει την ποσότητα της 
εργασίας του συνεργείου και που φυσικά το συνεργείο δεν το 
επιθυµεί, µε αποτέλεσµα οι τεχνικοί που το αποτελούν να 
επιδιώκουν να ενηµερώνουν τον υπεύθυνο.  

Στο δεύτερο στάδιο που είναι η επιλογή του είδους της 
εργασίας, πάλι το συνεργείο δεν έχει πολλά περιθώρια επιλογής, 
καθώς η διοίκηση στέλνει τα συνεργεία της σε κάθε έργο για την 
εκτέλεση κάποιας συγκεκριµένης εργασίας, το είδος της οποίας 
µπορεί να επιβεβαιώσει κατόπιν εκτέλεσης αυτής, από το 
πληροφοριακό σύστηµα.  

Στο τρίτο στάδιο που το συνεργείο δύναται να επιλέξει µεταξύ 
βοηθού εργασίας ή τέλους εργασίας, οι τεχνικοί που το απαρτίζουν 
δεν είναι δυνατό να µην επιλέξουν κάποια στιγµή τέλος εργασίας, 
καθώς αν δεν το πράξουν και οδηγηθούν σε νέα επίσκεψη το 
σύστηµα δεν θα τους επιτρέψει να αρχίσουν άλλη εργασία προτού 
ολοκληρώσουν την προηγούµενη, στοιχείο που και πάλι θίγει την 
ποσότητα της εργασίας τους.  

 
 
 

Συγκέντρωση δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα της 
εταιρείας 
 

Με την ανάλυση που προηγήθηκε στην προηγούµενη 
παράγραφο, γίνεται κατανοητό, ότι η συλλογή δεδοµένων και 
πληροφοριών µετατρέπεται µε την ανάπτυξη του συστήµατος που 
επιχειρείται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας σε µια πλήρως 
αυτοµατοποιηµένη ηλεκτρονική διαδικασία µη διαβλητή. 
Ταυτόχρονα, η ποιότητα και η ποσότητα της πληροφορίας είναι η 
καλύτερη δυνατή για περαιτέρω στατιστική επεξεργασία. Μέχρι το 
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σηµείο αυτό όµως, που έγινε ανάλυση και περιγραφή του 
συστήµατος, είναι κατανοητό ότι όλη η πληροφορία είναι 
καταχωρηµένη στα τερµατικά που φέρουν τα εξωτερικά συνεργεία.  

Για να καθίσταται δυνατό η πληροφορία αυτή να αναλυθεί 
στατιστικά, ώστε να γίνει πολύτιµη και να εξαχθούν από αυτήν 
δείκτες, είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού 
συστήµατος που θα επιληφθεί αυτής της διαδικασίας. Απαραίτητη 
όµως προϋπόθεση, για την ανάλυση της πληροφορίας από το 
πληροφοριακό σύστηµα, είναι η µεταφορά της από τις µνήµες των 
τερµατικών στον υπολογιστή που είναι εγκαταστηµένο το σύστηµα 
και η οποία πραγµατοποιείται υπό την επίβλεψη του διαχειριστή του 
συστήµατος. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, η συλλογή 
δεδοµένων και πληροφοριών στο επίπεδο της παραγωγικής 
διαδικασίας πραγµατοποιείται µέσω µιας πλήρως αυτοµατοποιηµένης 
ηλεκτρονικής διαδικασίας µε την αρωγή των εξωτερικών συνεργείων 
της εταιρείας. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται σε κάθε επίσκεψη 
τεχνικού σε καθηµερινή βάση. Με τον τρόπο αυτό συλλέγονται τα 
δεδοµένα στη µνήµη του τερµατικού.  

Σαφώς, η µνήµη του τερµατικού έχει κάποιο µέγεθος µε 
αποτέλεσµα την ύπαρξη άνω φράγµατος στην δυνατότητα 
αποθήκευσης πληροφοριών. Ωστόσο, η µνήµη είναι αρκετά µεγάλη, 
συγκριτικά µε τις απαιτήσεις σε αποθήκευση των δεδοµένων που 
προκύπτουν από την διαδικασία µιας επίσκεψης, µε αποτέλεσµα τα 
φορητά να είναι δυνατό να αποθηκεύουν πληροφορίες επισκέψεων, 
ανάλογα µε την ειδικότητα του κάθε συνεργείου και τον αριθµό των 
επισκέψεων που αυτά πραγµατοποιούν, µερικών εβδοµάδων ή και 
µήνα. Σε αυτό βέβαια διαδραµατίζουν ρόλο και οι δυνατότητες των 
τερµατικών.  

Στην εισαγωγή των παραπάνω χρονικών στοιχείων 
υπολογίζεται η χρησιµοποίηση τερµατικών του εµπορίου µε τις 
ελάχιστες δυνατές προδιαγραφές και οι χρονικές εκτιµήσεις είναι 
ενδεικτικές. 

Παρόλες τις δυνατότητες αποθήκευσης των τερµατικών, το 
γεγονός ότι κάποιες από τις εργασίες που πραγµατοποιεί µια εταιρεία 
ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων έχουν διάρκεια από κάποια 
λεπτά της ώρας για κάποιες, κυρίως η διαδικασία της συντήρησης, 
έως και κάποιες εβδοµάδες, διαδικασία εγκατάστασης, η µεταφορά 
των δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα επιβάλλεται να γίνεται 
σε καθηµερινή βάση για κάποιες οµάδες συνεργείων του ίδιου 
τµήµατος, σε εβδοµαδιαία σε κάποιες άλλες κ.λπ.  

Ωστόσο, η καθηµερινή ενασχόληση του υπεύθυνου του 
συστήµατος για τη µεταφορά των πληροφοριών είναι σε πολλές 
περιπτώσεις αντιοικονοµική, ενώ ταυτόχρονα η εβδοµαδιαία δεν 
παρέχει πραγµατική εικόνα των διαφόρων δεικτών σε κάποια τυχαία 
χρονική στιγµή. Για το λόγο αυτό, η κάθε εταιρεία κρίνει τον τρόπο 
και προσδιορίζει χρονικά την συλλογή των τερµατικών από τα 
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συνεργεία µε σκοπό την ενηµέρωση του πληροφοριακού της 
συστήµατος. 

 
 
 

Επικοινωνία τερµατικού-υπολογιστή 
 

Στην προηγούµενη ενότητα αναφέρθηκε ότι τα δεδοµένα που 
συλλέγονται, σε κάθε επίσκεψη ενός συνεργείου, για οποιαδήποτε 
εργασία απαιτηθεί από τον πελάτη, και τα οποία αποθηκεύονται στη 
µνήµη του τερµατικού, είναι:ο σειριακός αριθµός του κάθε έργου 
που καταχωρείται από την ανάγνωση του γραµµωτού κώδικα, το 
συνεργείο στο οποίο αντιστοιχεί το εκάστοτε τερµατικό, η 
ηµεροµηνία εκτέλεσης της εργασίας, η ώρα έναρξης και λήξης αυτής 
καθώς και το είδος της εκτελεσθείσας εργασίας. Για την αναγνώριση 
του εκάστοτε συνεργείου, χρησιµοποιείται το serial number του 
φορητού τερµατικού, το οποίο του αντιστοιχεί. Τα δεδοµένα που 
αποθηκεύονται στη µνήµη του τερµατικού, µπορούν να εξαχθούν, 
ώστε να µεταφερθούν για την ενηµέρωση του πληροφοριακού 
συστήµατος, µέσω ενός txt αρχείου.  

Τα δεδοµένα χωρίζονται µεταξύ τους µε δυο σύµβολα που δεν 
χρησιµοποιούνται από το πληροφοριακό σύστηµα, µε σκοπό να είναι 
απόλυτα διακριτές οι πληροφορίες µεταξύ τους, ώστε να µην 
οδηγείται σε σφάλµα το σύστηµα κατά την επεξεργασία τους. Το 
σύµβολο που χρησιµοποιείται εις διπλούν κάθε φορά είναι το @. 
Ενδεικτικά ένα αρχείο txt που εξάγεται από το τερµατικό, έχει την 
παρακάτω µορφή: 

 

Σχήµα 5.9 

 
Για την λήψη των δεδοµένων του τερµατικού µέσω αρχείων 

txt από το πληροφοριακό σύστηµα απαιτείται η ύπαρξη ενός 
προγράµµατος επικοινωνίας του τερµατικού µε τον υπολογιστή. Την 
ανάπτυξη αυτού του προγράµµατος επωµίζεται η εταιρεία που 
προµηθεύει τα τερµατικά αυτά, καθώς τα τελευταία χρησιµοποιούν 
συναρτήσεις βιβλιοθήκης γνωστών γλωσσών προγραµµατισµού 
όπως C++, PASCAL κ.λπ. κατάλληλα τροποποιηµένες, ώστε ο 
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προγραµµατισµός τους να αποτελεί αποκλειστική γνώση της 
προµηθεύτριας εταιρείας δεσµεύοντας µε τον τρόπο αυτό τους 
πελάτες της. Με τον τρόπο αυτό άλλωστε λειτουργούν και οι 
περισσότερες εταιρείες ανάπτυξης λογισµικού.  

Η επικοινωνία του τερµατικού µε τον υπολογιστή γίνεται µέσω 
µιας σειριακής σύνδεσης και µιας βάσης τοποθέτησης του 
τερµατικού. Η βάση στην οποία στηρίζεται το τερµατικό επικοινωνεί 
µε το τερµατικό µέσω υπέρυθρων και φαίνεται στο παρακάτω 
σχήµα:  

 
Σχήµα 5.10 

 
 
 

Μεταφορά δεδοµένων από το τερµατικό στον υπολογιστή 
 

Με το άνοιγµα του προγράµµατος επικοινωνίας τερµατικού-
υπολογιστή εµφανίζεται στον χρήστη ο παρακάτω πίνακας 
επιλογών:  

 
Σχήµα 5.11 

 

Στην περίπτωση που η επιθυµητή διαδικασία είναι η µεταφορά 
των δεδοµένων από την µνήµη του τερµατικού σε αρχείο τύπου .txt 
του υπολογιστή, ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο "Λήψη αρχείου από 
το φορητό". Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής το τερµατικό 
πρέπει να είναι τοποθετηµένο στην βάση του και η βάση του 
συνδεδεµένη µε τον υπολογιστή, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα: 
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Σχήµα 5.12 

 

Σε οποιαδήποτε διαδικασία επικοινωνίας του τερµατικού µε τον 
υπολογιστή, απαιτείται να εισέλθει ο χρήστης στο menu εντολών 
του τερµατικού. Για να εισέλθει σε αυτό του ζητείται κωδικός, τον 
οποίο και γνωρίζει µόνο ο διαχειριστής του συστήµατος για 
ευνόητους λόγους. Έτσι, στην οθόνη του τερµατικού εµφανίζεται η 
ένδειξη: 
 
 
 
 

Σχήµα 5.13 

# ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ # 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 

 

Αν ο κωδικός είναι λανθασµένος το τερµατικό κάνει 
επανεκκίνηση µη επιτρέποντας την πρόσβαση στο menu εντολών. 
Αν ο κωδικός είναι σωστός στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη: 

 
# ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ # 

 
1. Αποστολή Data 
2. Λήψη πελατών 
3. Συγχρονισµός 
4. Επανεκκίνηση  

 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5.14 
 

Αφού ο administrator έχει επιλέξει το εικονίδιο "Λήψη αρχείου 
από το φορητό", στην οθόνη του υπολογιστή του εµφανίζεται η 
ένδειξη : 

 

 
Σχήµα 5.15 
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Στο σηµείο αυτό ο διαχειριστής του συστήµατος επιλέγει στο 
φορητό την επιλογή "1. Αποστολή Data", οπότε στην οθόνη του 
τερµατικού εµφανίζεται η ένδειξη: 

 
 
 # ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ # 

 
ENTER = ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ESC = ΑΚΥΡΩΣΗ  
 
ΜΕΤΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Η/Υ 

 
 
 
 

 
 
 

Σχήµα 5.16  
 

 
Με την επιλογή ESC το τερµατικό κάνει επανεκκίνηση, ενώ µε 

την επιλογή ENTER γίνεται η αποστολή των δεδοµένων. Την στιγµή 
που γίνεται η αποστολή, ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο µε τις 
δισκέτες, οπότε στην οθόνη του υπολογιστή εµφανίζεται η 
παρακάτω ένδειξη:  

 
 

 
 

Σχήµα 5.17 

 
 
Στη συνέχεια, η ένδειξη σχετικά µε το που θα αποθηκευτεί το 

δηµιουργηθέν .txt αρχείο, ώστε αυτό να προσπελαστεί από το 
πληροφορικό σύστηµα είναι η παρακάτω:  
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Σχήµα 5.18 
 

 Ταυτόχρονα στο τερµατικό εµφανίζεται η ένδειξη: 
 

Η αποστολή του αρχείου εργασιών 
ολοκληρώθηκε !!! 

 
∆ιαγραφή Αρχείου 
1.  ΟΧΙ 
2.  ΝΑΙ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Σχήµα 5.19 

 

Με την επιλογή "ΟΧΙ" το τερµατικό κρατά στη µνήµη του τα 
δεδοµένα που µόλις µεταφέρθηκαν στον υπολογιστή, ενώ µε την 
επιλογή "ΝΑΙ" τα διαγράφει. Ανεξάρτητα από την επιλογή το 
τερµατικό εµφανίζει το µήνυµα ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε και 
κάνει επανεκκίνηση. Στη συνέχεια, ο administrator ανοίγει το 
πρόγραµµα του πληροφοριακού συστήµατος οπότε του εµφανίζεται 
στην οθόνη η παρακάτω ένδειξη: 

 

 
Σχήµα 5.20 
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Με την επιλογή "εργαλεία" εµφανίζονται οι υποεπιλογές 
"Download" και "Upload", σύµφωνα µε το παρακάτω σχήµα: 

 

Σχήµα 5.21 

 
Επιλέγοντας "Download" : 
 

Σχήµα 5.22 

 
εµφανίζεται η ένδειξη:  

 

 
Σχήµα 5.23 

 
που ουσιαστικά τον ρωτάει από ποιο φάκελο να ανακτήσει το αρχείο 
πελατών που αποθήκευσε ο υπολογιστής από το τερµατικό. Αφού ο 
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χρήστης επιλέξει το αρχείο, µε την επιλογή "open" το ανακτά, οπότε 
στην οθόνη του υπολογιστή εµφανίζεται το µήνυµα:  

 

Σχήµα 5.24 
 

Με την παραπάνω τυποποιηµένη διαδικασία πραγµατοποιείται 
ουσιαστικά η µεταφορά των δεδοµένων που συλλέγουν τα 
συνεργεία κατά την παραγωγική διαδικασία, µέσω των τερµατικών, 
στο πληροφοριακό σύστηµα της εταιρείας, µε σκοπό την στατιστική 
επεξεργασία τους και την εξαγωγή των επιθυµητών από τη διοίκηση 
δεικτών. 

 
 
 

Ενηµέρωση του τερµατικού από τον υπολογιστή 
 

Όµοια µε την διαδικασία αποστολής των δεδοµένων από το 
τερµατικό στο πληροφοριακό σύστηµα είναι και η ενηµέρωση της 
βάσης των πελατών που φέρει το τερµατικό και η οποία µπορεί να 
αφορά αλλαγή ονόµατος πελάτη, διεύθυνσης ή περιοχής έργου ή 
αλλαγή serial number πελάτη ή προσθήκη νέου πελάτη. Στην 
περίπτωση αυτή η διαδικασία ξεκινάει από το πληροφοριακό 
σύστηµα. Όπως και προηγουµένως, ο χρήστης διαλέγει την επιλογή 
"Εργαλεία" και στη συνέχεια την υποεπιλογή "Upload": 

 

Σχήµα 5.25 

 
78 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο   
 

οπότε στην οθόνη του υπολογιστή εµφανίζεται το παρακάτω 
µήνυµα: 

  

 
Σχήµα 5.26 

 

  
Στη συνέχεια, ο χρήστης ανοίγει το πρόγραµµα επικοινωνίας 

τερµατικού-υπολογιστή και επιλέγει το εικονίδιο που αναγράφει 
"Αποστολή αρχείου πελατών", οπότε στην οθόνη του υπολογιστή 
εµφανίζεται η ένδειξη:  

 

 
 

Σχήµα 5.27 

 
 
Επιλέγοντας το εικονίδιο "Επιλογή αρχείου", εµφανίζεται η 

παρακάτω ένδειξη : 
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Σχήµα 5.28 

 

οπότε ο χρήστης επιλέγει το αρχείο που του δηµιούργησε το 
πληροφοριακό σύστηµα µε την επιλογή "Upload". Επιλέγοντας το 
αρχείο customer-for-upload.txt και πατώντας "open" το πρόγραµµα 
επικοινωνίας υπολογιστή-τερµατικού επιλέγει το συγκεκριµένο 
αρχείο για ανάκτηση πληροφοριών. Στο σηµείο αυτό, το τερµατικό 
θα πρέπει να είναι εγκαταστηµένο στη βάση του και µε βάση την 
διαδικασία που περιγράφηκε πριν να βρίσκεται στο menu εντολών, 
σύµφωνα µε την παρακάτω ένδειξη: 

  
# ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ # 

 
1. Αποστολή Data 
2. Λήψη πελατών 
3. Συγχρονισµός 
4. Επανεκκίνηση  

 
 
 
 

 
 

 
Σχήµα 5.29 

 
Στο τερµατικό ο χρήστης επιλέγει 2."Λήψη Πελατών", οπότε 

και εµφανίζεται στην οθόνη του η ένδειξη: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5.30 

# ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ # 
 

ENTER = ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
(BS)     = ΜΟΝΟ ΝΕΟΙ 
(ESC)   = ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
15 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

Με την επιλογή "ENTER" τα δεδοµένα της βάσης του 
τερµατικού διαγράφονται και αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα εξ’ 
αρχής. ∆ηλαδή, τα δεδοµένα που δεν µεταβλήθηκαν διαγράφονται 
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και ξαναγράφονται. Με την επιλογή "BS" ενηµερώνονται µόνο τα 
δεδοµένα της βάσης που τροποποιήθηκαν και καταχωρούνται σε 
αυτή τα νέα δεδοµένα που δεν υπάρχουν, όπως εισαγωγή νέων 
πελατών. Με την επιλογή "ESC" το σύστηµα επιστρέφει στο menu 
εντολών. Στην ένδειξη της οθόνης αναφέρεται και ο αριθµός των 
εγγραφών που έχει η βάση π.χ. 15 στην περίπτωση της 
πειραµατικής και πιλοτικής εφαρµογής που υλοποιείται στο πλαίσιο 
της διπλωµατικής εργασίας. Επιλέγοντας "ENTER", εµφανίζεται στην 
οθόνη του τερµατικού η ένδειξη: 

 
# ΛΗΨΗ ΠΕΛΑΤΩΝ # 

 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ Η/Υ 
(ESC) = ΑΚΥΡΩΣΗ 

 
 
 
 

 
Σχήµα 5.31 

 

Στο σηµείο αυτό επιλέγεται στην οθόνη του υπολογιστή το 
εικονίδιο "αποστολή αρχείου", οπότε και πραγµατοποιείται η 
αποστολή δεδοµένων από τον υπολογιστή προς το τερµατικό, µε 
σκοπό την ενηµέρωση της βάσης του τελευταίου. Αφού 
πραγµατοποιηθεί η ενηµέρωση του τερµατικού, αυτό κάνει 
επανεκκίνηση, ενώ η ένδειξη στην οθόνη του υπολογιστή είναι η 
κάτωθι : 

 

 
Σχήµα 5.32 

 

Για το τέλος αυτής της διαδικασίας ο χρήστης απλά επιλέγει το 
εικονίδιο "Έξοδος". 

 
 
 

Συγχρονισµός τερµατικού-υπολογιστή 
 

Εκτός από τις διαδικασίες αποστολής και λήψης δεδοµένων 
µεταξύ του υπολογιστή και του τερµατικού, που περιγράφηκε 
αναλυτικά παραπάνω, σηµαντική θεωρείται και η ενηµέρωση της 
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ηµεροµηνίας και της ώρας του τερµατικού. Η ενηµέρωση αυτή 
πραγµατοποιείται µέσω του συγχρονισµού ρολογιού του τερµατικού 
µε την ηµεροµηνία και την ώρα του υπολογιστή στον οποίο είναι 
"φορτωµένο" το πρόγραµµα του πληροφοριακού συστήµατος. Η 
διαδικασία αυτή καθίσταται δυνατό να πραγµατοποιηθεί µόνο από 
τον διαχειριστή του συστήµατος και θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική, 
καθώς ορίζει χρονικό σηµείο αναφοράς για όλα τα τερµατικά και 
προφανώς και για τα συνεργεία που τα χρησιµοποιούν.  

Οι τεχνικοί που απαρτίζουν το συνεργείο δεν έχουν δικαίωµα 
πρόσβασης σε αλλαγή ηµεροµηνίας και ώρας, στοιχείο που δρα 
θετικά στην αξιοπιστία της συλλεγόµενης, από τα συνεργεία, 
πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση, που τα συνεργεία µπορούσαν 
να µεταβάλλουν ηµεροµηνία και ώρα, η πληροφορία θα 
αλλοιωνόταν, καθώς οι τεχνικοί που απαρτίζουν το συνεργείο θα την 
µετέβαλλαν κατά βούληση και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
ανταποκρίνονται, εικονικά τουλάχιστον, στους χρονικούς 
περιορισµούς που θέτει η εταιρεία για την εκτέλεση της εκάστοτε 
εργασίας. Ο συγχρονισµός της ηµεροµηνίας και ώρας µεταξύ 
υπολογιστή και τερµατικού υλοποιείται µε την κάτωθι διαδικασία: 

Ο διαχειριστής του συστήµατος ανοίγει το πρόγραµµα 
επικοινωνιών τερµατικού-υπολογιστή, οπότε και εµφανίζεται στην 
οθόνη του τελευταίου η παρακάτω ένδειξη : 

 

 
 

Σχήµα 5.33 

 
Στη συνέχεια συλλέγει το εικονίδιο που αναγράφει 

"Συγχρονισµός φορητού – Η/Υ", οπότε στην οθόνη του εµφανίζεται 
το µήνυµα που φαίνεται στην επόµενη σελίδα: 
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Σχήµα 5.34 

 

Με την επιλογή "Yes" προχωράει στη διαδικασία του 
συγχρονισµού, ενώ µε την επιλογή "Νο" επιστρέφει στην αρχική 
ένδειξη (η ένδειξη που εµφανίζεται µε το άνοιγµα του 
προγράµµατος). Αφού ο χρήστης επιλέξει "Yes", στην οθόνη του 
υπολογιστή του εµφανίζεται η παρακάτω ένδειξη : 
 

 
Σχήµα 5.35 

 

Στο αριστερό µέρος της ένδειξης εµφανίζεται το 24ωρο ρολόι 
του υπολογιστή µε προβολή της ηµεροµηνίας και της ώρας. Πριν ο 
administrator προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ακολουθώντας, κατά 
τα προηγούµενα, τη διαδικασία τοποθέτηση τερµατικού στη βάση 
κ.τ.λ επιλέγει από το menu εντολών του τερµατικού µε την ένδειξη: 

# ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ # 
1. Αποστολή Data 
2. Λήψη πελατών 
3. Συγχρονισµός 
4. Επανεκκίνηση  

 
 
 
 

 
 

Σχήµα 5.36 

 
την επιλογή "3. Συγχρονισµός". Στο σηµείο αυτό, εµφανίζεται στην 
οθόνη του τερµατικού το µήνυµα: 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
 

ENTER = Go 
(ESC) = ΑΚΥΡΩΣΗ 

 
 
 
 

Σχήµα 5.37 
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Με το ESC πραγµατοποιείται η επανεκκίνηση του τερµατικού 
και µε την επιλογή ENTER διενεργείται επικοινωνία µε τον Η/Υ µε 
την αντίστοιχη οπτική ένδειξη στην οθόνη του: 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ 

> < 
 (ESC) = ΑΚΥΡΩΣΗ 

 
 
 
 

Σχήµα 5.38 
 

Κατά την επικοινωνία τερµατικού-Η/Υ, ο χρήστης επιλέγει στην 
οθόνη του υπολογιστή το εικονίδιο "Ανάγνωση φορητού", οπότε στο 
δεξί τµήµα αυτής της ένδειξης προβάλλεται η ηµεροµηνία και η ώρα 
που φέρει το τερµατικό 

 

 
Σχήµα 5.39 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά µεταξύ τερµατικών και Η/Υ 
δεν ταυτίζονται, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει το εικονίδιο 
"Ενηµέρωση φορητού", οπότε και το τερµατικό λαµβάνει την 
ηµεροµηνία και ώρα του υπολογιστή. Έπειτα, το τερµατικό κάνει 
επανεκκίνηση, ενώ στην οθόνη του υπολογιστή εµφανίζεται το 
µήνυµα : 

 

 
Σχήµα 5.40 

 

Στην συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο "Έξοδος" οπότε 
και επανέρχεται στη γνωστή πλέον ένδειξη που υπάρχει στην οθόνη 
του υπολογιστή όταν ανοίγει το πρόγραµµα επικοινωνίας. Σε 
οποιαδήποτε περίπτωση που ο διαχειριστής του συστήµατος επιθυµεί 
το κλείσιµο του προγράµµατος επικοινωνίας επιλέγει το εικονίδιο 
"Τερµατισµός του προγράµµατος" οπότε και εµφανίζεται το µήνυµα 
που ρωτάει τον χρήστη αν θέλει να τερµατίσει το πρόγραµµα, 
δίνοντας επιλογές "Yes","No", οπότε και ο χρήστης αποφασίζει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο  
Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος και 
εισαγωγή των δεδοµένων της εταιρείας 

 
 
 
 
 
Εισαγωγή  
 

Η στατιστική επεξεργασία των πληροφοριών στους κόλπους 
µιας επιχείρησης µε σκοπό τη διαµόρφωση δεικτών, οι µεταβολές 
των οποίων παρέχουν πολύτιµη αρωγή στη διοίκηση για την 
παρακολούθηση της πορείας της εταιρείας, του εντοπισµού πιθανών 
προβληµάτων, την βελτίωση των ποιοτικών, χρονικών και ποσοτικών 
χαρακτηριστικών της παραγωγικής διαδικασίας, την οριοθέτηση 
στόχων και του επιχειρησιακού σχεδιασµού, είναι µια πολυσύνθετη 
διαδικασία. Η πολυπλοκότητάς της έγκειται στο γεγονός, ότι σε 
πρώτο στάδιο απαιτείται η συλλογή µεγάλου όγκου πληροφορίας 
υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Η συλλογή αυτή είναι µια 
επίπονη, όσο και διαβλητή διαδικασία, η οποία καθίσταται δυνατό να 
υλοποιηθεί µε βέλτιστο τρόπο µόνο µέσω της ανάπτυξης ενός 
ηλεκτρονικού πλήρως αυτοµατοποιηµένου συστήµατος. Το σύστηµα 
αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας και 
περιγράφηκε αναλυτικά σε προηγούµενα κεφάλαια. Συνεπώς, για 
την ολοκλήρωση του συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας 
δεδοµένων και πληροφοριών για τη βέλτιστη διαχείριση των 
επιχειρησιακών πόρων και τη διαµόρφωση δεικτών, απαιτείται η 
δηµιουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος. 

 
 
 

Περιγραφή του πληροφοριακού συστήµατος 
 

Το πληροφοριακό σύστηµα που αναπτύχθηκε πολιτικά στη 
συγκεκριµένη εταιρεία ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων, 
προσανατολίζεται στην κατεύθυνση του να συνδέσει τα δεδοµένα, 
που ταυτόχρονα αποτελούν εν µέρει και τους πόρους της 
επιχείρησης, όπως ανθρώπινο δυναµικό, µέσω των τεχνικών 
συνεργείων, την πελατειακή βάση, τα έργα, την εκτέλεση των 
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οποίων έχει αναλάβει η εταιρεία, και την παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης σε κάθε σύστηµα µεταφοράς, µε ποιοτικά, ποσοτικά και 
χρονικά χαρακτηριστικά, σε επίπεδο παραγωγικής διαδικασίας. Για 
την σύνδεση των παραπάνω δεδοµένων απαιτείται µια διαδικασία, η 
οποία επιµερίζεται σε δυο βασικά στάδια: 

 

• Εισαγωγή και ενηµέρωση όλων των δεδοµένων της 
επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστηµα, όπως στοιχεία 
συνεργείων, τεχνιτών, πελατών, έργων  κ.τ.λ. 

• Μεταφορά των δεδοµένων που συλλέγονται από τα 
συνεργεία κατά την παραγωγική διαδικασία από τα φορητά 
τερµατικά στο πληροφοριακό σύστηµα και αντίστροφα. 
Μεταφορά δηλαδή των νέων εγγραφών ή των ενηµερωµένων 
δεδοµένων από το πληροφοριακό σύστηµα στη βάση 
δεδοµένων των τερµατικών, µε σκοπό τον απόλυτο 
συγχρονισµό των δεδοµένων της εταιρείας. 

 
Από τα παραπάνω στάδια που απαιτούνται για την διασύνδεση 

των δεδοµένων και των πληροφοριών της επιχείρησης, το δεύτερο 
αναπτύχθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ενώ το πρώτο 
περιγράφεται στις επόµενες ενότητες. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 
τονιστούν τα εξής: 

 

• Το πληροφοριακό σύστηµα που αναπτύχθηκε διαχειρίζεται 
από τον administrator του συστήµατος, ιδιαίτερα όσον αφορά 
την εισαγωγή, τροποποίηση και επεξεργασία δεδοµένων. 
Ωστόσο, οι υπεύθυνοι των επιµέρους τµηµάτων έχουν 
δικαίωµα πρόσβασης σε επίπεδο του να ενηµερώνονται από 
τα στατιστικώς επεξεργασµένα δεδοµένα που αυτό εξάγει. 

• Η ανάπτυξη  του πληροφοριακού συστήµατος 
πραγµατοποιήθηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το γραφικό του 
περιβάλλον να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς το 
χρήστη, τόσο σε επίπεδο ενηµέρωσης του τελευταίου, όσο 
και σε επίπεδο εισαγωγής και τροποποίησης των εγγραφών 
από τον διαχειριστή του συστήµατος. 

 
 
 

Ενηµέρωση των δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος 
 
Η ενηµέρωση των δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος 

πραγµατοποιείται µέσω της εισαγωγής, ενηµέρωσης ή διαγραφής 
των διάφορων εγγραφών, στις οποίες είναι καταγεγραµµένα τα 
δεδοµένα της επιχείρησης. Για την διαχείριση των εγγραφών αυτών, 
έχει αναπτυχθεί µια βάση δεδοµένων, για την όσο το δυνατό 
καλύτερη οργάνωση των πληροφοριών που συλλέγει η επιχείρηση. 
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Ο τρόπος ανάπτυξης της βάσης, το διάγραµµα σχέσεων-οντοτήτων 
και οι λοιπές προγραµµατιστικές τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν 
αναλύονται σε επόµενο κεφάλαιο περί της ανάπτυξης του 
λογισµικού. Η διαδικασία εισαγωγής, ενηµέρωσης και διαγραφής 
εγγραφών επιχειρήθηκε να είναι λιτή µε σκοπό την µείωση λαθών 
από τον διαχειριστή του συστήµατος και την ελαχιστοποίηση του 
χρόνου ενασχόλησης του τελευταίου µε το πληροφοριακό σύστηµα.  

Η διαδικασία αυτή, που περιλαµβάνει το στάδιο της εισαγωγής, 
ενηµέρωσης και διαγραφής εγγραφών αναλύεται ως εξής: 
 
 

Εισαγωγή Εγγραφών 
 
Ο διαχειριστής του συστήµατος, αφού ανοίξει το πρόγραµµα 

για το οποίο γίνεται ο λόγος, παρατηρεί στην οθόνη του υπολογιστή 
του το παρακάτω γραφικό περιβάλλον: 

 

 
Σχήµα 6.1 

 

Οι επιλογές που του δίνονται είναι «Στοιχείο», «Εργαλεία», 
«Αbout» και «Εκτέλεση». Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι για 
τη διαδικασία εισαγωγής, ενηµέρωσης και διαγραφής εγγραφών 
χρησιµοποιείται µόνο η επιλογή «Στοιχεία». Οι άλλες επιλογές 
αναφέρονται σε λειτουργίες του συστήµατος που δεν είναι της 
παρούσας φάσης. Συνεπώς, ο administrator του συστήµατος 
επιλέγοντας «Στοιχεία», παρατηρεί στην οθόνη του υπολογιστή του 
την παρακάτω ένδειξη: 

 

 
Σχήµα 6.2 
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Στην διαδικασία της εισαγωγής εγγραφών τον ενδιαφέρει µόνο 
η επιλογή «εισαγωγή», η οποία επιµερίζεται στις κάτωθι 
υποεπιλογές: 
 

 
Σχήµα 6.3 

 
 

Εισαγωγή τεχνικού  
 

Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή 
η παρακάτω ένδειξη: 
 

 
Σχήµα 6.4 

 

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, πρόκειται για διαδικασία 
καταχώρησης ενός νεοπροσληφθέντος τεχνικού από την επιχείρηση. 
Στη φόρµα που φαίνεται παραπάνω συµπληρώνονται τα στοιχεία που 
αφορούν τον εργαζόµενο, όπως όνοµα, επίθετο, Α.Φ.Μ. κ.τ.λ. Τα 
πεδία µε σκούρο φόντο πρέπει να συµπληρωθούν υποχρεωτικά. 
∆ιαφορετικά δεν δύναται να ολοκληρωθεί η καταχώρηση. Με την 
εισαγωγή του νέου τεχνικού το σύστηµα εµφανίζει το µήνυµα: 
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Σχήµα 6.5 

 
 

Εισαγωγή ανελκυστήρα  
 

Με την επιλογή αυτή προβάλλεται στην οθόνη η παρακάτω 
φόρµα: 

 

 
Σχήµα 6.6 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες ενότητες, κάθε 
ανελκυστήρας ή κυλιόµενη κλίµακα, έχει έναν σειριακό µοναδικό 
αριθµό που είναι γραµµένος µε µορφή γραµµωτού κώδικα πάνω σε 
ετικέτα, και η οποία είναι κολληµένη πάνω σε ένα εξάρτηµα του 
ανελκυστήρα. Το serial-number αυτό έχει 4 ψηφία. Κάθε 
ανελκυστήρας βρίσκεται σε κάποια συγκεκριµένη περιοχή και 
διεύθυνση και ανήκει σε κάποιον πελάτη, ο οποίος µπορεί να έχει 
υπό την διαχείρισή του περισσότερους από έναν ανελκυστήρες.  

Έτσι, για την εισαγωγή ανελκυστήρα, αφού εντοπιστεί ο 
πελάτης και επιλεγεί το συγκεκριµένο έργο του πελάτη, από τα 
πολλά που αυτός µπορεί να έχει και στο οποίο βρίσκεται ο 
ανελκυστήρας, συµπληρώνεται στο πεδίο «Barcode» ο τετραψήφιος 
κωδικός του. Αν και ο πελάτης στον οποίο ανήκει ο ανελκυστήρας 
είναι καινούριος, τότε πριν την εισαγωγή του ανελκυστήρα πρέπει να 
προηγηθεί η εισαγωγή πελάτη που περιγράφεται παρακάτω. Επειδή, 
ως επί των πλείστων, η ανάληψη της υποστήριξης ενός ανελκυστήρα 
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ξεκινάει από τη διαδικασία της εγκατάστασης αυτού, υπάρχει στην 
παραπάνω φόρµα πεδίο µε τίτλο «Ηµεροµηνία Εγκατάστασης» προς 
ενηµέρωση του χρήστη, το οποίο έχει συµπληρωθεί κατά την 
εισαγωγή του πελάτη στην φάση της εγκατάστασης του 
ανελκυστήρα του. 
 
 

Εισαγωγή Νέου Πελάτη  
 
Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή 

η παρακάτω φόρµα: 
 

 
Σχήµα 6.7 

 
Η εγγραφή πελάτη είναι πολύ κρίσιµη, καθώς χωρίς την 

ύπαρξή της δεν µπορεί να εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστηµα 
έργο-ανελκυστήρας, αφού θα πρέπει το έργο αυτό σε κάποιον να 
ανήκει. Η φόρµα περιλαµβάνει πεδία, όπως ονοµατεπώνυµο, 
διεύθυνση κ.τ.λ. Στοιχεία, που η εταιρεία πρέπει να γνωρίζει για την 
εύκολη επικοινωνία και την οµαλή συνεργασία µε τον πελάτη. Και 
στην περίπτωση αυτή, η συµπλήρωση των πεδίων µε σκούρο φόντο 
είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής. 
 
 

Εισαγωγή Συνεργείων  
 
Με την επιλογή αυτή προβάλλεται στην οθόνη του υπολογιστή 

η φόρµα που φαίνεται στην παρακάτω σελίδα: 
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Σχήµα 6.8 

 

Η εισαγωγή συνεργείου προϋποθέτει την εισαγωγή στο 
πληροφοριακό σύστηµα όλων των τεχνικών που διαθέτει η εταιρεία, 
ώστε να µπορεί να τους εντάξει σε κάποιο συνεργείο. Η εισαγωγή 
συνεργείου είναι µια επιλογή που χρησιµοποιείται τακτικά, καθώς 
κάθε φορά που αλλάζουν τα άτοµα που απαρτίζουν το συνεργείο, 
δηµιουργείται ουσιαστικά νέο συνεργείο στο οποίο και αντιστοιχεί 
κάποιος αύξων αριθµός. Οι λόγοι για τους οποίους κάποιο συνεργείο 
µπορεί να µεταβάλλεται είναι ποικίλοι, όπως: απουσία ενός εκ των 
ατόµων που το αποτελούν λόγω ασθένειας, άδειας  κ.τ.λ., πρόσληψη 
ή απόλυση ατόµων, η οποία επηρεάζει περισσότερα από ένα 
συνεργεία κ.τ.λ.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, τα εξωτερικά 
συνεργεία αποτελούνται από έναν ή δυο τεχνικούς. Στην περίπτωση 
συνεργείου τριών ατόµων, το τρίτο άτοµο είναι µαθητευόµενος και 
ουσιαστικά δεν µετέχει στην παραγωγική διαδικασία, οπότε δεν 
υφίσταται θέµα συλλογής πληροφοριών για τα ποιοτικά, ποσοτικά 
και χρονικά χαρακτηριστικά της εργασίας του. Έτσι, αν ο 
διαχειριστής του συστήµατος επιθυµεί την εισαγωγή του συνεργείου 
δυο ατόµων πρέπει να τσεκάρει το πεδίο στο δεξί σηµείο της 
φόρµας, οπότε του εµφανίζονται και τα δυο πεδία για να επιλέξει τα 
άτοµα που αποτελούν το συνεργείο (Τεχνικός Α, Τεχνικός Β). Στην 
περίπτωση συνεργείου ενός ατόµου, ο χρήστης ξεµαρκάρει το 
προηγούµενο πεδίο, οπότε έχει περιθώριο επιλογής τεχνικού µόνο 
από το αριστερό πεδίο της φόρµας (Τεχνικός Α).  

Σε κάθε ένα από τα πεδία µε τίτλο Τεχνικός (Α ή Β), 
βρίσκονται όλοι οι τεχνικοί που έχουν προηγουµένως εισαχθεί κατά 
την διαδικασία εισαγωγής τεχνικού. Σε κάθε συνεργείο ο 
administrator αντιστοιχίζει ένα φορητό τερµατικό, το οποίο και 
ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα τερµατικά από τον σειριακό του αριθµό. 
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Με την συµπλήρωση των προαναφερθέντων πεδίων, η διαδικασία 
εισαγωγής συνεργείου ολοκληρώνεται επιτυχώς. 

 
 
Ενηµέρωση Εγγραφών 
 
Η ενηµέρωση εγγραφών είναι µια διαδικασία που έπεται σαφώς 

της εισαγωγής εγγραφών και που πραγµατοποιείται όταν κάποια από 
τα στοιχεία των δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος 
υφίσταται αλλαγή ή τροποποίηση. Όπως και στην προηγούµενη 
περίπτωση, ο διαχειριστής του συστήµατος διαλέγει την επιλογή 
«στοιχεία» και µετά «ενηµέρωση» οπότε στην οθόνη του υπολογιστή 
του εµφανίζεται η παρακάτω ένδειξη: 
 

 
Σχήµα 6.9 

 
Οι εγγραφές της βάσης δεδοµένων, οι οποίες καθίσταται 

δυνατό να ενηµερωθούν όπως φαίνεται και από την παραπάνω 
ένδειξη είναι οι κάτωθι: 
 
 

Ενηµέρωση Τεχνικού 
 
Με την επιλογή αυτή προβάλλεται στην οθόνη του υπολογιστή 

η παρακάτω φόρµα: 
 

 
Σχήµα 6.10 
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Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει έναν τεχνικό, από το σύνολό 
τους, του οποίου τα στοιχεία τροποποιήθηκαν (π.χ. τηλέφωνο, 
διεύθυνση κ.τ.λ.) και χρήζουν ενηµέρωσης. Αφού ο διαχειριστής του 
συστήµατος επιλέξει τεχνικό του εµφανίζεται η φόρµα που 
χρησιµοποιείται στη διαδικασία εισαγωγής τεχνικού, όπου 
προβάλλονται όλα τα αρχικά του στοιχεία, η οποία και ενηµερώνεται 
µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία. 
 
 

Ενηµέρωση Ανελκυστήρα  
 
Με την επιλογή αυτή εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή 

η παρακάτω φόρµα: 
 

 
Σχήµα 6.11 

 
Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την διεύθυνση που είναι 

εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας και του οποίου τα στοιχεία επιθυµεί 
να τροποποιήσει. Όµοια µε πριν, αφού ο administrator επιλέξει 
διεύθυνση, του εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής ανελκυστήρα που 
παρατέθηκε προηγουµένως και ακολουθείται η γνωστή πλέον 
διαδικασία. 

 
 
Ενηµέρωση Πελάτη  
 
Όταν ο χρήστης διαλέξει αυτή την επιλογή, στην οθόνη του 

υπολογιστή του εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα: 
 

 
Σχήµα 6.12 
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Ο διαχειριστής του συστήµατος επιλέγει πελάτη, οπότε και του 
προβάλλεται η φόρµα εισαγωγής νέου πελάτη που παρουσιάστηκε 
προηγουµένως, την οποία και τροποποιεί κατάλληλα. Με την 
ολοκλήρωση της ενηµέρωσης, το σύστηµα εµφανίζει το µήνυµα: 

 

 
Σχήµα 6.13 

 

 
 

∆ιαγραφή Εγγραφών 
 
Η διαγραφή εγγραφών είναι µια διαδικασία κατά την οποία 

διαγράφονται δεδοµένα τα οποία δεν σχετίζονται πλέον µε την 
επιχείρηση, όπως είναι η διακοπή της συνεργασίας µε κάποιον 
πελάτη, η απόλυση κάποιου τεχνικού κ.τ.λ. Εγγραφές που έχουν 
χρησιµοποιηθεί όµως κατά τη στατιστική επεξεργασία δεδοµένων δεν 
είναι δυνατό να διαγραφούν, οπότε παραµένουν ανενεργές και 
χρησιµοποιούνται για ιστορικούς-στατιστικούς λόγους. Όµοια µε 
πριν, ο διαχειριστής του συστήµατος διαλέγει την επιλογή «Στοιχεία» 
και µετά την επιλογή «∆ιαγραφή», οπότε στην οθόνη του 
υπολογιστή εµφανίζεται η παρακάτω ένδειξη: 

 

 
Σχήµα 6.14 

 

Οι εγγραφές της βάσης δεδοµένων που µπορούν να 
διαγραφούν είναι, όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα, 
εγγραφές που αφορούν στοιχεία τεχνικών, ανελκυστήρων και 
πελατών. Η επιµέρους ανάλυση αυτών δεν κρίνεται αναγκαία, καθώς 
η διαδικασία που ακολουθείται είναι ακριβώς αυτή της ενηµέρωσης 
των παραπάνω εγγραφών, µε τη διαφορά ότι όταν επιλέγεται µια 
εγγραφή το σύστηµα δεν οδηγεί τον χρήστη στην αντίστοιχη φόρµα 
εισαγωγής αυτής της εγγραφής, αλλά τη διαγράφει. 
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Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό, ότι αν εξαιρεθούν οι 
φόρµες εισαγωγής εγγραφών, οι υπόλοιπες φόρµες ενηµέρωσης ή 
διαγραφής εγγραφών είναι «ενδιάµεσες» καθώς οδηγούν είτε σε 
φόρµα εισαγωγής, είτε σε διαγραφή. Επίσης, στις διαδικασίες 
ενηµέρωσης και διαγραφής εγγραφών, οι φόρµες που 
χρησιµοποιούνται είναι οι ίδιες, µε τη διαφορά ότι οδηγούν σε 
διαφορετικό αποτέλεσµα. Έτσι, χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν 
λιγότερες φόρµες. Το στοιχείο αυτό απλοποιεί το πληροφοριακό 
σύστηµα και το µετατρέπει σε πιο λιτό και εύκολα χρησιµοποιήσιµο 
από τον χρήστη, ο οποίος δεν έρχεται αντιµέτωπος µε έναν 
καταιγισµό διαφορετικών φορµών για κάθε διαδικασία. Το σύστηµα 
γίνεται ακόµη πιο φιλικό προς το χρήστη εξαιτίας και του γραφικού 
περιβάλλοντος που χρησιµοποιείται. 
 
 

 
95 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο   
 

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο  
Επεξεργασία πληροφοριών και διαµόρφωση 

δεικτών 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή  

  
Το τελευταίο και ίσως το πολυτιµότερο, για τη διοίκηση της 

εταιρείας, στάδιο της ανάπτυξης του συστήµατος συλλογής και 
επεξεργασίας δεδοµένων και πληροφοριών που πραγµατεύεται η 
συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία, είναι η στατιστική ανάλυση και 
επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Άλλωστε, η επεξεργασία αυτή 
είναι που διαµορφώνει τους δείκτες και τις µεταβολές αυτών, οι 
οποίες είναι και το ζητούµενο από την ανάπτυξη όλου αυτού του 
συστήµατος. Η σηµασία της ύπαρξης δεικτών και ο τρόπος που αυτοί 
µεταβάλλονται έχουν ήδη αναλυθεί σε προηγούµενη ενότητα. Μια 
τέτοια επεξεργασία καθίσταται πλέον δυνατό να πραγµατοποιηθεί, 
παρέχοντας ικανοποιητικά αποτελέσµατα, καθώς: 

 

• Έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονικό, πλήρως αυτοµατοποιηµένο, 
σύστηµα συλλογής πληροφοριών υψηλής ποιότητας και 
µεγάλου όγκου, οι οποίες προέρχονται απ’ ευθείας από την 
παραγωγική διαδικασία. 

• Έχει αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστηµα στην έδρα της 
εταιρείας και το οποίο είναι ενηµερωµένο µε όλα τα δεδοµένα 
που αναφέρονται σε επιχειρησιακό επίπεδο. 

• Αναπτύχθηκε πρόγραµµα επικοινωνίας µεταξύ των 
φορητών τερµατικών και του κεντρικού υπολογιστή, στον 
οποίο είναι εγκατεστηµένο το πληροφοριακό σύστηµα, για 
τον συγχρονισµό του, την ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων 
του τερµατικού από τον υπολογιστή και την αποστολή 
δεδοµένων που συλλέγουν τα συνεργεία κατά την παραγωγή 
στο πληροφοριακό σύστηµα. 

 

 
96 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο   
 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό, ότι πλέον η 
επιχείρηση έχει στους υπολογιστές της ένα πληροφοριακό σύστηµα 
ενηµερωµένο µε όλα τα δεδοµένα, τις σταθερές και µεταβλητές 
πληροφορίες, αρκετά υψηλής ποιότητας και µεγάλου όγκου. 
Σταθερή πληροφορία ή δεδοµένα µπορούν να οριστούν τα στοιχεία 
των τεχνικών, των πελατών κ.τ.λ. τα οποία η εταιρεία γνωρίζει και 
τα οποία δεν µεταβάλλονται καθηµερινά, ενώ ως µεταβλητές 
πληροφορίες µπορούν να οριστούν τα ποιοτικά, χρονικά και 
ποσοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν την παραγωγική διαδικασία. 

Όλη αυτή η πληροφόρηση όµως δεν είναι δυνατό να 
αξιοποιηθεί από τα στελέχη της επιχείρησης, αν αυτή δεν αναλυθεί 
και επεξεργασθεί στατιστικά.  

 
 
 

∆ιαδικασία διαµόρφωσης δεικτών 
 
Η ανάγκη για στατιστική ανάλυση οδήγησε στην ανάπτυξη SQL 

ερωτήσεων, οι οποίες αντλούν τα, προς επεξεργασία, δεδοµένα από 
το πληροφοριακό σύστηµα. Το περιεχόµενο και η δοµή των 
ερωτήσεων αυτών σαφώς δεν µπορούν να είναι κοινά για όλες τις 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της οριζόντιας και 
κάθετης µεταφοράς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε εταιρεία 
έχει διαφορετικούς επιχειρησιακούς πόρους, διαφορετική στρατηγική 
πολιτική, µη κοινούς βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους 
στόχους.  

Η διοίκηση της κάθε εταιρείας έχει δώσει διαφορετικά βάρη σε 
κάθε δείκτη, ενδιαφέρεται ή αγνοεί κάποιους δείκτες, οι οποίοι 
θεωρούνται δείκτες µικρού ή µεγάλου ενδιαφέροντος αντίστοιχα για 
κάποια άλλη επιχείρηση κ.τ.λ. Συνεπώς, τα εξαγόµενα των SQL 
ερωτήσεων που προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστηµα είναι 
διαφορετικά σε κάθε εταιρεία. Άλλωστε, διαφορετικές µπορεί να είναι 
και οι πληροφορίες που µια εταιρεία επιθυµεί να συλλέξουν τα 
συνεργεία της κατά την παραγωγική διαδικασία. Στοιχείο που 
ενισχύει το προηγούµενο συµπέρασµα. 

Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος της παρούσας 
διπλωµατικής εργασίας εκπονήθηκε για λογαριασµό εταιρείας 
ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων µεγάλης πελατειακής 
βάσης και υψηλού ρυθµού ανάπτυξης, η οποία εξαιτίας της ραγδαίας 
αύξησης του προσωπικού της, κυρίως σε επίπεδο παραγωγής, 
αναζητούσε διεξόδους για την συλλογή πληροφοριών για ποιοτικά, 
χρονικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των συνεργείων και των έργων 
της. Άλλωστε, το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρησιακών πόρων 
της εταιρείας αυτής είναι το ανθρώπινο δυναµικό, οπότε αν δεν 
ελεγχθεί η εργασία που αυτό παράγει η εταιρεία εκτοξεύει το κόστος 
της και γίνεται µη ανταγωνιστική µε ότι αυτό συνεπάγεται.  
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Για το λόγο αυτό, οι δείκτες που η εταιρεία επιθυµεί να εξάγει 
από την επεξεργασία των δεδοµένων του πληροφοριακού 
συστήµατος, σχετίζονται µε ποιοτικά, χρονικά, ποσοτικά 
χαρακτηριστικά συνεργείων και έργων. Οι απαιτήσεις της εταιρείας 
αυτής διαµορφώνουν και το περιεχόµενο των SQL ερωτήσεων. 

 
 
 

∆ιαδικασία εξαγωγής αποτελεσµάτων 
 

Στο σηµείο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα 
που εξάγονται από το πληροφοριακό σύστηµα µέσω της εκτέλεσης 
SQL ερωτήσεων. Ο τρόπος που δοµείται η παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων έχει ως εξής:  

Αρχικά παρουσιάζεται η φόρµα µε τα πεδία που πρέπει να 
συµπληρώσει ο διαχειριστής του συστήµατος, ώστε να εκτελεστεί η 
SQL ερώτηση. Στη συνέχεια, αφού αυτή εκτελεστεί παρουσιάζεται ο 
πίνακας µε τα αποτελέσµατα, ενώ ακολουθεί µικρός σχολιασµός της 
ερώτησης και του λόγου ύπαρξής της.  

Τα αποτελέσµατα αναφέρονται σε ένα µικρό αριθµό εγγραφών 
και συλλεγµένων δεδοµένων, καθώς η εφαρµογή του συστήµατος 
αυτού στη συγκεκριµένη εταιρεία βρίσκεται ακόµα σε πειραµατικό 
επίπεδο. Επίσης, για συντοµία στην παρουσίαση των ερωτήσεων 
αναφέρεται ότι σε κάθε πεδίο που πρέπει ο χρήστης να συµπληρώσει 
µε την εγγραφή που επιθυµεί, το σύστηµα του δίνει την δυνατότητα 
επιλογής της εγγραφής αυτής στο σύνολο των οµοειδών εγγραφών.  

Για παράδειγµα, αν σε ένα πεδίο ο χρήστης επιθυµεί να 
επιλέξει τεχνικό, το σύστηµα του παραθέτει όλους του τεχνικούς για 
να διαλέξει. Σε κάθε σύνολο εγγραφών, που παρουσιάζεται στον 
χρήστη, υπάρχει η επιλογή «*». Με την επιλογή αυτή, το σύστηµα 
του παρουσιάζει το αποτέλεσµα της ερώτησής του για όλες τις 
εγγραφές του πεδίου. Έτσι, για το προηγούµενο παράδειγµα και αν η 
ερώτηση είναι το πόσα απογεύµατα εργάστηκαν οι τεχνικοί σε µια 
επιλεγµένη περίοδο, αν ο χρήστης επιλέξει «*» θα παρουσιαστούν τα 
απογεύµατα που εργάστηκε ο κάθε τεχνίτης και όχι µόνο κάποιος 
συγκεκριµένος.  

Τα αποτελέσµατα των SQL ερωτήσεων παρουσιάζονται κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να γίνει ταξινόµηση αλφαβητική ή 
αριθµητική για ευκολία στην ανάγνωση και στις συγκρίσεις µεταξύ 
των εξαγοµένων αποτελεσµάτων. Για µεγαλύτερη ευκολία του 
χρήστη, ώστε να παρατηρεί συγκεντρωτικά την κάθε ερώτηση, όσον 
αφορά τις εισόδους που πρέπει να εισάγει και τα αποτελέσµατα που 
αναµένει να δει, πριν την προβολή της φόρµας ερώτησης και του 
πίνακα αποτελεσµάτων, αναγράφονται τα πεδία που πρέπει να 
συµπληρωθούν και τα αποτελέσµατα σε µορφή πίνακα παραµέτρων 
αναζήτησης-εξόδων.  
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Σε πολλές από τις ερωτήσεις, απαιτείται ο χρήστης να επιλέξει 
την χρονική περίοδο για την οποία θα εξαχθούν τα στατιστικά που 
επιθυµεί. Η επιλογή του αστερίσκου για την διεξαγωγή της ερώτησης 
στο σύνολο των εγγραφών του εκάστοτε πεδίου, καθώς και ο τρόπος 
επιλογής της χρονικής περιόδου εξέτασης της ερώτησης, φαίνονται 
στις φόρµες που ακολουθούν: 

 

 
Σχήµα 7.1 

 

 
Σχήµα 7.2 

 

Ο διαχειριστής του συστήµατος, αφού ανοίξει το πρόγραµµα 
και επιλέξει να του παρουσιαστούν όλες οι δυνατές ερωτήσεις, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 

 

 
Σχήµα 7.3 

 

 
99 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο   
 

επιλέγει την ερώτηση που επιθυµεί και στην συνέχεια επιλέγει 
«Εκτέλεση»: 

 

 
Σχήµα 7.4 

 

Στην οθόνη του υπολογιστή του, εµφανίζεται η φόρµα που 
πρέπει να συµπληρώσει (τέτοιες φόρµες φαίνονται παρακάτω), 
ανάλογα µε την ερώτηση, και αφού συµπληρώσει κατάλληλα τα 
απαιτούµενα πεδία, επιλέγει «ΟΚ», οπότε και του εµφανίζεται ο 
πίνακας των ζητούµενων αποτελεσµάτων. Με την επιλογή 
«Ακύρωση» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαλέξει άλλη 
ερώτηση.  

 
 

 
Παρουσίαση αποτελεσµάτων 
 

Στο σηµείο αυτό επιχειρείται εκτέλεση της κάθε ερώτησης και 
αναλυτική περιγραφή της, σύµφωνα µε τις παραδοχές που έγιναν 
παραπάνω. 
 
 

Α1. Αναλυτική Κίνηση Ανελκυστήρα 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζει αναλυτικά ποιες επισκέψεις, για 

αιτία της επιλογής του χρήστη ή για οποιαδήποτε αιτία (επιλογή *), 
πραγµατοποιήθηκαν στο έργο της επιλογής του χρήστη, τη 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο που αυτός ορίζει. Ο πίνακας 
παραµέτρων αναζήτησης - εξόδων έχει ως εξής: 

 

Παράµετροι: 
  -Έργο (∆ιεύθυνση + Barcode) 

-Είδος Επίσκεψης 
-Ηµεροµηνία Από 

  -Ηµεροµηνία Έως  
 Έξοδοι: 
  -Τεχνικός 
  -Έργο (∆ιεύθυνση + Barcode) 
  -Είδος επίσκεψης 
  -Ώρα και Ηµεροµηνία Έναρξη 
  -Ώρα και Ηµεροµηνία Λήξης 

-∆ιάρκεια 
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Τα πεδία που ο χρήστης συµπληρώνει, είναι η αιτία επίσκεψης, 
το έργο και η χρονική περίοδος, ενώ ο πίνακας αποτελεσµάτων 
περιλαµβάνει τη διεύθυνση του έργου, τον κωδικό του, το όνοµα του 
τεχνικού που πραγµατοποίησε την επίσκεψη, το είδος της επίσκεψης, 
την ηµεροµηνία επίσκεψης και την διάρκειά της. Στην περίπτωση 
που το συνεργείο που πραγµατοποίησε την επίσκεψη αποτελείται 
από δύο άτοµα, τότε αναφέρονται τα ονόµατα και των δυο τεχνιτών. 
Η παρατήρηση αυτή ισχύει στο σύνολο των ερωτήσεων. Η φόρµα 
της ερώτησης παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα: 

 

 
Σχήµα 7.5 

 

Με την εκτέλεση της ερώτησης λαµβάνεται ο κάτωθι πίνακας 
αποτελεσµάτων: 

 

 
Σχήµα 7.6 

 

Με την ερώτηση αυτή η εταιρεία µπορεί να παρατηρήσει 
αναλυτικά το κόστος που είχε για την τεχνική υποστήριξη του κάθε 
ανελκυστήρα, αφού γνωρίζει τον αριθµό των επισκέψεων, ακριβώς 
ποιο άτοµο πραγµατοποίησε την επίσκεψη (δεν έχουν όλα τα άτοµα 
το ίδιο κόστος για την εταιρεία) και τις εργατοώρες που κατανάλωσε.  

Γνωρίζοντας πλέον τα δεδοµένα αυτά ο διευθυντής παραγωγής 
είναι σε θέση να πάρει δραστικά µέτρα για τη µείωση του κόστους 
π.χ. να προτείνει επισκευή λόγω παλαιότητας, χωρίς ο ίδιος να έχει 
επισκεφθεί το έργο. ∆ιαµορφώνει δηλαδή άποψη ανά ανελκυστήρα. 
Ο πίνακας αποτελεσµάτων µπορεί να τυπωθεί και να δοθεί στον 
πελάτη-διαχειριστή του έργου, ώστε να έχει ο τελευταίος αναλυτική 
κίνηση του ανελκυστήρα του. 
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Α2. Αθροιστική Κίνηση Ανελκυστήρα 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζει αναλυτικά πόσες επισκέψεις, µε 

νούµερο, πραγµατοποιήθηκαν από τα συνεργεία της επιχείρησης για 
οποιαδήποτε αιτία στο επιλεγµένο έργο, την επιλεγµένη περίοδο. Ο 
πίνακας παραµέτρων αναζήτησης.-.εξόδων έχει ως εξής 
 
 Παράµετροι: 

-∆ιεύθυνση + Barcode 
-Ηµεροµηνία Από 

  -Ηµεροµηνία Έως  
 Έξοδοι: 
  -Έργο (∆ιεύθυνση + Barcode) 
  -Είδος Επίσκεψης 
  -Αριθµός επισκέψεων (count *) 
 

Τα πεδία που ο χρήστης συµπληρώνει, είναι το έργο-διεύθυνσή 
του έργου και η επιθυµητή χρονική περίοδος, ενώ ο πίνακας 
αποτελεσµάτων περιλαµβάνει την διεύθυνση του έργου, τον κωδικό 
του, το είδος της επίσκεψης και τον αριθµό των επισκέψεων για κάθε 
είδος επίσκεψης. 

Σηµείωση: Η λεκτική ανάλυση του πίνακα παραµέτρων 
αναζήτησης -εξόδων έγινε µόνο για τις δυο πρώτες ερωτήσεις, ώστε 
ο αναγνώστης να κατανοήσει τη σηµασία αυτού του πίνακα. Στις 
επόµενες ερωτήσεις θα παρατίθεται µόνο ο πίνακας παραµέτρων 
αναζήτησης-εξόδων, χωρίς τη λεκτική επεξήγηση του, χάριν 
συντοµίας. Η φόρµα της ερώτησης παρουσιάζεται στο παρακάτω 
σχήµα: 

 

 
Σχήµα 7.7 

 

Με την εκτέλεση της ερώτησης λαµβάνεται ο κάτωθι πίνακας 
αποτελεσµάτων: 
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Σχήµα 7.8 

 

Η ερώτηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά µια γενίκευση της 
προηγούµενης και δίνει αναλυτική εικόνα για κάποιον ανελκυστήρα 
µε τη γλώσσα των αριθµών. Αυτή η ερώτηση αποκτάει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον όταν στην επιλογή έργων επιλέγεται αστερίσκος «*», 
οπότε ο πίνακας παρουσιάζει όλα τα έργα και τους αριθµούς των 
επισκέψεων, ανά είδος, σε αυτά και οι συγκρίσεις για το κόστος 
υποστήριξης του κάθε έργου είναι πιο άµεσες. 

 
 
Α3. Αριθµός Βλαβών Ανελκυστήρα 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζει τα έργα στα οποία 

πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες επισκέψεις για βλάβες-
επιδιορθώσεις, από ένα συγκεκριµένο όριο που θέτει η εταιρεία, την 
επιλεγµένη περίοδο, καθώς και τον αριθµό των επισκέψεων αυτών. 
Ο πίνακας παραµέτρων αναζήτησης-εξόδων της ερώτησης αυτής 
φαίνεται παρακάτω: 
 

Παράµετροι: 
  -Ηµεροµηνία Από 
  -Ηµεροµηνία Έως 

Έξοδοι: 
  -Έργο (∆ιεύθυνση + Barcode) 

-Αριθµός βλαβών 
 

Η φόρµα της ερώτησης έχει ως εξής: 
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Σχήµα 7.9 

 

Με την εκτέλεση της ερώτησης λαµβάνεται ο κάτωθι πίνακας 
αποτελεσµάτων: 

 

 
Σχήµα 7.10 

 

Το όριο των βλαβών το θέτει η διοίκηση µέσω του διευθυντή 
παραγωγής. Αφού η επιδιόρθωση είναι στην υποχρέωση της 
εταιρείας, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι µεγάλος αριθµός βλαβών για 
κάποιον ανελκυστήρα συνεπάγεται µεγάλο κόστος. Ιδανική θα ήταν 
η περίπτωση που ο ανελκυστήρας δεν παρουσιάζει περιπλοκές καιο 
οποίος λειτουργεί πάντοτε οµαλά.  

Η ερώτηση είναι πολύ κρίσιµη, καθώς επιτρέπει στην διοίκηση 
να γνωρίζει ποιοι ανελκυστήρες υπερβαίνουν το επιτρεπτό όριο και 
να πάρουν δραστικά µέτρα, προτού ο πελάτης αρχίσει να 
δυσανασχετεί. Τέτοια µέτρα µπορεί να είναι η επισκευή ή 
αντικατάσταση κάποιου εξαρτήµατος, η επίσκεψη του πιο 
εξειδικευµένου συνεργείου επιδιορθώσεων κ.τ.λ. Ταυτόχρονα, 
παρατηρώντας αυτόν τον δείκτη σε µακρά χρονικά διαστήµατα είναι 
δυνατό να παρατηρηθεί και η µεταβολή του, ώστε να εξαχθούν 
συµπεράσµατα για την ποιότητα συντήρησης κυρίως, αλλά και των 
άλλων εργασιών. Τέλος, µε την δυνατότητα αύξουσας ταξινόµησης 
µπορεί να δοθεί προτεραιότητα στην βλάβη ή την επισκευή µεταξύ 
των ανελκυστήρων που υπερβαίνουν το όριο. Σαφώς, προτεραιότητα 
έχει ο ανελκυστήρας µε τις περισσότερες επιπλοκές. 
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Α4. Απόκλιση Χρόνου Προγραµµατισµένης Εργασίας 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζει το συνολικό χρόνο που 

καταναλώθηκε από διάφορα συνεργεία για µια προγραµµατισµένη 
εργασία, όπως είναι η εγκατάσταση, η µεγάλης κλίµακας επισκευή 
και ο εκµοντερνισµός, καθώς και την απόκλιση του πραγµατικά 
καταναλωθέντος συνολικού χρόνου από τον θεωρητικό πρότυπο 
χρόνο που θέτει η διοίκηση. Για την εξαγωγή του χρόνου αυτού, 
προστίθενται όλες οι εργατοώρες όλων των συνεργείων που 
επισκέφθηκαν το έργο για τη συγκεκριµένη εργασία την επιλεγµένη 
περίοδο. Ο πίνακας παραµέτρων αναζήτησης-εξόδων έχει ως εξής: 

 
 Παράµετροι 
  -Έργο (∆ιεύθυνση + Barcode) 

-Επισκευή ή Εγκατάσταση (Ή πιο γενικά είδος      
  επίσκεψης) 
-Ηµεροµηνία Έναρξης Επισκευής ή Εγκατάστασης 

  -Ηµεροµηνία Λήξης Επισκευής ή Εγκατάστασης 
  -Πρότυπος Χρόνος 
 Έξοδοι: 
  -Έργο (∆ιεύθυνση + Barcode) 

-Επισκευή ή Εγκατάσταση (Ή πιο γενικά είδος    
  επίσκεψης) 

  -Πρότυπος Χρόνος (?) 
  -Συνολικός Χρόνος 

-Απόκλιση από Πρότυπο Χρόνο 
 
Η φόρµα της ερώτησης παρουσιάζεται ακολούθως: 
 

 
 

Σχήµα 7.11 
 

Όµοια µε πριν εξάγεται ο πίνακας αποτελεσµάτων: 
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Σχήµα 7.12 

 

Η συγκεκριµένη ερώτηση είναι πολύ χρήσιµη, καθώς ο 
διευθυντής παραγωγής παρατηρεί κατά πόσο το έργο δεν 
ανταποκρίθηκε στις εργατοηµέρες που είχε υπολογίσει και συνεπώς 
κατά πόσο έγινε υπέρβαση του κόστους. Με την επιλογή του 
αστερίσκου στο πεδίο των έργων και µε ταξινόµηση των 
αποτελεσµάτων παρατηρεί τα έργα µε τις µεγαλύτερες αποκλίσεις κι 
είναι πιθανό να εντοπίσει τις οµοιότητές τους, ώστε να µην 
επαναληφθούν. 
 
 

Α5. Ανάλυση Χρόνου Προγραµµατισµένης Εργασίας 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζει αναλυτικά το χρόνο που 

καταναλώθηκε από το κάθε συνεργείο που ασχολήθηκε σε µια 
προγραµµατισµένη εργασία, όπως αυτή εξηγήθηκε στην 
προηγούµενη ερώτηση, για την εκτέλεση αυτής της εργασίας σε 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ο πίνακας παραµέτρων 
αναζήτησης-εξόδων, έχει ως εξής: 

 
 Παράµετροι 
  -Έργο (∆ιεύθυνση + Barcode) 

-Επισκευή ή Εγκατάσταση (Ή πιο γενικά είδος  
  επίσκεψης) 
-Ηµεροµηνία Έναρξης Επισκευής ή Εγκατάστασης 

  -Ηµεροµηνία Λήξης Επισκευής ή Εγκατάστασης 
 Έξοδοι: 
  -Έργο (∆ιεύθυνση + Barcode) 

-Επισκευή ή Εγκατάσταση (Ή πιο γενικά είδος  
  επίσκεψης) 

  -Συνεργείο 
  -Σύνολο χρόνου για το συγκεκριµένο συνεργείο 
  -Αριθµός επισκέψεων του συγκεκριµένου  

  συνεργείου 
 

Η ερώτηση αυτή αποτελεί ουσιαστική συµπλήρωση της 
προηγούµενης καθώς πραγµατοποιείται ανάλυση του 
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υπολογισθέντος στην προηγούµενη ερώτηση χρόνου. Αν στην 
ανάλυση αυτή συνυπολογιστεί ότι το κάθε συνεργείο έχει 
διαφορετικό κόστος, ανάλογα µε το ποιοι το απαρτίζουν, δίνεται η 
δυνατότητα στον διευθυντή παραγωγής να κοστολογήσει µε ακρίβεια 
το κάθε έργο, µετά το πέρας αυτού, ώστε να κρίνει αν στο έργο αυτό 
η εταιρεία πήρε το αναµενόµενο κέρδος ή όχι. Σαφώς τα έργα µε την 
µεγαλύτερη απόκλιση χρόνου έχουν µεγαλύτερη προτεραιότητα στην 
αναλυτική κοστολόγησή τους, αφού τείνουν να είναι παθητικά από 
πλευράς κερδών για την εταιρεία. Μια καλή πολιτική για τον 
διευθυντή παραγωγής είναι να παρακολουθεί την απόκλιση του 
χρόνου κατά διαστήµατα στην εξέλιξη του έργου, ώστε αν ένα έργο 
τείνει να αποκλίνει να ληφθούν µέτρα, ώστε στο τέλος να µην έχει 
απόκλιση. Η φόρµα της ερώτησης αυτής και ο πίνακας των 
αποτελεσµάτων παρατίθονται παρακάτω: 

 

 
Σχήµα 7.13 

 
 

 
Σχήµα 7.14 

 

Η ερώτηση αυτή µπορεί να δώσει στον διευθυντή παραγωγής 
τη δυνατότητα να παρέχει οικονοµικά κίνητρα, ώστε ο χρόνος του 
έργου να µην υπερβεί ή και να είναι µικρότερος του πρότυπου, αφού 
γνωρίζει τη συµµετοχή του κάθε συνεργείου στην διεκπεραίωση του 
έργου και φυσικά τον πραγµατικό χρόνο που καταναλώθηκε. 

 
 

Α6. Απόκλιση Χρόνου Επίσκεψης 
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Η ερώτηση αυτή εµφανίζει για κάθε επίσκεψη βλάβης ή 
συντήρησης, πόσο αποκλίνει από τον δοθέντα πρότυπο χρόνο, που 
σαφώς θέτει η διοίκηση. Ο πίνακας παραµέτρων αναζήτησης-εξόδων 
έχει ως εξής: 

 
Παράµετροι 
 -Είδος Επίσκεψης (Βλάβη η συντήρηση) 

  -Πρότυπος χρόνος βλάβης ή επίσκεψης 
 Έξοδοι: 
  -Συνεργείο 
  -Έργο (∆ιεύθυνση + Barcode) 

 -Είδος Επίσκεψης (Βλάβη η συντήρηση) 
  -∆ιάρκεια visit 
  -Απόκλιση από Πρότυπο Χρόνο 
 

Η φόρµα ερώτησης έχει τη µορφή που φαίνεται παρακάτω: 

 
Σχήµα 7.15 

 

Με την εκτέλεση της ερώτησης εξάγεται ο πίνακας 
αποτελεσµάτων: 

 

 
Σχήµα 7.16 

Η ερώτηση αυτή είναι πολύ χρήσιµη για τον διευθυντή 
παραγωγής, καθώς όταν ο χρόνος επιδιόρθωσης έχει µεγάλη 
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απόκλιση, για κάποιο συνεργείο και για κάθε του επίσκεψη, 
αυτόµατα σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο συνεργείο δεν έχει τις 
απαραίτητες τεχνικές γνώσεις ή δεν εργάζεται µε τον επιθυµητό 
ρυθµό. Η λύση µπορεί να είναι σεµινάρια τεχνικών γνώσεων.  

Στην περίπτωση της συντήρησης η κατάσταση είναι 
διαφορετική, καθώς η εργασία του τεχνικού δεν µπορεί να εκτιµηθεί, 
αφού ο ανελκυστήρας ήδη λειτουργούσε οµαλά. Κάθε συντηρητής 
έχει µια λίστα συγκεκριµένων επισκέψεων ανά ηµέρα, ενώ ο χρόνος 
παραµονής µε σκοπό την ορθή εκτέλεση της συντήρησης καθορίζεται 
από τη διοίκηση. Είναι συχνό φαινόµενο τα συνεργεία, στην 
προσπάθειά τους να τελειώσουν την εργασία της ηµέρα 
γρηγορότερα, για ευνόητους λόγους, να µειώνουν συνειδητά το 
χρόνο παραµονής στο έργο, χωρίς η διοίκηση να µπορεί να το 
γνωρίζει. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ποιότητας 
συντήρησης, τη διαµαρτυρία του πελάτη, την αύξηση των βλαβών 
και συνεπώς του κόστους κ.τ.λ.  

Επίσης, αν η εταιρεία θελήσει να δώσει οικονοµικά κίνητρα µε 
σκοπό την αύξηση της παραγωγής, µέσω της αύξησης των 
επισκέψεων ανά ηµέρα, η ποιότητα θα πέσει ακόµη περισσότερο. Με 
την βοήθεια της ερώτησης αυτής το πρόβληµα της διασφάλισης της 
ποιότητας επιλύεται, ενώ κέρδος έχουν και η εταιρεία και το 
συνεργείο. Το µεν συνεργείο γιατί µπορεί να διεκδικήσει τα 
οικονοµικά κίνητρα που πλέον µπορεί να δώσει η εταιρεία, εφόσον οι 
χρόνοι παραµονής στο έργο δεν αποκλίνουν, η δε εταιρεία 
επιτυγχάνει µε τον τρόπο αυτό αύξηση της παραγωγής χωρίς αύξηση 
του ανθρώπινου δυναµικού της. 
 
 

Τ1. Μέση Τιµή Ώρας Έναρξης / Λήξης Εργασίας 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζει την µέση τιµή ώρας έναρξης της 

πρώτης εργασίας-επίσκεψης, ανά ηµέρα, και τη µέση τιµή ώρας 
λήξης της τελευταίας εργασίας, ανά ηµέρα, για τον επιλεγµένο 
τεχνικό και την επιλεγµένη περίοδο. Ο πίνακας παραµέτρων 
αναζήτησης-εξόδων για την υλοποίηση αυτής της ερώτησης είναι ο 
παρακάτω: 

 

Παράµετροι:   
-Τεχνικός 

  -Ηµεροµηνία Από 
  -Ηµεροµηνία Έως 
 Έξοδοι: 
  -Τεχνικός 
  -Μέση Ώρα Έναρξης  
          -Μέση ώρα λήξης 
                  -Μέση διάρκεια εργασίας 

Η φόρµα της ερώτησης και ο πίνακας αποτελεσµάτων που 
προκύπτει µε την εκτέλεσή της έχουν ως εξής: 
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Σχήµα 7.17 

 
 

 
Σχήµα 7.18 

 

Η σκοπιµότητα της ύπαρξης της ερώτησης αυτής έχει να κάνει 
µε τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου. Η τήρηση του ωραρίου 
καθίσταται ως ένα από τους πλέον κρίσιµους δείκτες στα πλαίσια µιας 
επιχείρησης και ιδιαίτερα σε εταιρείες που το ποσοστό των 
ανθρώπινων πόρων καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των πόρων της 
επιχείρησης, όπως συµβαίνει σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Ο 
έλεγχος του ωραρίου γίνεται ακόµη πιο δύσκολη διαδικασία, όταν οι 
εστίες εργασίες είναι πολλές και εντοπίζονται εκτός της έδρας της 
επιχείρησης, οπότε και όλο το προσωπικό είναι διασκορπισµένο σε 
εξωτερικές εργασίες.  

Ιδιαίτερα σε τεχνικής φύσεως εταιρείες παροχής υπηρεσιών, 
όπου όντως µπορούν να προκύψουν τεχνικές δυσκολίες, οπότε η 
ποσότητα εργασίας δεν συνάδει µε τη διάρκεια της εργασίας, ο 
έλεγχος της τήρησης του ωραρίου είναι µάλλον αδύνατος. Εκεί 
µάλιστα εντοπίζονται και οι περισσότερες χαµένες, για την εταιρεία, 
εργατοώρες και η µείωση της παραγωγής και της παραγωγικότητας. 
Με την ερώτηση αυτή το πρόβληµα επιλύεται και ταυτόχρονα 
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αυξάνεται η παραγωγή και η παραγωγικότητα µε αποτέλεσµα τη 
µείωση του κόστους. Συνεπώς, η εταιρεία γίνεται πιο ανταγωνιστική.  

Πέρα όµως από τα οικονοµικά οφέλη, η εταιρεία έχει ένα 
τεράστιο όφελος, τον έλεγχο των πόρων της. ∆εν στηρίζεται έτσι η 
βιωσιµότητά της στην ευσυνειδησία του προσωπικού της, ενώ 
επικρατεί αξιοκρατία, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό τις εντάσεις και 
τις αψιµαχίες των συνεργείων µε τον διευθυντή παραγωγής για 
θέµατα που άπτονται του ωραρίου.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι έχει γίνει διάκριση 
µεταξύ καθηµερινών και σαββατοκύριακων, καθώς όταν εκτελείται 
εργασία Σάββατο ή Κυριακή οι απαιτήσεις του ωραρίου δεν είναι 
όπως στις καθηµερινές και συνεπώς χωρίς τη διάκριση αυτή οι µέσες 
τιµές για τις καθηµερινές θα θίγονταν.  

 
 

Τ2. Μέσος Χρόνος Ανά Αιτία Επίσκεψης 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζει το µέσο χρόνο παραµονής του 

επιλεγµένου τεχνικού σε όλες τις επισκέψεις που έχει 
πραγµατοποιήσει στη διάρκεια της επιλεγµένης περιόδου για 
οποιαδήποτε αιτία. Ο πίνακας παραµέτρων αναζήτησης-εξόδων για 
την υλοποίηση αυτής της ερώτησης έχει ως εξής: 

 
Παράµετροι: 

-Τεχνικός 
-Ποια µέση τιµή  

  -Ηµεροµηνία Από 
  -Ηµεροµηνία Έως  
  -Είδος Επίσκεψης 
  -∆ιεύθυνση Έργου(Πελάτη) + Barcode 
 Έξοδοι: 
  -Τεχνικός 
  -Έργο (∆ιεύθυνση + Barcode) 
  -Είδος Επίσκεψης 

 -Μέσος Χρόνος Παραµονής 
 
Η φόρµα της ερώτησης έχει τη µορφή που φαίνεται στην 

παρακάτω σελίδα: 
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Σχήµα 7.19 

 

Με την εκτέλεση της ερώτησης εξάγεται ο πίνακας 
αποτελεσµάτων: 

 

 
Σχήµα 7.20 

 

Η ερώτηση αυτή, όπως και η προηγούµενη, είναι 
προσανατολισµένη στα ποιοτικά, ποσοτικά και χρονικά 
χαρακτηριστικά της εργασίας των ατόµων και όχι σε τέτοιου είδους 
χαρακτηριστικά ανά ανελκυστήρα ή ανά αιτία επίσκεψης, όπως ήταν 
η µορφή των πρώτων ερωτήσεων.  

Η ερώτηση αυτή µπορεί να θεωρηθεί ότι συµπληρώνει την Α6 
που αναφέρεται στην Απόκλιση Χρόνου Εργασίας και η οποία ελέγχει 
τους χρόνους, ανά αιτία επίσκεψης, ανά έργο. Η Α6 περιορίζεται 
όµως στη συντήρηση και την βλάβη ενώ η Τ2 αναφέρεται σε 
οποιαδήποτε αιτία επίσκεψης.  

Επίσης, µε τη βοήθεια της Τ2, ο διευθυντής παραγωγής είναι σε 
θέση να δώσει οικονοµικά κίνητρα για αύξηση της παραγωγής από 
τους τεχνικούς, παρατηρώντας κατά πόσο ο µέσος χρόνος 
παραµονής στο έργο είναι ο επιθυµητός, όπως συµβαίνει και µε την 
Α6. Ωστόσο, το µεγάλο πλήθος επισκέψεων και ο µέσος όρος 
επιτρέπουν στον τεχνικό να πραγµατοποιεί χρονικές παρασπονδίες σε 
κάποιες επισκέψεις, τις οποίες και «διορθώνει» σε κάποιες άλλες.  
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Η διοίκηση όµως επιθυµεί υψηλή ποιότητα σε κάθε επίσκεψη, 
ενώ τον πελάτη δεν τον απασχολεί κατά πόσο το συνεργείο που 
υποστηρίζει τεχνικά τον δικό του ανελκυστήρα ανταποκρίνεται στο 
µέσο όρο χρόνου που θέτει η εταιρεία, από τη στιγµή που ο ίδιος 
θεωρεί ότι οι παρεχόµενες σε αυτόν υπηρεσίες δεν είναι υψηλού 
επιπέδου. Για το λόγο αυτό απαιτείται η εκτέλεση και της Α6 
ερώτησης, η οποία υπολογίζει τυχόν χρονικές αποκλίσεις ανά 
ανελκυστήρα.  

Έτσι, µπορεί να παρατηρηθεί η περίπτωση ενός τεχνικού, ο 
οποίος, ενώ να ανταποκρίνεται απόλυτα, βάσει των µέσων χρόνων 
του, στις απαιτήσεις της εταιρείας, σε ορισµένες επισκέψεις να έχει 
τεράστιες χρονικές αποκλίσεις. Προφανώς, ο τεχνικός αυτός δεν 
δικαιούται να εισπράξει πριµ παραγωγικότητας από την εταιρεία. 
Συνεπώς, η Τ2 µε την Α6 αλληλοσυµπληρώνονται. 
 
 

Τ3. Μέσος Χρόνος Ανά Αιτία Επίσκεψης Ανά Έργο 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζει τον µέσο χρόνο παραµονής του 

επιλεγµένου τεχνικού στο επιλεγµένο έργο, για συγκεκριµένη αιτία 
επίσκεψης, σε καθορισµένη από τον διευθυντή παραγωγής, περίοδο. 
Ο πίνακας παραµέτρων αναζήτησης-εξόδων φαίνεται παρακάτω: 

 
Παράµετροι: 

-Τεχνικός 
-Ποια µέση τιµή  

  -Ηµεροµηνία Από 
  -Ηµεροµηνία Έως  
  -Είδος Επίσκεψης 
  -∆ιεύθυνση Έργου(Πελάτη) + Barcode 
 Έξοδοι: 
  -Τεχνικός 
  -Έργο (∆ιεύθυνση + Barcode) 
  -Είδος Επίσκεψης 
  -Μέσος Χρόνος Παραµονής 

 
Η φόρµα της ερώτησης αυτής και ο πίνακας αποτελεσµάτων 

που προκύπτει από την εκτέλεσή της, έχουν ως εξής: 
 
Για έναν τεχνικό και ένα έργο την επιλεγµένη περίοδο: 
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Σχήµα 7.21 

 
 

 
Σχήµα 7.22 

 

Για όλους τους τεχνικούς και για όλα τα έργα την επιλεγµένη 
περίοδο: 

 

 
Σχήµα 7.23 
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Σχήµα 7.24 

 

Η ερώτηση αυτή είναι πολύ χρήσιµη, καθώς παρέχει στον 
διευθυντή παραγωγής στατιστικά επεξεργασµένα δεδοµένα, όχι µόνο 
ανά τεχνικό ή ανά αιτία επίσκεψης, αλλά ταυτόχρονα ανά τεχνικό, 
ανά αιτία επίσκεψης, ανά έργο. Με την επιλογή του αστερίσκου στο 
πεδίο των έργων, για επιλεγµένο τεχνικό και συγκεκριµένη αιτία 
επίσκεψης, η ερώτηση δίνει αποτελέσµατα τα οποία και 
ταξινοµούνται.  

Έτσι, ο διευθυντής παραγωγής παρατηρεί ότι ο ίδιος τεχνικός 
για συγκεκριµένη αιτία επίσκεψης (επί το πλείστον βλάβη) έχει 
µεγάλο µέσο χρόνο παραµονής σε κάποια έργα και µικρό σε κάποια 
άλλα. Παρατηρώντας τα έργα στα οποία η παραµονή του συνεργείου 
είναι µεγάλη και γνωρίζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων 
αυτών, µπορεί να προβεί σε συµπεράσµατα για τις τεχνικές γνώσεις 
του τεχνικού, ώστε να προβεί σε διεξαγωγή σεµιναρίων 
επιµόρφωσης. ∆ηλαδή, ο υπεύθυνος τµήµατος είναι σε θέση να 
παρατηρήσει ότι ο συγκεκριµένος τεχνικός δυσκολεύεται στην 
επιδιόρθωση ανελκυστήρων που χρησιµοποιούν π.χ αυτόµατο 
ηλεκτρονικό σύστηµα εντοπισµού της θέσης του ανελκυστήρα.  

Ταυτόχρονα, αν η επιλεγµένη περίοδος της ερώτησης είναι 
µόλις µια ηµέρα, ο µέσος χρόνος παραµονής στο έργο ταυτίζεται µε 
τον χρόνο παραµονής του τεχνικού ανά αιτία επίσκεψης ανά έργο. 
Έτσι, ο υπεύθυνος τµήµατος πλέον γνωρίζει πόσο χρόνο παρέµεινε 
το συνεργείο που έστειλε σε ένα έργο, για την εκτέλεση µιας 
συγκεκριµένης εργασίας, ώστε να µπορεί να την κοστολογήσει µε 
ακρίβεια.  

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτέλεση της 
ερώτησης για χρονική διάρκεια µιας ηµέρας µπορούν να 
επιβεβαιωθούν και από την ερώτηση Α1, η οποία παρέχει την 
Αναλυτική Κίνηση Ανά Ανελκυστήρα, όχι όµως σε συνδυασµό µε ένα 
µόνο συνεργείο, όπως συµβαίνει µε την Τ3, αλλά για όλους τους 
τεχνικούς που πιθανώς πραγµατοποίησαν επίσκεψη στο 
συγκεκριµένο έργο. Μπορεί συνεπώς να ειπωθεί ότι η Α1 µε την Τ3 
εν µέρη αλληλοσυµπληρώνονται. 
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Τ4. Μέσος Χρόνος Μεταξύ Έργων 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζει τη µέση τιµή του χρόνου µεταξύ 

δυο επισκέψεων του επιλεγµένου τεχνικού για την επιλεγµένη 
περίοδο. Ο πίνακας παραµέτρων αναζήτησης-εξόδων της ερώτησης 
αυτής έχει ως ακολούθως: 

 
 Παράµετροι: 

-Τεχνικός 
-Ποια µέση τιµή θέλει 

  -Ηµεροµηνία Από 
  -Ηµεροµηνία Έως 
 Έξοδοι: 
  -Τεχνικός 
  -Μέσος χρόνος µεταξύ δύο έργων 
 

  
Η φόρµα της ερώτησης, όπως αυτή προβάλλεται στην οθόνη 

του υπολογιστή, έχει ως εξής: 
 

 
Σχήµα 7.25 

 

Με την εκτέλεσής της εξάγεται ο παρακάτω πίνακας 
αποτελεσµάτων: 

 

 
Σχήµα 7.26 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες ενότητες, το µεγάλο 
πρόβληµα για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών που το ανθρώπινο 
δυναµικό τους απασχολείται σε εξωτερικές εργασίες, είναι ότι δεν 
µπορεί να ελεγχθεί η παραγωγή του. Ιδιαίτερα όταν ένα συνεργείο 
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οφείλει να πραγµατοποιήσει σε µια ηµέρα περισσότερες από µια 
επισκέψεις ο έλεγχος των µετακινήσεών του είναι αδύνατος.  

Η εταιρεία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ακριβώς πότε 
ολοκλήρωσε µία επίσκεψη και πότε ξεκίνησε την επόµενή του 
εργασία. Αν σε αυτά προστεθεί και η κυκλοφοριακή κίνηση που 
πιθανώς να συναντήσει ο τεχνικός κατά την µετακίνησή του από το 
ένα έργο στο άλλο, η κατάσταση τίθεται για την εταιρεία εκτός 
ελέγχου. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που τα συνεργεία 
επικαλούνται για τις πολύωρες µετακινήσεις του την κυκλοφοριακή 
κίνηση, ακόµη και σε περιπτώσεις που τα προς επίσκεψη έργα 
βρίσκονται αντικριστά, σε οπτική επαφή µεταξύ τους. Έτσι, η µέση 
τιµή του χρόνου µεταξύ των επισκέψεων παρέχει µια πραγµατική 
εικόνα στον διευθυντή παραγωγής για τις µετακινήσεις των 
συνεργείων , καθώς δεν µπορεί πάντα τα έργα να είναι αντικριστά, ή 
πάντα να έχει κίνηση κ.τ.λ.  

Ταυτόχρονα, ο κάθε τεχνικός δεν έχει πλέον την δυνατότητα 
να εκτελεί στην διάρκεια του ωραρίου του εργασίες που τον αφορούν 
προσωπικά, εκµεταλλευόµενος τις µετακινήσεις του και 
επικαλούµενος µονίµως τον κυκλοφοριακό συνωστισµό. Σε 
περίπτωση που το συνεργείο δεν έχει πρόθεση να µειώσει την 
παραγωγή του, σεβόµενο τις εργασίες που του αναθέτει η εταιρεία, ο 
διευθυντής παραγωγής µπορεί να προβεί σε συµπεράσµατα 
παρατηρώντας τον µέσο χρόνο µετακινήσεων. Χαρακτηριστική είναι 
η περίπτωση των συντηρήσεων, οι οποίες και είναι οι πλέον 
προγραµµατισµένες εργασίες. Ο κάθε συντηρητής φέρει λίστα-
δροµολόγιο επισκέψεων που πρέπει να πραγµατοποιήσει.  

Σε περίπτωση που ο τεχνικός αυτός πραγµατικά εργάζεται 
ευσυνείδητα, ωστόσο ο χρόνος µεταξύ των έργων είναι µεγάλος, η 
διοίκηση πρέπει να αναθεωρήσει το συγκεκριµένο δροµολόγιο 
µεταβάλλοντας την σειρά των επισκέψεων που αναγράφονται σε 
αυτό, ώστε η διαδροµή που θα πρέπει ο τεχνικός να ακολουθήσει για 
την διεκπεραίωση όλων των εργασιών που του έχουν ανατεθεί να 
είναι η βέλτιστη. Να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό, ότι ο χρόνος µεταξύ 
δυο έργων υπολογίζεται από τη διαφορά χρόνου µεταξύ της έναρξης 
µιας εργασίας και της λήξης της προηγούµενης.  

Για να µην αλλοιώνονται τα στατιστικά, η διαδικασία 
υπολογισµού του µέσου χρόνου µετακίνησης πραγµατοποιείται 
ξεχωριστά ανά ηµέρα. Έτσι, µεταξύ της τελευταίας εργασίας µιας 
ηµέρας και της πρώτης επίσκεψης την αµέσως επόµενη ηµέρα δεν 
νοείται µετακίνηση. 
 
 

Τ5. Αναλυτικές Επισκέψεις Τεχνικού 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζει αναλυτικά ποιες επισκέψεις για την 

επιλεγµένη αιτία, έχει πραγµατοποιήσει κάποιος συγκεκριµένος 
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τεχνικός την επιλεγµένη περίοδο. Ο πίνακας παραµέτρων 
αναζήτησης-εξόδων έχει ως εξής: 

 
 Παράµετροι: 

-Τεχνικός 
-Είδος Επίσκεψης 
-Ηµεροµηνία Από 

  -Ηµεροµηνία Έως  
 Έξοδοι: 
  -Τεχνικός 
  -Έργο (∆ιεύθυνση + Barcode) 
  -Είδος επίσκεψης 
  -Ώρα και Ηµεροµηνία Έναρξη 
  -Ώρα και Ηµεροµηνία Λήξης 
  -∆ιάρκεια  
    

Η φόρµα της ερώτησης και ο πίνακας αποτελεσµάτων που 
προκύπτει από την εκτέλεσή της φαίνονται παρακάτω: 

 

 
Σχήµα 7.27 

 
 

 
Σχήµα 7.28 

 

Η ερώτηση αυτή είναι χρήσιµη για τον διευθυντή παραγωγής, 
καθώς µπορεί να παρατηρήσει, ανά αιτία, όλες τις επισκέψεις που 
πραγµατοποίησε ο τεχνικός. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που στο πεδίο 
«αιτία επίσκεψης» επιλεγεί αστερίσκος «*», ο διευθυντής παραγωγής 
παρατηρεί όλες τις επισκέψεις του τεχνικού, την διεύθυνση της κάθε 
µιας και την διάρκειά της. Έτσι, είναι σε θέση να αξιολογήσει την 
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εργασία του τεχνικού και να τον επιβραβεύσει ή να του κάνει 
συστάσεις.  

Παρατηρεί, ο αρµόδιος, τον χρόνο µετακίνησης από έργο σε 
έργο και γνωρίζοντας ο ίδιος τις αποστάσεις µπορεί να κρίνει. 
Εντοπίζει το χρόνο που κατανάλωσε σε κάθε επίσκεψη κ.τ.λ. Η 
ερώτηση αυτή, σε συνδυασµό µε την επόµενη που θα αναλυθεί, 
παρέχει τη δυνατότητα στον διευθυντή παραγωγής να δώσει 
οικονοµικά κίνητρα για την αύξηση της παραγωγής και της 
παραγωγικότητας. 
 
 

Τ6. Αθροιστικές Επισκέψεις Τεχνικού 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζει πόσες επισκέψεις, για κάθε αιτία, 

έχει πραγµατοποιήσει ο επιλεγµένος τεχνικός σε µια συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο. Ο πίνακας παραµέτρων αναζήτησης-εξόδων έχει ως 
εξής: 

 
 Παράµετροι: 

-Τεχνικός 
-Ηµεροµηνία Από 

  -Ηµεροµηνία Έως  
 Έξοδοι: 
  -Τεχνικός 
  -Είδος Επίσκεψης 
  -Αριθµός επισκέψεων (count *) 

 
Η φόρµα της ερώτησης έχει την παρακάτω µορφή: 
 

 
Σχήµα 7.29 

 

Με την εκτέλεση της ερώτησης προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας 
αποτελεσµάτων: 
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Σχήµα 7.30 
 

Η ερώτηση αυτή ουσιαστικά πηγάζει από την προηγούµενη, την 
οποία και συµπληρώνει, ώστε ο διευθυντής παραγωγής να έχει µια 
εικόνα για τον κάθε τεχνικό µε τη γλώσσα των αριθµών, χωρίς να 
είναι υποχρεωµένος να αθροίζει τα εξαγόµενα της προηγούµενης 
ερώτησης. Όπως αναφέρθηκε, µε την ύπαρξη των δυο αυτών 
ερωτήσεων, ο διευθυντής παραγωγής µπορεί να δώσει οικονοµικά 
κίνητρα για αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, 
εφόσον, χρησιµοποιώντας και άλλες ερωτήσεις του συστήµατος, 
ελέγχει τα ποιοτικά και χρονικά χαρακτηριστικά της εργασίας των 
τεχνικών (έλεγχος πρότυπων χρόνων κ.τ.λ.).  

Ταυτόχρονα και οι τεχνικοί µπορούν να διεκδικήσουν το πριµ 
παραγωγής χωρίς να αισθάνονται ότι αυτό απειλείται σε κάθε αλλαγή 
προγράµµατος που θέτει η εταιρεία, οπότε και δηµιουργούν εντάσεις 
και φέρουν αντιρρήσεις στο να ανταποκριθούν σε αυτές τις αλλαγές. 
Κλασική είναι η περίπτωση που η εταιρεία αναφέρει σε κάποιο τεχνίτη 
ότι αν υλοποιήσει έναν συγκεκριµένο αριθµό π.χ. συντηρήσεων στη 
διάρκεια του µήνα και εφόσον τηρούνται οι χρονικές απαιτήσεις που 
αυτή θέτει, θα εισπράξει κάποιο χρηµατικό ποσό. Στην διάρκεια του 
µήνα, λόγω των αναγκών της, η εταιρεία στέλνει τον τεχνικό αυτό σε 
µη προγραµµατισµένες επισκέψεις, π.χ. µια βλάβη στην περιοχή που 
ήδη βρίσκεται ο τεχνικός, οπότε αυτός διαµαρτύρεται, θεωρώντας ότι 
µε τον τρόπο αυτό η εταιρεία του στερεί το δικαίωµα να διεκδικήσει 
το πριµ, καθώς του καταναλώνει µη προγραµµατισµένο χρόνο.  

Η ερώτηση αυτή επιλύει το πρόβληµα, καθώς σε περίπτωση 
που ο τεχνικός δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον αριθµό των 
απαιτούµενων για το πριµ επισκέψεων, εξαιτίας και άλλων 
επισκέψεων που αυτός πραγµατοποίησε, ο διευθυντής παραγωγής το 
παρατηρεί και συµψηφίζοντας κατάλληλα τις επισκέψεις του κρίνει αν 
ο τεχνικός δικαιούται το χρηµατικό έπαθλο. Συνεπώς, η ερώτηση 
αυτή σε συνδυασµό µε την προηγούµενη δίνει τη δυνατότητα 
παροχής οικονοµικών κινήτρων στους τεχνικούς µε σκοπό την 
αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας ή ακόµα και της 
αξιοκρατικής πλέον προαγωγής των τεχνικών, βάσει της εργασίας 
που εκτελούν. 
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Τ7. Αθροιστικές Υπερωρίες Απογευµάτων 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζει πόσα απογεύµατα υπερωριακά 

εργάστηκε ο κάθε τεχνικός την επιλεγµένη περίοδο. Ο πίνακας 
παραµέτρων αναζήτησης-εξόδων έχει την παρακάτω µορφή: 

 
Παράµετροι: 

-Ηµεροµηνία Από 
  -Ηµεροµηνία Έως 
 Έξοδοι: 
  -Τεχνικός 
  -Αριθµός απογευµάτων 
 

Η φόρµα της ερώτησης και τα εξαγόµενα αποτελέσµατα από 
την εκτέλεσή της φαίνονται παρακάτω: 

 

 
Σχήµα 7.31 

 
 

 
Σχήµα 7.32 

 

Για την εταιρεία, η υπερωριακή χρέωση του απογεύµατος 
αρχίζει να υφίσταται µετά τη λήξη του ωραρίου που αυτή έχει θέσει, 
σε καθηµερινή βάση, σύµφωνα πάντα και µε τους νόµους που 
αναφέρονται στα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Από τη στιγµή που ο 
τεχνικός παραµένει στο έργο πέραν της λήξης του ωραρίου, 
δικαιούται να εισπράξει το ανάλογο αντίτιµο. Κάθε µήνα οι τεχνικοί 
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έχουν συµπληρώσει έναν αριθµό απογευµάτων, τα οποία και 
δικαιούνται να πληρωθούν από την εταιρεία.  

Τα αποτελέσµατα αυτής της ερώτησης παρατηρεί το 
λογιστήριο, που είναι υπεύθυνο για τις πληρωµές του προσωπικού, 
το οποίο και καταβάλει στους τεχνικούς τα επιπλέον χρήµατα που 
δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται διαρκής ενηµέρωση για τον αριθµό 
των απογευµάτων του προσωπικού από τον διευθυντή παραγωγής. Ο 
έλεγχος της διάρκειας όµως του κάθε απογεύµατος είναι ένα θέµα 
υψηλής σηµασίας, ωστόσο δεν είναι στην αρµοδιότητα του 
λογιστηρίου της εταιρείας. Την αρµοδιότητα αυτή έχει ο διευθυντής 
παραγωγής ή ο διευθυντής προσωπικού, ο οποίος και ενηµερώνεται 
για τη διάρκεια του κάθε απογεύµατος κάθε τεχνικού µε τη βοήθεια 
της παρακάτω ερώτησης, η οποία και συµπληρώνει την 
περιγραφείσα.  
 
 

Τ8. Αναλυτικές Υπερωρίες Απογευµάτων 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζεται ποια απογεύµατα εργάστηκε ο 

επιλεγµένος τεχνικός την επιλεγµένη περίοδο καθώς και την διάρκεια 
της κάθε υπερωρίας. Ο πίνακας παραµέτρων αναζήτησης-εξόδων 
είναι ο ακόλουθος: 

 
 Παράµετροι: 
  -Τεχνικός 

-Ηµεροµηνία Από 
  -Ηµεροµηνία Έως 
 Έξοδοι: 
  -Τεχνικός 
  -Ηµεροµηνία 
  -Αριθµός ωρών το συγκεκριµένο απόγευµα 
   

Η φόρµα της ερώτησης έχει ως εξής: 
 

 
Σχήµα 7.33 
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Με την εκτέλεση της ερώτησης εµφανίζεται στην οθόνη του 
υπολογιστή ο παρακάτω πίνακας αποτελεσµάτων: 

 

 
Σχήµα 7.34 

 

Το πρόβληµα του ελέγχου τήρησης του ωραρίου, που 
επιλύθηκε µε την ερώτηση Τ1, µέσω του υπολογισµού της µέσης 
τιµής ώρας έναρξης της πρώτης εργασίας της ηµέρας και τη µέση 
τιµή ώρας λήξης της τελευταίας εργασίας εντός του κανονικού 
ωραρίου, προσπαθεί να επιλύσει η συγκεκριµένη ερώτηση σε επίπεδο 
υπερωριακής εργασίας.  

Η διάρκεια του απογεύµατος, όπως το έχει ορίσει η διοίκηση 
της εταιρείας, είναι καθορισµένη, ενώ σκοπός της απογευµατινής 
υπερωρίας είναι η ολοκλήρωση µιας εργασίας, εφόσον απαιτείται 
σχετικά λίγος επιπλέον χρόνος για την διεκπεραίωσή της, ώστε να 
µην απαιτηθεί εκ νέου επίσκεψη του συνεργείου στο ίδιο έργο για 
µικρής διάρκειας εργασία. Επίσης, η υπερωριακή εργασία είναι µια 
λύση αύξησης της παραγωγής, χωρίς την αύξηση του προσωπικού, 
σε περιόδους φόρτου εργασίας για την εταιρεία.  

Συνεπώς, επιβάλλεται ο έλεγχος τήρησης της διάρκειας της 
υπερωρίας, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τον έλεγχο της τήρησης 
του ωραρίου. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που οι εργαζόµενοι, 
αφού δεν είναι εφικτό να ελεγχθούν για την ώρα λήξης της 
τελευταίας εργασίας τους, όχι µόνο δεν τηρούν το κανονικό ηµερήσιο 
ωράριο, αλλά δηλώνουν στο λογιστήριο και στον διευθυντή 
παραγωγής ότι εργάστηκαν υπερωριακά. Στοιχεία που αυξάνουν τις 
χαµένες εργατοώρες µε ταυτόχρονη αύξηση του κόστους εργασίας . 
 
 

Τ9. Αθροιστικές Υπερωρίες Σαββατοκύριακου 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζει πόσα Σάββατα ή Κυριακές 

εργάστηκε υπερωριακά ο κάθε τεχνικός την επιλεγµένη περίοδο. Ο 
πίνακας παραµέτρων αναζήτησης-εξόδων φαίνεται παρακάτω: 
 Παράµετροι: 
  -Τεχνικός ή άθροισµα όλων 

-Ηµεροµηνία Από 
  -Ηµεροµηνία Έως 
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 Έξοδοι: 
  -Τεχνικός 
  -Αριθµός Σ/Κ 
 

Η φόρµα της ερώτησης και τα αποτελέσµατα που εξάγονται 
από την εκτέλεσή της έχουν ως εξής: 

 

 
Σχήµα 7.35 

 
 

 
Σχήµα 7.36 

 

Η ερώτηση αυτή, όπως και η Τ7 απευθύνεται περισσότερο στο 
λογιστήριο της εταιρείας, το οποίο φέρει την ευθύνη της ορθής 
πληρωµής του προσωπικού. Όπως και στις προηγούµενες δυο 
ερωτήσεις, την ευθύνη για τον έλεγχο της τήρησης της διάρκειας της 
υπερωρίας φέρει ο διευθυντής παραγωγής ή ο υπεύθυνος 
προσωπικού.  

Ο έλεγχος όµως αυτός καθίσταται ουσιαστικά σε µια απλή 
διαδικασία κατόπιν υπάρξεως της ερώτησης Τ1, µε την οποία 
ελέγχεται το ωράριο και στην οποία έχει ήδη γίνει η διάκριση µεταξύ 
των καθηµερινών και των Σαββατοκύριακων. Συνεπώς, η Τ1 και η Τ9 
αλληλοσυµπληρώνονται, ενώ ο υπεύθυνος του λογιστηρίου δεν είναι 
υποχρεωµένος σε καθηµερινή ενόχληση-ενηµέρωση από το 
διευθυντή παραγωγής. 
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Σ0. Στοιχεία Συνεργείου 
 

Η ερώτηση αυτή εµφανίζει τους τεχνικούς που απαρτίζουν ή 
απάρτιζαν κάποιο συγκεκριµένο συνεργείο καθώς και την ηµεροµηνία 
δηµιουργίας του τελευταίου. Ο πίνακας παραµέτρων αναζήτησης-
εξόδων είναι ο παρακάτω: 

Παράµετροι: 
  -Κωδικός συνεργείου 
 Έξοδοι: 
  -Ονόµατα τεχνικών 
  -Ηµεροµηνία ∆ηµιουργίας Συνεργείου 

 
Η φόρµα της ερώτησης και ο πίνακας αποτελεσµάτων που 

εξάγονται από την εκτέλεση της ερώτησης αυτής έχουν ως εξής: 
 

 
Σχήµα 7.37 

 

 
Σχήµα 7.38 

 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα περί εισαγωγής εγγραφών 
στο πληροφοριακό σύστηµα, τα τεχνικά συνεργεία µπορεί να 
µεταβάλλονται. Έτσι, κάθε φορά που αλλάζουν τα άτοµα που 
απαρτίζουν ένα συνεργείο, πραγµατοποιείται εισαγωγή νέου 
συνεργείου, στο οποίο και αντιστοιχεί κάποιος αύξων αριθµός.  
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Ο αριθµός αυτός χρησιµοποιείται στον πίνακα αποτελεσµάτων 
τόσο της ερώτησης Α5, η οποία εµφανίζει αναλυτικά τον χρόνο που 
καταναλώθηκε από κάθε συνεργείο, και όχι από κάθε τεχνικό, για 
κάποια συγκεκριµένη εργασία, όσο και από την ερώτηση Α6, η οποία 
υπολογίζει αποκλίσεις από δοθέντα πρότυπο χρόνο για αιτία 
επίσκεψης βλάβη ή συντήρηση. Έτσι, ο διευθυντής παραγωγής 
παρατηρώντας έναν αριθµό συνεργείου στα αποτελέσµατα των 
παραπάνω ερωτήσεων, είναι σε θέση µέσω αυτής της ερώτησης, της 
Σ0, να γνωρίζει ποιοι τεχνικοί συµµετείχαν σε αυτό το συνεργείο. 

 
 

Τ0. Στοιχεία Τεχνικού. 
 
Η ερώτηση αυτή εµφανίζει τα γενικά στοιχεία του επιλεγµένου 

τεχνικού. Ο πίνακας παραµέτρων αναζήτησης-εξόδων έχει ως εξής: 
 

 Παράµετροι: 
  -Όνοµα τεχνικού 
 Έξοδοι: 
  -Τα πάντα για τον συγκεκριµένο τεχνικό 

 
Η φόρµα της ερώτησης .έχει την παρακάτω µορφή : 
 

 
Σχήµα 7.39 

 
 

Η φόρµα µε την προβολή των στοιχείων του τεχνικού, η οποία 
εµφανίζεται µε την εκτέλεση της παραπάνω ερώτησης, φαίνεται στην 
επόµενη σελίδα. 
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Σχήµα 7.40 

 

Η ερώτηση αυτή ουσιαστικά δεν αναλύει ούτε επεξεργάζεται 
δεδοµένα, όπως οι προηγούµενες. Χρησιµοποιείται για την προβολή 
της φόρµας µε τα στοιχεία του τεχνικού µε σκοπό την ενηµέρωση 
του διευθυντή παραγωγής ή του λογιστηρίου. Τα στοιχεία αυτά 
εισάγονται και ενηµερώνονται µε διαδικασίες εισαγωγής και 
ενηµέρωσης εγγραφών που αναλύθηκαν σε προηγούµενη ενότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο  
Ανάλυση και Σχεδίαση Βάσης ∆εδοµένων 

συστήµατος 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή  

 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η βάση δεδοµένων του 

πληροφοριακού συστήµατος. Για τις ανάγκες του συστήµατος 
δηµιουργήθηκαν 12 tables. Τα tables µε τα γνωρίσµατά τους 
φαίνονται στο παρακάτω σχήµα, το οποίο αποτελεί και την βάση 
δεδοµένων του συστήµατος . Στην συνέχεια θα περιγραφούν και οι 
τύποι των πεδίων των tables. 
 

Σχήµα 8.1 
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Περιγραφή βάσης δεδοµένων και σύνδεση πινάκων 
  

Στην παρακάτω ενότητα και όπως φαίνεται στο σχήµα της Β.∆. 
παρουσιάζεται η σύνδεση των παραπάνω tables για την δηµιουργία 
του συστήµατος  
 
 

Συσχέτιση tables Technician-Techgroupstechnicians. 
 
Ένας 1:Ν τύπος συσχέτισης µεταξύ των tables Technicians 

(τεχνίτης) και Techgroupstechnicians (οµάδα συνεργείου), γιατί ένας 
Τεχνικός µπορεί να ανήκει σε περισσότερες από µία οµάδες 
συνεργείων (π.χ. ο Τεχνίτης Α µε τον Τεχνίτη Β δηµιουργούν το 
συνεργείο Α και ο Τεχνίτης Α µε τον Τεχνίτη Γ δηµιουργούν το 
συνεργείο Β), ενώ µια οµάδα συνεργείου έχει συγκεκριµένους 
τεχνικούς. 

 
 
Συσχέτιση tables TechGroupsTechnicians-TechGroups. 
 
Ένας Ν:1 τύπος συσχέτισης µεταξύ των tables 

TechGroupsTechnicians (οµάδα συνεργείου) και TechGroups 
(χαρακτηριστικά συνεργείου), γιατί µια οµάδα συνεργείου µπορεί να 
δηµιουργηθεί πολλές φορές (π.χ. ο Τεχνίτης Α µε τον Τεχνίτη Β 
δηµιουργούν το συνεργείο Α το οποίο δηµιουργήθηκε στις 8/10/04, 
και αποτελεί συνεργείο εγκατάστασης. Το ίδιο όµως συνεργείο 
µπορεί να ξαναδηµιουργηθεί στις 15/10/04 και να αποτελεί 
συνεργείο συντήρησης), ενώ τα χαρακτηριστικά κάθε συνεργείου 
είναι µοναδικά (π.χ. το συνεργείο που δηµιουργήθηκε στις 8/10/04 
και είναι συνεργείο εγκατάστασης είναι το συνεργείο Α και 
απαρτίζεται από τον Τεχνίτη Α και τον Τεχνίτη Β). 

 
 
Συσχέτιση tables TechGroups-MalfunctionCallsInciden. 
 
Ένας 1:Ν τύπος συσχέτισης µεταξύ των tables TechGroups 

(συνεργείο) και MalfunctionCallsInciden (στοιχεία κλήσης), γιατί ένα 
συνεργείο µπορεί να λάβει πολλές κλήσεις για να πραγµατοποιήσει 
επισκέψεις, ενώ µια κλήση, την συγκεκριµένη ώρα δίνεται σε ένα 
συνεργείο. 

 
 

Συσχέτιση tables MalfunctionCallsInciden – 
MalfunctionIncidentCategories . 

 
Ένας Ν:1 τύπος συσχέτισης µεταξύ των tables 

MalfunctionCallsInciden(στοιχεία κλήσης) και 
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MalfunctionIncidentCategories  (περιστατικό κλήσης), γιατί ένα 
στοιχείο κλήσης αφορά συγκεκριµένο είδος περιστατικού (κλήση 
Ε.Μ.Π. ή για συντήρηση, ή για βλάβη, ή για εγκατάσταση), ενώ ένα 
είδος περιστατικού µπορεί να αφορά πολλές διαφορετικές κλήσεις 
(π.χ. και το Ε.Μ.Π. και η Γ.Α.∆.Α. έχουν κλήση για βλάβη). 

 
 
Συσχέτιση tables MalfunctionCallsInciden-MalfunctionCalls. 
 
Ένας Ν:1 τύπος συσχέτισης µεταξύ των tables 

MalfunctionCallsInciden (στοιχείο κλήσης) και MalfunctionCalls 
(καταγραφή περιστατικού), γιατί ένα στοιχείο κλήσης αφορά 
συγκεκριµένη καταγραφή περιστατικού, ένα όµως περιστατικό 
µπορεί να καταγραφεί περισσότερες από µία φορές, όσες και οι 
φορές της κλήσης. 

 
 
Συσχέτιση tables Customers- MalfunctionCalls. 
 
Ένας 1:Ν τύπος συσχέτισης µεταξύ των tables Customers 

(πελάτης) και MalfunctionCalls(καταγραφή περιστατικού), γιατί ένας 
πελάτης µπορεί να έχει περισσότερες από µια καταγραφές 
περιστατικού, ενώ µια συγκεκριµένη καταγραφή περιστατικού αφορά 
έναν συγκεκριµένο πελάτη (π.χ. η Γ.Α.∆.Α. µπορεί να έχει σαν 
καταγραφή περιστατικού το Ν23 και το Ν53 ενώ το Ν23 ανήκει 
αποκλειστικά στον πελάτη Γ.Α.∆.Α.) 

 
 
Συσχέτιση tables Machines- TechGroups. 
 
Ένας 1:Ν τύπος συσχέτισης µεταξύ των tables Machines 

(τερµατικό)  και TechGroups (συνεργείο), γιατί ένα τερµατικό µπορεί 
να το χρησιµοποιεί οποιοδήποτε συνεργείο, ενώ ένα συνεργείο έχει 
συγκεκριµένο τερµατικό (π.χ. το συνεργείο Α στις 11/10 έχει το Τ1, 
το συνεργείο Β στις 12/10 έχει επίσης το Τ1. Το Τ1 όµως ανήκε µόνο 
στο συνεργείο Β στις 12/10 και δεν θα µπορούσε να ανήκε και στο 
συνεργείο Γ. 

 
 
Συσχέτιση tables Machines-Visits. 
 
Ένας 1:Ν τύπος συσχέτισης µεταξύ των tables Machines 

(τερµατικό) και Visits (επίσκεψη), γιατί ένα τερµατικό µπορεί να 
επισκέπτεται ταυτόχρονα πολλούς ανελκυστήρες (π.χ. ένα 
κατάστηµα µπορεί να έχει περισσότερους από έναν ανελκυστήρα). 
Κάθε επίσκεψη όµως χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριµένο 
τερµατικό (η επίσκεψη Ν23 του Ν1 ανελκυστήρα της Γ.Α.∆.Α. έγινε 
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από το τερµατικό Τ2, ενώ το τερµατικό Τ2 εκείνη τη χρονική στιγµή 
επισκέφτηκε και τους λοιπούς ανελκυστήρες του κτιρίου).  

 
 
Συσχέτιση tables Visits-VisitCategories. 
 
Ένας Ν:1 τύπος συσχέτισης µεταξύ των tables Visits 

(επίσκεψη) και VisitCategories (σκοπός επίσκεψης), γιατί µια 
επίσκεψη ενός ανελκυστήρα αφορά συγκεκριµένο σκοπό επίσκεψης 
(ή συντήρηση, ή βλάβη, ή εγκατάσταση, ή πληρωµή), ενώ ένα είδος 
επίσκεψης µπορεί να αφορά περισσότερες από µια επισκέψεις (π.χ. η 
επίσκεψη Ν25 και Ν32 του ανελκυστήρα της Γ.Α.∆.Α. έγιναν για τον 
ίδιο λόγο, για βλάβη). 

Συσχέτιση tables Visits-Sites. 
 
Ένας Ν:1 τύπος συσχέτισης µεταξύ των tables Visits 

(επίσκεψη) και Sites (περιοχή), γιατί µια επίσκεψη ενός 
ανελκυστήρα γίνεται σε συγκεκριµένη περιοχή εφόσον ο 
ανελκυστήρας βρίσκεται σε συγκεκριµένη περιοχή, µια περιοχή όµως 
µπορεί να έχει περισσότερες από µία επισκέψεις, γιατί σε µια περιοχή 
βρίσκονται περισσότεροι από έναν ανελκυστήρες. 

 
 
Συσχέτιση tables Sites-Elevators. 
 
Ένας Ν:1 τύπος συσχέτισης µεταξύ των tables Sites (περιοχή) 

και Elevators (ανελκυστήρας), γιατί όµοια µε τον τύπο συσχέτισης 
Visits-Sites, ένας ανελκυστήρας βρίσκεται σε συγκεκριµένη περιοχή, 
ενώ σε µια περιοχή µπορεί να βρίσκονται περισσότεροι από έναν 
ανελκυστήρες. 

 
 

 
Ορισµός του τύπου των πεδίων των πινάκων  
 

Για τον πίνακα πελάτης ορίζονται τα γνωρίσµατα: κωδικός, 
όνοµα-επίθετο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο1, τηλέφωνο2, 
ηµεροµηνία εγκατάστασης, διεύθυνση, Τ.Κ, κ.λπ όπως φαίνεται 
παρακάτω: 

 
CUSTOMERS 

CUSTOMERID(KEY) BIGINT NOT NULL 
CUSTOMERNAME VARCHAR(50)  
CUSTOMERADDRESS VARCHAR(50)  
CUSTOMERAFM VARCHAR(9)  
PHONENUMBER1 VARCHAR(10)  
PHONENUMBER2 VARCHAR(10)  
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                 CUSTOMERS(Συνέχεια..) 
REGISTRATIONDATETIME DATETIME NOT NULL 
ADDRESSSTREET VARCHAR(50)  
ADDRESSNUMBER VARCHAR(10)  
ADDRESSZIPCODE VARCHAR(5)  
ADDRESSMUNICIPCODE INT NOT NULL 

Πίνακας 8.1 
 

Για τον  πίνακα ανελκυστήρας ορίζονται τα γνωρίσµατα: 
κωδικός_ανελκυστήρα, barcode ανελκυστήρα, όπως φαίνεται 
παρακάτω: 
 

ELEVATORS 
ELEVATORID(KEY) BIGINT NOT NULL 
ELEVATORBARCODE VARCHAR(50)  

Πίνακας 8.2 
 

Για τον πίνακα τερµατικό ορίζονται τα γνωρίσµατα: 
κωδικός_τερµατικού, serialnumber_τερµατικού, όπως φαίνεται 
παρακάτω: 

 
MACHINES 

MACHINEID(KEY) SMALLINT NOT NULL 
MACHINESERIAL VARCHAR(50)  

Πίνακας 8.3 
 

Για τον πίνακα περιστατικού κλήσης ορίζονται τα γνωρίσµατα: 
κωδικος_περιστατικού και καταγραφή περιστατικού, όπως φαίνεται 
παρακάτω: 
 

MALFUNCTIONINCIDENTCATEGORIES 
INCIDENTCATEGORYID TINYINT NOT NULL 
INCIDENTCATEGORYNAME CHAR(10)  

Πίνακας 8.4 
 

Για τον πίνακα τεχνίτης ορίζονται τα γνωρίσµατα: κωδικός_ 
τεχνίτη, ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, Α.Φ.Μ, 
ηµεροµηνία πρόσληψης, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ, όπως φαίνεται 
παρακάτω: 
 

TECHNICIANS 
TECHNICIANID (KEY) SMALLINT NOT NULL 
FIRSTNAME VARCHAR(50)  
MIDDLENAME VARCHAR(50)  
LASTNAME VARCHAR(50)  
PHONEHOME VARCHAR(10)  
PHONEMOBILE VARCHAR(10)  
PHONECOMPANY VARCHAR(10)  
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                TECHNICIANS(Συνέχεια..) 
TECHNICIANAFM VARCHAR(9)  
TECHNICIANIKA VARCHAR(10)  
RECRUITMENTDATETIME DATETIME  
ADDRESSSTREET VARCHAR(50)  
ADDRESSNUMBER VARCHAR(10)  
ADDRESSZIPCODE VARCHAR(5)  
ADDRESSMUNICIPCODE INT  

Πίνακας 8.5 
 

Για τον πίνακα σκοπός επίσκεψης ορίζονται τα γνωρίσµατα: 
κωδικός σκοπού επίσκεψης και περιγραφή επίσκεψης, όπως φαίνεται 
παρακάτω: 

  
VISITCATEGORIES 

VISITCATEGORYID(KEY) INT NOT NULL 
VISITCATEGORYNAME VARCHAR(20)  

Πίνακας 8.6 
 

Για τον πίνακα καταγραφή περιστατικού ορίζονται τα 
γνωρίσµατα: κωδικός κλήσης, κωδικός πελάτη, κατάσταση 
περιστατικού και ώρα κλήσης, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
MALFUNCTIONCALLS 

CALLID (KEY) BIGINT NOT NULL 
CUSTOMERID BIGINT NOT NULL 
MALFUNCTIONSTATUS TINYINT NOT NULL 
CALLDATETIME DATETIME NOT NULL 

Πίνακας 8.7 
 

Για τον πίνακα περιοχή ορίζονται τα γνωρίσµατα: κωδικός 
περιοχής κωδικός πελάτη, κωδικός ανελκυστήρα, ηµεροµηνία 
εγκατάστασης ανελκυστήρα, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
SITES 

SITEID (KEY) BIGINT NOT NULL 
CUSTOMERID BIGINT NOT NULL 
ELEVATORID BIGINT NOT NULL 
INSTALLATIONDATETIME DATETIME NOT NULL 

Πίνακας 8.8 
 

Για τον πίνακα συνεργείο ορίζονται τα γνωρίσµατα: κωδικός 
συνεργείου, κωδικός τερµατικού, ηµεροµηνία δηµιουργίας 
συνεργείου, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
TECHGROUPS 

TECHGROUPID (KEY) BIGINT NOT NULL 
MACHINEID SMALLINT NOT NULL 
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               TECHGROUPS(Συνέχεια..) 
ASSIGNMENTDATETIME DATETIME NOT NULL 

Πίνακας 8.9 
   

Για τον πίνακα οµάδα συνεργείου ορίζονται τα γνωρίσµατα: 
κωδικός οµάδας συνεργείου, κωδικός τεχνίτη, όπως φαίνεται 
παρακάτω: 

 
TECHGROUPSTECHNICIANS 

TECHGROUPID (KEY) BIGINT NOT NULL 
TECHNICIANID(KEY) SMALLINT NOT NULL 

Πίνακας 8.10 
 

Για τον πίνακα επίσκεψη ορίζονται τα γνωρίσµατα: κωδικός 
επίσκεψης, κωδικός τερµατικού, κωδικός περιοχής, ώρα έναρξης, 
ώρα λήξης, σκοπός  επίσκεψης, όπως φαίνεται παρακάτω: 
 

VISITS 
VISITID (KEY) BIGINT NOT NULL 
MACHINEID SMALLINT NOT NULL 
SITEID BIGINT NOT NULL 
STARTDATETIME DATETIME NOT NULL 
ENDDATETIME DATETIME NOT NULL 
VISITCATEGORYID INT NOT NULL 

Πίνακας 8.11 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
Συµπεράσµατα 
 

Με την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στα προηγούµενα 
κεφάλαια, γίνεται κατανοητό, ότι η ανάπτυξη του περιγραφόµενου 
συστήµατος στα πλαίσια της παρούσης διπλωµατικής εργασίας 
πραγµατοποιείται µε σκοπό την συλλογή πληροφοριών µεγάλου 
όγκου και υψηλής ποιότητας από εταιρείες παροχής υπηρεσιών, που 
αφορούν σε ποιοτικά, χρονικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της 
εργασίας των ατόµων που απασχολούν. Έτσι, µε την στατιστική 
επεξεργασία των πληροφοριών αυτών, η διοίκηση της εταιρείας 
καθίσταται δυνατό να προβαίνει σε αποφάσεις µε στόχο τη βέλτιστη 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, το οποίο αποτελεί το 
µεγαλύτερο ποσοστό των πόρων αυτών των επιχειρήσεων. Η 
ανάπτυξη του παραπάνω συστήµατος επιχειρήθηκε να θεµελιωθεί 
µέσω µια πλήρως αυτοµατοποιηµένης και τυποποιηµένης διαδικασίας 
για κάθε επί µέρους τµήµα του συστήµατος, η οποία και διασφαλίζει 
την ορθή λειτουργία του. 

Πιο συγκεκριµένα, η ανάπτυξη αυτού του συστήµατος 
πραγµατοποιήθηκε για µια εταιρεία ανελκυστήρων και κυλιόµενων 
κλιµάκων µεγάλης πελατειακής βάσης και υψηλού ρυθµού 
ανάπτυξης, η οποία εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του προσωπικού 
της, κυρίως σε επίπεδο παραγωγής, αναζητούσε διεξόδους για τη 
συλλογή πληροφοριών για ποιοτικά, χρονικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά των συνεργείων και των έργων της. Με την 
εφαρµογή αυτού του συστήµατος, η εταιρεία είναι σε θέση, αρχικά 
µέσω της διαδικασίας συλλογής των πληροφοριών, να επιτύχει τα 
εξής: 

• Να συλλέγει δεδοµένα για τα ποσοτικά και χρονικά 
χαρακτηριστικά της εργασίας των ατόµων που απασχολεί, 
παρόλο που η παραγωγική διαδικασία εκτελείται εκτός της 
έδρας της επιχείρησης. 
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• Να παρακολουθεί την πορεία των έργων. 

• Η συλλογή της πληροφορίας να γίνεται µέσω µιας πλήρως 
ηλεκτρονικής και αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας, η οποία 
δεν επιδέχεται ουσιαστική ανθρώπινη παρέµβαση. 
Χρησιµοποιείται η λέξη ουσιαστική, καθώς τα άτοµα εισάγουν 
δεδοµένα στο σύστηµα και θεωρητικά επεµβαίνουν σ’ αυτό. 
Ωστόσο, τα δεδοµένα που εισάγουν, όπως είδος εργασίας 
κ.λ.π. είναι είτε αµελητέα στο σύνολο των δεδοµένων, είτε 
δοµηµένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην υπάρχει όφελος 
για τους τεχνικούς για ενδεχόµενη σκόπιµη λανθασµένη 
ενηµέρωση. Έτσι, η ποιότητα της πληροφορίας είναι σε πολύ 
υψηλό επίπεδο. 

• Με την εφαρµογή του συστήµατος σε όλα τα τµήµατά της, 
µέσω της προµήθειας φορητών τερµατικών σε όλα τα 
συνεργεία της, κατορθώνει να συλλέγει µεγάλο όγκο 
πληροφορίας. 

• Είναι σε θέση να συλλέγει δεδοµένα απ’ ευθείας από τα 
επιτελικά άτοµα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας 
τους, χωρίς να παρεµβάλλονται οι υπεύθυνοι των έργων, οι 
οποίοι και αλλοιώνουν πολλές φορές την ποιότητα της 
πληροφορίας. Έτσι, ο αριθµός των υπεύθυνων των έργων 
µπορεί να µειωθεί, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό τα 
λειτουργικά έξοδα της εταιρείας, καθώς η µοναδική τους 
αρµοδιότητα εστιάζεται πλέον στην παροχή τεχνικών οδηγιών 
στα συνεργεία για την επιτυχή περάτωση των έργων. 

• Κ.τ.λ. 
 
Σε δεύτερο στάδιο, µέσω του πληροφοριακού συστήµατος, η εταιρεία 
δύναται: 
 

• Να αναλύσει στατιστικά τα χαρακτηριστικά εργασίας του 
κάθε εργαζόµενου. 

• Να αξιολογήσει την πορεία του έργου, κυρίως µετά την 
ολοκλήρωσή του, µε σκοπό να παρατηρήσει κατά πόσο 
τηρήθηκαν οι ποιοτικές, χρονικές και οι οικονοµικές 
απαιτήσεις που η διοίκηση είχε θέσει. 

• Να διαµορφώσει δείκτες απόδοσης. 

• Κ.τ.λ. 
 
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι το σύστηµα συλλογής και 
επεξεργασίας πληροφοριών που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 
παρούσας διπλωµατικής εργασίας, ανταποκρίνεται στις ανάγκες µίας 
εταιρείας ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων, καθώς: 
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• Παρέχει τη δυνατότητα συλλογής δεδοµένων µεγάλου 
όγκου, υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. 

• ∆ύναται να επεξεργαστεί τα δεδοµένα αυτά για τη 
διαµόρφωση δεικτών. 

 
Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση της εταιρείας είναι σε θέση, µέσω της 
παρακολούθησης των µεταβολών των παραπάνω δεικτών να προβεί: 
 

• Στην αξιολόγηση των επιµέρους τµηµάτων της. 
 

• Στον εντοπισµό πιθανών προβληµάτων ή δυσλειτουργιών. 
 

• Σε συγκεκριµένες πολιτικές για την αύξηση της 
παραγωγής της και της παραγωγικότητας των εργαζοµένων 
της (π.χ. δηµιουργία συστήµατος οικονοµικών κινήτρων, 
εφόσον µπορεί να ελεγχθεί η ποιότητα της εργασίας των 
ατόµων). 

 

• Σε αξιολόγηση παλαιότερων στόχων και σε οριοθέτηση 
νέων. 

 

• Σε ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρησιακού σχεδιασµού. 
 
Βέβαια, ο τρόπος µε τον οποίο η κάθε διοίκηση ερµηνεύει τις 
µεταβολές των δεικτών είναι διαφορετικός. Ωστόσο, οποιαδήποτε 
στρατηγική ακολουθήσει µια εταιρεία ή οποιαδήποτε απόφαση 
λάβουν τα στελέχη της, είναι προσανατολισµένη: 
 

• Στη µεγιστοποίηση των κερδών της εταιρείας. 
 

• Στο να καθίσταται η επιχείρηση ανταγωνιστική και 
βιώσιµη. 

 

• Στη διεύρυνση του µεριδίου της στην αγορά που 
δραστηριοποιείται. 

 
 
 
Προοπτικές και επεκτασιµότητα του συστήµατος 
 

Όπως έγινε κατανοητό από την προηγούµενη ενότητα, η 
αρωγή που παρέχει το σύστηµα συλλογής και επεξεργασίας 
πληροφοριών στη διοίκηση µιας εταιρείας ανελκυστήρων για τη 
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λήψη αποφάσεων, την ανάπτυξη στρατηγικής και τον επιχειρησιακό 
σχεδιασµό, είναι πολύτιµη. 

Η ανάπτυξη αυτού του συστήµατος όµως αποκτά ακόµη 
µεγαλύτερη σηµασία, καθώς δεν περιορίζεται στα όρια των εταιρειών 
ανελκυστήρων, αλλά βρίσκει εφαρµογή, µε ελάχιστες τροποποιήσεις, 
σε οποιαδήποτε τεχνική ή µη εταιρεία παροχής υπηρεσιών, στην 
οποία η παραγωγική διαδικασία εκτελείται εκτός της έδρας της 
επιχείρησης, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει καταγεγραµµένη 
πελατειακή βάση. Τέτοια µπορεί να είναι µια εταιρεία προµήθειας και 
εγκατάστασης µηχανολογικού εξοπλισµού, εγκατάστασης λογισµικού 
και υποστήριξης δικτύων κ.τ.λ. 

Η επεκτασιµότητά του δεν περιορίζεται µόνο στα πεδία 
εφαρµογής του συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας 
πληροφοριών, αλλά και στο ίδιο το σύστηµα. Το µοντέλο που 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι 
µια πρώτη προσέγγιση για τη συλλογή πληροφορίας στο χώρο των 
εταιρειών παροχής υπηρεσιών και παρέχει ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα. 

 Ωστόσο, το παραπάνω σύστηµα παρουσιάζει µεγάλο 
ενδιαφέρον σε επιχειρησιακό και ακαδηµαϊκό επίπεδο. Αυτό, έγκειται 
στο γεγονός ότι το κάθε τµήµα του συστήµατος είναι επεκτάσιµο, 
ενώ ταυτόχρονα οι σχετικές µε αυτό τεχνολογίες αναπτύσσονται µε 
ραγδαίους ρυθµούς. Έτσι, η επεκτασιµότητα του συστήµατος σε κάθε 
τµήµα του, στην περίπτωση της εφαρµογής του σε εταιρεία 
ανελκυστήρων έχει ως ακολούθως: 

 

• ∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων 
 

Στη διαδικασία της συλλογής των δεδοµένων, τα φορητά 
τερµατικά µε αναγνώστη γραµµικού κώδικα µπορούν να 
αντικατασταθούν από τερµατικά που συλλέγουν την πληροφορία 
ασύρµατα, µέσω του συστήµατος Αναγνώρισης Ασύρµατης 
Συχνότητας (Radio Frequency Identification-RFID). Αυτό βέβαια 
προϋποθέτει και την αντικατάσταση των ετικετών από RFTAQS, που 
είναι οι ποµποί που στέλνουν το σήµα στα τερµατικά. Έτσι, το άτοµο 
δεν θα µεσολαβεί στη διαδικασία ανάγνωσης της πληροφορίας, όπως 
συµβαίνει µε τα barcode reader, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται 
λιγότερες ενέργειες από τους τεχνικούς, µειώνοντας µε τον τρόπο 
αυτό τα σφάλµατα. Ταυτόχρονα, τα τερµατικά τεχνολογίας RFID 
έχουν µικρότερο κόστος αγοράς, καθώς δεν φέρουν barcode reader, 
παρά έναν απλό ασύρµατο δέκτη. 

 
• Τερµατικά 

 
Πέραν της αντικατάστασης των τερµατικών, που αναφέρθηκε 

προηγουµένως, η βάση δεδοµένων που αυτά φέρουν είναι δυνατό να 
επεκταθεί µε δυνατότητα για ακόµη περισσότερες πληροφορίες. 
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Μπορεί να αναπτυχθεί menu µε περισσότερες επιλογές, ώστε µε 
κατάλληλη µοντελοποίηση, από την εταιρεία, όλων των εργασιών 
της, να παρέχεται η δυνατότητα για αναλυτικότερη πληροφόρηση, 
όσον αφορά το είδος της εργασίας (π.χ. ακριβή αιτία βλάβης, 
εξάρτηµα που χρήζει αντικατάστασης κ.λ.π.) 

 
• Επικοινωνία Τερµατικού - Η/Υ 

 
Η επικοινωνία αυτή είναι επιθυµητό να πραγµατοποιείται 

απευθείας µεταξύ τερµατικού και πληροφοριακού συστήµατος, χωρίς 
την ύπαρξη ενδιάµεσου προγράµµατος για την αρχική επικοινωνία 
τερµατικού-Η/Υ. Επίσης, η µεταφορά των συλλεγόµενων από τα 
τερµατικά δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα και αντίστροφα, 
καθίσταται δυνατό να πραγµατοποιηθεί µέσω ασύρµατης 
επικοινωνίας, τεχνολογίας bluetooth, ασύρµατου δικτύου, µέσω 
modem για αποστολή των δεδοµένων απ’ ευθείας από το έργο σε 
πραγµατικό χρόνο κ.τ.λ. 

 
• Πληροφοριακό Σύστηµα 

 
Το πληροφοριακό σύστηµα, αφού ενηµερωθεί µε τα επιπλέον 

δεδοµένα που µπορούν να συλλέγουν τα τερµατικά, καθίσταται 
δυνατό να εξάγει ακόµη περισσότερα αποτελέσµατα µε στατιστική 
επεξεργασία των δεδοµένων αυτών, µέσω των κατάλληλων SQL 
ερωτήσεων. Έτσι, π.χ για αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά µε 
το είδος της εργασίας, ή µε το εξάρτηµα που προκάλεσε τη βλάβη 
κ.τ.λ., µπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση να οδηγηθεί σε 
συµπεράσµατα για την ποιότητα των εξαρτηµάτων της, να 
αξιολογήσει τους προµηθευτές της κ.τ.λ. 
 

Από τα παραπάνω, εξάγεται το συµπέρασµα, ότι το σύστηµα 
συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών για τη βέλτιστη διαχείριση 
ανθρώπινων πόρων σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών που 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής αυτής εργασίας, όχι 
µόνο ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τις οποίες αναπτύχθηκε, αλλά 
ταυτόχρονα παρέχει µεγάλες δυνατότητες επέκτασης, οι οποίες 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο σε τεχνολογικό, όσο και σε 
επιχειρησιακό και ακαδηµαϊκό επίπεδο. 
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T-Sql Πρόγραµµα 
 
∆ηµιουργία της βάσης δεδοµένων του υποσυστήµατος διαχείρισης 
πελατών και τεχνικών. 
 
IF EXISTS (SELECT name FROM master.dbo.sysdatabases WHERE 
name = N'PA') 
 DROP DATABASE [PA] 
GO 
 
CREATE DATABASE [PA]  ON (NAME = N'PA_Data', FILENAME = 
N'C:\Documents and 
Settings\Administrator\Desktop\Pappas\PA_db\PA_Data.MDF' 
, SIZE = 2, FILEGROWTH = 10%) LOG ON (NAME = N'PA_Log', 
FILENAME = N'C:\Documents and 
Settings\Administrator\Desktop\Pappas\PA_db\PA_Log.LDF' , 
SIZE = 2, FILEGROWTH = 10%) 
 COLLATE Greek_CI_AS 
GO 
 
exec sp_dboption N'PA', N'autoclose', N'false' 
GO 
 
exec sp_dboption N'PA', N'bulkcopy', N'false' 
GO 
 
exec sp_dboption N'PA', N'trunc. log', N'false' 
GO 
 
exec sp_dboption N'PA', N'torn page detection', N'true' 
GO 
 
exec sp_dboption N'PA', N'read only', N'false' 
GO 
 
 
exec sp_dboption N'PA', N'concat null yields null', 
N'false' 
GO 
 
exec sp_dboption N'PA', N'auto update statistics', 
N'true' 
GO 
 
use [PA] 
GO 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[FK_MalfunctionCalls_Customers]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
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ALTER TABLE [dbo].[MalfunctionCalls] DROP CONSTRAINT 
FK_MalfunctionCalls_Customers 
GO 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[FK_Sites_Customers]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[Sites] DROP CONSTRAINT 
FK_Sites_Customers 
GO 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[FK_Sites_Elevators]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[Sites] DROP CONSTRAINT 
FK_Sites_Elevators 
GO 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[FK_TechGroups_Machines]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[TechGroups] DROP CONSTRAINT 
FK_TechGroups_Machines 
GO 
 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[FK_MalfunctionCallsIncidents_TechGroup
s]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[MalfunctionCallsIncidents] DROP 
CONSTRAINT FK_MalfunctionCallsIncidents_TechGroups 
GO 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[FK_TechGroupsTechnicians_TechGroups]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1) 
ALTER TABLE [dbo].[TechGroupsTechnicians] DROP CONSTRAINT 
FK_TechGroupsTechnicians_TechGroups 
GO 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[wrapAddress]') and xtype in (N'FN', 
N'IF', N'TF')) 
drop function [dbo].[wrapAddress] 
GO 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[PA2_InsertSite]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[PA2_InsertSite] 
GO 
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if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[PA2_SelectCustomers]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[PA2_SelectCustomers] 
GO 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[PA2_SelectSites]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[PA2_SelectSites] 
GO 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[PA2_UpdateSite]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[PA2_UpdateSite] 
GO 
 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[PA2_T2]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[PA2_T2] 
GO 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[PA2_T3]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[PA2_T3] 
GO 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[PA2_UpdateCustomer]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[PA2_UpdateCustomer] 
GO 
 
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[dbo].[PA2_UpdateTechnician]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[PA2_UpdateTechnician] 
GO 
 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[Customers] ( 
 [customerId] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
 [customerName] [varchar] (50) COLLATE Greek_CI_AS 
NOT NULL , 
 [customerAddress] [varchar] (50) COLLATE Greek_CI_AS 
NULL , 

 
143 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   
 

 [customerAFM] [varchar] (9) COLLATE Greek_CI_AS NULL 
, 
 [phoneNumber1] [varchar] (10) COLLATE Greek_CI_AS 
NOT NULL , 
 [phoneNumber2] [varchar] (10) COLLATE Greek_CI_AS 
NULL , 
 [registrationDateTime] [datetime] NOT NULL , 
 [addressStreet] [varchar] (50) COLLATE Greek_CI_AS 
NOT NULL , 
 [addressNumber] [varchar] (10) COLLATE Greek_CI_AS 
NULL , 
 [addressZipcode] [varchar] (5) COLLATE Greek_CI_AS 
NULL , 
 [addressMunicipCode] [int] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[Elevators] ( 
 [elevatorId] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
 [elevatorBarcode] [varchar] (50) COLLATE Greek_CI_AS 
NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[Machines] ( 
 [machineId] [smallint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
 [machineSerial] [varchar] (50) COLLATE Greek_CI_AS 
NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[MalfunctionIncidentCategories] ( 
 [incidentCategoryId] [tinyint] NOT NULL , 
 [incidentCategoryName] [char] (10) COLLATE 
Greek_CI_AS NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[Municipalities] ( 
 [municipalityId] [int] NOT NULL , 
 [municipalityName] [varchar] (50) COLLATE 
Greek_CI_AS NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[Queries] ( 
 [queryId] [bigint] NOT NULL , 
 [queryName] [text] COLLATE Greek_CI_AS NOT NULL , 
 [queryAppName] [varchar] (50) COLLATE Greek_CI_AS 
NULL , 
 [queryDescription] [text] COLLATE Greek_CI_AS NULL  
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) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[Technicians] ( 
 [technicianId] [smallint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
 [firstName] [varchar] (50) COLLATE Greek_CI_AS NOT 
NULL , 
 [middleName] [varchar] (50) COLLATE Greek_CI_AS NULL 
, 
 [lastName] [varchar] (50) COLLATE Greek_CI_AS NOT 
NULL , 
 [phoneHome] [varchar] (10) COLLATE Greek_CI_AS NULL 
, 
 [phoneMobile] [varchar] (10) COLLATE Greek_CI_AS 
NULL , 
 [phoneCompany] [varchar] (10) COLLATE Greek_CI_AS 
NULL , 
 [technicianAFM] [varchar] (9) COLLATE Greek_CI_AS 
NULL , 
 [technicianIKA] [varchar] (10) COLLATE Greek_CI_AS 
NULL , 
 [recruitmentDateTime] [datetime] NULL , 
 [addressStreet] [varchar] (50) COLLATE Greek_CI_AS 
NULL , 
 [addressNumber] [varchar] (10) COLLATE Greek_CI_AS 
NULL , 
 [addressZipcode] [varchar] (5) COLLATE Greek_CI_AS 
NULL , 
 [addressMunicipCode] [int] NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[VisitCategories] ( 
 [visitCategoryId] [int] NOT NULL , 
 [visitCategoryName] [varchar] (20) COLLATE 
Greek_CI_AS NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[MalfunctionCalls] ( 
 [callId] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
 [customerId] [bigint] NOT NULL , 
 [malfunctionStatus] [tinyint] NOT NULL , 
 [callDateTime] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[Sites] ( 
 [siteId] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
 [customerId] [bigint] NOT NULL , 
 [elevatorId] [bigint] NOT NULL , 
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 [installationDateTime] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[TechGroups] ( 
 [techGroupId] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
 [machineId] [smallint] NOT NULL , 
 [assignmentDateTime] [datetime] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[TechGroupsTechnicians] ( 
 [techGroupId] [bigint] NOT NULL , 
 [technicianId] [smallint] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[Visits] ( 
 [visitId] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
 [machineId] [smallint] NOT NULL , 
 [siteId] [bigint] NOT NULL , 
 [startDateTime] [datetime] NOT NULL , 
 [endDateTime] [datetime] NOT NULL , 
 [visitCategoryId] [int] NOT NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[Customers] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_Customers] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [customerId] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
 
 
ALTER TABLE [dbo].[Municipalities] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_Municipalities] PRIMARY KEY  
CLUSTERED  
 ( 
  [municipalityId] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[Queries] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_Queries] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [queryId] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
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ALTER TABLE [dbo].[Technicians] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_Technicians] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [technicianId] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[VisitCategories] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_VisitCategories] PRIMARY KEY  
CLUSTERED  
 ( 
  [visitCategoryId] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[MalfunctionCalls] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_MalfunctionCalls] PRIMARY KEY  
CLUSTERED  
 ( 
  [callId] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
 
ALTER TABLE [dbo].[TechGroups] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_TechGroups] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [techGroupId] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[MalfunctionCallsIncidents] WITH 
NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_MalfunctionCallsIncidents] PRIMARY 
KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [incidentId] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TechGroupsTechnicians] WITH NOCHECK 
ADD  
 CONSTRAINT [PK_TechGroupsTechnicians] PRIMARY KEY  
CLUSTERED  
 ( 
  [techGroupId], 
  [technicianId] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[Visits] WITH NOCHECK ADD  
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 CONSTRAINT [PK_Visits] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [visitId] 
 )  ON [PRIMARY]  
GO 
 
 
ALTER TABLE [dbo].[Sites] ADD  
 CONSTRAINT [FK_Sites_Customers] FOREIGN KEY  
 ( 
  [customerId] 
 ) REFERENCES [dbo].[Customers] ( 
  [customerId] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE , 
 CONSTRAINT [FK_Sites_Elevators] FOREIGN KEY  
 ( 
  [elevatorId] 
 ) REFERENCES [dbo].[Elevators] ( 
  [elevatorId] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TechGroups] ADD  
 CONSTRAINT [FK_TechGroups_Machines] FOREIGN KEY  
 ( 
  [machineId] 
 ) REFERENCES [dbo].[Machines] ( 
  [machineId] 
 ) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[MalfunctionCallsIncidents] ADD  
 CONSTRAINT 
[FK_MalfunctionCallsIncidents_MalfunctionCalls] FOREIGN 
KEY  
 ( 
  [callId] 
 ) REFERENCES [dbo].[MalfunctionCalls] ( 
  [callId] 
 ), 
 CONSTRAINT 
[FK_MalfunctionCallsIncidents_MalfunctionIncidentCategori
es] FOREIGN KEY  
 ( 
  [incidentCategoryId] 
 ) REFERENCES [dbo].[MalfunctionIncidentCategories] ( 
  [incidentCategoryId] 
 ), 
 CONSTRAINT [FK_MalfunctionCallsIncidents_TechGroups] 
FOREIGN KEY  
 ( 
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  [techGroupId] 
 ) REFERENCES [dbo].[TechGroups] ( 
  [techGroupId] 
 ) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[TechGroupsTechnicians] ADD  
 CONSTRAINT [FK_TechGroupsTechnicians_TechGroups] 
FOREIGN KEY  
 ( 
  [techGroupId] 
 ) REFERENCES [dbo].[TechGroups] ( 
  [techGroupId] 
 ), 
 CONSTRAINT [FK_TechGroupsTechnicians_Technicians] 
FOREIGN KEY  
 ( 
  [technicianId] 
 ) REFERENCES [dbo].[Technicians] ( 
  [technicianId] 
 ) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[Visits] ADD  
 CONSTRAINT [FK_Visits_Machines] FOREIGN KEY  
 ( 
  [machineId] 
 ) REFERENCES [dbo].[Machines] ( 
  [machineId] 
 ), 
 CONSTRAINT [FK_Visits_Sites] FOREIGN KEY  
 ( 
  [siteId] 
 ) REFERENCES [dbo].[Sites] ( 
  [siteId] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE , 
 CONSTRAINT [FK_Visits_VisitCategories] FOREIGN KEY  
 ( 
  [visitCategoryId] 
 ) REFERENCES [dbo].[VisitCategories] ( 
  [visitCategoryId] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 
CREATE              PROC dbo.INS_Visit 
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   @visitId bigint, 
   @machineId smallint, 
   @siteId bigint, 
   @sdt dateTime, 
   @edt datetime, 
   @vcid smallint 
 
   
AS 
 
insert into visits 
values 
(@visitId, @machineId, @siteId, @sdt, @edt, @vcid) 
 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 
CREATE              PROC dbo.PA2_CheckCustomerSite 
    
   @customerId int 
   
AS 
 
select * from sites where customerId  = @customerId 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 
 
CREATE              PROC dbo.PA2_CheckSiteVisits 
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   @siteId int 
   
AS 
 
select * from visits where siteId  = @siteId 
 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 
 
CREATE            PROC dbo.PA2_CheckTechnicianTechGroups 
    
   @technicianId int 
   
AS 
 
select * from techGroupsTechnicians where technicianId  = 
@technicianId 
 
 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 
 
 
CREATE             PROC dbo.PA2_DeleteCustomer 
    
   @customerId int 
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AS 
 
delete from customers where customerId = @customerId 
 
 
 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
CREATE                     PROC dbo.PA2_InsertCustomer 
   @name varchar(50), 
   @addressStreet varchar(50), 
   @addressNumber varchar(10), 
   @addressZipcode varchar(5), 
   @addressMunicipCode int, 
   @AFM varchar(9), 
   @phoneNumber1 varchar(10),  
   @phoneNumber2 varchar(10), 
   @registrationDateTime dateTime, 
    
   @newId bigint OUT 
 
  
AS 
 
INSERT INTO Customers ( customerName, 
          customeraddress, 
          customerAFM, 
   phoneNumber1, 
   phoneNumber2, 
   registrationDateTime, 
   addressStreet, 
   addressNumber, 
   addressZipcode, 
   addressMunicipCode 
   ) 
values( @name, 
 NULL, 
 @AFM, 
 @phoneNumber1, 
 @phoneNumber2, 
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 @registrationDateTime, 
 @addressStreet, 
 @addressNumber, 
 @addressZipcode, 
 @addressMunicipCode 
) 
 
select @newId = IDENT_CURRENT('PA.dbo.Customers') 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 
CREATE                   PROC dbo.PA2_InsertTechnician 
   @firstName varchar(50), 
   @middleName varchar(50), 
   @lastName varchar(50), 
   @phoneHome varchar(10), 
   @phoneMobile varchar(10), 
   @phoneCompany varchar(10), 
   @AFM varchar(9), 
   @IKA varchar(9), 
   @addressStreet varchar(50), 
   @addressNumber varchar(10), 
   @addressZipcode varchar(5), 
   @addressMunicipCode int, 
   @recruitmentDateTime dateTime 
 
   
AS 
 
INSERT INTO Technicians ( 
   firstName, 
   middleName, 
   lastName, 
   phoneHome, 
   phoneMobile, 
   phoneCompany, 
   technicianAFM, 
   technicianIKA, 
   addressStreet, 
   addressNumber, 
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   addressZipcode, 
   addressMunicipCode, 
   recruitmentDateTime 
   ) 
values(  
 @firstName, 
 @middleName, 
 @lastName, 
 @phoneHome, 
 @phoneMobile, 
 @phoneCompany, 
 @AFM, 
 @IKA, 
 @addressStreet, 
 @addressNumber, 
 @addressZipcode, 
 @addressMunicipCode, 
 @recruitmentDateTime 
) 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 
 
CREATE                  PROC dbo.PA2_T0 
   @technicianId varchar(5) = '' 
    
 
   
AS 
 
select  * from Technicians t 
 
where t.technicianId LIKE @technicianId + '%' 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 
CREATE                   PROC dbo.PA2_T1 
   @skorweek int = 0, 
   @technicianId varchar(5) = '', 
   @fromDate datetime = '2001-01-01', 
   @toDate datetime = '2002-01-01' 
 
 
   
AS 
DECLARE @RC int 
if @skorweek = 0 begin 
 EXEC @RC = [PA].[dbo].[PA2_T1a] @technicianId, 
@fromDate, @toDate 
End 
else begin 
 EXEC @RC = [PA].[dbo].[PA2_T1b] @technicianId, 
@fromDate, @toDate 
end 
 
 
 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
CREATE                   PROC dbo.PA2_T2 
   @technicianId varchar(5) = '', 
   @visitCategoryId varchar(5) = '', 
   @skorweek int = 0, 
   @fromDate datetime = '2001-01-01', 
   @toDate datetime = '2002-01-01' 
    
 
   
AS 
 
DECLARE @RC int 
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if @skorweek = 0 begin 
 EXEC @RC = [PA].[dbo].[PA2_T2a] @technicianId, 
@visitCategoryId, @fromDate, @toDate 
End 
else begin 
 EXEC @RC = [PA].[dbo].[PA2_T2b] @technicianId, 
@visitCategoryId, @fromDate, @toDate 
end 
 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 
CREATE                    PROC dbo.PA2_T3 
   @technicianId varchar(5) = '', 
   @visitCategoryId varchar(5) = '', 
   @siteId varchar(5) = '', 
   @skorweek int = 0, 
   @fromDate datetime = '2001-01-01', 
   @toDate datetime = '2002-01-01' 
 
    
 
   
AS 
 
DECLARE @RC int 
if @skorweek = 0 begin 
 EXEC @RC = [PA].[dbo].[PA2_T3a] @technicianId, 
@visitCategoryId, @siteId, @fromDate, @toDate 
End 
else begin 
 EXEC @RC = [PA].[dbo].[PA2_T3b] @technicianId, 
@visitCategoryId, @siteId, @fromDate, @toDate 
end 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
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GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 
CREATE                    PROC dbo.PA2_UpdateCustomer 
    
   @customerId bigint, 
   @name varchar(50), 
   @addressStreet varchar(50), 
   @addressNumber varchar(10), 
   @addressZipcode varchar(5), 
   @addressMunicipCode int, 
   @AFM varchar(9), 
   @phoneNumber1 varchar(10),  
   @phoneNumber2 varchar(10), 
   @registrationDateTime dateTime 
 
   
AS 
update customers  
set  
 customerName = @name, 
 customeraddress = NULL, 
 customerAFM = @AFM, 
 phoneNumber1 = @phoneNumber1, 
 phoneNumber2 = @phoneNumber2, 
 registrationDateTime = @registrationDateTime, 
 addressStreet = @addressStreet, 
 addressNumber = @addressNumber, 
 addressZipcode = @addressZipcode, 
 addressMunicipCode = @addressMunicipCode 
 
where customerId = @customerId 
 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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CREATE                     PROC dbo.PA2_UpdateTechnician 
    
   @technicianId int, 
   @firstName varchar(50), 
   @middleName varchar(50), 
   @lastName varchar(50), 
   @phoneHome varchar(10), 
   @phoneMobile varchar(10), 
   @phoneCompany varchar(10), 
   @AFM varchar(9), 
   @IKA varchar(9), 
   @addressStreet varchar(50), 
   @addressNumber varchar(10), 
   @addressZipcode varchar(5), 
   @addressMunicipCode int, 
   @recruitmentDateTime dateTime 
 
   
AS 
update technicians  
set  
 firstName = @firstName, 
 middleName = @middleName, 
 lastName = @lastName, 
 phoneHome = @phoneHome, 
 phoneMobile = @phoneMobile, 
 phoneCompany = @phoneCompany, 
 technicianAFM = @AFM, 
 technicianIKA = @IKA, 
 addressStreet = @addressStreet, 
 addressNumber = @addressNumber, 
 addressZipcode = @addressZipcode, 
 addressMunicipCode = @addressMunicipCode, 
 recruitmentDateTime = @recruitmentDateTime 
 
where technicianId = @technicianId 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
CREATE             PROC dbo.SEL_GetTechnicianSiteTime 
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AS 
 
select v.technicianId, t.lastName, c.customerId, c.name, 
v.visitCategoryId, v.startTime as "Ηµερ και Ωρα 
Αφιξης_DateTime", v.endTime as "Ηµερ και Ωρα 
Αναχωρησης_DateTime", 
 convert(decimal(10,2),round(convert(decimal(10,2),da
tediff(mi,startTime,endTime))/60,3)) 
from Visits v join Technicians t on v.technicianId = 
t.technicianId 
       join Sites s on s.siteId = v.siteId 
       join Customers c on c.customerId = 
s.customerId 
       join Elevators e on e.elevatorId = 
s.elevatorId 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 
 
CREATE   PROC dbo.SYS_GetQueries 
  
AS 
SELECT * from Queries 
/* 
SELECT o.name FROM PA.dbo.sysobjects o 
WHERE xtype = 'P' and SUBSTRING(o.name,1,3) = 'SEL' 
*/ 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 

 
159 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   
 

CREATE               PROC dbo.PA2_CheckBarcodeUniqueness 
    
   @elevatorBarcode varchar(50) 
   
AS 
 
select * from elevators where elevatorBarcode = 
@elevatorBarcode 
 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 
 
 
CREATE             PROC dbo.PA2_DeleteTechnician 
    
   @technicianId int 
   
AS 
 
delete from technicians where technicianId = 
@technicianId 
 
 
 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
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CREATE                       PROC dbo.PA2_InsertMachine 
    
   @machineSerial varchar(50) 
  
AS 
 
 
 
INSERT INTO Machines (  
          machineSerial 
   ) 
values(  
 @machineSerial) 
 
 
 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 
 

 
161 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   
 

Κλάση διεπαφής - εφαρµογής ανελκυστήρων 
 
Το τµήµα αυτό του κώδικα µεταφράζει και εκτελεί ερωτήσεις και εντολές προσθήκης-
αλλαγής του υποσυστήµατος ανελκυστήρων στη βάση δεδοµένων 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using CommonObjects; 
 
namespace SitesLibrary 
{ 
  
 public class SitesDMLCommands 
 { 
  public SitesDMLCommands() 
  {} 
  public static int insertSite(object[] newSite) 
  { 
    
   DataTable dt = new DataTable(); 
   SqlParameter pId; 
 
   SqlCommand checkCommand = new 
SqlCommand("PA2_CheckBarcodeUniqueness", 
DatabaseTools.ConnectionProviders.SqlConnectionProvider.getConnectionIn
stance("(local)", "PA", "sa", "")); 
   checkCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
   pId = new SqlParameter("@elevatorBarcode", 
SqlDbType.VarChar, 50); 
   pId.Value = 
newSite[(int)SiteDataFieldName.SITE_ELEVATOR_BARCODE]; 
   checkCommand.Parameters.Add(pId); 
    
   new SqlDataAdapter(checkCommand).Fill(dt); 
  
   if(dt.Rows.Count > 0)  
    return -1; 
 
   SqlCommand insertCommand = new 
SqlCommand("PA2_InsertSite", 
DatabaseTools.ConnectionProviders.SqlConnectionProvider.getConnectionIn
stance("(local)", "PA", "sa", "")); 
   insertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
 
   SqlParameter pCustomerId = new 
SqlParameter("@customerId", SqlDbType.BigInt); 
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   SqlParameter pBarcode = new 
SqlParameter("@elevatorBarcode", SqlDbType.VarChar, 50); 
   SqlParameter pDate = new 
SqlParameter("@installationDateTime", SqlDbType.DateTime); 
 
   pCustomerId.Value = 
newSite[(int)SiteDataFieldName.SITE_CUSTOMER_ID]; 
   pBarcode.Value = 
newSite[(int)SiteDataFieldName.SITE_ELEVATOR_BARCODE]; 
   pDate.Value = 
newSite[(int)SiteDataFieldName.SITE_INSTALLATION_DATE]; 
 
   insertCommand.Parameters.Add(pCustomerId); 
   insertCommand.Parameters.Add(pBarcode); 
   insertCommand.Parameters.Add(pDate); 
    
   insertCommand.Connection.Open(); 
   int result = insertCommand.ExecuteNonQuery(); 
   insertCommand.Connection.Close(); 
 
   return result; 
  } 
  public static int updateSite(object[] site) 
  { 
   SqlCommand updateCommand = new 
SqlCommand("PA2_UpdateSite", 
DatabaseTools.ConnectionProviders.SqlConnectionProvider.getConnectionIn
stance("(local)", "PA", "sa", "")); 
   updateCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
    
   SqlParameter pSiteId = new SqlParameter("@siteId", 
SqlDbType.BigInt); 
   SqlParameter pCustomerId = new 
SqlParameter("@customerId", SqlDbType.BigInt); 
   SqlParameter pBarcode = new 
SqlParameter("@elevatorBarcode", SqlDbType.VarChar, 50); 
   SqlParameter pDate = new 
SqlParameter("@installationDateTime", SqlDbType.DateTime); 
 
   pSiteId.Value = site[(int)SiteDataFieldName.SITE_ID]; 
   pCustomerId.Value = 
site[(int)SiteDataFieldName.SITE_CUSTOMER_ID]; 
   pBarcode.Value = 
site[(int)SiteDataFieldName.SITE_ELEVATOR_BARCODE]; 
   pDate.Value = 
site[(int)SiteDataFieldName.SITE_INSTALLATION_DATE]; 
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   updateCommand.Parameters.Add(pSiteId); 
   updateCommand.Parameters.Add(pCustomerId); 
   updateCommand.Parameters.Add(pBarcode); 
   updateCommand.Parameters.Add(pDate); 
    
   updateCommand.Connection.Open(); 
   int result = updateCommand.ExecuteNonQuery(); 
   updateCommand.Connection.Close(); 
 
   return result; 
    
  } 
  public static int deleteSite(object[] site) 
  { 
   int res; 
   DataTable dt = new DataTable(); 
   SqlParameter pId;    
 
   SqlCommand checkCommand = new 
SqlCommand("PA2_CheckSiteVisits", 
DatabaseTools.ConnectionProviders.SqlConnectionProvider.getConnectionIn
stance("(local)", "PA", "sa", "")); 
   checkCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
   pId = new SqlParameter("@siteId", SqlDbType.BigInt); 
   pId.Value = site[(int)SiteDataFieldName.SITE_ID]; 
   checkCommand.Parameters.Add(pId); 
    
   new SqlDataAdapter(checkCommand).Fill(dt); 
  
   if(dt.Rows.Count > 0)  
    return -1; 
 
   SqlCommand deleteCommand = new 
SqlCommand("PA2_DeleteSite", 
DatabaseTools.ConnectionProviders.SqlConnectionProvider.getConnectionIn
stance("(local)", "PA", "sa", "")); 
   deleteCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
   pId = new SqlParameter("@siteId", SqlDbType.BigInt); 
   pId.Value = site[(int)SiteDataFieldName.SITE_ID]; 
   deleteCommand.Parameters.Add(pId); 
    
   deleteCommand.Connection.Open(); 
   res = deleteCommand.ExecuteNonQuery(); 
   deleteCommand.Connection.Close(); 
 
   if(res > 0) return 1; 
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   return 0; 
 
  } 
  public static int insertMachine(object[] newSite) 
  { 
   SqlParameter pSerial;    
 
   SqlCommand insertCommand = new 
SqlCommand("PA2_InsertMachine", 
DatabaseTools.ConnectionProviders.SqlConnectionProvider.getConnectionIn
stance("(local)", "PA", "sa", "")); 
   insertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
   pSerial = new SqlParameter("@machineSerial", 
SqlDbType.VarChar, 50); 
   pSerial.Value = 
newSite[(int)MachineDataFieldName.MACHINE_SERIAL]; 
   insertCommand.Parameters.Add(pSerial); 
    
   insertCommand.Connection.Open(); 
   int result = insertCommand.ExecuteNonQuery(); 
   insertCommand.Connection.Close(); 
 
   return result; 
  } 
 } 
} 
 
 

 
165 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   
 

Κλάση διεπαφής εφαρµογής - πελατών 
 
Το τµήµα αυτό του κώδικα µεταφράζει και εκτελεί ερωτήσεις και εντολές προσθήκης-
αλλαγής του υποσυστήµατος πελατών στη βάση δεδοµένων 
 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using CommonObjects; 
 
namespace CustomersLibrary 
{ 
  
 public class CustomersDMLCommands 
 { 
  public CustomersDMLCommands() 
  {} 
  public static int insertCustomer(object[] newCustomer) 
  { 
   SqlCommand insertCommand = new 
SqlCommand("PA2_InsertCustomer", 
DatabaseTools.ConnectionProviders.SqlConnectionProvider.getConnectionIns
tance("(local)", "PA", "sa", "")); 
   insertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
 
   SqlParameter pName = new SqlParameter("@name", 
SqlDbType.VarChar, 50); 
   SqlParameter pAddressStreet = new 
SqlParameter("@addressStreet", SqlDbType.VarChar, 50); 
   SqlParameter pAddressNumber = new 
SqlParameter("@addressNumber", SqlDbType.VarChar, 10); 
   SqlParameter pAddressZipcode = new 
SqlParameter("@addressZipcode", SqlDbType.VarChar, 5); 
   SqlParameter pAddressMunicipCode = new 
SqlParameter("@addressMunicipCode", SqlDbType.Int); 
   SqlParameter pAFM = new SqlParameter("@AFM", 
SqlDbType.Char, 9); 
   SqlParameter pPhone1 = new SqlParameter("@phoneNumber1", 
SqlDbType.VarChar, 10); 
   SqlParameter pPhone2 = new SqlParameter("@phoneNumber2", 
SqlDbType.VarChar, 10); 
   SqlParameter pDate = new 
SqlParameter("@registrationDateTime", SqlDbType.DateTime); 
 
   SqlParameter pOUT = new SqlParameter("@newId", 
SqlDbType.BigInt); 
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   pOUT.Direction = ParameterDirection.Output; 
 
   pName.Value = 
newCustomer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_NAME]; 
   pAFM.Value = 
newCustomer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_AFM]; 
   pPhone1.Value = 
newCustomer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_PHONE1]; 
   pPhone2.Value = 
newCustomer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_PHONE2]; 
   pDate.Value = 
Convert.ToDateTime(newCustomer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_REGIS
TRATION_DATE]); 
   pAddressStreet.Value = 
newCustomer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ADDRESS_STREET]; 
   pAddressNumber.Value = 
newCustomer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ADDRESS_NUMBER]; 
   pAddressZipcode.Value = 
newCustomer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ADDRESS_ZIPCODE]; 
   pAddressMunicipCode.Value = 
Convert.ToInt16(newCustomer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_MUNICIP_
CODE]); 
 
   insertCommand.Parameters.Add(pName); 
   insertCommand.Parameters.Add(pAFM); 
   insertCommand.Parameters.Add(pPhone1); 
   insertCommand.Parameters.Add(pPhone2); 
   insertCommand.Parameters.Add(pDate); 
   insertCommand.Parameters.Add(pAddressStreet); 
   insertCommand.Parameters.Add(pAddressNumber); 
   insertCommand.Parameters.Add(pAddressZipcode); 
   insertCommand.Parameters.Add(pAddressMunicipCode); 
    
   insertCommand.Parameters.Add(pOUT); 
 
   insertCommand.Connection.Open(); 
   int result = insertCommand.ExecuteNonQuery(); 
   insertCommand.Connection.Close(); 
 
   return Convert.ToInt16(pOUT.Value); 
  } 
  public static int updateCustomer(object[] customer) 
  { 
   SqlCommand updateCommand = new 
SqlCommand("PA2_UpdateCustomer", 
DatabaseTools.ConnectionProviders.SqlConnectionProvider.getConnectionIns
tance("(local)", "PA", "sa", "")); 
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   updateCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
 
   SqlParameter pId = new SqlParameter("@customerId", 
SqlDbType.BigInt); 
   SqlParameter pName = new SqlParameter("@name", 
SqlDbType.VarChar, 50); 
   SqlParameter pAddressStreet = new 
SqlParameter("@addressStreet", SqlDbType.VarChar, 50); 
   SqlParameter pAddressNumber = new 
SqlParameter("@addressNumber", SqlDbType.VarChar, 10); 
   SqlParameter pAddressZipcode = new 
SqlParameter("@addressZipcode", SqlDbType.VarChar, 5); 
   SqlParameter pAddressMunicipCode = new 
SqlParameter("@addressMunicipCode", SqlDbType.Int); 
   SqlParameter pAFM = new SqlParameter("@AFM", 
SqlDbType.VarChar, 9); 
   SqlParameter pPhone1 = new SqlParameter("@phoneNumber1", 
SqlDbType.VarChar, 10); 
   SqlParameter pPhone2 = new SqlParameter("@phoneNumber2", 
SqlDbType.VarChar, 10); 
   SqlParameter pDate = new 
SqlParameter("@registrationDateTime", SqlDbType.DateTime); 
 
   pId.Value = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ID]; 
   pName.Value = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_NAME]; 
   pAFM.Value = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_AFM]; 
   pPhone1.Value = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_PHONE1]; 
   pPhone2.Value = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_PHONE2]; 
   pDate.Value = 
Convert.ToDateTime(customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_REGISTRA
TION_DATE]); 
   pAddressStreet.Value = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ADDRESS_STREET]; 
   pAddressNumber.Value = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ADDRESS_NUMBER]; 
   pAddressZipcode.Value = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ADDRESS_ZIPCODE]; 
   pAddressMunicipCode.Value = 
Convert.ToInt16(customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_MUNICIP_COD
E]); 
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   updateCommand.Parameters.Add(pId); 
   updateCommand.Parameters.Add(pName); 
   updateCommand.Parameters.Add(pAFM); 
   updateCommand.Parameters.Add(pPhone1); 
   updateCommand.Parameters.Add(pPhone2); 
   updateCommand.Parameters.Add(pDate); 
   updateCommand.Parameters.Add(pAddressStreet); 
   updateCommand.Parameters.Add(pAddressNumber); 
   updateCommand.Parameters.Add(pAddressZipcode); 
   updateCommand.Parameters.Add(pAddressMunicipCode); 
 
   updateCommand.Connection.Open(); 
   int result = updateCommand.ExecuteNonQuery(); 
   updateCommand.Connection.Close(); 
 
   return result; 
    
  } 
  public static int deleteCustomer(object[] technician) 
  { 
   int res; 
   DataTable dt = new DataTable(); 
   SqlParameter pId;    
 
   SqlCommand checkCommand = new 
SqlCommand("PA2_CheckCustomerSite", 
DatabaseTools.ConnectionProviders.SqlConnectionProvider.getConnectionIns
tance("(local)", "PA", "sa", "")); 
   checkCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
   pId = new SqlParameter("@customerId", SqlDbType.BigInt); 
   pId.Value = 
technician[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ID]; 
   checkCommand.Parameters.Add(pId); 
    
   new SqlDataAdapter(checkCommand).Fill(dt); 
  
   if(dt.Rows.Count > 0)  
    return -1; 
 
   SqlCommand deleteCommand = new 
SqlCommand("PA2_DeleteCustomer", 
DatabaseTools.ConnectionProviders.SqlConnectionProvider.getConnectionIns
tance("(local)", "PA", "sa", "")); 
   deleteCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
   pId = new SqlParameter("@customerId", SqlDbType.BigInt); 
   pId.Value = 
technician[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ID]; 
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   deleteCommand.Parameters.Add(pId); 
    
   deleteCommand.Connection.Open(); 
   res = deleteCommand.ExecuteNonQuery(); 
   deleteCommand.Connection.Close(); 
 
   if(res > 0) return 1; 
 
   return 0; 
 
  } 
 } 
} 
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Κλάση ∆ιεπαφής και Παροχής Εντολών και Στοιχείων ∆ιαχείρισης Πελατών 
 
Το τµήµα αυτό του κώδικα πιστοποιεί και προωθεί τις εντολές διαχείρισης Πελατών 
προς το υποσύστηµα διαχείρισης του συστήµατος 
 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using CommonObjects; 
 
namespace CustomersLibrary 
{ 
  
 public class CustomerFormAddEdit : System.Windows.Forms.Form 
 { 
   
  private System.Windows.Forms.Label label9; 
  private System.Windows.Forms.Label label7; 
  private System.Windows.Forms.Label label5; 
  private System.Windows.Forms.Label label4; 
  private System.Windows.Forms.Label label1; 
  private System.Windows.Forms.Label label2; 
  private System.Windows.Forms.Label label6; 
  private System.Windows.Forms.Label label8; 
  private System.Windows.Forms.Label label10; 
  private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1; 
 
  private IParameterValueRangeProvider valueRangeProvider; 
  private static CustomerFormAddEdit mySelf; 
  private System.Windows.Forms.ComboBox 
comboBoxMunicipalities; 
  private System.Windows.Forms.DateTimePicker 
dateTimePickerRegistration; 
  private System.Windows.Forms.TextBox textBoxAFM; 
  private System.Windows.Forms.TextBox textBoxName; 
  private System.Windows.Forms.Button buttonCancel; 
  private System.Windows.Forms.Button buttonOK; 
  private System.Windows.Forms.TextBox textBoxAddressStreet; 
  private System.Windows.Forms.TextBox 
textBoxAddressStreetNumber; 
  private System.Windows.Forms.TextBox textBoxAddressZipcode; 
  private System.Windows.Forms.TextBox textBoxPhone2; 
  private System.Windows.Forms.TextBox textBoxPhone1; 
 
  private enum Error : int  
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  { 
   NAME = 0,  
   PHONE_1 = 1,  
   PHONE_2 = 2,  
   ADDRESS_STREET = 3, 
   ADDRESS_NUMBER = 4, 
   ADDRESS_ZIPCODE = 5, 
   AFM = 6 
  } 
 
  private string[] errorMessages = {  
            "Το Όνοµα δεν 
µπορεί να είναι κενό", 
            "Το Τηλέφωνο 
πρέπει να έχει ακριβώς 10 ψηφία ή είναι κενό", 
            "Το Τηλέφωνο 
πρέπει να έχει ακριβώς 10 ψηφία ή είναι κενό", 
            "Η Οδός δεν 
µπορεί να είναι κενή", 
            "Ο Αριθµός 
της Οδού δεν µπορεί να είναι κενός", 
            "Ο 
Ταχυδροµικός Κώδικας πρέπει να έχει ακριβώς 5 ψηφία ή είναι κενός", 
            "Το ΑΦΜ 
πρέπει να έχει ακριβώς 9 ψηφία" 
           }; 
  private System.ComponentModel.Container components = null; 
  private System.Windows.Forms.ErrorProvider errorProvider1; 
  private System.Windows.Forms.Label label3; 
 
  private long customerId; 
 
  private CustomerFormAddEdit(IParameterValueRangeProvider 
valueRangeProvider) 
  { 
   InitializeComponent(); 
   this.valueRangeProvider = valueRangeProvider; 
   fillParameterValues();    
  } 
  private void setCustomer(object[] customer) 
  { 
   customerId = 
Convert.ToInt32(customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ID]); 
   textBoxName.Text = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_NAME].ToString(); 
   textBoxPhone1.Text = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_PHONE1].ToString(); 

 
172 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   
 

   textBoxPhone2.Text = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_PHONE2].ToString(); 
   textBoxAFM.Text = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_AFM].ToString(); 
   dateTimePickerRegistration.Value = 
Convert.ToDateTime(customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_REGIS
TRATION_DATE]); 
    
   textBoxAddressStreet.Text = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ADDRESS_STREET].ToString
(); 
   textBoxAddressStreetNumber.Text = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ADDRESS_NUMBER].ToString
(); 
   textBoxAddressZipcode.Text = 
customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ADDRESS_ZIPCODE].ToStrin
g(); 
    
   comboBoxMunicipalities.SelectedValue = 
Convert.ToInt16(customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_MUNICIP_
CODE]); 
   
  } 
  private object[] getCustomer() 
  { 
   object[] customer = new 
object[CustomersAgent.CUSTOMER_FIELDS_NO]; 
   customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ID] = 
customerId; 
   customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_NAME] = 
textBoxName.Text; 
   customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_PHONE1] = 
textBoxPhone1.Text; 
   customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_PHONE2] = 
textBoxPhone2.Text; 
   customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_AFM] = 
textBoxAFM.Text; 
  
 customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_REGISTRATION_DATE] 
= dateTimePickerRegistration.Value; 
  
 customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ADDRESS_STREET] = 
textBoxAddressStreet.Text; 
  
 customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ADDRESS_NUMBER] = 
textBoxAddressStreetNumber.Text; 
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 customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_ADDRESS_ZIPCODE] = 
textBoxAddressZipcode.Text; 
  
 customer[(int)CustomerDataFieldName.CUSTOMER_MUNICIP_CODE] = 
comboBoxMunicipalities.SelectedValue; 
 
//MessageBox.Show(comboBoxMunicipalities.Text); 
 
   return customer; 
  } 
  
  public static object[] 
getNewCustomer(IParameterValueRangeProvider valueRangeProvider) 
  { 
   if(mySelf == null)  
    mySelf = new 
CustomerFormAddEdit(valueRangeProvider); 
 
   mySelf.clearFields();  
   mySelf.fillParameterValues(); 
   mySelf.ShowDialog(); 
    
 
   if(mySelf.DialogResult == DialogResult.Cancel) 
    return null; 
   else 
    return mySelf.getCustomer(); 
  } 
  private void fillParameterValues() 
  { 
   comboBoxMunicipalities.DataSource = 
valueRangeProvider.getValueRange(ValueRangeTypeName.MUNICIP); 
   comboBoxMunicipalities.DisplayMember = 
"municipalityName"; 
   comboBoxMunicipalities.ValueMember = "municipalityId"; 
  } 
  public static object[] getUpdatedCustomer(object[] 
customer, IParameterValueRangeProvider valueRangeProvider) 
  { 
   if(mySelf == null) 
    mySelf = new 
CustomerFormAddEdit(valueRangeProvider); 
 
   mySelf.clearFields();  
   mySelf.fillParameterValues(); 
   mySelf.setCustomer(customer); 
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   mySelf.ShowDialog(); 
    
 
   if(mySelf.DialogResult == DialogResult.Cancel) 
    return null; 
   else 
    return mySelf.getCustomer(); 
 
  } 
   
  protected override void Dispose( bool disposing ) 
  { 
   if( disposing ) 
   { 
    if(components != null) 
    { 
     components.Dispose(); 
    } 
   } 
   base.Dispose( disposing ); 
  } 
 
  #region  Controls 
  private void InitializeComponent() 
  { 
   this.buttonCancel = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.buttonOK = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.dateTimePickerRegistration = new 
System.Windows.Forms.DateTimePicker(); 
   this.textBoxAFM = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.label9 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.label7 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.label5 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.label4 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.textBoxPhone2 = new 
System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.textBoxPhone1 = new 
System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.textBoxAddressStreet = new 
System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.textBoxName = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.label6 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.label8 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.label10 = new System.Windows.Forms.Label(); 
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   this.textBoxAddressStreetNumber = new 
System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox(); 
   this.textBoxAddressZipcode = new 
System.Windows.Forms.TextBox(); 
   this.comboBoxMunicipalities = new 
System.Windows.Forms.ComboBox(); 
   this.errorProvider1 = new 
System.Windows.Forms.ErrorProvider(); 
   this.label3 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.groupBox1.SuspendLayout(); 
   this.SuspendLayout(); 
   //  
   // buttonCancel 
   //  
   this.buttonCancel.Location = new 
System.Drawing.Point(280, 191); 
   this.buttonCancel.Name = "buttonCancel"; 
   this.buttonCancel.Size = new System.Drawing.Size(256, 
24); 
   this.buttonCancel.TabIndex = 45; 
   this.buttonCancel.Text = "Ακύρωση"; 
   this.buttonCancel.Click += new 
System.EventHandler(this.buttonCancel_Click); 
   //  
   // buttonOK 
   //  
   this.buttonOK.Location = new System.Drawing.Point(16, 
191); 
   this.buttonOK.Name = "buttonOK"; 
   this.buttonOK.Size = new System.Drawing.Size(248, 24); 
   this.buttonOK.TabIndex = 8; 
   this.buttonOK.Text = "ΟΚ"; 
   this.buttonOK.Click += new 
System.EventHandler(this.buttonOK_Click); 
   //  
   // dateTimePickerRegistration 
   //  
   this.dateTimePickerRegistration.Format = 
System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Short; 
   this.dateTimePickerRegistration.Location = new 
System.Drawing.Point(160, 143); 
   this.dateTimePickerRegistration.Name = 
"dateTimePickerRegistration"; 
   this.dateTimePickerRegistration.Size = new 
System.Drawing.Size(128, 20); 
   this.dateTimePickerRegistration.TabIndex = 41; 
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   //  
   // textBoxAFM 
   //  
   this.textBoxAFM.Location = new 
System.Drawing.Point(16, 143); 
   this.textBoxAFM.Name = "textBoxAFM"; 
   this.textBoxAFM.Size = new System.Drawing.Size(128, 
20); 
   this.textBoxAFM.TabIndex = 7; 
   this.textBoxAFM.Text = ""; 
   this.textBoxAFM.KeyPress += new 
System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.advanceKeyPressCheck); 
   this.textBoxAFM.Validating += new 
System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.textBoxAFM_Validating); 
   //  
   // label9 
   //  
   this.label9.Location = new System.Drawing.Point(160, 
127); 
   this.label9.Name = "label9"; 
   this.label9.Size = new System.Drawing.Size(100, 16); 
   this.label9.TabIndex = 38; 
   this.label9.Text = "Ηµ/νία Εγγραφής"; 
   //  
   // label7 
   //  
   this.label7.Location = new System.Drawing.Point(16, 
127); 
   this.label7.Name = "label7"; 
   this.label7.Size = new System.Drawing.Size(100, 16); 
   this.label7.TabIndex = 36; 
   this.label7.Text = "ΑΦΜ"; 
   //  
   // label5 
   //  
   this.label5.Location = new System.Drawing.Point(160, 
79); 
   this.label5.Name = "label5"; 
   this.label5.Size = new System.Drawing.Size(100, 16); 
   this.label5.TabIndex = 33; 
   this.label5.Text = "Τηλέφωνο 2"; 
   //  
   // label4 
   //  
   this.label4.Location = new System.Drawing.Point(16, 
79); 
   this.label4.Name = "label4"; 
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   this.label4.Size = new System.Drawing.Size(120, 16); 
   this.label4.TabIndex = 32; 
   this.label4.Text = "Τηλέφωνο 1"; 
   //  
   // textBoxPhone2 
   //  
   this.textBoxPhone2.Location = new 
System.Drawing.Point(160, 95); 
   this.textBoxPhone2.Name = "textBoxPhone2"; 
   this.textBoxPhone2.Size = new System.Drawing.Size(128, 
20); 
   this.textBoxPhone2.TabIndex = 2; 
   this.textBoxPhone2.Text = ""; 
   this.textBoxPhone2.KeyPress += new 
System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.advanceKeyPressCheck); 
   this.textBoxPhone2.Validating += new 
System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.textBoxPhone2_Validatin
g); 
   //  
   // textBoxPhone1 
   //  
   this.textBoxPhone1.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.textBoxPhone1.Location = new 
System.Drawing.Point(16, 95); 
   this.textBoxPhone1.Name = "textBoxPhone1"; 
   this.textBoxPhone1.Size = new System.Drawing.Size(128, 
20); 
   this.textBoxPhone1.TabIndex = 1; 
   this.textBoxPhone1.Text = ""; 
   this.textBoxPhone1.KeyPress += new 
System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.advanceKeyPressCheck); 
   this.textBoxPhone1.Validating += new 
System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.textBoxPhone1_Validatin
g); 
   //  
   // textBoxAddressStreet 
   //  
   this.textBoxAddressStreet.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.textBoxAddressStreet.Location = new 
System.Drawing.Point(64, 24); 
   this.textBoxAddressStreet.Name = 
"textBoxAddressStreet"; 
   this.textBoxAddressStreet.Size = new 
System.Drawing.Size(136, 20); 
   this.textBoxAddressStreet.TabIndex = 3; 
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   this.textBoxAddressStreet.Text = ""; 
   this.textBoxAddressStreet.KeyPress += new 
System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.advanceKeyPressCheckWi
thoutDigitCheck); 
   this.textBoxAddressStreet.Validating += new 
System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.textBoxAddressStreet_Va
lidating); 
   //  
   // label1 
   //  
   this.label1.Location = new System.Drawing.Point(16, 
31); 
   this.label1.Name = "label1"; 
   this.label1.Size = new System.Drawing.Size(208, 16); 
   this.label1.TabIndex = 26; 
   this.label1.Text = "Επωνυµία Ή Ονοπατεπώνυµο 
∆ιαχ/στή"; 
   //  
   // textBoxName 
   //  
   this.textBoxName.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.Info; 
   this.textBoxName.Location = new 
System.Drawing.Point(16, 47); 
   this.textBoxName.Name = "textBoxName"; 
   this.textBoxName.Size = new System.Drawing.Size(272, 
20); 
   this.textBoxName.TabIndex = 0; 
   this.textBoxName.Text = ""; 
   this.textBoxName.KeyPress += new 
System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.advanceKeyPressCheckWi
thoutDigitCheck); 
   this.textBoxName.Validating += new 
System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.textBoxName_Validating)
; 
   //  
   // label2 
   //  
   this.label2.Location = new System.Drawing.Point(32, 
24); 
   this.label2.Name = "label2"; 
   this.label2.Size = new System.Drawing.Size(32, 16); 
   this.label2.TabIndex = 46; 
   this.label2.Text = "Οδός"; 
   //  
   // label6 
   //  
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   this.label6.Location = new System.Drawing.Point(16, 
48); 
   this.label6.Name = "label6"; 
   this.label6.Size = new System.Drawing.Size(48, 16); 
   this.label6.TabIndex = 47; 
   this.label6.Text = "Αριθµός"; 
   //  
   // label8 
   //  
   this.label8.Location = new System.Drawing.Point(32, 
72); 
   this.label8.Name = "label8"; 
   this.label8.Size = new System.Drawing.Size(32, 16); 
   this.label8.TabIndex = 48; 
   this.label8.Text = "Τ.Κ."; 
   //  
   // label10 
   //  
   this.label10.Location = new System.Drawing.Point(24, 
96); 
   this.label10.Name = "label10"; 
   this.label10.Size = new System.Drawing.Size(40, 16); 
   this.label10.TabIndex = 49; 
   this.label10.Text = "∆ήµος"; 
   //  
   // textBoxAddressStreetNumber 
   //  
   this.textBoxAddressStreetNumber.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.Window; 
   this.textBoxAddressStreetNumber.Location = new 
System.Drawing.Point(64, 48); 
   this.textBoxAddressStreetNumber.Name = 
"textBoxAddressStreetNumber"; 
   this.textBoxAddressStreetNumber.Size = new 
System.Drawing.Size(56, 20); 
   this.textBoxAddressStreetNumber.TabIndex = 4; 
   this.textBoxAddressStreetNumber.Text = ""; 
   this.textBoxAddressStreetNumber.KeyPress += new 
System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.advanceKeyPressCheck); 
   this.textBoxAddressStreetNumber.Validating += new 
System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.textBoxAddressStreetNum
ber_Validating); 
   //  
   // groupBox1 
   //  
   this.groupBox1.Controls.AddRange(new 
System.Windows.Forms.Control[] { 
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       this.textBoxAddressZipcode, 
              
       this.comboBoxMunicipalities, 
              
       this.textBoxAddressStreet, 
              
       this.label2, 
              
       this.label6, 
              
       this.textBoxAddressStreetNumber, 
              
       this.label10, 
              
       this.label8}); 
   this.groupBox1.Location = new 
System.Drawing.Point(312, 31); 
   this.groupBox1.Name = "groupBox1"; 
   this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(224, 
136); 
   this.groupBox1.TabIndex = 3; 
   this.groupBox1.TabStop = false; 
   this.groupBox1.Text = "∆ιεύθυνση"; 
   //  
   // textBoxAddressZipcode 
   //  
   this.textBoxAddressZipcode.Location = new 
System.Drawing.Point(64, 72); 
   this.textBoxAddressZipcode.Name = 
"textBoxAddressZipcode"; 
   this.textBoxAddressZipcode.Size = new 
System.Drawing.Size(56, 20); 
   this.textBoxAddressZipcode.TabIndex = 5; 
   this.textBoxAddressZipcode.Text = ""; 
   this.textBoxAddressZipcode.KeyPress += new 
System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.advanceKeyPressCheck); 
   this.textBoxAddressZipcode.Validating += new 
System.ComponentModel.CancelEventHandler(this.textBoxAddressZipcode_V
alidating); 
   this.textBoxAddressZipcode.TextChanged += new 
System.EventHandler(this.textBoxAddressZipcode_TextChanged); 
   //  
   // comboBoxMunicipalities 
   //  
   this.comboBoxMunicipalities.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.Window; 
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   this.comboBoxMunicipalities.DropDownStyle = 
System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList; 
   this.comboBoxMunicipalities.Location = new 
System.Drawing.Point(64, 96); 
   this.comboBoxMunicipalities.Name = 
"comboBoxMunicipalities"; 
   this.comboBoxMunicipalities.Size = new 
System.Drawing.Size(136, 21); 
   this.comboBoxMunicipalities.TabIndex = 6; 
   //  
   // label3 
   //  
   this.label3.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft 
Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, 
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(161))); 
   this.label3.ForeColor = System.Drawing.Color.Green; 
   this.label3.Location = new System.Drawing.Point(288, 
8); 
   this.label3.Name = "label3"; 
   this.label3.Size = new System.Drawing.Size(248, 16); 
   this.label3.TabIndex = 54; 
   this.label3.Text = "*Τα πεδία µε σκούρο φόντο είναι 
υποχρεωτικα"; 
   //  
   // CustomerFormAddEdit 
   //  
   this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 
13); 
   this.ClientSize = new System.Drawing.Size(554, 232); 
   this.Controls.AddRange(new 
System.Windows.Forms.Control[] { 
              
      this.label3, 
              
      this.groupBox1, 
              
      this.buttonCancel, 
              
      this.buttonOK, 
              
      this.dateTimePickerRegistration, 
              
      this.textBoxAFM, 
              
      this.label9, 
              
      this.label7, 
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      this.label5, 
              
      this.label4, 
              
      this.textBoxPhone2, 
              
      this.textBoxPhone1, 
              
      this.label1, 
              
      this.textBoxName}); 
   this.FormBorderStyle = 
System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow; 
   this.Name = "CustomerFormAddEdit"; 
   this.Text = "Φόρµα Στοιχείων Πελάτη"; 
   this.groupBox1.ResumeLayout(false); 
   this.ResumeLayout(false); 
 
  } 
  #endregion 
  private void clearFields() 
  { 
   errorProvider1.SetError(textBoxName, null); 
   errorProvider1.SetError(textBoxPhone1, null); 
   errorProvider1.SetError(textBoxPhone2, null); 
   errorProvider1.SetError(textBoxAddressStreet, null); 
   errorProvider1.SetError(textBoxAddressStreetNumber, 
null); 
   errorProvider1.SetError(textBoxAddressZipcode, null); 
   errorProvider1.SetError(textBoxAFM, null); 
   textBoxName.Text = ""; 
   textBoxPhone1.Text = ""; 
   textBoxPhone2.Text = ""; 
   textBoxAFM.Text = ""; 
   textBoxAddressStreet.Text = ""; 
   textBoxAddressStreetNumber.Text = ""; 
   textBoxAddressZipcode.Text = ""; 
   dateTimePickerRegistration.Value = DateTime.Now; 
    
  } 
  private void showError(string errorMessage) 
  { 
   MessageBox.Show(errorMessage,"Λάθος εισαγωγή 
στοιχείων", MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Exclamation); 
  } 
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  private bool checkValidity() 
  { 
   bool t1 = checkTextBoxValidity(textBoxName, 
errorMessages[(int) Error.NAME], true, false,0); 
   bool t2 = checkTextBoxValidity(textBoxPhone1, 
errorMessages[(int) Error.PHONE_1], true, true, 10);  
   bool t3 = checkTextBoxValidity(textBoxPhone2, 
errorMessages[(int) Error.PHONE_2], false, true, 10); 
   bool t4 = checkTextBoxValidity(textBoxAddressStreet, 
errorMessages[(int) Error.ADDRESS_STREET], true, false,0);  
   //bool t5 = 
checkTextBoxValidity(textBoxAddressStreetNumber, errorMessages[(int) 
Error.ADDRESS_NUMBER], true, false, 0); 
   bool t6 = checkTextBoxValidity(textBoxAddressZipcode, 
errorMessages[(int) Error.ADDRESS_ZIPCODE], false, true, 5); 
   bool t7 = checkTextBoxValidity(textBoxAFM, 
errorMessages[(int) Error.AFM], false, true, 9);  
    
   return  t1 && t2 && t3 && t4 && t6 && t7; 
    
  } 
  private bool checkAFM(string AFM) 
  { 
   //MessageBox.Show("IMPLEMENT AFM CHECK"); 
   return true; 
  } 
  private void buttonOK_Click(object sender, System.EventArgs 
e) 
  { 
   if(!checkValidity()) 
   { 
    showError("Παρακαλώ συµπληρώστε σωστά τα πεδία"); 
    return; 
   } 
   this.DialogResult = DialogResult.OK; 
   this.Close(); 
  } 
 
  private void buttonCancel_Click(object sender, 
System.EventArgs e) 
  { 
   this.clearFields(); 
   this.DialogResult = DialogResult.Cancel; 
   this.Close(); 
  } 
  private void advanceKeyPressCheck(object sender, 
System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e) 
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  { 
   if(!Char.IsDigit(e.KeyChar) && 
!Char.IsControl(e.KeyChar))  
   { 
    e.Handled = true; 
    return; 
   } 
   if(e.KeyChar == (char)13) 
   { 
    e.Handled = true; 
   
 this.SelectNextControl(this.ActiveControl,true,true,true,true); 
   } 
  } 
  private void advanceKeyPressCheckWithoutDigitCheck(object 
sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e) 
  { 
    
   if(e.KeyChar == (char)13) 
   { 
    e.Handled = true; 
   
 this.SelectNextControl(this.ActiveControl,true,true,true,true); 
   } 
  } 
  private bool 
checkTextBoxValidity(System.Windows.Forms.TextBox tb, string 
errorMsg, bool mandatory, bool fixedlength, int length) 
  { 
   errorProvider1.SetError(tb, null); 
   if(mandatory) 
   { 
    if(fixedlength) 
    { 
     if(tb.Text.Length != length) 
     { 
      //e.Cancel = true; 
      errorProvider1.SetError(tb, errorMsg); 
      //textBoxPhoneHome.Select(0, 
tb.Text.Length); 
      return false; 
     } 
     else 
      return true; 
    } 
    else 
    { 
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     if(tb.Text.Length == 0) 
     { 
      errorProvider1.SetError(tb, errorMsg); 
      return false; 
     } 
     else 
      return true; 
    } 
   } 
   else 
   { 
    if(fixedlength) 
    { 
     if(tb.Text.Length != 0 && tb.Text.Length != 
length) 
     { 
      //e.Cancel = true; 
      errorProvider1.SetError(tb, errorMsg); 
      //textBoxPhoneHome.Select(0, 
tb.Text.Length); 
      return false; 
     } 
     else 
      return true; 
    } 
    else 
     return true; 
   } 
  } 
 
  private void textBoxName_Validating(object sender, 
System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 
  { 
   checkTextBoxValidity(textBoxName, 
errorMessages[(int)Error.NAME], true, false, 0); 
  } 
 
  private void textBoxPhone1_Validating(object sender, 
System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 
  { 
   checkTextBoxValidity(textBoxPhone1, 
errorMessages[(int)Error.PHONE_1], true, true, 10); 
  } 
 
  private void textBoxPhone2_Validating(object sender, 
System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 
  { 
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   checkTextBoxValidity(textBoxPhone2, 
errorMessages[(int)Error.PHONE_2], false, true, 10); 
  } 
 
  private void textBoxAddressStreet_Validating(object sender, 
System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 
  { 
   checkTextBoxValidity(textBoxAddressStreet, 
errorMessages[(int) Error.ADDRESS_STREET], true, false,0); 
  } 
 
  private void textBoxAddressStreetNumber_Validating(object 
sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 
  { 
   //checkTextBoxValidity(textBoxAddressStreetNumber, 
errorMessages[(int) Error.ADDRESS_NUMBER], true, false,0);  
  } 
 
  private void textBoxAddressZipcode_Validating(object 
sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 
  { 
   checkTextBoxValidity(textBoxAddressZipcode, 
errorMessages[(int) Error.ADDRESS_ZIPCODE], false, true, 5); 
  } 
 
  private void textBoxAddressZipcode_TextChanged(object 
sender, System.EventArgs e) 
  { 
   //if(!Char.IsDigit(e.KeyChar) && 
!Char.IsControl(e.KeyChar)) e.Handled = true; 
  } 
 
  private void textBoxAFM_Validating(object sender, 
System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 
  { 
   checkTextBoxValidity(textBoxAFM, errorMessages[(int) 
Error.AFM], false, true, 9);  
  } 
 } 
} 
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Κλάση ∆ιεπαφής Χρήστη και Προετοιµασίας Παραµέτρων ερωτήσεων 
 
Το τµήµα αυτό του κώδικα λαµβάνει τις παραµέτρους µιας ερώτησης, πιστοποιεί την 
εγκυρότητα των τιµών των παραµέτρων και τις προωθεί στις ρουτίνες εκτέλεσης των 
ερωτήσεων 
 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Data; 
using CommonObjects; 
 
 
namespace PappasInterface 
{ 
  
 public class T1_Form : System.Windows.Forms.Form, 
IQueryParametersProvider 
 { 
  private static int NUMBER_OF_PARAMETERS = 4; 
  private static IQueryParametersProvider mySelf; 
  private IParameterValueRangeProvider valueRangeProvider; 
  private SqlParameter[] parameters; 
 
  private System.Windows.Forms.Label label1; 
  private System.Windows.Forms.Label label2; 
  private System.Windows.Forms.Label label3; 
  private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1; 
  private System.Windows.Forms.RichTextBox richTextBox1; 
  private System.Windows.Forms.DateTimePicker 
dateTimePickerFrom; 
  private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePickerTo; 
  private System.Windows.Forms.Button buttonOK; 
  private System.Windows.Forms.Button buttonCancel; 
  private System.Windows.Forms.RadioButton radioButtonSK; 
  private System.Windows.Forms.RadioButton radioButtonWeek; 
  private System.Windows.Forms.ComboBox comboBoxTechnician; 
   
  private System.ComponentModel.Container components = null; 
 
  private T1_Form() 
  { 
   InitializeComponent();   
  } 
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  public static IQueryParametersProvider 
getInstance(IParameterValueRangeProvider valueRangeProvider) 
  { 
   if(mySelf == null) 
   { 
    mySelf = new T1_Form(); 
    mySelf.ValueRangeProvider = valueRangeProvider; 
   } 
   return mySelf; 
  } 
  public IParameterValueRangeProvider ValueRangeProvider 
  { 
   get{return valueRangeProvider;} 
   set 
   { 
    valueRangeProvider = value; 
   } 
  } 
  public SqlParameter[] getParameters() 
  { 
   fillParameterValues(); 
   if(this.ShowDialog() == DialogResult.Cancel) return null; 
 
   parameters = new 
SqlParameter[T1_Form.NUMBER_OF_PARAMETERS]; 
   parameters[0] = new SqlParameter("@technicianId", 
SqlDbType.VarChar); 
   if(comboBoxTechnician.SelectedValue.ToString() != "0") 
    parameters[0].Value = 
comboBoxTechnician.SelectedValue.ToString(); 
   else 
    parameters[0].Value = null; 
   parameters[1] = new SqlParameter("@skorweek", 
SqlDbType.Int); 
   if(radioButtonWeek.Checked)  
    parameters[1].Value = 0; 
   else 
    parameters[1].Value = 1; 
   parameters[2] = new SqlParameter("@fromdate", 
SqlDbType.DateTime); 
   parameters[2].Value = dateTimePickerFrom.Value; 
   parameters[3] = new SqlParameter("@todate", 
SqlDbType.DateTime); 
   parameters[3].Value = dateTimePickerTo.Value; 
    
    
   return parameters;    
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  } 
 
  private void fillParameterValues() 
  { 
   comboBoxTechnician.DataSource = 
valueRangeProvider.getValueRange(ValueRangeTypeName.TECHNICIANS); 
   comboBoxTechnician.DisplayMember = "fullName"; 
   comboBoxTechnician.ValueMember = "technicianId"; 
  } 
  protected override void Dispose( bool disposing ) 
  { 
   if( disposing ) 
   { 
    if(components != null) 
    { 
     components.Dispose(); 
    } 
   } 
   base.Dispose( disposing ); 
  } 
 
  #region Windows Form Designer generated code 
  /// <summary> 
  /// Required method for Designer support - do not modify 
  /// the contents of this method with the code editor. 
  /// </summary> 
  private void InitializeComponent() 
  { 
   this.comboBoxTechnician = new 
System.Windows.Forms.ComboBox(); 
   this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.dateTimePickerFrom = new 
System.Windows.Forms.DateTimePicker(); 
   this.dateTimePickerTo = new 
System.Windows.Forms.DateTimePicker(); 
   this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.label3 = new System.Windows.Forms.Label(); 
   this.radioButtonSK = new 
System.Windows.Forms.RadioButton(); 
   this.radioButtonWeek = new 
System.Windows.Forms.RadioButton(); 
   this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox(); 
   this.buttonOK = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.buttonCancel = new System.Windows.Forms.Button(); 
   this.richTextBox1 = new 
System.Windows.Forms.RichTextBox(); 
   this.groupBox1.SuspendLayout(); 
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   this.SuspendLayout(); 
   //  
   // comboBoxTechnician 
   //  
   this.comboBoxTechnician.DropDownStyle = 
System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList; 
   this.comboBoxTechnician.Location = new 
System.Drawing.Point(72, 72); 
   this.comboBoxTechnician.Name = "comboBoxTechnician"; 
   this.comboBoxTechnician.Size = new 
System.Drawing.Size(240, 21); 
   this.comboBoxTechnician.TabIndex = 0; 
   //  
   // label1 
   //  
   this.label1.Location = new System.Drawing.Point(8, 80); 
   this.label1.Name = "label1"; 
   this.label1.Size = new System.Drawing.Size(64, 16); 
   this.label1.TabIndex = 1; 
   this.label1.Text = "Τεχνικός:"; 
   //  
   // dateTimePickerFrom 
   //  
   this.dateTimePickerFrom.Format = 
System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Short; 
   this.dateTimePickerFrom.Location = new 
System.Drawing.Point(72, 104); 
   this.dateTimePickerFrom.Name = "dateTimePickerFrom"; 
   this.dateTimePickerFrom.Size = new 
System.Drawing.Size(96, 20); 
   this.dateTimePickerFrom.TabIndex = 2; 
   //  
   // dateTimePickerTo 
   //  
   this.dateTimePickerTo.Format = 
System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Short; 
   this.dateTimePickerTo.Location = new 
System.Drawing.Point(216, 104); 
   this.dateTimePickerTo.Name = "dateTimePickerTo"; 
   this.dateTimePickerTo.Size = new System.Drawing.Size(96, 
20); 
   this.dateTimePickerTo.TabIndex = 3; 
   //  
   // label2 
   //  
   this.label2.Location = new System.Drawing.Point(8, 104); 
   this.label2.Name = "label2"; 
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   this.label2.Size = new System.Drawing.Size(32, 16); 
   this.label2.TabIndex = 4; 
   this.label2.Text = "Από:"; 
   //  
   // label3 
   //  
   this.label3.Location = new System.Drawing.Point(176, 
104); 
   this.label3.Name = "label3"; 
   this.label3.Size = new System.Drawing.Size(32, 16); 
   this.label3.TabIndex = 5; 
   this.label3.Text = "Έως:"; 
   //  
   // radioButtonSK 
   //  
   this.radioButtonSK.Location = new 
System.Drawing.Point(208, 16); 
   this.radioButtonSK.Name = "radioButtonSK"; 
   this.radioButtonSK.Size = new System.Drawing.Size(64, 
24); 
   this.radioButtonSK.TabIndex = 0; 
   this.radioButtonSK.Text = "Σαβ/κο"; 
   //  
   // radioButtonWeek 
   //  
   this.radioButtonWeek.Checked = true; 
   this.radioButtonWeek.Location = new 
System.Drawing.Point(40, 16); 
   this.radioButtonWeek.Name = "radioButtonWeek"; 
   this.radioButtonWeek.TabIndex = 1; 
   this.radioButtonWeek.TabStop = true; 
   this.radioButtonWeek.Text = "Πενθήµερο"; 
   //  
   // groupBox1 
   //  
   this.groupBox1.Controls.AddRange(new 
System.Windows.Forms.Control[] { 
              
       this.radioButtonWeek, 
              
       this.radioButtonSK}); 
   this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(8, 
136); 
   this.groupBox1.Name = "groupBox1"; 
   this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(304, 48); 
   this.groupBox1.TabIndex = 7; 
   this.groupBox1.TabStop = false; 
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   this.groupBox1.Text = "Αποτελέσµατα για:"; 
   //  
   // buttonOK 
   //  
   this.buttonOK.Location = new System.Drawing.Point(8, 
192); 
   this.buttonOK.Name = "buttonOK"; 
   this.buttonOK.Size = new System.Drawing.Size(144, 23); 
   this.buttonOK.TabIndex = 8; 
   this.buttonOK.Text = "ΟΚ"; 
   this.buttonOK.Click += new 
System.EventHandler(this.buttonOK_Click); 
   //  
   // buttonCancel 
   //  
   this.buttonCancel.Location = new 
System.Drawing.Point(168, 192); 
   this.buttonCancel.Name = "buttonCancel"; 
   this.buttonCancel.Size = new System.Drawing.Size(144, 
23); 
   this.buttonCancel.TabIndex = 9; 
   this.buttonCancel.Text = "Ακύρωση"; 
   this.buttonCancel.Click += new 
System.EventHandler(this.buttonCancel_Click); 
   //  
   // richTextBox1 
   //  
   this.richTextBox1.BackColor = 
System.Drawing.SystemColors.ScrollBar; 
   this.richTextBox1.BorderStyle = 
System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle; 
   this.richTextBox1.Location = new System.Drawing.Point(8, 
8); 
   this.richTextBox1.Name = "richTextBox1"; 
   this.richTextBox1.Size = new System.Drawing.Size(304, 
56); 
   this.richTextBox1.TabIndex = 10; 
   this.richTextBox1.Text = "Η ερώτηση αυτή εµφανίζει τη 
µέση τιµή ώρας έναρξης πρώτης εργασίας και τη µέση τι" + 
    "µή ώρας λήξης τελευταίας εργασίας για τον 
επιλεγµένο τεχνικό και την επιλεγµένη " + 
    "περίοδο."; 
   //  
   // T1_Form 
   //  
   this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13); 
   this.ClientSize = new System.Drawing.Size(320, 221); 
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   this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] 
{ 
              
      this.richTextBox1, 
              
      this.buttonCancel, 
              
      this.buttonOK, 
              
      this.groupBox1, 
              
      this.label3, 
              
      this.label2, 
              
      this.dateTimePickerTo, 
              
      this.dateTimePickerFrom, 
              
      this.label1, 
              
      this.comboBoxTechnician}); 
   this.FormBorderStyle = 
System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle; 
   this.MaximizeBox = false; 
   this.MinimizeBox = false; 
   this.Name = "T1_Form"; 
   this.Text = "Ερώτηση Τ1"; 
   this.groupBox1.ResumeLayout(false); 
   this.ResumeLayout(false); 
 
  } 
  #endregion 
 
  private void buttonOK_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   this.DialogResult = DialogResult.OK; 
   this.Close(); 
  } 
 
  private void buttonCancel_Click(object sender, 
System.EventArgs e) 
  { 
   this.DialogResult = DialogResult.Cancel; 
   this.Close(); 
  } 
  public DataGridTableStyle getTableStyle() 
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  { 
   return 
TableStylesCreator.getTableStyle(TableStyleType.T1, TableName); 
  } 
  public string TableName 
  { 
   get{return "T1";} 
  } 
 } 
} 
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Ρουτίνα Εκτέλεσης Ερωτήσεων 
 
Το τµήµα αυτό του κώδικα λαµβάνει τιµές από τις φόρµες ,εκτελεί τις ερωτήσεις και 
επιστρέφει τον πίνακα αποτελεσµάτων 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using SettingsReader; 
using System.Runtime.Remoting; 
using System.Reflection; 
 
namespace PappasInterface 
{ 
 public class QueryModule : IQuery 
 { 
  private IQueryParametersProvider parametersProvider; 
  private SqlCommand queryCommand; 
   
  
   
  public QueryModule(IQueryParametersProvider 
parametersProvider, SqlCommand queryCommand) 
  { 
   this.parametersProvider = parametersProvider; 
   this.queryCommand = queryCommand; 
   //queryCommand.Parameters = 
parametersProvider.getParameters(); 
  } 
  public QueryModule(IQueryParametersProvider 
parametersProvider, System.Data.CommandType queryCommandType, string 
queryCommandString, SqlConnection queryConnection) 
  { 
   this.parametersProvider = parametersProvider; 
   this.queryCommand = new SqlCommand(queryCommandString, 
new SqlConnection()); 
   queryCommand.CommandType = queryCommandType; 
   queryCommand.Connection = queryConnection; 
   //queryCommand.Parameters = 
parametersProvider.getParameters(); 
    
  } 
 
  public DataTable getResults(string tabName) 
  { 
   SqlParameter[] parameters = 
parametersProvider.getParameters(); 
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   if(parameters == null) 
    return null; 
   foreach(SqlParameter p in parameters) 
    queryCommand.Parameters.Add(p); 
 
   DataTable results = new DataTable(tabName); 
   new SqlDataAdapter(queryCommand).Fill(results); 
//System.Windows.Forms.MessageBox.Show(parametersProvider.getParameters(
)[2].ToString()); 
   return results; 
  } 
 } 
} 
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Τυπικό παράδειγµα ερώτησης 
Ερώτηση SQL 4 
 
Με την ερώτηση αυτή το σύστηµα εµφανίζει το συνολικό χρόνο που 
καταναλώθηκε για τη συγκεκριµένη εργασία καθώς και την απόκλιση από το 
δοθέντα πρότυπο χρόνο. 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO 
SET ANSI_NULLS ON  
GO 
 
 
 
 
 
 
ALTER                           PROC dbo.PA2_A4 
   @siteid varchar(5) = '', 
   @visitCategoryId varchar(5) = '2', 
   @idealTime int = 20, 
   @fromDate datetime, 
   @toDate datetime 
 
   
AS 
 
Declare @tab TABLE (visitId bigint, machineId smallint, siteId 
bigint,  
  startDateTime datetime,endDateTime datetime, 
  visitCategoryId int) 
declare @idealtimemins int 
select @idealtimemins = @idealTime * 60 
insert into @tab 
select * from visits 
WHERE cast(siteId as varchar) like @siteid + '%' 
 
select  dbo.wrapAddress(c.addressStreet, c.addressNumber, 
c.addressZipcode, c.addressMunicipCode) as "siteAddress",  
 e.elevatorBarcode as "Barcode",  
 vc.visitCategoryName as "visitCategory",  
 --
convert(decimal(10,2),sum(convert(decimal(10,0),round(convert(decima
l(10,2),datediff(mi,startDateTime,endDateTime)),0)))/60) as 
"visitDuration", 
 PA.dbo.datediffString2(sum(datediff(mi,startDateTime,endDateTim
e))) as "visitDuration", 
        --convert(decimal(10,2),200/3) as "Deviation" 
 convert(decimal(10,2), 
convert(float,sum(datediff(mi,startDateTime,endDateTime))-
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@idealtimemins) / convert(float,@idealtimemins)) * 100 as 
"Deviation" 
 --
convert(decimal(10,0),round(convert(decimal(10,2),datediff(mi,startD
ateTime,endDateTime)),0)) as "visitDuration" 
  
  
from @tab v   join Sites s on s.siteId = v.siteId 
       join Customers c on c.customerId = s.customerId 
       join Elevators e on e.elevatorId = s.elevatorId 
       join visitCategories vc on vc.visitCategoryId = 
v.visitCategoryId 
 
where cast(v.visitCategoryId as varchar) LIKE @visitCategoryId + '%' 
and (v.visitCategoryId = 2 or v.visitCategoryId = 4) 
and v.startDateTime >= @fromDate 
and v.endDateTime <= @toDate 
 
group by c.addressStreet, c.addressNumber, c.addressZipcode, 
c.addressMunicipCode, e.elevatorBarcode, vc.visitCategoryName 
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