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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η διαδικασία µοντελοποίησης προσαρµογής και εγκατάστασης ενός Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Σ∆ΕΠ), είναι µια διαδικασία ιδιαίτερα 
χρονοβόρος και επίπονη, δεδοµένης της διάρθρωσης των τµηµάτων και λειτουργιών 
κάθε επιχείρησης. Η δυσκολία και η ευαισθησία της διαδικασίας οφείλεται τόσο στην 
πολύπλοκη δοµή και προγραµµατιστική φύση του ίδιου του Συστήµατος Σ∆ΕΠ, όσο 
και στο γεγονός ότι η εγκατάσταση και λειτουργία του απαιτεί πρωταρχικά την 
µοντελοποίηση και προσαρµογή των υπαρχόντων συστηµάτων και επιχειρηµατικών 
διαδικασιών της επιχείρησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται µε τρόπο βέλτιστο στις 
προκλήσεις του ανταγωνισµού, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η καλύτερη οµαλή 
και αποτελεσµατική λειτουργία του Σ∆ΕΠ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
τίθενται από τα σύγχρονα µοντέλα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Η πλήρωση της έλλειψης γενικευµένης µεθοδολογίας εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 
συστηµάτων για εταιρείες ανεξαρτήτως µεγέθους και εργασιών µέσα από µια σειρά 
αναλυτικής έρευνας στα ειδικά ζητήµατα του αντικειµένου, αλλά και λαµβάνοντας 
υπ’ όψιν τις συνθήκες της παγκόσµιας αγοράς, αποτελεί το βασικό λόγο δηµιουργίας 
της παρούσας ∆ιατριβής και συγκεκριµένα της προτεινόµενης Μεθοδολογίας 
∆ιαχείρισης Έργων Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 
συστηµάτων (Μεθοδολογία ΜοΠΕ). 

Για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου και σύµφωνα µε τους σύγχρονους νόµους 
διοίκησης, υιοθετήθηκε η πρωτοποριακή µέθοδος ∆ιαχείρισης Έργων 
Καθοδηγούµενη από Στόχους - ∆ΕΚΣ (Goal Directed Project Management - GDPM). 
Η µέθοδος ∆ΕΚΣ επιλέχτηκε ως ελλοχεύουσα έννοια και φιλοσοφία της 
Μεθοδολογίας ΜοΠΕ, καθώς παρέχει έναν τρόπο εστίασης των αλλαγών προς έναν 
προκαθορισµένο στόχο. 

Στα πλαίσια του παρόντος, δηµιουργήθηκε και ειδική εφαρµογή της µεθοδολογίας 
ΜοΠΕ, η οποία προσφέρει σηµαντικά εργαλεία γενικής χρήσης για την διαχείριση 
έργων υποστήριξης  ΜοΠΕ αξιοποιώντας τη µέθοδο ∆ιαχείρισης Έργων 
καθοδηγούµενη από στόχους, ανεξάρτητα από το σύστηµα διαχείρισης 
επιχειρησιακών πόρων. Αποτελεί δηλαδή ένα γενικότερης χρήσης πλήρες εργαλείο 
εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων χειριστικά απλό, εφαρµόσιµο σε κάθε είδους 
Σ∆ΕΠ 

Η πιλοτική εφαρµογή της µεθοδολογίας ΜοΠΕ πραγµατοποιήθηκε στην 
εγκατάσταση του συστήµατος Σ∆ΕΠ µεγάλης Ελληνικής εταιρείας πληροφορικής. Το 
λειτουργικό αποτέλεσµα του προτεινόµενου έργου αναµένεται να υποστηρίξει 
σηµαντικά τη διαδικασία υλοποίησης και εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ στις εταιρείες-
πελάτες, αποβλέποντας στην ανάδειξη και προώθηση των δυνατοτήτων τους καθώς 
και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους στην ελληνική και διεθνή αγορά. 

Λέξεις Κλειδιά: µεθοδολογία µοντελοποίησης προσαρµογής και εγκατάστασης, 
διαχείριση έργου, συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, πληροφοριακά 
συστήµατα διοίκησης, διαχείριση έργων καθοδηγούµενη από στόχους  



 



 

ABSTRACT 
 

The installation process of an Enterprise Resource Planning system (ERP system) 
is a very time-intensive and difficult process, given the boundaries between 
departments and functions within a corporation. The difficulty and sensitivity of the 
process stems both from the complexity of its form and the nature of the coding 
required for the ERP system, as well as the fact that its installation and operation 
requires in its inception the modeling and adjustment of pre-existing systems and 
business functions of the corporation. In this way corporations can face the challenges 
of competition with the most optimal way, while at the same time ensure the most 
effective system operation according to the specifications that are indicated by the 
modern enterprising activity models. 

The need to cover the lack of a generalized implementation methodology of ERP 
systems for companies, regardless of size and activities, through a line of analytic 
research in the special matters of the subject, but also taking into consideration the 
global market conditions, constitutes the basic reason for the development of the 
present Thesis and specifically the proposed project management methodology for  
Modeling, Adaptation and Implementation (MAI) of ERP systems (MAI 
Methodology). 

The core of this methodology is based on the principles of Goal Directed Project 
Management (GDPM). A common identifier of most contemporary organizational 
changes is that they tend to tear down the boundaries between disciplines, different 
departments and even of corporations, a fact which entails major and radical 
restructuring. The GDPM method was chosen as a predominant method and 
philosophy of the presented methodology, since it provides a way of focusing all 
changes towards a predetermined goal. 

In the present Thesis, a special application for the MAI methodology was also 
created, which includes general use tools for the project management of the MAI ERP 
systems’ process, regardless of the ERP system. It constitutes a user friendly generic 
integrated solution applicable to all kinds of ERP Systems. 

This methodology was connected to, and tested with the operations and 
capabilities of the ERP commercial package of a very big Greek Software House. The 
functional result of the proposed work is expected to support considerably the process 
of implementation and installation of ERP systems in enterprises, aiming at the 
promotion of their capabilities as well as the increase of their competitiveness in the 
Greek and global market. 

Keywords: modeling adaptation and implementation methodology, project 
management, enterprise resource planning systems, management information systems, 
goal directed project management  
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I. Το πρόβληµα 
 

Ο 21ος αιώνας βρίσκει τις επιχειρήσεις αντιµέτωπες µε νέα δεδοµένα και νέες 
προκλήσεις. Η παγκοσµιοποίηση, η εξέλιξη της Πληροφορικής, η εδραίωση της 
χρήσης του διαδικτύου, η διάδοση του ηλεκτρονικού εµπορίου, η Οικονοµική και 
Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης, καθώς και η συνεχής διεύρυνσή της, αποτελούν 
για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ειδικά τις 
µικροµεσαίες ένα µεγάλο και δύσβατο δρόµο αλλά ταυτόχρονα και µια µεγάλη 
ευκαιρία. Παρατηρούµε ότι το επιχειρηµατικό περιβάλλον µεταβάλλεται ριζικά και ο 
τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων εκσυγχρονίζεται µε την εισαγωγή και χρήση 
Πληροφοριακών Συστηµάτων.  

Η έκρηξη των νέων τεχνολογιών και η ανάγκη αυτοµατοποίησης των εσωτερικών 
διαδικασιών έχουν οδηγήσει εταιρείες και οργανισµούς παγκοσµίως, στην 
εγκατάσταση και αξιοποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης. Με αυτόν 
τον τρόπο ταξινοµούν και κωδικοποιούν τις λειτουργίες τους και ταυτόχρονα 
αναδιοργανώνουν τα επιµέρους τµήµατά τους µε στόχο τον βέλτιστο τρόπο 
διαχείρισης και διοίκησης των τοµέων τους και άρα την ανάπτυξη και κερδοφορία.   

Παρατηρείται εποµένως έντονη κινητικότητα στην αγορά συστηµάτων και κυρίως 
των Ολοκληρωµένων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Σ∆ΕΠ) τα 
οποία έχουν σαν σκοπό να χρησιµοποιούνται και να "εξυπηρετούν" όλα τα τµήµατα 
µιας επιχείρησης ανεξαρτήτως κλάδου, δραστηριότητας και αντικειµένου.  

Ένα Σ∆ΕΠ αποτελείται από αρκετά υποσυστήµατα τα οποία συνεργάζονται 
µεταξύ τους µε στόχο την ολοκληρωµένη συνεργασία των τµηµάτων µιας 
επιχείρησης και κατ' επέκταση την εύρυθµη λειτουργία της. Γενικά η ολοκληρωµένη 
εγκατάσταση ενός Σ∆ΕΠ και η εκκίνηση της λειτουργίας µιας επιχείρησης µε χρήση 
του Σ∆ΕΠ περιλαµβάνει τη Μοντελοποίηση του συστήµατος, τη Βέλτιστη 
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Προσαρµογή του στις ανάγκες της επιχείρησης και την Εγκατάσταση και Λειτουργία 
των υποσυστηµάτων στα αντίστοιχα τµήµατα αυτής.  

Τα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
υποδεικνύουν το µείζονα ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει ένα τέτοιο σύστηµα 
στους κόλπους µιας επιχείρησης.  

Χαρακτηριστικά τα οποία αποφέρουν: 

• Μείωση του χρόνου µετάδοσης των πληροφοριών στην επιχείρηση 

• Αυξανόµενη αλληλεπίδραση σε ολόκληρη την επιχείρηση  

• Βελτίωση στη διαχείριση παραγγελιών    

• Βελτίωση στην αλληλεπίδραση µε τους πελάτες  

• Βελτίωση των χρόνων παράδοσης  

• Βελτίωση σε θέµατα αλληλεπίδρασης µε τους προµηθευτές  

• Βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποθεµάτων 

• Βελτιστοποίηση της ταµειακής διαχείρισης  

• Μείωση των άµεσα λειτουργικών δαπανών 

 

Η ολοκληρωµένη εγκατάσταση ενός Σ∆ΕΠ αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό 
πληροφοριακό έργο (IT project), τα στάδια υλοποίησης του οποίου παρουσιάζονται 
στο ακόλουθο σχεδιάγραµµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 1 - Στάδια Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 

Πάρα ταύτα παρατηρούνται αρκετές αποτυχίες κατά την εγκατάσταση και χρήση 
των Σ∆ΕΠ συστηµάτων λόγω της εξαιρετικά πολύπλοκης και µε µεγάλο κίνδυνο 
εγκατάστασής τους. 

Η διαδικασία σχεδιασµού, µοντελοποίησης και εγκατάστασης ενός, Σ∆ΕΠ, είναι 
µια διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρος και επίπονη, δεδοµένης της διάρθρωσης των 
τµηµάτων και λειτουργιών κάθε επιχείρησης. Η δυσκολία και η ευαισθησία της 
διαδικασίας οφείλεται τόσο στην πολύπλοκη δοµή και προγραµµατιστική φύση του 
ίδιου του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, όσο και στο γεγονός ότι η 
εγκατάσταση και λειτουργία του απαιτεί πρωταρχικά την µοντελοποίηση και 
προσαρµογή των υπαρχόντων συστηµάτων και επιχειρηµατικών διαδικασιών της 
εταιρείας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται µε τρόπο βέλτιστο στις προκλήσεις του 

Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση

Συστήµατος Σ∆ΕΠ σε µια

Επιχείρηση
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Επιχείρησης
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στις ∆ιαδικασίες αυτές
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ανταγωνισµού, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η καλύτερη οµαλή και 
αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος σύµφωνα µε τις υποδείξεις του πελάτη 
και τις προδιαγραφές που τίθενται από τα σύγχρονα µοντέλα επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων (e-business, e-commerce, supply chain, project management κ.λπ.). 

Η µεθοδολογική αυτή ανάλυση της επιχείρησης απαιτεί έµπειρο και ειδικευµένο 
προσωπικό από τον παροχέα του Σ∆ΕΠ. Η συµµετοχή και η συνεισφορά του πελάτη 
είναι απαραίτητη για την σωστή και αποτελεσµατική διαµόρφωση και προσαρµογή 
της παρεχόµενης πλατφόρµας στις απαιτήσεις της θεωρούµενης επιχείρησης αλλά και 
την οµαλή ένταξη των λειτουργιών και διαδικασιών της στο Σ∆ΕΠ. 

Η διαδικασία της ολοκληρωµένης εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ, σε επίπεδο 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µπορεί να φτάσει µέχρι και πάνω από ένα χρόνο σε 
διάρκεια και περιλαµβάνει όλους εκείνους τους άξονες που συνθέτουν ένα πλήρες 
έργο. Το έργο αυτό αποτελεί σηµαντική επένδυση χρόνου και πόρων τόσο για την 
εταιρεία πελάτη όσο και για τη εταιρεία πάροχο του Σ∆ΕΠ. Κατά συνέπεια, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση και εκµετάλλευση των 
πλεονεκτηµάτων του Σ∆ΕΠ από τις επιχειρήσεις-πελάτες, το έργο της ταχείας και 
επιτυχούς εγκατάστασης του, κρίνεται ιδιαίτερα µεγάλης σηµασίας.  

Παρόλα αυτά, και µετά από σχετική έρευνα παρατηρείται το φαινόµενο της 
απουσίας γενικευµένων µεθοδολογιών και εργαλείων που να µπορούν ανεξάρτητα 
και µε σύγχρονες µεθόδους διαχείρισης να παρουσιάσουν µια ολοκληρωµένη 
µεθοδολογία υποστήριξης του έργου της Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και 
Εγκατάστασης (ΜοΠΕ) Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. Ενώ τα 
όποια συστήµατα υπάρχουν, είτε είναι τελείως εξειδικευµένα πάνω σε συγκεκριµένα 
εµπορικά Σ∆ΕΠ, χρησιµοποιώντας απαρχαιωµένες µεθόδους διαχείρισης, είτε είναι 
απλές ηµιτελείς µεθοδολογίες βασισµένες στην ανταλλαγή εγγράφων. Η πλήρωση 
της έλλειψης αυτής στο χώρο των Σ∆ΕΠ συστηµάτων τέτοιου µεγέθους και επιπέδου 
εργασιών, µέσα από µια σειρά αναλυτικής έρευνας στα ειδικά ζητήµατα του 
αντικειµένου, αλλά και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες της παγκόσµιας αγοράς, 
αποτελεί το βασικό λόγο δηµιουργίας της παρούσας ∆ιατριβής και συγκεκριµένα της 
προτεινόµενης Μεθοδολογίας και του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Έργων 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων 
(Μεθοδολογία ΜοΠΕ). 
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II. Το αντικείµενο και ο στόχος της ∆ιατριβής 

Τα παραδείγµατα διεθνώς δείχνουν εντυπωσιακές επιτυχίες στις εγκαταστάσεις 
και χρήσεις Σ∆ΕΠ συστηµάτων, καθώς πολλές εταιρείες που υιοθέτησαν Σ∆ΕΠ 
συστήµατα ανέβασαν κατακόρυφα την παραγωγικότητά τους, αλλά ταυτόχρονα και 
τραγικές αποτυχίες. Χαρακτηριστικό των συστηµάτων αυτών είναι η εξαιρετική 
πολύπλοκη και µε µεγάλο ρίσκο εγκατάσταση. Σκοπός του παρόντος είναι η 
ανάπτυξη κατάλληλης µεθοδολογίας διαχείρισης έργων για την απλούστευση της 
διαδικασίας εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων. Τόσο η µεθοδολογία όσο και η 
εφαρµογή της θα είναι ανεξάρτητη από το σύστηµα που πρόκειται να εγκατασταθεί  
και την εταιρεία που το έχει υλοποιήσει. Θα αποτελεί έναν οδηγό για την οµάδα 
έργου (σύµβουλοι) που θα πραγµατοποιήσει την εγκατάσταση και µια γέφυρα 
επικοινωνίας ανάµεσα στον υπεύθυνο έργου και τους συµβούλους.  

Επιπλέον η µεθοδολογία θα εξετάζει την επιλογή, εφαρµογή και  βελτιστοποίηση 
της εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων σε βάση έργου, προκειµένου να επιτευχθούν οι 
επιχειρησιακοί στόχοι που προσφέρει το σύστηµα Σ∆ΕΠ. Με την αξιοποίησή της, τα 
προγράµµατα θα καθορίζονται σαφώς, επιτρέποντας στις προβλεπόµενες αλλαγές να 
εφαρµοστούν αποτελεσµατικά µέσω ιεραρχηµένων διακριτών µεθοδολογικών 
βηµάτων. 

Για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου και σύµφωνα µε τους σύγχρονους νόµους 
διοίκησης, υιοθετήθηκε η πρωτοποριακή µέθοδος ∆ιαχείρισης Έργων 
Καθοδηγούµενη από Στόχους - ∆ΕΚΣ (Goal Directed Project Management - GDPM). 
Το παρόν διδακτορικό αξιοποιεί τη µέθοδο αυτή για την ανάπτυξη µιας 
πρωτοποριακής και σύγχρονης µεθοδολογίας και κατ’ επέκταση ενός καθολικού 
εργαλείου διαχείρισης του έργου της υποστήριξης της διαδικασίας µοντελοποίησης, 
προσαρµογής και εγκατάστασης (ΜοΠΕ) των συστηµάτων διαχείρισης 
επιχειρησιακών πόρων. 

Είναι χαρακτηριστικό των περισσότερων οργανωτικών αλλαγών ότι τείνουν όλο 
και περισσότερο να διασχίσουν τα όρια µεταξύ των πειθαρχιών, των διαφορετικών 
τµηµάτων ή ακόµη και των επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ριζική 
αναδιάρθρωση. Η µέθοδος ∆ιαχείρισης Έργων καθοδηγούµενη από στόχους (∆ΕΚΣ) 
επιλέχτηκε ως ελλοχεύουσα έννοια και φιλοσοφία της Μεθοδολογίας ΜοΠΕ, καθώς 
παρέχει έναν τρόπο εστίασης των αλλαγών προς έναν προκαθορισµένο στόχο.  

Προκειµένου να εφαρµοστεί αυτή η φιλοσοφία διαχείρισης έργων και να 
χρησιµοποιηθεί για τις εφαρµογές Σ∆ΕΠ συστηµάτων, η µέθοδος ∆ΕΚΣ 
προσαρµόστηκε και ενισχύθηκε. Οι βασικές έννοιες που εισήχθησαν από τη µέθοδο 
∆ΕΚΣ είναι: 

� η σαφής διατύπωση των στόχων, που διαιρείται σε υπο-στόχους 

� ο προσανατολισµός προς τα αποτελέσµατα και τα παραδοτέα 

� η περιγραφή αλλαγών σχετικών µε διαφορετικές πτυχές όπως στόχους 
προσωπικούς, του συστήµατος ή του οργανισµού  

� η εστίαση στον προγραµµατισµό και τη διαχείριση 

� η παροχή όσο το δυνατό απλούστερων πληροφοριών που αφορούν τον 
προγραµµατισµό αλλά και τον έλεγχο και την οργάνωση του έργου.  

Εστιάζοντας στα αποτελέσµατα, επινοείται ένα σχέδιο πιo εύκαµπτο στις αλλαγές 
που αναµφισβήτητα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου. Επιπλέον, ο 
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∆ιαχειριστής Έργου είναι σε θέση να χτίσει ένα διοικητικό πλαίσιο που 
προσαρµόζεται στις µοναδικές ζητήσεις του συγκεκριµένου περιβάλλοντος έργου. Η 
οµάδα έργου είναι σε θέση να περιγράψει τους τεχνικούς στόχους όπως η 
εγκατάσταση του συστήµατος, καθώς επίσης και τους στόχους σχετικά µε το 
προσωπικό και την οργάνωση. Από την περιγραφή των αρµοδιοτήτων και των ρόλων 
σε κάθε επίπεδο, η κατανοµή των εργασιών γίνεται προφανής σε κάθε συµβαλλόµενο 
µέρος, µε συνέπεια την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία. Το γεγονός αυτό οδηγεί 
στην πλήρη ολοκλήρωση της οργάνωσης χρηστών και ενισχύει την πιθανότητα 
επιτυχούς αλλαγής. 

Στα πλαίσια του παρόντος, δηµιουργήθηκε ειδική εφαρµογή της µεθοδολογίας 
ΜοΠΕ, η οποία προσφέρει σηµαντικά εργαλεία γενικής χρήσης για την διαχείριση 
έργων υποστήριξης  ΜοΠΕ αξιοποιώντας τη µέθοδο ∆ιαχείρισης Έργων 
καθοδηγούµενη από στόχους, ανεξάρτητα από το σύστηµα διαχείρισης 
επιχειρησιακών πόρων. Αποτελεί δηλαδή ένα γενικότερης χρήσης πλήρες εργαλείο 
εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων χειριστικά απλό, εφαρµόσιµο σε κάθε είδους 
σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και µε δυνατότητα πρόσβασης µέσω 
διαδικτύου, αντίστοιχο του οποίου, κατά τη γνώση του συγγραφέα, δεν έχει 
αναπτυχθεί. Ταυτόχρονα, είναι επόµενο, η δηµιουργία µιας τέτοιας µεθοδολογίας και 
εφαρµογής να αποτελέσει µεγάλη πρωτοπορία για τα Ελληνικά δεδοµένα, καθώς 
ουδέποτε έχει γίνει αντίστοιχη προσπάθεια στη χώρα µας σε σχέση µε το ζήτηµα της 
ανάπτυξης γενικού συστήµατος διαχείρισης έργων εγκατάστασης συστηµάτων 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. 

Στα πλαίσια λοιπόν των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου 
Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δηµιουργήθηκε µια 
ολοκληρωµένη µεθοδολογία και εφαρµογή διαχείρισης έργων Μοντελοποίησης, 
Προσαρµογής και Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων βασισµένη στη µέθοδο 
διαχείρισης έργων καθοδηγούµενης από στόχους. Οι απαιτήσεις για την εφαρµογή, η 
µεθοδολογία της και η εφαρµογή αυτή καθ’ αυτή, αναλύονται και παρουσιάζονται 
στην παρούσα διδακτορική διατριβή µε την ελπίδα να αποτελέσει εφαλτήριο για 
περαιτέρω ανάπτυξη αντίστοιχων πιο εξελιγµένων συστηµάτων στο χώρο, 
προάγοντας έτσι την επιστήµη, την τεχνολογία και τη βιοµηχανία στο πολύ 
ενδιαφέρον αυτό πεδίο. 

Η πιλοτική εφαρµογή της µεθοδολογίας ΜοΠΕ πραγµατοποιήθηκε στην 
εγκατάσταση του συστήµατος Σ∆ΕΠ της εταιρείας Singular, Singular Enterprise 
(SEn). Το Singular Enterprise (SEn) αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, το οποίο διαθέτει η εταιρία Singular στις 
επιχειρήσεις πελάτες και το εγκαθιστά προσαρµόζοντάς το στις ανάγκες και 
λειτουργίες τους. Για το λόγο αυτό το SEn ως προϊόν δεν αποτελείται µόνο από το 
λογισµικό αυτού, αλλά µέρος του προϊόντος- και σε κάθε περίπτωση πολύ 
σηµαντικό- αποτελεί η όλη διαδικασία µοντελοποίησης, προσαρµογής και 
εγκατάστασης του. 

Το λειτουργικό αποτέλεσµα του προτεινόµενου έργου αναµένεται να υποστηρίξει 
σηµαντικά τη διαδικασία υλοποίησης και εγκατάστασης του SEn στις εταιρείες-
πελάτες, αποβλέποντας στην ανάδειξη και προώθηση των δυνατοτήτων του καθώς 
και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του στην ελληνική αγορά. 
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III. Η Συµβολή της ∆ιατριβής 

 

Η συµβολή της ∆ιατριβής διακρίνεται σε δύο επίπεδα: 

Επίπεδο 1: Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Μεθοδολογίας ∆ιαχείρισης Έργου 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων. 

Με δεδοµένη την ανεπάρκεια των µεθοδολογιών ∆ιαχείρισης Έργου 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων, η παρούσα διατριβή προτείνει µια εναλλακτική 
µεθοδολογία.  

Ο µεθοδολογικός πυρήνας του προτεινόµενου εργαλείου (και των τριών 
οντοτήτων) είναι βασισµένος στις αρχές της ∆ιαχείρισης Έργων Καθοδηγούµενης 
από Στόχους – ∆ΕΚΣ (Goal Directed Project Management –GDPM) καθώς και σε 
αρχές γνωστών και επιτυχηµένων (best-practice) µεθοδoλoγιών διαχείρισης έργων.  

Ο βασικός άξονας της ανάλυσης των επιµέρους οντοτήτων είναι οι προς επίτευξη 
στόχοι του έργου ΜοΠΕ σε όλα τα επίπεδα και στάδια υλοποίησης του και 
συγκεκριµένα τα σηµεία σταθµοί (milestones) τα οποία εκφράζουν τα επιδιωκόµενα 
αποτελέσµατα (αρχικά, ενδιάµεσα και τελικά) του έργου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 2 - Βασικές Αρχές της ∆ΕΚΣ 

 

Ο ρόλος της µεθοδολογίας είναι η παροχή υποστήριξης στον χρήστη σε όλα τα 
επίπεδα και τους τοµείς διαχείρισης τόσο όσον αφορά στις τυπικές διαδικασίες και 
λειτουργίες διαχείρισης έργων, αλλά κυρίως όσον αφορά στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και απαιτήσεις που παρουσιάζει ένα έργο ΜοΠΕ.  
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Επίπεδο 2: Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος εφαρµογής της Μεθοδολογίας 
∆ιαχείρισης Έργου Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

Το προτεινόµενο εργαλείο υποστηρίζει τον χρήστη στην ανάλυση, 
µοντελοποίηση και παρακολούθηση του έργου διαχείρισης ΜοΠΕ ενός Σ∆ΕΠ. 
Συγκεκριµένα, µέσα από κατάλληλα διαµορφωµένο αλλά και δυναµικά 
προσαρµοζόµενο πληροφοριακό περιβάλλον διαχείρισης έργων, ο χρήστης 
καθοδηγείται στα επιµέρους  στάδια διαχείρισης για: 

• την εισαγωγή των στοιχείων –δεδοµένων που αφορούν στο συγκεκριµένο 
έργο ΜοΠΕ αλλά και την άντληση έµµεσης σχετιζόµενης πληροφορίας 
µέσω συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων, checklists, κλπ, για την 
δηµιουργία του προφίλ του έργου και του διαχειριστή.   

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άµεση προσαρµογή της 
συµπεριφοράς του εργαλείου και των µεθόδων υποστήριξης που 
παρέχονται από αυτό σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του 
συγκεκριµένου έργου όπως προκύπτουν τόσο από τις προδιαγραφές που 
θέτει ο χρήστης όσο και από την προηγούµενη εµπειρία διαχείρισης 
έργων παρόµοιας φύσης.    

• την επιλογή και προσαρµογή των παρεχόµενων επιτυχηµένων πρότυπων 
(πρότυπα έντυπα, πρότυπη ροή εργασιών, κ.λπ., πρότυπα δοµικά στοιχεία, 
πρότυπα µοντέλα οργάνωσης οµάδας έργου, κ.λπ.) που αφορούν σε όλα 
τα επίπεδα και τοµείς διαχείρισης. 

• την εισαγωγή νέων διαδικασιών και προτύπων γνώσης διαχείρισης έργων 
ΜοΠΕ, ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό την δυναµικότητα και 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος και αποδίδοντας του κατά συνέπεια 
υψηλή προστιθέµενη αξία µε κάθε χρήση του. Ο συνεχώς βελτιούµενος 
χαρακτήρας αποτελεί βασικό πλεονέκτηµα και καινοτοµία του εργαλείου.   

• την ανάπτυξη ολοκληρωµένου πλάνου έργου βασισµένου στον 
ορθολογικό και συνεκτικό καθορισµό των επιµέρους στόχων και σηµείων 
σταθµών του έργου, καθώς και των σχετιζόµενων δραστηριοτήτων, 
παραδοτέων, ρίσκων, κόστους επίτευξης τους κλπ.  

• την ορθολογική επιλογή και ευέλικτη διαχείριση των πόρων της εταιρείας 
– παρόχου Σ∆ΕΠ αλλά και της επιχείρησης του πελάτη. 

• την παρακολούθηση του έργου ΜοΠΕ και των επιµέρους ενοτήτων 
εργασίας µε παραγωγή αναφορών προόδου, πινάκων, διαγραµµάτων, 
οδηγιών για προτεινόµενες ενέργειες προσαρµογής του πλάνου, 
αναφορών αξιολόγησης προόδου, παρακολούθηση προϋπολογισµού κ.λπ. 

Το εργαλείο εγκαθίσταται κεντρικά και µε συστήµατα αποµακρυσµένης 
λειτουργίας (intranet, client-server model κλπ.) υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε 
στοιχεία αυτού από κάθε σηµείο στο οποίο θα κρίνεται ως απαραίτητο ή σηµαντικό 
για τη διαδικασία διαχείρισης. Το περιβάλλον που αναπτύχθηκε είναι ένα 
πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης έργων (Project Management Information 
System-PMIS), διαµορφωµένο έτσι ώστε αφενός να αξιοποιεί κατάλληλα τις 
σύγχρονες τάσεις στην τεχνολογία πληροφορικής/διαδικτύου και στις µεθοδολογίες 
τεχνολογιών πληροφορικής διαχείρισης έργων (IT project management) και αφετέρου 
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να µοντελοποιεί και να διαχειρίζεται µε τρόπο βέλτιστο την αποθηκευµένη γνώση και 
εµπειρία του πεδίου ΜοΠΕ (Κnowledge Repository). 

Με την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά η 
παραγωγικότητα αλλά και η ποιότητα των παρεχοµένων από την εταιρεία υπηρεσιών. 
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IV. Οι Φάσεις Υλοποίησης της ∆ιατριβής 

Οι Φάσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ήταν: 

 

1η Φάση 
Μελέτη του περιβάλλοντος των Μεθοδολογιών και Εργαλείων 
Υποστήριξης της διαδικασίας Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και 
Εγκατάστασης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 
και συγκρίσεις µεταξύ αυτών. 
 
 

2η Φάση Προσδιορισµός των Μεθοδολογικών Αρχών που θα αξιοποιηθούν 
για την ανάπτυξη της Μεθοδολογίας Υποστήριξης της διαδικασίας 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 
 
 

3η Φάση Ανάπτυξη της Μεθοδολογίας Υποστήριξης της διαδικασίας 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 
 
 

4η Φάση Ανάλυση Απαιτήσεων και προσδιορισµός των λειτουργιών του 
συστήµατος εφαρµογής της Μεθοδολογίας Υποστήριξης της 
διαδικασίας Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  
 
 

5η Φάση Σχεδιασµός, ανάπτυξη Αρχιτεκτονικής και δηµιουργία της 
εφαρµογής της Μεθοδολογίας Υποστήριξης της διαδικασίας 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 
 
 

6η Φάση Συγκρίσεις υπαρχόντων Μεθοδολογιών και Εφαρµογών µε τη 
Μεθοδολογία και Εφαρµογή της Υποστήριξης της διαδικασίας 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, αποτίµηση της Μεθοδολογίας 
κατά την πιλοτική εφαρµογή της, συµπεράσµατα και µελλοντικές 
επεκτάσεις. 
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V. Η ∆οµή της ∆ιατριβής 

Η ∆ιατριβή αποτελείται από 7 Κεφάλαια. 

Αναλυτικότερα: 

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

Αποτελεί το παρόν κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται 
το πρόβληµα και στηρίζεται η ανάγκη ανάπτυξης 
µεθοδολογίας καθώς και πληροφοριακού συστήµατος 
εφαρµογής της για την υποστήριξη της διαδικασίας 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. 
Επιπλέον παρουσιάζεται και η συµβολή της ∆ιατριβής. 

  

Κεφάλαιο 2 Επισκόπηση Υπαρχόντων Μεθοδολογιών – 
Συστηµάτων και ανάγκη ανάπτυξης της 
Προτεινόµενης Μεθοδολογίας 

Γίνεται µια σύντοµη αναφορά στα Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. Περιλαµβάνει 
µια επισκόπηση των υπαρχόντων µεθοδολογιών και 
συστηµάτων. Αναλύονται τα πιο σηµαντικά εξ αυτών 
καθώς και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. 
Παρουσιάζεται αναλυτικότερα η αναγκαιότητα 
ανάπτυξης της προτεινόµενης µεθοδολογίας. 

  

Κεφάλαιο 3 ∆ιαχείριση Έργων 

Παρουσιάζεται η δοµή του έργου και οι βασικές 
λειτουργίες της διαχείρισης έργου. Παρουσιάζεται η 
µέθοδος ∆ιαχείρισης Έργων καθοδηγούµενη από 
Στόχους από την οποία αντλήθηκαν θεµελιώδεις 
αρχές, πάνω στις οποίες βασίστηκε η προτεινόµενη 
µεθοδολογία ανάπτυξης Υποστήριξης της διαδικασίας 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και 
διαφαίνεται η αναγκαιότητα αξιοποίησης αυτής της 
µεθόδου. 

  

Κεφάλαιο 4  Μεθοδολογία Υποστήριξης της διαδικασίας 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

Περιγράφεται αναλυτικά η προτεινόµενη µεθοδολογία 
Η ανάλυση της µεθοδολογίας γίνεται µε δοµηµένο 
τρόπο ανά στάδιο του έργου υλοποίησης, ανά 
διαχειριστικό επίπεδο και ανά πεδίο διαχείρισης. 
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Κεφάλαιο 5 Ανάλυση Απαιτήσεων Συστήµατος 

Γίνεται καταγραφή των λειτουργικών και τεχνικών 
απαιτήσεων του συστήµατος εφαρµογής της 
µεθοδολογίας ΜοΠΕ, στα πλαίσια των οποίων 
προσδιορίζονται τα στάδια και οι ρόλοι, οι απαιτήσεις 
λογισµικού καθώς και οι περιορισµοί στην 
αρχιτεκτονική του προτεινόµενου συστήµατος. 

  

Κεφάλαιο 6 Ανάπτυξη Συστήµατος Εφαρµογής της Μεθοδολογίας 
ΜοΠΕ 

Το παρόν κεφάλαιο περιλαµβάνει την ανάπτυξη του 
συστήµατος. Αναλύεται η αρχιτεκτονική του, 
παρουσιάζεται η Λειτουργική ∆οµή του και 
περιγράφεται το λογισµικό του συστήµατος. 

  

Κεφάλαιο 7 Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αξιολόγηση της 
µεθοδολογίας ΜοΠΕ κατά την πιλοτική εφαρµογή της 
καθώς και συγκρίσεις των υπαρχόντων µεθοδολογιών 
και συστηµάτων µε αυτή. Προτείνονται δυνατές 
µελλοντικές επεκτάσεις. 

  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αποτυπώνεται η βιβλιογραφία που αξιοποιήθηκε για 
την ανάπτυξη του παρόντος  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Παρουσιάζεται το σύστηµα σε µορφή εγχειριδίου 
χρήσης. 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Περιλαµβάνονται οι οδηγίες εγκατάστασης του 
συστήµατος 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Παρουσιάζονται οι προτεινόµενες εργασίες 
εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ ανά φάση 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ Παρουσιάζεται ο προτεινόµενος 
χρονοπρογραµµατισµός των εργασιών εγκατάστασης 
του Σ∆ΕΠ  
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VI. Προτεινόµενη Μεθοδολογία 

Σκοπός της Μεθοδολογίας ΜοΠΕ είναι να παρέχει την δυνατότητα στον  
διαχειριστή έργου (Project Manager) να δηµιουργεί  όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
την οµαλή διαχείριση και υλοποίηση του έργου και να καθοδηγεί τον σύµβουλο 
(consultant) κατά την υλοποίηση έργων ανάλυσης και µοντελοποίησης 
επιχειρηµατικών λειτουργιών και εγκατάστασης συστήµατος επιχειρησιακών πόρων 
(Σ∆ΕΠ). 

Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται τα βασικά στάδια που προτείνει η παρούσα 
µεθοδολογία υλοποίησης µιας ολοκληρωµένης εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ. Το πρώτο 
στάδιο της προώθησης και των βηµάτων προετοιµασίας έχει απεικονιστεί για λόγους 
συνέχειας και απλά περιλαµβάνει ενέργειες που προηγούνται της όλης διαδικασίας 
εγκατάστασης. 
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Σχ. 3 - Βασικά Στάδια Μεθοδολογίας Υλοποίησης Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 

 
 
 

VI.1. Πρόταση 
 

VI.1.1. Σχεδιασµός και καθορισµός της σφαίρας δραστηριοτήτων 

Η διαχείριση σκοπιµότητας του έργου της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ (project 
scope management) περιλαµβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι το έργο θα συµπεριλαµβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες, και 

Προώθηση και Βήµατα Προετοιµασίας 

Συµβόλαιο 
 
Οριστικοποίηση των σχεδιασµένων διαδικασιών 
 
 

 
Πρόταση 
 
Σχεδιασµός σφαίρας δραστηριοτήτων 
Σχεδιασµός Έργου 
Μη τυπικοί όροι και συνθήκες 
Σχεδιασµός πόρων 
Αποτίµηση Κόστους – Προϋπολογισµού 
Απόκτηση και Ανάθεση Προσωπικού 
Πλάνο Επικοινωνίας και Αναφορά Απόδοσης 
∆ιαχείριση Κινδύνων 

Υλοποίηση 
 
Εκτέλεση του πλάνου του έργου 
∆ιαχείριση εγγράφων, αρχείων και παραδοτέων 
Γενική µεταβολή του ελέγχου 
Προεπισκόπηση της ποιότητας και του ελέγχου  
Τελική Αναφορά Απόδοσης 

Περάτωση 
 
∆ιοικητική περάτωση 
Κλείσιµο Συµβολαίου 
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µόνο αυτές, ώστε να ολοκληρωθεί µε επιτυχία. Αξιοποιώντας τις βασικές αρχές της 
∆ΕΚΣ ο διαχειριστής καταγράφει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, 
εστιάζοντας προς το αποτέλεσµα και προχωρώντας προς την αρχή. Τα ερωτήµατα 
που καλείται να απαντήσει αφορούν στο χρόνο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, 
στον αριθµό των πόρων που θα δεσµευθούν τόσο από πλευράς του παροχέα του 
Σ∆ΕΠ όσο και από πλευράς της εταιρίας πελάτη, στην απόδοση αρµοδιοτήτων και 
διακριτών ρόλων σε κάθε ένα από τα µέλη της οµάδας έργου µε ιδιαίτερη αναφορά 
στους συµβούλους, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν 
στην πρόοδο του έργου και θα αποδοθούν αναλυτικότερα σε επόµενο βήµα της 
µεθοδολογίας, στο κόστος του έργου καθώς και στις καταγεγραµµένες απαιτήσεις 
(ανάγκες) των συµµετεχόντων στο έργο. 

Το έργο θα είναι επιτυχηµένο εάν η εγκατάσταση του Σ∆ΕΠ έχει γίνει µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να υποστηρίζει τους στόχους και τους σκοπούς της εταιρίας µέσα στα 
χρονικά περιθώρια που θα καθοριστούν. 

Το αποτέλεσµα του σχεδιασµού της σφαίρας δραστηριοτήτων είναι η επίσηµη 
και αναλυτική έκθεση της σφαίρας αυτής. Η έκθεση αυτή θα αποτελεί την βάση για 
τις µελλοντικές αποφάσεις σε σχέση µε το έργο, καθώς επίσης και την βάση για 
εδραίωση και την ανάπτυξη κοινής κατανόησης της σφαίρας δραστηριοτήτων του 
έργου από τους µετόχους. 

Τα βήµατα που προτείνει η παρούσα µεθοδολογία, για τη δηµιουργία της έκθεσης 
που αποτελούν στην ουσία τα περιεχόµενά της είναι τα εξής: 

1. Ποια είναι η κατάσταση της εταιρείας πελάτη; 
Το πρώτο βήµα αποτελεί ουσιαστικά την ανάλυση της υπάρχουσας 
κατάστασης και του περιβάλλοντος της εταιρείας που θα εγκατασταθεί το 
Σ∆ΕΠ. Περιλαµβάνει την µελέτη σχετικά µε την οργανωτική δοµή της 
εταιρείας, το λογισµικό που χρησιµοποιεί µέχρι τώρα, την υποδοµή και το 
φυσικό περιβάλλον, την οργάνωση σχετικά µε τα θέµατα πληροφορικής 
(ύπαρξη αρµόδιας διεύθυνσης, αξιοποίηση τεχνολογίας από υπαλλήλους, 
υποστήριξη, κ.λπ.), τη στελέχωσή της.   

2. Ποια είναι η αιτία πραγµατοποίησης του έργου της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ; 
Στο συγκεκριµένο βήµα θα καταγράφονται και θα εντοπίζονται οι λόγοι για 
τους οποίους θα διευκολυνθεί η εταιρεία πελάτης από την υιοθέτηση ενός 
συστήµατος Σ∆ΕΠ (καλύτερος έλεγχος αποθεµάτων, σωστότερη οικονοµική 
διαχείριση, βελτιστοποίηση µεθόδων παραγωγής, κλπ.) 

3. Ποιοι οι αντικειµενικοί σκοποί του έργου;  
Θα εντοπιστεί και θα αναλυθεί ο σκοπός που η εταιρεία πελάτης θέλει να 
εγκαταστήσει το Σ∆ΕΠ σύστηµα (αναδιοργάνωση, βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας της εταιρείας πελάτη, αυτοµατοποίηση διαδικασιών κ.λπ.) και 
προκύπτει στην ουσία από τις αιτίες που αναλύονται στο προηγούµενο βήµα. 

4. Ποιες είναι οι ενότητες του Σ∆ΕΠ συστήµατος που θα εγκατασταθούν στην 
εταιρεία πελάτη; 
Θα γίνει συγκεκριµένη επιλογή των ενοτήτων του Σ∆ΕΠ  (ΟΙΚ, ∆ΙΑΧ, ΠΑΡ, 
ΑΠΟΘ, ΜΕΤΑΦ) οι οποίες θα εγκατασταθούν στην εταιρεία καθώς είναι το 
πιο πιθανό η εταιρεία πελάτης να µην χρειάζεται όλα τα κοµµάτια ενός Σ∆ΕΠ 
αλλά κάποια εξ’ αυτών.   

5. Ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες για την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης; 
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Στο βήµα αυτό θα δοθεί µια σύντοµη περίληψη της περιγραφής της 
Υπηρεσίας καθώς και των απαραίτητων δραστηριοτήτων για την επιτυχή 
έκβαση της εγκατάστασης. Η αλληλουχία τους καθώς και πληροφορίες 
σχετικά µε την καθεµιά θα δοθεί σε επόµενο βήµα της µεθοδολογίας 
«Σχεδιασµός του Έργου». 

6. Υπάρχουν εξαιρέσεις µε βάση τη δοµή της εταιρείας πελάτη, του µεγέθους 
της και του προσωπικού; 
Είναι πολύ πιθανόν να χρειαστούν νέες προσλήψεις, αλλαγές στη δοµή της 
εταιρείας µε κατάργηση διευθύνσεων ή δηµιουργία νέων κ.λπ. µε στόχο να 
προσαρµοστεί η εταιρεία πελάτης στα νέα δεδοµένα που θα προκύψουν από 
την εγκατάσταση του Σ∆ΕΠ συστήµατος. 

7. Η απόδοση αρµοδιοτήτων σε κάθε ένα από τα µέλη που θα εµπλακούν στο 
έργο τόσο από πλευράς εταιρείας παρόχου όσο και από πλευράς εταιρείας 
πελάτη. 
Οι αρµοδιότητες που καθορίζονται µε βάση το ρόλο του καθενός στο έργο 
εγκατάστασης Σ∆ΕΠ και περιγράφονται αναλυτικά σε επόµενο βήµα της 
παρούσας µεθοδολογίας «Σχεδιασµός των Πόρων»). 

8. Ποια είναι η βάση του Συµβολαίου µεταξύ της εταιρείας παρόχου του Σ∆ΕΠ 
και της εταιρείας πελάτη; 
Σε περιπτώσεις Σ∆ΕΠ συστηµάτων εγκατάστασης είναι απαραίτητο το 
συµβόλαιο να περιλαµβάνει συγκεκριµένα τις ενότητες που θα 
εγκατασταθούν, τους ρόλους και τις αρµοδιότητες καθώς και τα χρονικά 
περιθώρια των δραστηριοτήτων, τα οποία καθορίζονται από το διαχειριστή µε 
τρόπο που περιγράφεται σε επόµενο κεφάλαιο. Είναι προφανές ότι στο παρόν 
στάδιο συµφωνείται η βάση του Συµβολαίου και όχι το ολοκληρωµένο 
έγγραφο. 

9. Αποδοχή των διαδικασιών και των κριτηρίων 

 

VI.1.2. Σχεδιασµός του Έργου 

O σχεδιασµός του έργου θα πρέπει βασιζόµενος, όπως έχει προαναφερθεί, στη 
διαχείριση Έργων καθοδηγούµενη από στόχους (∆ΕΚΣ), να είναι εστιασµένος προς 
το αποτέλεσµα και εποµένως να περιλαµβάνει: 

● Οριοθετηµένες και συγκεκριµένες δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν µε σκοπό να παραχθούν τα µέσα που θα διατεθούν και τα 
οποία έχουν αναγνωριστεί από τις δοµές της ανάλυσης. Είναι ξεκάθαρο, σε 
αυτήν την διαδικασία, να καθοριστούν οι ενέργειες που απαιτούνται, έτσι 
ώστε να πραγµατοποιηθούν οι στόχοι του έργου.  

● Ακριβής αλληλουχία των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
υποστήριξη της µελλοντικής ανάπτυξης, η οποία θα είναι ρεαλιστική και 
εφικτή. 

● Σωστά υπολογισµένη χρονική διάρκεια, η οποία θα συµπεριλαµβάνει τον 
αριθµό των περιόδων που θα χρειαστούν, ώστε να ολοκληρωθεί κάθε 
αναγνωρισµένη δραστηριότητα. 
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● Ανάπτυξη του χρονοδιαγράµµατος. Αυτό σηµαίνει τον καθορισµό των 
ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων του έργου. 

Ο σχεδιασµός του έργου πραγµατοποιείται από τον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος 
καθοδηγείται από τα εξής βήµατα: 

● Αρχικοποίηση έργου και καθορισµός των βασικών στοιχείων του 

● ∆ηµιουργία της οµάδας υλοποίησης και ανάθεση αρµοδιοτήτων 

● Επιλογή των ενοτήτων του Σ∆ΕΠ που θα περιλαµβάνονται στο έργο 

● Καθορισµός λίστας εργασιών 

● ∆ηµιουργία αναφοράς κατανοµής πόρων (resource allocation sheet) 

● ∆ιαχείριση εγγράφων και παραδοτέων. 

 

Το πλάνο του έργου θα πρέπει να είναι δοµηµένο ανά ενότητα (module) 
εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ και ανά φάση (εκκίνηση, ανάλυση, υλοποίηση και 
ολοκλήρωση). Για αυτό κατά το σχεδιασµό αρχικά καθορίζονται, όπως 
προαναφέρθηκε,  οι ενότητες οι οποίες αφορούν στο έργο. Κάθε ενότητα 
περιλαµβάνει προδιαγεγραµµένες εργασίες οι οποίες και προστίθενται αυτόµατα στη 
λίστα δραστηριοτήτων του έργου. Στη συνέχεια καθορίζονται οι εργασίες που 
αφορούν το συγκεκριµένο έργο και σχηµατίζεται το διάγραµµα δραστηριοτήτων το 
οποίο παρέχει σχηµατική απεικόνιση του τρόπου σύνδεσης µεταξύ των εργασιών που 
πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατά την υλοποίηση του έργου, ανά ενότητα και φάση. 

 

 

Σχ. 4 - ∆ιάγραµµα ∆ραστηριοτήτων Έργου Υλοποίησης Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 

 

Η  αλληλουχία των εργασιών επιτυγχάνεται µε τον καθορισµό της εργασίας που 
προηγείται και της φάσης στην οποία ανήκει. 
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Κάθε εργασία περιέχει πληροφορίες που αφορούν: 

● Στους στόχους και το αντικείµενο της καθώς και τις απαιτούµενες 
δραστηριότητες από πλευράς του πελάτη. 

● Στον οργανωτικό σχεδιασµό, καθώς κάθε εργασία ανατίθεται σε 
συγκεκριµένο άτοµο. 

● Στον χρονοπρογραµµατισµό και την αναφορά προόδου του έργου: 
καθορίζονται οι προγραµµατισµένες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της 
εργασίας, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται, τα κριτήρια σύµφωνα µε τα 
οποία η συγκεκριµένη εργασία θα θεωρηθεί ολοκληρωµένη και οι 
πραγµατικές ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης. 

● Στη διαχείριση πόρων, καθώς κάθε εργασία απαιτεί προδιαγεγραµµένους 
πόρους οι οποίοι µπορούν να τροποποιηθούν για το συγκεκριµένο έργο. 

● Στη διαχείριση κινδύνου, καθώς σηµειώνονται οι κίνδυνοι που ενέχει η 
υλοποίηση της συγκεκριµένης εργασίας τόσο σε γενικό επίπεδο, όσο και στο 
συγκεκριµένο έργο. 

● Στα παραδοτέα της εργασίας, σε όποιες βέβαια από τις εργασίες αυτές 
προκύπτει η έκδοση παραδοτέου. 

 

Πιο συγκεκριµένα, οι επικεφαλής του έργου συστήνουν την οµάδα υλοποίησης 
και ορίζουν το διαχειριστή έργου ο οποίος είναι υπεύθυνος να δηµιουργήσει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για την οµαλή διαχείριση και υλοποίηση του έργου. Η 
δηµιουργία του νέου έργου ακολουθεί τη µορφή οδηγού βηµάτων, ώστε να µπορεί ο 
διαχειριστής να καθοδηγηθεί µέσα από αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. 
Αναλυτικότερα: 

Βήµα 1
ο: Ο διαχειριστής έργου δηµιουργεί ένα νέο έργο στο σύστηµα εισάγοντας 

τα βασικά του στοιχεία τα οποία είναι: Ο πελάτης του έργου, ο τίτλος του έργου (αν 
υπάρχει), οι ενότητες του Σ∆ΕΠ που θα εγκατασταθούν, ο τύπος της επιχείρησης του 
πελάτη (Business Type), η ηµεροµηνία εκκίνησης, ηµεροµηνία αναµενόµενης λήξης 
του έργου και προβλεπόµενη διάρκεια, ο αριθµός των συµβούλων που θα 
χρησιµοποιηθούν και πιθανώς κάποια σχόλια για το έργο.  

Βήµα 2
ο: Ο διαχειριστής έργου επιλέγει από πίνακα διαθέσιµων συµβούλων 

(consultants), τους συµβούλους που θα ασχοληθούν µε το έργο δίνοντας τους έτσι 
δικαιώµατα πρόσβασης σε στοιχεία του έργου. 

Βήµα 3ο: Ο ∆ιαχειριστής ετοιµάζει τη λίστα µε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν 
στο έργο (Project Task List). Όπως προαναφέρθηκε, η λίστα εργασιών ενός έργου 
βασίζεται σε προδιαγεγραµµένες εργασίες (predefined tasks) που είναι  

1) συνδεδεµένες µε την ενότητα (module based): δηλαδή κάθε ενότητα του Σ∆ΕΠ 
απαιτεί συγκεκριµένες εργασίες και  

2) κατανεµηµένες χρονικά σε φάσεις (time phased): ένα έργο εγκατάστασης 
Σ∆ΕΠ χωρίζεται σε φάσεις. Κάθε εργασία ανήκει σε συγκεκριµένη φάση του 
έργου.  

Επιπλέον οι εργασίες µπορεί να συνδέονται µεταξύ τους µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
για να αρχίσει µια εργασία πρέπει να τελειώσει µια άλλη. Η σχέση των εργασιών 
τόσο µεταξύ τους όσο και µε τις ενότητες και τις φάσεις του έργου αποτυπώνεται στο 
σχήµα 4.3. 
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Κάθε προδιαγεγραµµένη εργασία (predefined task) συνοδεύεται από διάφορες 
πληροφορίες όπως:  

● Περιγραφή της εργασίας  

● Παραδοτέα της εργασίας 

Ο διαχειριστής έχει δικαίωµα να αλλάξει την περιγραφή εργασίας και τα 
παραδοτέα της, ενώ µπορεί να προσθέσει επιπλέον σχόλια.  

Επιπλέον µπορεί να αφαιρεί µια προδιαγεγραµµένη εργασία από τη λίστα και να 
προσθέτει µια νέα εργασία στη λίστα (µε όλες τις συνοδευόµενες πληροφορίες). Η 
νέα εργασία θα αφορά στο συγκεκριµένο έργο. 

Οι προδιαγεγραµµένες εργασίες που προτείνονται από την παρούσα µεθοδολογία 
για το έργο της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ ανά φάση που θα υλοποιήσουν οι 
Σύµβουλοι µε την καθοδήγηση του ∆ιαχειριστή έργου και σύµφωνα µε το 
οργανόγραµµα και το πλάνο επικοινωνίας που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, είναι 
οι εξής: 

 
Φάση  

Εκκίνησης 
Σχεδίαση ∆ιαγράµµατος Έργου 

Φάση  
Ανάλυσης 

∆ηµιουργία Τεύχους Ανάλυσης 

Οργάνωση εφαρµογής 

∆ιοίκηση αποθηκών 

Παραστατικά ειδών 

Μεταφορά λογιστικού σχεδίου 

Συναλλασσόµενοι 

Πελάτες 

Προµηθευτές 

∆ιαχείριση προµηθειών  

Πωλήσεις & διανοµές 

∆ιαχείριση πωλητών & αντιπρόσωπων 

Τιµοκατάλογοι ειδών 

Κοστολόγηση 

Αξιόγραφα 

Χρηµατοοικονοµικά παραστατικά 

Γενική & αναλυτική λογιστική 

Μεταφορές παραστατικών 

Μεταφορές ποσών λογαριασµών 

∆ιαχείριση πάγιων 

Εφοδιαστική αποθηκών - γεωγραφία 

Εφοδιαστική αποθηκών - διαχείριση 

Εφοδιαστική αποθηκών - σύνδεση µε εµπορικό 

Ασύρµατη διαχείριση 

Παρεχόµενες υπηρεσίες (3rd party logistics) 

∆ιοίκηση παραγωγής 

Φάση  
Υλοποίησης 

Σύνδεση παραγωγής µε αποθήκη – εφοδιαστική 

Φάση 
Ολοκλήρωσης 

Φυσική Απογραφή Θέσεων 

Πιν. 1 - Προδιαγεγραµµένες Εργασίες ΜοΠΕ 

 

Αναλυτικά το αντικείµενο, τα παραδοτέα (όπου υπάρχουν), τα βοηθητικά έντυπα 
& εργαλεία (όπου χρειάζονται), τα κριτήρια ολοκλήρωσης της εργασίας, οι ενέργειες 
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από πλευράς πελάτη καθώς και οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι για κάθε εργασία φαίνονται 
στο Παράρτηµα Γ. Επιπλέον στο παράρτηµα ∆ παρουσιάζονται και οι χρόνοι έναρξης 
και λήξης των εργασιών, η διάρκεια τους και η αλληλουχία υλοποίησής τους.  

Βήµα 4
ο: Ο διαχειριστής ετοιµάζει την αναφορά κατανοµής πόρων (resource 

allocation sheet) του έργου. 

Η αναφορά αυτή, βασίζεται σε ένα πρότυπο (template) που είναι δηµιουργηµένο 
σε Excel. O διαχειριστής έργου µεταβάλλει τα δεδοµένα του αρχείου συµπληρώνει 
τους εκτιµώµενους χρόνους και δηµιουργεί µε αυτό τον τρόπο την αναφορά 
κατανοµής πόρων του έργου. Το βήµα αυτό περιγράφεται εκτενώς στην αντίστοιχη 
ενότητα («Σχεδιασµός Πόρων - Σχεδιασµός πόρων εξοπλισµού και εφοδίων»).  

Βήµα 5
ο: Σε αυτό το βήµα ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να καταστρώσει 

πρότυπα παραδοτέων, ενηµερωτικών, αναφορών και γενικότερων εγγράφων που θα 
χρειαστούν στην πορεία του έργου. Η λειτουργικότητα του βήµατος αυτού θα 
περιγραφεί λεπτοµερώς σε επόµενο στάδιο της µεθοδολογίας («Εκτέλεση του 
Πλάνου του Έργου»). 

 

VI.1.3. Μη τυπικοί όροι και συνθήκες 

Εφόσον όλη η δοµή της διαχείρισης έργου είναι βασισµένη σε τυπικές 
διαδικασίες και µεθόδους, κάθε απόκλιση θα πρέπει να εντοπιστεί και να αναφερθεί. 
Είναι δεδοµένο ότι σε τέτοια έργα εγκατάστασης Σ∆ΕΠ θα υπάρχουν αποκλίσεις που 
έχουν να κάνουν µε εταιρείες-πελάτες διαφορετικού αντικειµένου και 
δραστηριοτήτων, διαφορετικής διάρθρωσης, λειτουργιών, κ.λπ. 

∆εδοµένου ότι ο διαχειριστής έχει την ελευθερία να δηµιουργήσει εκ του µηδενός 
εργασίες καθώς και νέα αρχεία και πρότυπα παραδοτέων,  δίνεται η δυνατότητα 
απόκλισης από τις τυπικές διαδικασίες µε τη δηµιουργία ειδικών εργασιών από το 
διαχειριστή, που περιλαµβάνονται µόνο στο συγκεκριµένο έργο και τη δυνατότητα 
δηµιουργίας κατηγορίας εγγράφων ή προτύπων µη συµπεριλαµβανοµένων στις 
τυπικές µεθόδους. 

 

VI.1.4. Σχεδιασµός Πόρων 

Ο Σχεδιασµός Πόρων, ο οποίος συνοδεύει τον σχεδιασµό του έργου είναι 
δοµηµένος µε τέτοιον τρόπο ώστε να αναγνωρίζει τις ανάγκες του έργου, µε σκοπό να 
εδραιώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την απόκτηση των απαραίτητων 
πηγών, της ∆ιοίκησης και την συνειδητοποίηση των πόρων που έχει στην διάθεσή 
του ο υπεύθυνος του έργου υλοποίησης της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ. Ο σχεδιασµός 
αυτός θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει: 

● Την ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

● Την Οργανωτική ∆οµή 

● Τον σχεδιασµό των πόρων, του εξοπλισµού και των εφοδίων 

Ο σχεδιασµός των πόρων επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία της αναφοράς 
κατανοµής πόρων του έργου.  
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∆ιαχείριση ανθρώπινων πόρων 

Αναλυτικά οι κατηγορίες των µελών που εµπλέκονται στην υλοποίηση του έργου 
υλοποίησης της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ και περιγράφηκαν παραπάνω, έχουν τις 
ακόλουθες αρµοδιότητές: 

● Επικεφαλής του έργου 

Ο ρόλος των επικεφαλής τόσο από την πλευρά της εταιρείας – παρόχου του 
Σ∆ΕΠ όσο και από την πλευρά της εταιρείας – πελάτη είναι να χειρίζονται 
θέµατα και να αντιµετωπίζουν προβλήµατα τα οποία ξεφεύγουν από τις 
αρµοδιότητες των ∆ιαχειριστή του έργου υλοποίησης της εγκατάστασης του 
Σ∆ΕΠ, όπως οι υπογραφές του Συµβολαίου και της Σύµβασης που περιέχει το 
πλάνο του έργου, η έγκριση των µελών των οµάδων που θα αξιοποιηθούν 
εκατέρωθεν για την υλοποίηση του έργου, η έγκριση τροποποιήσεων στον 
προϋπολογισµό κατά την πρόοδο του έργου, η έγκριση γενικότερων 
τροποποιήσεων που µπορεί να προκύψουν από καθυστερήσεις στο 
χρονοδιάγραµµα του έργου, η έγκριση ή παρακολούθηση επικείµενης 
αναδιάρθρωσης τµηµάτων της εταιρείας – πελάτη, η παρακολούθηση και 
έγκριση των αναφορών προόδου και απόδοσης του έργου κ.λπ. 

● ∆ιαχειριστές έργων 

Ο διαχειριστής έργου είναι ο υπεύθυνος της οµάδας έργου που έχει αναλάβει 
την υλοποίηση της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ. Ο ρόλος του είναι ο 
σηµαντικότερος καθώς διαµορφώνει το πλάνο του έργου, το σχεδιασµό των 
πόρων, την κατανοµή ρόλων και αρµοδιοτήτων, τον σχεδιασµό των 
δραστηριοτήτων κ.λπ. Επιπλέον ο διαχειριστής µε τη βοήθεια της διαχείρισης 
κινδύνου που περιγράφεται σε επόµενο στάδιο της µεθοδολογίας προσπαθεί 
να προβλέψει ενδεχόµενους κινδύνους, ή σε περίπτωση που τελικά 
προκύψουν, να τους αντιµετωπίσει µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο µε 
στόχο να περιοριστεί οποιαδήποτε υστέρηση του χρονοδιαγράµµατος ή 
απόκλιση από τον αρχικό προϋπολογισµό που περιγράφεται στο συµβόλαιο. 
Ταυτόχρονα ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία των 
αναφορών προόδου και την έγκριση και παραδοχή τους από τους επικεφαλής. 
Για το σκοπό αυτό έχει την ευθύνη της ορθής επικοινωνίας µεταξύ των δύο 
εµπλεκόµενων εταιρειών και τη σωστή συνεργασία µεταξύ τους. 

Με βάση τις παραπάνω αρµοδιότητες, ο διαχειριστής: 

o Αναγνωρίζει τις ανάγκες σε Ανθρώπινο ∆υναµικό για κάθε στάδιο της 
ροής της εργασίας του έργου.  

o Προσδιορίζει τον τύπο, τα νούµερα  και τα προσόντα που απαιτούνται και 
συσχετίζονται σε κάθε στάδιο του έργου. 

o Προσδιορίζει τις αρµοδιότητες για κάθε ρόλο. 

o Εδραιώνει τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης κάθε ενέργειας και 
δραστηριότητας στην υλοποίηση της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ 

o Επισηµαίνει κάθε συνθήκη ή περιορισµό 

● Σύµβουλοι και ανώτεροι σύµβουλοι (seniors) για κάθε ενότητα 

Οι Σύµβουλοι αποτελούν τον πυρήνα της οµάδας έργου, οργανώνονται και 
καθοδηγούνται από το διαχειριστή και αναλαµβάνουν τη σωστή 
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παραµετροποίηση του Σ∆ΕΠ ανάλογα µε τις ενότητες που θα επιλεχθούν και 
µε βάση το είδος και τη δοµή της εταιρείας – πελάτη. Εκτελούν τις 
δραστηριότητες που καθορίζονται από το διαχειριστή έργου και εκπαιδεύουν 
τους βασικούς χρήστες (key users). Οι Σύµβουλοι βρίσκονται κυρίως στο 
χώρο της εταιρείας – πελάτη. 

Από πλευράς του πελάτη και για κάθε τµήµα: 

● Λήπτες αποφάσεων (decision makers) 

Οι λήπτες αποφάσεων είναι στελέχη της εταιρείας πελάτη (προϊστάµενοι 
τµηµάτων, έµπειροι υπάλληλοι κ.λπ.) οι οποίοι γνωρίζουν άπταιστα όλες τις 
διαδικασίες και λειτουργίες του τµήµατος που εκπροσωπούν και τον τρόπο 
διασύνδεσής τους µε τις λειτουργίες των άλλων τµηµάτων. Συνεργάζονται µε 
τους βασικούς χρήστες ώστε να τροφοδοτήσουν τους συµβούλους, που 
παραµετροποιούν το Σ∆ΕΠ, µε τις βασικές απαιτήσεις του τµήµατος. 
Επιπλέον, εκτιµούν τις προτεινόµενες λύσεις και εφαρµογές που 
εγκαθίστανται κατά την πρόοδο του έργου, αποφασίζουν για την βέλτιστη και 
είναι οι υπεύθυνοι για την αποδοχή τους όσον αφορά στο τµήµα που 
αντιπροσωπεύουν. 

● Βασικοί χρήστες 

Ο ρόλος των βασικών χρηστών όπως έχει προκύψει από την περιγραφή είναι 
να ενηµερώνουν τους λήπτες αποφάσεων για τυχόν προβλήµατα που 
παρουσιάζονται από ελλιπείς λύσεις εκ µέρους των Συµβούλων ή ακόµα και 
να προτείνουν ορθότερες λύσεις. Επιπλέον εκπαιδεύονται πάνω στο Σ∆ΕΠ 
από τους Συµβούλους µε βάση τις απαιτήσεις που τους έχουν τροφοδοτήσει 
και συµµετέχουν τόσο στην παραµετροποίηση που κατά κύριο ρόλο 
πραγµατοποιείται από τους Συµβούλους όσο και στην προετοιµασία των 
παραδοτέων. Τέλος εισάγουν δεδοµένα στο σύστηµα και κάνουν ελέγχους για 
τη σωστή λειτουργία αυτού, ενώ επωµίζονται και το ρόλο του εκπαιδευτή των 
υπολοίπων τελικών χρηστών της εταιρείας – πελάτη στο σύστηµα Σ∆ΕΠ που 
εγκαταστάθηκε. 

● ∆ιαχειριστής ∆εδοµένων 

Ο ∆ιαχειριστής δεδοµένων του έργου της υλοποίησης της εγκατάστασης 
αναλαµβάνει ζητήµατα που προκύπτουν σχετικά µε τον Τεχνικό Εξοπλισµό 
της εταιρείας – πελάτη (ελλείψεις σε λογισµικό, σε θέσεις εργασίας, στις 
ανάγκες σε δίκτυο που προκύπτουν από την εγκατάσταση του Σ∆ΕΠ 
συστήµατος καθώς και σε οποιεσδήποτε αλλαγές στη βάση δεδοµένων που 
οφείλονται σε προσαρµογή του συστήµατος σε κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες της 
εταιρείας – πελάτη). 

 

Οργανωτική ∆οµή 

Ο ∆ιαχειριστής Έργου αφού αναγνωρίσει τις ανάγκες σε ανθρώπινο ∆υναµικό, 
αναθέσει ρόλους – αρµοδιότητες όσον αφορά στο Έργο, θα πρέπει να καταγράψει την 
µεταξύ τους σχέση. Το οργανόγραµµα για το έργο της υλοποίησης της εγκατάστασης 
ενός Σ∆ΕΠ συστήµατος που προτείνει η παρούσα µεθοδολογία διαµορφώνεται ως 
ακολούθως: 
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Σχ. 5 - Οργανόγραµµα Έργου Υλοποίησης Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 

 

Στα περισσότερα έργα, το µεγαλύτερο µέρος του οργανωτικού Σχεδιασµού 
επιτελείται στα αρχικά στάδια του έργου. Παρόλα αυτά  τα αποτελέσµατα αυτής της 
διαδικασίας θα πρέπει να εξετάζονται συχνά σε όλη την διάρκεια του έργου µε σκοπό 
να διασφαλιστεί η επιτυχία του. Αν η αρχική οργάνωση δεν είναι πλέον 
αποτελεσµατική, θα πρέπει να αναθεωρηθεί έγκαιρα. Το πλάνο επικοινωνίας που 
συνοδεύει το οργανόγραµµα παρουσιάζεται σε επόµενη παράγραφο. 

 

Σχεδιασµός των πόρων, εξοπλισµού και εφοδίων 

Περιλαµβάνει: 

• Την κατανοµή των ανθρωπίνων πόρων 

• Την αναγνώριση των βασικών εφοδίων που απαιτούνται σε κάθε στάδιο της 
ροής της εργασίας της υλοποίησης της εγκατάστασης (λογισµικό, ανάγκες σε 
εξοπλισµό, χώρο εγκατάστασης στην εταιρεία – πελάτη κλπ). 

• Προσδιορίζει τον τύπο, τα νούµερα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
απαιτούνται και συσχετίζονται µε το έργο κατά περίπτωση, σε συνεργασία µε 
τους βασικούς χρήστες και τους διαχειριστές. 

• Καθορίζει τα τεχνικά πρότυπα σε περίπτωση που έχουν προσδιοριστεί 
ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισµό. 

Λήπτες Αποφάσεων 

Επικεφαλής Παρόχου Σ∆ΕΠ  

∆ιαχειριστής  

Σύµβουλος 1 Σύµβουλος 2 Σύµβουλος N 

∆ιαχειριστής ∆εδοµένων 

Βασικοί Χρήστες 

. . . . . 

. 

Επικεφαλής Πελάτη Σ∆ΕΠ  

Εταιρεία 
Παρόχου 

Εταιρεία 
Πελάτη 
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Οργανώνεται και υλοποιείται µε τη συµπλήρωση των απαιτούµενων πόρων τόσο 
κάθε εργασίας ξεχωριστά όσο και του έργου συνολικά στην αναφορά κατανοµής 
πόρων όπως αυτή παρατίθεται στη συνέχεια και ανά φάση (εκκίνηση, ανάλυση, 
υλοποίηση και ολοκλήρωση) βάση της οποίας είναι δοµηµένο και το πλάνο του έργου 
της υλοποίησης της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ. Ένα παράδειγµα αναφοράς κατανοµής 
πόρων φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί (Σχ. 4.5). 

Η αναφορά κατανοµής πόρων του έργου της υλοποίησης της εγκατάστασης ενός 
Σ∆ΕΠ περιγράφει τους εκτιµώµενους ανθρωποχρόνους ανά εργασία και ρόλο των 
µελών της οµάδας υλοποίησης του έργου. Ο διαχειριστής έργου στηρίζεται σε µία 
βασική µορφή excel αρχείου και µεταβάλλει τα δεδοµένα του, συµπληρώνει τους 
εκτιµώµενους χρόνους και δηµιουργεί µε αυτό τον τρόπο την αναφορά κατανοµής 
πόρων του έργου. 

 

 

 

Σχ. 6 - Αναφορά Κατανοµής Πόρων 

 

VI.1.5. Αποτίµηση κόστους – προϋπολογισµού  

Η αποτίµηση κόστους αφορά την ανάπτυξη µιας µεθόδου προσέγγισης του 
κόστους (δηλαδή αποτιµά το κόστος των µέσων που απαιτούνται για να 
πραγµατοποιηθούν οι ενέργειες του έργου της υλοποίησης της εγκατάστασης του 
Σ∆ΕΠ συστήµατος.). Η προτεινόµενη µεθοδολογία δίνει τη δυνατότητα στο 
διαχειριστή να υιοθετήσει µία από τις γνωστές χρηµατοοικονοµικές µεθόδους 
αποτίµησης κόστους καθώς και κατάστρωσης προϋπολογισµού και δε φιλοδοξεί να 
αντικαταστήσει το χρηµατοοικονοµικό τµήµα µιας εταιρίας. Προτείνει όµως µετά 
από σχετική µελέτη του αντικειµένου, τα πεδία που πρέπει να συµπεριλάβει ο 
διαχειριστής σε συνεργασία προφανώς µε το οικονοµικό τµήµα της εταιρείας, ώστε ο 
προϋπολογισµός για το έργο της υλοποίησης της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ να είναι 
όσο το δυνατόν πληρέστερος και ρεαλιστικός.  
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Όταν πραγµατοποιείται το έργο µετά από την ανάθεση του συµβολαίου, τότε 
κρίνεται απαραίτητο να γίνει διαχωρισµός της αποτίµησης κόστους από τον 
προϋπολογισµό. Η αποτίµηση του κόστους αφορά στην ανάπτυξη µιας µεθόδου 
αξιολόγησης του πιο πιθανού ποσοτικού αποτελέσµατος. ∆ηλαδή πόσο θα κοστίσει 
στην εταιρία - πάροχο που έχει αναλάβει το έργο της εγκατάστασης η παροχή του 
προϊόντος - λογισµικού (των ενοτήτων του συστήµατος Σ∆ΕΠ που θα 
εγκατασταθούν) και της υπηρεσίας που εµπλέκεται στο έργο (υπηρεσίες 
εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ και συµβουλευτικές υπηρεσίες). Ο Προϋπολογισµός είναι 
µια επιχειρηµατική απόφαση, δηλαδή το ποσό µε το οποίο θα χρεωθεί η εταιρία - 
πελάτης µε το λογισµικό και τις υπηρεσίες. 

Η αποτίµηση του κόστους αναγνωρίζει και λαµβάνει υπόψη της διάφορες 
εναλλακτικές τιµές κόστους. Για παράδειγµα, σε πολλές περιπτώσεις η πρόσθετη 
εργασία κατά την διάρκεια της φάσης σχεδιασµού του έργου της υλοποίησης της 
εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ υιοθετείται µε σκοπό να µειωθεί το κόστος της 
παραγωγικής φάσης. Η διαδικασία της αποτίµησης κόστους θα πρέπει να εξετάσει αν 
το κόστος από την επιπρόσθετη εργασία σχεδιασµού θα αντισταθµιστεί από τα 
αναµενόµενα έσοδα. 

O προϋπολογισµός κόστους λειτουργεί µε σκοπό να καταµερίσει το συνολικό 
κόστος, εκτιµώντας κάθε µέρος της ατοµικής εργασίας, καθιερώνοντας µε αυτόν τον 
τρόπο  µια βασική γραµµή κόστους, ώστε να είναι εφικτή η µέτρηση της απόδοσης 
του έργου. 

Με σκοπό να ελεγχθεί ο πιο επικερδής τρόπος για την ολοκλήρωση του έργου της 
υλοποίησης εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ, ο διαχειριστής έργου, σε συνεργασία µε το 
οικονοµικό τµήµα της εταιρίας-παρόχου του Σ∆ΕΠ, θα πρέπει να καταρτίσει 
προϋπολογισµό για τα εξής: 

● Υλικοτεχνικό εξοπλισµό αν απαιτηθεί 

● Άδειες 

● Λογισµικό 

● Τεχνική υποστήριξη 

● Έξοδα 

● ∆ιάφορα άλλα 

Θα πρέπει, επίσης, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: 

● Κόστος 

● Μεικτό κέρδος 

● Τιµή πώλησης 

VI.1.6. Απόκτηση  και Ανάθεση Προσωπικού 

 Μέσω του Οργανωτικού Σχεδιασµού, ο διαχειριστής του έργου της υλοποίησης 
της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ αναλαµβάνει, µε βάση τις ανάγκες σε ανθρώπινο 
∆υναµικό και τους ρόλους – αρµοδιότητες που έχει αναθέσει σε προηγούµενο βήµα 
της µεθοδολογίας, να αποδώσει τους ρόλους σε συγκεκριµένα πρόσωπα.  

Ουσιαστικά, σε αυτό το στάδιο εξετάζεται και η ενδεχόµενη απόκτηση 
προσωπικού. Η απόκτηση προσωπικού έχει ως στόχο την απόκτηση των αναγκαίων 
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ανθρωπίνων πόρων (ατόµων ή οµάδων) οι οποίοι θα εργάζονται πάνω στο έργο. Σε 
πολλές περιπτώσεις, οι κατάλληλες πηγές µπορεί να µην είναι διαθέσιµες και έτσι η 
διοικητική οµάδα του έργου θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πηγές που είναι 
διαθέσιµες  θα µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του έργου. 

Ο προσδιορισµός των προσώπων γίνεται σε συνεργασία µε το τµήµα 
Ανθρώπινων Πόρων της εταιρείας – παρόχου και της εταιρείας – πελάτη. Τα άτοµα 
αυτά ή οι οµάδες που θα επιλεχθούν µπορεί να είναι µέλη των εταιριών που 
εµπλέκονται  στο έργο ή µπορεί να είναι εξωτερικοί συνεργάτες. 

 

VI.1.7. Πλάνο Επικοινωνίας και αναφορά απόδοσης    

Η διαδικασία Επικοινωνίας του έργου υλοποίησης της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ 
περιλαµβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και 
κατάλληλη συλλογή, διάδοση, αποθήκευση και µέγιστη µετάδοση της γνώσης του 
έργου. 

Το Πλάνο Επικοινωνίας έχει ως σκοπό να καθορίσει τις ανάγκες των επικεφαλής 
και των µετόχων για επικοινωνία και πληροφόρηση, δηλαδή να καθορίσει ποιος 
χρειάζεται πληροφόρηση, πότε θα την χρειαστεί και µε ποιο τρόπο θα µεταδοθεί η 
γνώση αυτή. Το πλάνο επικοινωνίας θα πρέπει να σχεδιαστεί στα πρώτα στάδια του 
έργου, λαµβάνοντας υπόψη την οργανωτική δοµή του έργου όπως παρουσιάστηκε σε 
προηγούµενο βήµα της µεθοδολογίας.  

Το διοικητικό πλάνο επικοινωνίας για το έργα υλοποίησης εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 
θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

● Μια συγκεντρωµένη και ταξινοµηµένη δοµή που θα αναλύει τις µεθόδους οι 
οποίες θα χρησιµοποιηθούν µε σκοπό να συγκεντρωθούν και να 
αποθηκευτούν διάφοροι τύποι πληροφορίας. Η διαδικασία θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνει συγκέντρωση και διάδοση αναβαθµίσεων και βελτιώσεων 
στο ήδη διανεµηµένο υλικό.  

● Μια δοµή Κατανοµής Πληροφοριών, η οποία θα είναι ενήµερη για τη ροή της 
πληροφόρησης, θα αξιοποιηθεί ώστε να καθορίσει ποιες µέθοδοι θα 
χρησιµοποιηθούν µε σκοπό την διάδοση των διάφορων τύπων πληροφορίας. 
Η δοµή αυτή θα πρέπει να είναι συµβατή µε τις αρµοδιότητες και τις 
αναφερόµενες σχέσεις, οι οποίες έχουν καθοριστεί από το οργανόγραµµα του 
έργου. 

● Μια περιγραφή της πληροφορίας που θα διανεµηθεί, η οποία θα περιλαµβάνει 
το σχήµα, το περιεχόµενο, το επίπεδο της λεπτοµέρειας και τη συµβατικότητα 
/ ευκρίνεια  που θα χρησιµοποιηθούν. 

● Ένα σχεδιάγραµµα επικοινωνίας, το οποίο θα δείχνει ποιος τύπος 
επικοινωνίας θα παραχθεί. 

Το πλάνο διοικητικής επικοινωνίας αποτελεί ένα υποβοηθητικό στοιχείο του 
συνολικού πλάνου του έργου. 

Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα µεθοδολογία ως βασικό εργαλείο αποθήκευσης 
και µετάδοσης της πληροφορίας προτείνει την Αναφορά Απόδοσης. 

Η  Αναφορά Απόδοσης έχει ως στόχο να συλλέξει και να ταξινοµήσει 
πληροφορίες που σχετίζονται µε την απόδοση, µε σκοπό να παρέχει στους µετόχους 
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τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται µε τον σκοπό του έργου. H διαδικασία 
αυτή περιλαµβάνει: 

● Αναφορά κατάστασης – περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση του έργου (σε 
ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, ποιες ενότητες εγκαθίστανται, ποιο 
προσωπικό αξιοποιείται στην παρούσα φάση κ.λπ.) 

● Αναφορά προόδου – περιγράφει τις ενέργειες που έχει επιτελέσει η οµάδα του 
έργου (πόσες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί από τους συµβούλους, 
αντιστοίχηση εργασιών και χρονοδιαγράµµατος, πιθανές αποκλίσεις και αίτια 
αυτών κ.λπ.) 

● Πρόβλεψη – προβλέπει την µελλοντική κατάσταση και την πρόοδο του έργου 
(εναποµένουσες εργασίες, προβλέψεις µετακύλισης χρονοδιαγράµµατος 
κ.λπ.) 

Η αναφορά απόδοσης θα πρέπει να παρέχει ενηµέρωση σε θέµατα που έχουν 
σχέση µε την σφαίρα δραστηριοτήτων, το λογισµικό, το κόστος και την ποιότητα 
καθώς επίσης θα πρέπει να δίνει πληροφορίες και για τον κίνδυνο όπου κρίνεται 
αναγκαίο. 

Το σχεδιάγραµµα επικοινωνίας του έργου της υλοποίησης της εγκατάστασης του 
Σ∆ΕΠ φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 7 - Σχεδιάγραµµα Επικοινωνίας Έργου Υλοποίησης Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 

 

Κύρια στοιχεία του διαγράµµατος επικοινωνίας είναι: 

● H Επιτροπή Καθοδήγησης – ο διαχειριστής του έργου παρουσιάζει στους 
επικεφαλής και στους βασικούς µετόχους την τρέχουσα κατάσταση του 
έργου, τις απαιτούµενες αποφάσεις, και την κλιµακωτή επίλυση των 
προβληµάτων. Η ηµερήσια διάταξη θα περιλαµβάνει: 

o Συνοπτική απεικόνιση των προηγούµενων ενεργειών 

o Το χρονοδιάγραµµα του έργου 
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o Την τρέχουσα κατάσταση 

o Θέµατα προς επίλυση/ αποφάσεις 

o Αιτήµατα τροποποίησης 

o Ανοιχτές συζητήσεις 

o Συµφωνηµένες ενέργειες/ επόµενα βήµατα 

 

● Αναφορά Απόδοσης – Ο διαχειριστής του έργου θα τη διανείµει σε όλους 
τους βασικούς µετόχους και επικεφαλής. Αυτή θα περιλαµβάνει: 

o Υπόµνηµα 

o Την τρέχουσα κατάσταση του πλάνου του έργου 

o Κινδύνους και θέµατα προς επίλυση 

o Πλάνα ενεργειών 

Η αναφορά απόδοσης θα πρέπει να κυκλοφορεί µετά από την επιθεώρηση 
προόδου του έργου από τον υπεύθυνο και την οµάδα του και αποτελεί το κύριο θέµα 
συζήτησης κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής καθοδήγησης. 

 

● Εσωτερική Επιθεώρηση – Επιθεώρηση του έργου από τον διαχειριστή του 
έργου. Θα περιλαµβάνει: 

o Το πλάνο του έργου 

o Τα οικονοµικά (Ανάλυση µεταβλητών) 

o Εσωτερικούς κινδύνους και θέµατα 

o Τεχνική επισκόπηση 

o Ενέργειες 

Το πλάνο επικοινωνίας όπως και η αναφορά απόδοσης επιτυγχάνεται µε τη 
καταχώρηση σχολίων για κάθε εργασία από τους συµβούλους άλλα και τη 
δηµιουργία νέων εκδόσεων εγγράφων.  

 

VI.1.8. ∆ιαχείριση Κινδύνου 

Η διαχείριση κινδύνου είναι µια πρακτική µε τις διαδικασίες, τις µεθόδους, και τα 
εργαλεία για τη διαχείριση των κινδύνων σε ένα έργο. Παρέχει ένα πειθαρχηµένο 
περιβάλλον για τη δυναµική λήψη αποφάσεων, που βασίζονται σε [131, 132]: 

● συνεχή αξιολόγηση του τι θα µπορούσε να πάει στραβά (κίνδυνοι)   

● προσδιορισµό των υπό εξέταση κινδύνων   

● εφαρµογή στρατηγικών για την αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων 

Γενικότερα, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως  µια συστηµατική διαδικασία 
διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται µια επιχείρηση ώστε να επιτύχει 
τους στόχους της κατά τρόπο σύµφωνο µε το δηµόσιο ενδιαφέρον, την ανθρώπινη 
ασφάλεια, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, και το νόµο. Αποτελείται από τον 
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προγραµµατισµό, την οργάνωση, την καθοδήγηση, το συντονισµό, και τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται µε την πρόθεση της παροχής ενός 
αποδοτικού σχεδίου που ελαχιστοποιεί το δυσµενή αντίκτυπο του κινδύνου στους 
πόρους της οργάνωσης, τις αποδοχές, και τις ροές µετρητών. 

Η προσέγγιση στον κίνδυνο µπορεί να είναι η εξής: 

• Αποφυγή – Ελαχιστοποιώντας  έναν συγκεκριµένο κίνδυνο, συνήθως 
εξαλείφοντας την αιτία του, µε αποτέλεσµα να µεταβληθεί η κατάσταση έτσι 
ώστε να µην υπάρχει επίδραση στο έργο. 

• Μείωση -  Μειώνοντας την αξία της επίδρασης της κατάστασης του κινδύνου, 
µειώνοντας, έτσι,  την πιθανότητα του γεγονότος ή την επίδρασή του αν αυτό 
δεν συµβεί. 

• Μετατόπιση – Μετατοπίζοντας ολόκληρο ή ένα µέρος του κινδύνου.  

• Αποδοχή – Επιδεικνύοντας γνώση του κινδύνου και προθυµία για αποδοχή 
των συνεπειών αν ο κίνδυνος παρουσιαστεί. 

Η Αναγνώριση του κινδύνου έχει ως στόχο να καθορίσει ποιος κίνδυνος είναι 
πιθανό να επηρεάσει το έργο και να καταγράψει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Η 
αναγνώριση του κινδύνου δεν γίνεται µια φορά, αλλά θα πρέπει να εξασκείται σε 
καθηµερινή βάση σε όλη τη διάρκεια του έργου. Η αναγνώριση του κινδύνου θα 
µπορέσει να επιτευχθεί προσδιορίζοντας τα αίτια και τις συνέπειες. 

Το χρονοδιάγραµµα του έργου θα πρέπει να  επανεξεταστεί και θα πρέπει να 
τεθούν τα παρακάτω ερωτήµατα: 

● Τι θα µπορούσε να επηρεάσει το έργο; 

● Ποιοι κίνδυνοι θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ολοκλήρωση του έργου; 

● Είναι ο κίνδυνος συνδεδεµένος µε µια κρίσιµη ενέργεια; 

Η Αποτίµηση κινδύνου έχει σκοπό να αξιολογήσει τον κίνδυνο και την 
αλληλεπίδραση του κινδύνου έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτίµηση της έκβασης του 
έργου. Η Αποτίµηση κινδύνου µπορεί να γίνει λαµβάνοντας υπόψη τις παρακάτω 
πηγές κινδύνου, όπως αλλαγές των προδιαγραφών, σχεδιαστικά λάθη, παραλείψεις, 
µη επαρκείς και κατανοητοί ρόλοι και αρµοδιότητες, ανεπαρκείς εκτιµήσεις και 
ελλιπές εξειδικευµένο προσωπικό. 

Σκοπός της µεθοδολογίας υλοποίησης εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ είναι να παρέχει 
στον υπεύθυνο έργου και την οµάδα του ένα χρήσιµο εργαλείο για την έγκαιρη 
πρόληψη και αντιµετώπιση τυχών κινδύνων. Η προτεινόµενη µεθοδολογία για το 
έργο της υλοποίησης της εγκατάστασης συστηµάτων Σ∆ΕΠ προτείνει µία µέθοδο 
διαχείρισης κινδύνου που βασίζεται σε 5 διακριτά βήµατα και παρουσιάζονται στο 
παρακάτω σχήµα: 
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Σχ. 8 - ∆ιακριτά Βήµατα ∆ιαχείρισης Κινδύνου  

 

Βήµα 1
ο: Ορισµός κινδύνου. Αρχικά απαιτείται από το διαχειριστή του έργου 

της υλοποίησης - εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ να  καθορίσει το πλαίσιο και τα κριτήρια 
της διαχείρισης κινδύνου. Το στάδιο αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι υπάρχει πλήρης κατανόηση των ευθυνών  και  υπευθυνοτήτων σε 
κάθε επίπεδο στο έργο και στον οργανισµό και εποµένως πλήρης κατανόηση της 
χρησιµότητας και του πλαισίου δράσης της παρούσας µεθόδου. Πιο συγκεκριµένα 
γίνεται αναγνώριση των κινδύνων από τον υπεύθυνο έργου, την οµάδα του και τους 
συµβούλους. Απαιτείται η δηµιουργία µια κατανοητής λίστας από γεγονότα κινδύνου  
τα οποία µπορούν να επηρεάσουν το έργο ή µια διαδικασία. Ο κίνδυνος αναλύεται 
εκτιµώντας την πιθανότητα και τις συνέπειες στο πλαίσιο των υπαρχόντων ή των 
προτεινόµενων µέτρων ελέγχου.  

Βήµα 2
ο: Αξιολόγηση κινδύνου. Για αυτό το σκοπό πρέπει να δηµιουργηθεί µια 

φόρµα µε ερωτήσεις και πιθανές απαντήσεις. Την ευθύνη των απαντήσεων στις 
ερωτήσεις την επωµίζονται οι Σύµβουλοι, οι οποίοι είτε απαντούν µόνοι τους µε βάση 
την εµπλοκή τους στο έργο της υλοποίησης, είτε αναζητούν τις απαντήσεις στους 
λήπτες αποφάσεων και τους βασικούς χρήστες. Κάθε απάντηση έχει το δικό της 
βαθµολογηµένο κίνδυνο και κάθε ερώτηση το δικό της συντελεστή βαρύτητας. 
Συγκεκριµένα ανάλογα µε το αντικείµενο, για παράδειγµα προσωπικό, λογισµικό, 
µέγεθος έργου κ.λπ., χωρίζονται οι ερωτήσεις σε κατηγορίες. Κάθε ερώτηση 
αναφέρεται σε µια υποκατηγορία και έχει τρεις απαντήσεις. Η πρώτη απάντηση 
θεωρείται µηδενικού κινδύνου(0), η δεύτερη µετρίου (1) και η τρίτη υψηλού(2). 
∆ίδεται η δυνατότητα σε κάποιο χρήστη να µην επιλέξει κάποια υποκατηγορία – 
ερώτηση και να µην ληφθεί καθόλου υπόψη στα αποτελέσµατα (Συντελεστής = 0). 

Κατά τη διαχείριση κινδύνων πραγµατοποιείται βαθµολόγηση των κινδύνων 
που έχουν αναγνωριστεί. Αυτό γίνεται µε βάση την εµπειρία της οµάδας µε την 
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ταυτόχρονη άποψη των συµβούλων και είναι συνισταµένη δυο παραγόντων, της 
πιθανότητας εµφάνισης του κινδύνου στο έργο και του αντίκτυπου που θα έχει σε 
αυτό. Από το συνδυασµό αυτού του συντελεστή και του κινδύνου της κάθε 
απάντησης, προκύπτει ο κίνδυνος. Ο συντελεστής αυτός µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 
µηδέν και δέκα. Στις ερωτήσεις που θα δηµιουργηθούν θα αρχικοποιηθούν οι 
συντελεστές τους, πράγµα που µπορεί να αλλάξει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
συµβούλων ή κατ’ επέκταση των ληπτών αποφάσεων και των βασικών χρηστών. 

Ο αλγόριθµός είναι: 

ΕΚΝ = (ΣΚΝ1*ΒΚΝ1 + ΣΚΝ2*ΒΚΝ2 + … + ΣΚΝν*ΒΚΝν)  

ΕΚΝmax  =  (ΣΚmax*ΒΚΝ1 + ΣΚmax*ΒΚΝ2 + … + ΣΚmax*ΒΚΝν) 

ΣΕΚ = (ΕΚ1/ΕΚ1max + ΕΚ2/ΕΚ2max + …+ ΕΚN/ΕΚNmax) / Ν 

Όπου:  

ΣΕΚ = Συνολικό Επίπεδο Κινδύνου 

ΕΚ = Επίπεδο Κινδύνου 

ΒΚ = Βαθµολογηµένος Κίνδυνος (απαντήσεις στις ερωτήσεις – υποκατηγορίες) 
µε τιµές, 

µηδενικός ΒΚ = 0  

µέτριος ΒΚ = 1  

υψηλός ΒΚ = 2  

Σ = Συντελεστής Κινδύνου µε τιµές από 0 έως 10 

Ν = ο αριθµός των κατηγοριών 

ν = ο αριθµός των υποκατηγοριών  

 

Βήµα 3
ο: Προσδιορισµός Κινδύνου. Μετά τη διενέργεια της αξιολόγησης 

ακολουθεί ο προσδιορισµός του επιπέδου του κινδύνου ανά κατηγορία και συνολικά. 
Συγκεκριµένα, αφού εισαχθούν τα δεδοµένα και τρέξει ο αλγόριθµος, συµπληρώνεται 
µια πρότυπη φόρµα η οποία δείχνει τα επίπεδα κινδύνου σε ποσοστά και το συνολικό 
επίπεδο κινδύνου, πάλι σε ποσοστά. Φαίνεται το επίπεδο κινδύνου που προκύπτει από 
τις απαντήσεις (ΕΚN), το µέγιστο επίπεδο κινδύνου που µπορεί να υπάρξει σύµφωνα 
µε τις επιλεγµένες υποκατηγορίες (ΕΚNmax) και τέλος το επίπεδο κινδύνου σε 
ποσοστό επί τοις εκατό (ΣΕΚ* 100%).  Ακολούθως,  τα επίπεδα κινδύνου ανά 
κατηγορία αναπαρίστανται γραφικά µε τη µορφή στηλών και ιστογραµµάτων σε 
excel. Έτσι παρέχεται ευκρινέστερη εικόνα των επιπέδων του κινδύνου. 

Βήµα 4
ο: Μετριασµός και Αντιµετώπιση. Το επόµενο βήµα στη διαχείριση 

κινδύνων είναι ο µετριασµός και η αντιµετώπιση των κινδύνων. Για αυτό το σκοπό 
έχει δηµιουργηθεί µια φόρµα η οποία αναλύει κάθε κίνδυνο και ταυτόχρονα προτείνει 
τρόπους αντιµετώπισης του εκάστοτε κινδύνου. Η φόρµα αυτή παρουσιάζει µεθόδους 
µετριασµού των υποκατηγοριών που παρουσιάζουν κίνδυνο. Αν έχει επιλεχθεί 
απάντηση µε µηδενικά επίπεδα κινδύνου, τότε δεν παρουσιάζονται µέθοδοι. Αυτοί οι 
τρόποι αντιµετώπισης προκύπτουν µε βάση προηγούµενη εµπειρία και υπάρχει η 
δυνατότητα µορφοποίησης τους. 
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Βήµα 5
ο: Έλεγχος. Στη συνέχεια απαιτείται εκτέλεση ελέγχου, αναθεώρησης 

και διορθωτικών ενεργειών. Ο υπεύθυνος έργου οφείλει να καθιερώσει µηχανισµούς 
που βοηθούν στη µέτρηση των επιπέδων αποτελεσµατικής υλοποίησης των µεθόδων 
αντιµετώπισης κινδύνων που προέκυψαν από την εφαρµογή της µεθόδου. Η 
διαδικασία ελέγχει, ακόµη, την εµφάνιση νέων κινδύνων ως µέρος της συνεχούς 
βελτίωσης και της ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Έτσι τυχόν εµφάνιση νέων οδηγεί 
στην επαναχρησιµοποίηση της µεθόδου, πράγµα που υποδεικνύει και τη χρησιµότητα 
του σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.  

Τα αποτελέσµατα των βηµάτων 3 και 4, δηλαδή ο προσδιορισµός πιθανών 
κινδύνων καθώς και ο τρόπος µετριασµού και αντιµετώπισης εµφανίζονται και στην 
αναφορά απόδοσης του έργου µε στόχο τη γνωστοποίησή τους προς την επιτροπή 
καθοδήγησης και συνεπώς προς τους επικεφαλής του έργου. 

 

 

VI.2. Συµβόλαιο  

 

VI.2.1. Οριστικοποίηση των Σχεδιασµένων ∆ιαδικασιών 

Οι προσχεδιασµένες διαδικασίες θα πρέπει να θεωρηθούν λογιστικά ελεγµένες 
και οριστικοποιηµένες, καθώς αποτελούν την βάση και τα όρια του συνολικού έργου 
υλοποίησης της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ. Η παρούσα µεθοδολογία αντιµετωπίζει το 
θέµα του Συµβολαίου ως µία πρότυπη φόρµα που συντάσσεται και συµπληρώνεται 
από τους νοµικούς των εταιρειών, σε συνεργασία µε τα εµπλεκόµενα τµήµατα 
(λογιστήρια, τµήµα ανθρώπινων πόρων, τµήµα εξοπλισµού και προµηθειών διοίκηση 
κ.λπ.).  Η οριστικοποίηση των σχεδιασµένων διαδικασιών παρέχει την ασφάλεια, ότι 
θα επιτευχθούν οι αντικειµενικοί στόχοι του έργου σε συγκεκριµένο χρόνο και µε 
συγκεκριµένο προϋπολογισµό, µε σκοπό την ικανοποίηση των µετόχων. 

 

 

VI.3. Υλοποίηση 

 

VI.3.1. Εκτέλεση του πλάνου του έργου 

Μετά την ολοκλήρωση των δύο βασικών σταδίων της µεθοδολογίας, το έργο έχει 
οριστεί σαφώς, έχει γίνει ο προγραµµατισµός και η ανάθεση των πόρων, έχουν 
ενηµερωθεί οι διοικήσεις των εταιρειών και έχουν δεσµευθεί µε την υπογραφή του 
συµβολαίου. Πιο συγκεκριµένα έχουν γίνει τα εξής: 

● Σχεδιασµός σφαίρας δραστηριοτήτων 

● Σχεδιασµός Έργου 

● Μη τυπικοί όροι και συνθήκες 

● Σχεδιασµός πόρων 

● Αποτίµηση Κόστους – Προϋπολογισµού 

● Απόκτηση και Ανάθεση Προσωπικού 
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● Πλάνο Επικοινωνίας και Αναφορά Προόδου 

● ∆ιαχείριση Κινδύνων 

● Οριστικοποίηση σχεδιασµένων ∆ιαδικασιών 

Η εκτέλεση του πλάνου του έργου είναι η βασική διαδικασία για να διεκπεραιωθεί το 
πλάνο – To µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού του έργου θα διατεθεί για να 
εκπληρωθεί η διαδικασία αυτή. Σε αυτήν την διαδικασία ο υπεύθυνος του έργου της 
υλοποίησης της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ σε συνεργασία µε τους επικεφαλής όπου 
χρειαστεί, πρέπει να συντονίσει και να διευθύνει τα ποικίλα τεχνικά και οργανωτικά 
στοιχεία που υπάρχουν µέσα στο έργο και να παρακολουθήσει την ορθή εκτέλεση 
των εργασιών από τους Συµβούλους.  

Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, εφόσον σε αυτό το σηµείο γίνεται 
η παραγωγή του προϊόντος του έργου δηλαδή η υλοποίηση της εγκατάστασης και η 
εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτή. 

Στην όλη προσπάθεια πολύτιµο εργαλείου παρακολούθησης του έργου είναι 
προφανώς το πλάνο επικοινωνίας αφού εκεί εκθέτονται οι προβληµατισµοί στη 
διοίκηση (επιτροπή καθοδήγησης) και παίρνονται οι σηµαντικές αποφάσεις. 

 

VI.3.2. ∆ιαχείριση εγγράφων, αρχείων και παραδοτέων 

Όπως αναφέραµε και στο πρώτο στάδιο της µεθοδολογίας, στην πρόταση, κατά 
την ανάλυση των βηµάτων είναι απαραίτητη η δηµιουργία εγγράφων, προτύπων, 
φορµών παρακολούθησης και η διακίνησή τους µέσα από το πλάνο επικοινωνίας του 
έργου της υλοποίησης της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ. Τα έγγραφα χωρίζονται σε 
κατηγορίες και µπορεί να είναι παραδοτέα ή βοηθητικά κείµενα µιας συγκεκριµένης 
εργασίας, έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριµένο έργο υλοποίησης ή που 
χρησιµοποιούνται σε όλα τα αντίστοιχα έργα. Περιλαµβάνουν καθοδηγητικά αρχεία, 
παρουσιάσεις, συµβόλαια, αναφορές προόδου, σενάρια ελέγχου, εγχειρίδια χρήσης, 
κατανοµές πόρων, πρότυπα έγγραφα και άλλα. 

Όπως και µε την αναφορά κατανοµής πόρων του έργου ο διαχειριστής έχει πλήρη 
δικαιώµατα στα έγγραφα, µπορεί να τα µεταβάλλει ή να τα διαγράψει. Οι σύµβουλοι 
µπορούν να έχουν πρόσβαση στη λίστα µε τα έγγραφα του έργου χωρισµένα στις 
κατηγορίες τους και να δηµιουργήσουν καινούργιες εκδόσεις τους. Για κάθε έκδοση 
θα πρέπει να αρχειοθετείται η ηµεροµηνία δηµιουργίας της και ο χρήστης που τη 
δηµιούργησε. Τα παραδοτέα των εργασιών θα εµφανίζονται στα στοιχεία της 
εργασίας και µόνο στον σύµβουλο που έχει αναλάβει την περάτωση της και θα 
γνωστοποιούνται στο διαχειριστή. 

 

VI.3.3. Γενική µεταβολή του ελέγχου 

Η διαδικασία αυτή γίνεται από το διαχειριστή του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
υλοποίησης της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ και σχετίζεται άµεσα µε την 
παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί στους 
Συµβούλους µε βάση τον σχεδιασµό του έργου. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο: 

(α) να επηρεάσει τους παράγοντες που προκαλούν τις αλλαγές, µε σκοπό να 
εξασφαλίσει ότι οι αλλαγές αυτές είναι ευεργετικές,  
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(β) να αντιληφθεί την ύπαρξη των αλλαγών και  

(γ) να διαχειριστεί τις αλλαγές όταν αυτές εµφανιστούν.  

Η διαδικασία αυτή απαιτεί την διατήρηση της ακεραιότητας της απόδοσης των 
βασικών µετρήσεων (χρονοδιάγραµµα, κρίσιµες ηµεροµηνίες ολοκλήρωσης 
δραστηριοτήτων, κόστος) – όλες οι εγκεκριµένες αλλαγές θα πρέπει να 
αντικατοπτριστούν στο πλάνο του έργου, παρόλα αυτά µόνο οι αλλαγές που αφορούν 
τον κύκλο δραστηριοτήτων του έργου της υλοποίησης της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ, 
θα επηρεάσουν τις βασικές µετρήσεις απόδοσης. Επίσης απαιτεί διασφάλιση ότι οι 
µεταβολές στον κύκλο του έργου θα αντικατοπτρίζουν τον ορισµό του κύκλου 
δραστηριότητας του έργου. Πιο συγκεκριµένα οι βασικές µετρήσεις απόδοσης θα 
επηρεαστούν από την οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει κατά την εκτέλεση µιας 
δραστηριότητας (ορισµένης από το ∆ιαχειριστή) που έχει ανατεθεί σε κάποιον από 
τους Συµβούλους, όπως αυτές περιγράφηκαν στο πρώτο στάδιο της µεθοδολογίας και 
συγκεκριµένα στο βήµα «Σχεδιασµός του Έργου». Σηµαντικό Εργαλείο για την 
εκτέλεση του παρόντος βήµατος είναι η ∆ιαχείριση Κινδύνου, η οποία έχει ως στόχο 
να προβλέψει τις αλλαγές και να λάβει µέτρα - δράσεις για τη βέλτιστη διαχείρισή 
τους. 

Οι συντονισµένες αλλαγές της παρούσας µεθοδολογίας για το έργο της 
υλοποίησης της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ είναι: 

● Έλεγχος της αλλαγής του πεδίου δράσης, π.χ. των ενοτήτων εγκατάστασης 
του Σ∆ΕΠ, του περιβάλλοντος της εταιρείας – πελάτη κ.λπ. 

● Έλεγχος της µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος - αποκλίσεις κ.λπ. 

● Έλεγχος της µεταβολής στο κόστος, π.χ. αύξηση δαπανών. 

● Έλεγχος ποιότητας - Σ∆ΕΠ σύστηµα, ποιότητα υπηρεσιών συµβούλων 
υλοποίησης εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ ή παραδοτέων κ.λπ. 

● Έλεγχος της µεταβολής του κινδύνου όπως εφαρµόζεται από την 
προτεινόµενη µεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου. 

● ∆ιαχείριση του συµβολαίου - αποκλίσεις από τα συµφωνηθέντα κ.λπ. 

 

VI.3.4. Προεπισκόπηση της ποιότητας και του ελέγχου  

Ο ∆ιαχειριστής του έργου µέσα από την εσωτερική επιθεώρηση που προκύπτει 
από το πλάνο επικοινωνίας, θα διασφαλίσει τη συνεχή ενηµέρωση για την πρόοδο του 
έργου, καθώς και την προσαρµογή στα προγραµµατισµένα και προκαθορισµένα όρια 
υλοποίησης του έργου, όπως αυτά προσδιορίστηκαν και αναλύθηκαν στο σχεδιασµό 
του πλάνου του έργου στο στάδιο της Πρότασης, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύµητα 
αποτελέσµατα και να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα τόσο η ποιότητα του συστήµατος 
Σ∆ΕΠ όσο και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υλοποίησης της 
εγκατάστασής του. Επιπλέον θα πρέπει να γίνουν ενέργειες µε σκοπό την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας του έργου της υλοποίησης της 
εγκατάστασης και αντίστοιχη προσαρµογή του πλάνου και των δραστηριοτήτων του 
έργου. Συνήθως, η πραγµατοποίηση της βελτίωσης της ποιότητας απαιτεί είτε 
προετοιµασία των απαιτήσεων για αλλαγή, πράγµα εφικτό από τη σωστή αξιοποίηση 
του εργαλείου διαχείρισης κινδύνου, είτε την ανάληψη επανορθωτικών ενεργειών, οι 
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οποίες θα µελετώνται κατά περίπτωση και θα ενσωµατώνονται στις διαδικασίες της 
γενικής µεταβολής ελέγχου. 

 

VI.3.5. Τελική Αναφορά Απόδοσης 

Η αναφορά απόδοσης όπως έχει ήδη περιγραφεί, ασχολείται µε την συλλογή και 
την διάδοση πληροφοριών απόδοσης, µε σκοπό την ενηµέρωση, µέσω της επιτροπής 
παρακολούθησης, των µετόχων για τους στόχους του έργου. Η διαδικασία αυτή 
περικλείει: 

● Αναφορά κατάστασης – περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση του έργου. 

● Αναφορά προόδου – περιγράφει το τι έχει κατορθώσει η οµάδα του έργου. 

● Πρόβλεψη – προβλέπει την µελλοντική κατάσταση και εξέλιξη του έργου. 

Η τελική αναφορά απόδοσης αποτελεί ουσιαστικά µία απολογιστική αναφορά 
απόδοσης. θα πρέπει να παρέχει τελική ενηµέρωση πάνω σε θέµατα που έχουν σχέση 
µε το πεδίο δράσης, το χρονοδιάγραµµα, το κόστος και την ποιότητα. Επίσης, θα 
πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τον κίνδυνο που προέκυψε και τον τρόπο που 
αντιµετωπίστηκε ώστε το έργο να οδηγηθεί σε περάτωση.  

 

VI.4. Περάτωση 

 

VI.4.1. ∆ιοικητική Περάτωση 

Εφόσον το έργο της υλοποίησης της εγκατάστασης επιτύχει τους στόχους του, 
δηλαδή το Σ∆ΕΠ σύστηµα εγκατασταθεί επιτυχώς, ή για κάποιους άλλους λόγους 
τερµατιστεί, απαιτεί περάτωση. Η διοικητική περάτωση έχει στόχο να ελέγξει και να 
αναφέρει τα αποτελέσµατα του έργου, καθώς επίσης και να αντλήσει την αποδοχή 
του προϊόντος του έργου από τον σπόνσορα και τον πελάτη. Πιο συγκεκριµένα ο 
∆ιαχειριστής, θα συλλέξει τα αρχεία του έργου διασφαλίζοντας ότι απεικονίζουν τις 
τελικές προδιαγραφές της επιτυχίας και της αποτελεσµατικότητας του έργου και θα 
αρχειοθετήσει τέτοιες πληροφορίες για µελλοντική χρήση. Το σηµείο αυτό είναι πολύ 
σηµαντικό καθώς θα υπάρχει αποθηκευµένη όλη η διαδροµή (δραστηριότητες, 
παραδοτέα, αναφορές, προβλήµατα, κίνδυνοι και τρόποι αντιµετώπισης) επιτυχίας ή 
αποτυχίας του έργου και θα µπορεί να αξιοποιηθεί από τον επόµενο ∆ιαχειριστή. 
∆ίνεται εποµένως η δυνατότητα στην εταιρεία να αποθηκεύσει την παρελθούσα 
γνώση και εµπειρία, και να µπορεί να την αξιοποιήσει σε επόµενο έργο υλοποίησης 
εγκατάστασης.  

 

 

VI.4.2. Κλείσιµο του Συµβολαίου 

Το κλείσιµο του συµβολαίου είναι παρόµοιο µε τη διοικητική περάτωση γιατί 
περιέχει:  
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• τον έλεγχο του Σ∆ΕΠ, δηλαδή την επιβεβαίωση ότι όλες οι 
δραστηριότητες έγιναν σωστά και ικανοποιητικά καθώς και ότι όλες οι 
ενότητες εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν  

• τον έλεγχο της διοικητικής περάτωσης δηλαδή την τήρηση 
εκσυγχρονισµένων αρχείων που αντικατοπτρίζουν τα τελικά 
αποτελέσµατα και αρχείων πληροφοριών για µελλοντική χρήση.  

Υπάρχει περίπτωση, οι όροι  και οι συνθήκες του συµβολαίου να επιβάλλουν 
συγκεκριµένες διαδικασίες για το κλείσιµο του συµβολαίου. Πρώιµη λήψη του 
συµβολαίου είναι µια ειδική περίπτωση του κλεισίµατος του συµβολαίου. 

 
 

VII. Ανάπτυξη Συστήµατος Εφαρµογής της Μεθοδολογίας ΜοΠΕ 
 

Το εργαλείο διαχείρισης έργων υλοποίησης ΜοΠΕ (∆ιαδικασία 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων) έχει σαν στόχο την παροχή υποστήριξης στο χρήστη σε όλα 
τα επίπεδα και τους τοµείς διαχείρισης και αφορά τόσο τις τυπικές διαδικασίες και 
λειτουργίες διαχείρισης έργου όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις 
που παρουσιάζει ένα έργο ΜοΠΕ. Το περιβάλλον που αναπτύσσεται είναι ένα 
πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης έργων (Project Management Information 
System-PMIS), διαµορφωµένο έτσι ώστε αφενός να αξιοποιεί κατάλληλα τις 
σύγχρονες τάσεις στην τεχνολογία πληροφορικής / διαδικτύου και τις µεθοδολογίες 
διαχείρισης έργων τεχνολογιών πληροφορικής (IT project management), και 
αφετέρου να µοντελοποιεί και να διαχειρίζεται µε τρόπο βέλτιστο την αποθηκευµένη 
γνώση και εµπειρία του πεδίου ΜοΠΕ (Κnowledge Management). 

Το εργαλείο υποστηρίζει τον χρήστη στην ανάλυση, µοντελοποίηση και 
παρακολούθηση του έργου διαχείρισης του ΜοΠΕ. Συγκεκριµένα, µέσα από 
κατάλληλα διαµορφωµένο αλλά και δυναµικά προσαρµοζόµενο πληροφοριακό 
περιβάλλον διαχείρισης έργων, ο χρήστης καθοδηγείται στα επιµέρους  στάδια 
διαχείρισης για: 

● την εισαγωγή των στοιχείων –δεδοµένων που αφορούν στο συγκεκριµένο 
έργο ΜοΠΕ αλλά και την άντληση έµµεσης σχετιζόµενης πληροφορίας µέσω 
συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων, checklists, κλπ, για την δηµιουργία του 
προφίλ του έργου και του διαχειριστή.  

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άµεση προσαρµογή της συµπεριφοράς 
του εργαλείου και των µεθόδων υποστήριξης που παρέχονται από αυτό 
σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του συγκεκριµένου έργου όπως 
προκύπτουν τόσο από τις προδιαγραφές που θέτει ο χρήστης, όσο και από την 
προηγούµενη εµπειρία διαχείρισης έργων παρόµοιας φύσης    

● την επιλογή και προσαρµογή των παρεχόµενων best-practice πρότυπων 
(πρότυπα έντυπα, πρότυπη ροή εργασιών –workflow, κλπ, πρότυπα δοµικά 
στοιχεία, πρότυπα µοντέλα οργάνωσης οµάδας έργου, κλπ) που αφορούν σε 
όλα τα επίπεδα και τοµείς διαχείρισης 

● την εισαγωγή νέων διαδικασιών και πρότυπων γνώσης διαχείρισης έργων 
ΜοΠΕ, ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό την δυναµικότητα και 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος και αποδίδοντας του, κατά συνέπεια, 
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υψηλή προστιθέµενη αξία µε κάθε χρήση του. Ο συνεχώς βελτιούµενος 
χαρακτήρας αποτελεί βασικό πλεονέκτηµα και καινοτοµία του εργαλείου.   

● την ανάπτυξη ολοκληρωµένου πλάνου έργου βασισµένου στον ορθολογικό 
και συνεκτικό καθορισµό των επιµέρους στόχων και σηµείων σταθµών του 
έργου καθώς και των σχετιζόµενων δραστηριοτήτων, παραδοτέων, ρίσκων, 
κόστους επίτευξης τους κλπ. 

● την ορθολογική επιλογή και ευέλικτη διαχείριση των πόρων του παροχέα-ΕRP 
αλλά και της επιχείρησης του πελάτη. 

● την παρακολούθηση του έργου ΜοΠΕ και των επιµέρους ενοτήτων εργασίας 
µε παραγωγή αναφορών προόδου, πινάκων, διαγραµµάτων, οδηγιών για 
προτεινόµενες ενέργειες προσαρµογής του πλάνου, αναφορών αξιολόγησης 
προόδου, παρακολούθηση προϋπολογισµού κλπ. 

 

Tο εργαλείο εγκαθίσταται κεντρικά και µε συστήµατα αποµακρυσµένης 
λειτουργίας (intranet, client-server model κλπ.) υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε 
στοιχεία αυτού από κάθε σηµείο στο οποίο κρίνεται ως απαραίτητο ή σηµαντικό για 
τη διαδικασία διαχείρισης. 
 

Σαν πλατφόρµα υλοποίησης επιλέχθηκαν οι ASP σελίδες µε σύστηµα διαχείρισης 
βάσης δεδοµένων (Data base management system – DBMS) τη Microsoft Access 
2000. Η επιλογή αυτή έγινε προκειµένου να ικανοποιηθούν οι παρακάτω απαιτήσεις:  

� να είναι δυνατή η χρήση του εργαλείου διαχείρισης έργων τόσο σε τοπικό 
δίκτυο όσο και στο διαδίκτυο και  

� να υπάρχει δυναµικότητα στη διαχείριση και στον τρόπο αξιοποίησης των 
δεδοµένων. 

Προτιµήθηκε αυτό το σύστηµα διαχείρισης  βάσεων δεδοµένων γιατί η βάση 
αυτή είναι εύκολη στο χειρισµό και την επεξεργασία πριν και µετά τη δηµιουργία 
αποτελεσµάτων και διότι η δοµή της τροποποιείται και αναπροσαρµόζεται εύκολα 
ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες.  

Το εργαλείο θα περιλαµβάνει 4 βασικά υποσυστήµατα τα οποία συνδυαζόµενα 
επιτελούν το σύνολο των επιθυµητών λειτουργιών. Τα βασικά υποσυστήµατα, είναι 
τα εξής: 

● Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Έργων 

● Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

● Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Εργαλείου  

● Υποσύστηµα Βάσης ∆εδοµένων 

 

Το παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του συστήµατος και την 
επικοινωνία των υποσυστηµάτων µεταξύ τους. Στη συνέχεια παρέχονται 
λεπτοµέρειες για τα υποσυστήµατα αυτά.  
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Σχ. 9 - Αρχιτεκτονική Συστήµατος Υλοποίησης Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ  

 

Το εργαλείο θα υποστηρίζει 3 βασικές κατηγορίες χρηστών:  

● ∆ιαχειριστής Έργων Εγκατάστασης (Project Manager)  

● Σύµβουλος Ανάλυσης και Μοντελοποίησης Επιχειρηµατικών Λειτουργιών 
(Consultant)  

● ∆ιαχειριστής ∆εδοµένων του συγκεκριµένου εργαλείου – ∆ιαχειριστής 
Συστήµατος (System Administrator) 

 

Οι χρήστες που ανήκουν στις δύο πρώτες κατηγορίες θα µπορούν να 
χρησιµοποιούν το «Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Έργων» και το «Υποσύστηµα 
∆ιαχείρισης Κινδύνων» ενώ οι χρήστες που ανήκουν στην τρίτη  κατηγορία θα 
µπορούν να χρησιµοποιούν το «Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Εργαλείου» και 
να συντηρούν τα δεδοµένα της  «Βάσης ∆εδοµένων». 

 

VII.1. Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Έργων 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το συγκεκριµένο σύστηµα θα χρησιµοποιείται από 
τους ∆ιαχειριστές Έργων Εγκατάστασης (Project Managers) και τους Συµβούλους 
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Ανάλυσης και Μοντελοποίησης Επιχειρηµατικών Λειτουργιών (Consultants). Οι 
βασικές λειτουργίες του υποσυστήµατος είναι οι ακόλουθες 

VII.1.1. ∆ηµιουργία νέου έργου 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον πελάτη ο προµηθευτής του Σ∆ΕΠ 
συστήνει την οµάδα υλοποίησης και ορίζει τον διαχειριστή έργου ο οποίος είναι 
υπεύθυνος να δηµιουργήσει µε τη βοήθεια του εργαλείου όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για την οµαλή διαχείριση και υλοποίηση του έργου. Η δηµιουργία του νέου έργου θα 
ακολουθεί τη µορφή οδηγού βηµάτων, αφενός για να µπορεί να καθοδηγεί το χρήστη 
στη διαδικασία εισαγωγής των απαραίτητων δεδοµένων και αφετέρου να 
εξασφαλίζεται η ορθή εισαγωγή των δεδοµένων στο σύστηµα. Περιγράφεται η 
διαδικασία σε βήµατα. 

Βήµα 1
ο: Ο χρήστης (διαχειριστής έργου) δηµιουργεί ένα νέο έργο στο σύστηµα 

εισάγοντας τα βασικά του στοιχεία τα οποία είναι: Ο πελάτης του έργου, ο τίτλος του 
έργου (αν υπάρχει), οι ενότητες του Σ∆ΕΠ που θα εγκατασταθούν, ο τύπος της 
επιχείρησης του πελάτη (Business Type), ηµεροµηνία εκκίνησης, ηµεροµηνία 
αναµενόµενης λήξης του έργου και προβλεπόµενη διάρκεια, ο αριθµός των 
συµβούλων που θα χρησιµοποιηθούν και πιθανώς κάποια σχόλια για το έργο. 

Βήµα 2
ο: Ο χρήστης (διαχειριστής έργου) επιλέγει από τον πίνακα των 

συµβούλων (consultants), τους συµβούλους που θα ασχοληθούν µε το έργο δίνοντας 
τους έτσι δικαιώµατα χρήσης σε στοιχεία του έργου. 

Βήµα 3ο: Ο χρήστης (Project Manager) ετοιµάζει τη λίστα µε τις εργασίες που 
πρέπει να γίνουν στο έργο (Project Task List). Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που 
περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο η λίστα εργασιών ενός έργου βασίζεται σε 
προδιαγεγραµµένες εργασίες (predefined tasks) που είναι  

1) συνδεδεµένες µε την ενότητα (module based): δηλαδή κάθε ενότητα του Σ∆ΕΠ 
απαιτεί συγκεκριµένες εργασίες και  

2) κατανεµηµένες χρονικά σε φάσεις (time phased): ένα έργο εγκατάστασης 
Σ∆ΕΠ χωρίζεται σε φάσεις. Κάθε εργασία ανήκει σε συγκεκριµένη φάση του 
έργου.  

Κάθε προδιαγεγραµµένη εργασία (predefined task) συνοδεύεται από διάφορες 
πληροφορίες όπως:  

● Περιγραφή της εργασίας  

● Παραδοτέα της εργασίας 

Ο χρήστης θα έχει δικαίωµα να αλλάξει την περιγραφή εργασίας και τα 
παραδοτέα της, ενώ θα µπορεί να προσθέσει επιπλέον σχόλια.  

Επιπλέον θα µπορεί να αφαιρεί µια προδιαγεγραµµένη εργασία από τη λίστα και 
να προσθέτει µια νέα εργασία στη λίστα (µε όλες τις συνοδευόµενες πληροφορίες). Η 
νέα εργασία θα αφορά το συγκεκριµένο έργο. 

Βήµα 4
ο: Ο χρήστης (διαχειριστής έργου) ετοιµάζει την αναφορά κατανοµής 

πόρων (resource allocation sheet) του έργου. 

Η αναφορά αυτή, βασίζεται σε ένα πρότυπο (template) που είναι δηµιουργηµένο 
σε Excel. O διαχειριστής έργου µεταβάλλει τα δεδοµένα του αρχείου συµπληρώνει 
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τους εκτιµώµενους χρόνους και δηµιουργεί µε αυτό τον τρόπο την αναφορά 
κατανοµής πόρων του έργου.  

Βήµα 5
ο: Σε αυτό το βήµα ο χρήστης (διαχειριστής έργου) έχει τη δυνατότητα να 

δηµιουργήσει, να συνδέσει ή να κάνει µεταφόρτωση εγγράφων, αρχείων ή 
παραδοτέων που σχετίζονται µε το έργο. Η λειτουργικότητα του βήµατος αυτού θα 
περιγραφεί λεπτοµερώς στην επόµενη παράγραφό. 

 

VII.1.2. ∆ιαχείριση στοιχείων έργου 

Μετά τη δηµιουργία ενός νέου έργου από τον διαχειριστή έργου και την 
εισαγωγή των πρώτων στοιχείων, ορισµένοι χρήστες όπως ο διαχειριστής έργου που 
δηµιούργησε την εγγραφή του έργου στο σύστηµα και οι σύµβουλοι που όρισε ο 
διαχειριστής έργου θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του έργου. Οι επιµέρους 
δυνατότητες αυτής της λειτουργίας είναι: 

Επιλογή Έργου: Μετά την αναγνώριση του χρήστη από το σύστηµα του εµφανίζεται 
µία λίστα µε τα έργα µε τα οποία ασχολείται, είτε ως διαχειριστής έργου είτε ως 
σύµβουλος, αναφέροντας και το ρόλο του σε κάθε έργο. Ο χρήστης θα µπορεί να 
επιλέξει ένα έργο για να δει τα στοιχεία του έργου αυτού.  

Επιλογή Εργασίας σε συγκεκριµένο Έργο: Αφού ο χρήστης επιλέξει ένα έργο, του 
δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ποια στοιχεία του έργου θέλει να δει ή να 
επεξεργαστεί. Τα στοιχεία του έργου που ένας χρήστης ανάλογα µε τα δικαιώµατα 
του (αν είναι διαχειριστής έργου ή σύµβουλος) θα µπορεί να επεξεργαστεί 1) 
προσθέτοντας στοιχεία 2) ενηµερώνοντας στοιχεία 3) διαγράφοντας στοιχεία είναι τα  
ακόλουθα: 

● Λίστα Εργασιών του Έργου (Project Task List): Η λίστα που θα εµφανίζεται 
θα έχει τις επιλεγµένες και διορθωµένες από τον διαχειριστή έργου εργασίες 
του συγκεκριµένου έργου. Ο χρήστης θα µπορεί να επιλέξει µια εργασία για 
να διαχειριστεί ανάλογα µε τα δικαιώµατα του, τα στοιχεία της (π.χ. να 
αλλάξει την περιγραφή της ή να προσθέσει ένα παραδοτέο κλπ). 

O διαχειριστής έργου έχει πλήρη δικαιώµατα επί της λίστας, ενώ ο σύµβουλος 
µπορεί µόνο να δει τη λίστα και να ενηµερώσει συγκεκριµένα στοιχεία µιας 
εργασίας (π.χ. αν η εργασία ολοκληρώθηκε) 

● Αναφορά κατανοµής πόρων: Μια λίστα µε όλες τις εκδόσεις της αναφοράς θα 
εµφανίζεται και ο χρήστης ανάλογα µε τα δικαιώµατα του, θα µπορεί να 
διαχειριστεί τα στοιχεία της.  

O διαχειριστής έργου έχει πλήρη δικαιώµατα επί της αναφοράς ενώ ο 
σύµβουλος έχει µόνο εποπτική εικόνα χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας. 
Επίσης ο διαχειριστής έργου µπορεί να δηµιουργήσει µια νέα έκδοση της 
αναφοράς κατανοµής πόρων. 

● Έγγραφα έργου (project documents): Μετά την επιλογή θα εµφανίζεται µια 
λίστα µε όλους τους τύπους των εγγράφων ενός έργου (π.χ. Συµβόλαια, 
Παραδοτέα κλπ). Ο χρήστης ανάλογα µε τα δικαιώµατα του, θα µπορεί να 
επιλέξει ένα τύπο ή ακόµα και να προσθέσει ένα νέο τύπο που θα αφορά µόνο 
το συγκεκριµένο έργο.  
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Όταν ο χρήστης επιλέξει έναν τύπο θα µπορεί να δει τα έγγραφα της 
συγκεκριµένης κατηγορίας που αφορούν στο συγκεκριµένο έργο. Ανάλογα µε 
τα δικαιώµατά του θα µπορεί να δει και να διορθώσει ένα συγκεκριµένο 
αρχείο ή και να δηµιουργήσει (ή να µεταφορτώσει) ένα καινούριο.   

● Αναφορές έργου (reports): Με την επιλογή αυτή ο χρήστης ανάλογα µε τα 
δικαιώµατα του θα µπορεί να τυπώσει διάφορες αναφορές που του παρέχει το 
σύστηµα.  

 

 

VII.2. Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Επειδή, κατά τη διάρκεια του έργου οι απαιτήσεις και τα δεδοµένα αλλάζουν, 
δηµιουργήθηκε µια εφαρµογή η οποία επικοινωνεί µε µια βάση και παρέχει τη 
δυνατότητα αλλαγής των δεδοµένων των κινδύνων, της βαρύτητάς τους και των 
τυχόν τρόπων µετρίασής τους, ώστε το εργαλείο διαχείρισης κινδύνου να 
ανταποκρίνεται στις συγκεκριµένες απαιτήσεις του έργου και να παραµένει 
απαραίτητο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου. Τα βήµατα εφαρµογής 
ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφηκε στη µεθοδολογία. 

Αρχικά απαιτείται από τον υπεύθυνο έργου να  καθορίσει το πλαίσιο και τα κριτήρια 
της διαχείρισης κινδύνου. Το στάδιο αυτό απαιτεί, ουσιαστικά προϋπόθεση χρήσης 
του εργαλείου. Τα αποτελέσµατα αυτού του σταδίου δεν επηρεάζουν άµεσα το 
εργαλείο, µε την έννοια ότι δεν προσφέρει δεδοµένα σε αυτό αλλά κρίνεται 
απαραίτητο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει πλήρης κατανόηση των ευθυνών  και  
υπευθυνοτήτων σε κάθε επίπεδο στο έργο και στον οργανισµό και εποµένως πλήρης 
κατανόηση της χρησιµότητας και του πλαισίου δράσης του εργαλείου. 

Στη συνέχεια γίνεται αναγνώριση των κινδύνων από τον υπεύθυνο έργου, την οµάδα 
του και τους συµβούλους. Συγκεκριµένα απαιτείται η δηµιουργία µια κατανοητής 
λίστας από γεγονότα κινδύνου τα οποία µπορούν να επηρεάσουν το έργο ή µια 
διαδικασία. Ο κίνδυνος αναλύεται εκτιµώντας την πιθανότητα και τις συνέπειες στο 
πλαίσιο των υπαρχόντων ή των προτεινόµενων µέτρων ελέγχου. Για να µπορεί να 
γίνει επεξεργασία αυτών των δεδοµένων, δηµιουργήθηκε µια εφαρµογή για την 
εισαγωγή τους.  

Ακολούθως, πρέπει να γίνει αξιολόγηση των κινδύνων. Για αυτό το σκοπό 
δηµιουργείται µια φόρµα µε ερωτήσεις και πιθανές απαντήσεις. Κάθε απάντηση έχει 
το δικό της βαθµολογηµένο κίνδυνο και κάθε ερώτηση το δικό της συντελεστή 
βαρύτητας. Συγκεκριµένα ανάλογα µε το αντικείµενο, για παράδειγµα προσωπικό, 
τεχνολογία, µέγεθος έργου κ.λπ., χωρίζονται οι ερωτήσεις σε κατηγορίες. Κάθε 
ερώτηση αναφέρεται σε µια υποκατηγορία και έχει τρεις απαντήσεις. Η πρώτη 
απάντηση θεωρείται µηδενικού κινδύνου, η δεύτερη µετρίου και η τρίτη υψηλού. 
Λόγω του γενικού χαρακτήρα που επιθυµείται να έχει το εργαλείο, έχουν 
δηµιουργηθεί ερωτήσεις και απαντήσεις που καλύπτουν σχεδόν όλες τις πτυχές ενός 
έργου. ∆ίδεται η δυνατότητα σε κάποιο χρήστη να µην επιλέξει κάποια υποκατηγορία 
– ερώτηση και να µην ληφθεί καθόλου υπόψη στα αποτελέσµατα. Βεβαίως, όπως και 
προαναφέρθηκε, έχει δηµιουργηθεί και µια εφαρµογή για την αλλαγή, διαγραφή ή 
εισαγωγή νέων στοιχείων. 

Κατά τη διαχείριση κινδύνων πραγµατοποιείται βαθµολόγηση των κινδύνων που 
έχουν αναγνωριστεί. Αυτό γίνεται µε βάση την εµπειρία της οµάδας µε την 
ταυτόχρονη άποψη των συµβούλων και είναι συνισταµένη δυο παραγόντων, της 
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πιθανότητας εµφάνισης του κινδύνου στο έργο και του αντίκτυπου που θα έχει σε 
αυτό. Από το συνδυασµό αυτού του συντελεστή και του κινδύνου της κάθε 
απάντησης, προκύπτει ο κίνδυνος. Ο συντελεστής αυτός µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 
µηδέν και δέκα. Στις ερωτήσεις που έχουν δηµιουργηθεί έχουν αρχικοποιηθεί οι 
συντελεστές τους, πράγµα που µπορεί να αλλάξει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
χρηστών. 

Μετά τη διενέργεια της αξιολόγησης ακολουθεί ο προσδιορισµός του επιπέδου του 
κινδύνου ανά κατηγορία και συνολικά. Συγκεκριµένα, αφού εισαχθούν τα δεδοµένα 
ακολουθεί µια φόρµα η οποία δείχνει τα επίπεδα κινδύνου σε ποσοστά και το 
συνολικό επίπεδο κινδύνου, πάλι σε ποσοστά. Φαίνεται το επίπεδο κινδύνου που 
προκύπτει από τις απαντήσεις, το µέγιστο επίπεδο κινδύνου που µπορεί να υπάρξει 
σύµφωνα µε τις επιλεγµένες υποκατηγορίες και τέλος το επίπεδο κινδύνου σε 
ποσοστό επί τοις εκατό.  

Στη συνέχεια τα επίπεδα κινδύνου ανά κατηγορία φαίνονται γραφικά µε τη µορφή 
στηλών. Έτσι ο χρήστης µπορεί να έχει µια ευκρινέστερη εικόνα των επιπέδων του 
κινδύνου. 

Το επόµενο βήµα στη διαχείριση κινδύνων είναι ο µετριασµός και η αντιµετώπιση 
των κινδύνων. Για αυτό το σκοπό έχει δηµιουργηθεί µια φόρµα η οποία αναλύει κάθε 
κίνδυνο, παρουσιάζει και ταυτόχρονα προτείνει τρόπους αντιµετώπισης του εκάστοτε 
κινδύνου. Η φόρµα αυτή παρουσιάζει µεθόδους µετριασµού των υποκατηγοριών που 
παρουσιάζουν κίνδυνο. Αν έχει επιλεχθεί απάντηση µε µηδενικά επίπεδα κινδύνου, 
τότε δεν παρουσιάζονται µέθοδοι. Αυτοί οι τρόποι αντιµετώπισης προκύπτουν µε 
βάση προηγούµενη εµπειρία και υπάρχει η δυνατότητα µορφοποίησης τους. 

Τέλος, απαιτείται εκτέλεση ελέγχου, αναθεώρησης και διορθωτικών ενεργειών. Ο 
υπεύθυνος έργου οφείλει να καθιερώσει µηχανισµούς που βοηθούν στη µέτρηση των 
επιπέδων αποτελεσµατικής υλοποίησης των µεθόδων αντιµετώπισης κινδύνων που 
προέκυψαν από το εργαλείο. Η διαδικασία ελέγχει, ακόµη, την εµφάνιση νέων 
κινδύνων ως µέρος της συνεχούς βελτίωσης και της ελαχιστοποίησης των κινδύνων. 
Έτσι τυχόν εµφάνιση νέων οδηγεί στην επαναχρησιµοποίηση του εργαλείου, πράγµα 
που υποδεικνύει και τη χρησιµότητα του σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. 

Το σύστηµα αυτό έχει τις εξής λειτουργίες: 

●  Εργαλείο αξιολόγησης κινδύνων 

●  Σύστηµα εξαγωγής των επιπέδων κινδύνου ανά κατηγορία και συνολικά 

●  Παρουσίαση των επιπέδων κινδύνου που προκύπτει, του µέγιστου πιθανού 
και του ποσοστού ανά κατηγορία και συνολικά 

●  Γραφική αναπαράσταση των επιπέδων κινδύνου γραφικά µε τη µορφή 
ράβδων ή γραµµής 

●  Παρουσίαση των µεθόδων µετριασµού 
 
 

VII.3. Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Εργαλείου 

Το υποσύστηµα αυτό, αναλαµβάνει την εργασία της ενηµέρωσης αλλά και 
συντήρησης των άλλων υποσυστηµάτων, µε σκοπό να µπορεί ο χρήστης να καθορίζει 
όλα τα στοιχεία που χρειάζεται η εφαρµογή. Επίσης είναι υπεύθυνο και για τη 
συντήρηση των στοιχείων της βάσης δεδοµένων.  
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VII.4. Λειτουργική ∆οµή 
 

Ακολουθεί το σχεδιάγραµµα της λειτουργικής δοµής του συστήµατος που αφορά στη 
διεπαφή µε το χρήστη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχ. 10 - Λειτουργική ∆οµή Συστήµατος  
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Αντιστοίχηση
σε Κατηγορία

Καθορισµός

Επιπέδου
Αντιστοίχηση

σε

Υποκατηγορία

- Ερώτηση

∆ιαχείριση

Έργου

∆ηµιουργία

Νέου Έργου

Επεξεργασία

Έργου

∆ιαχείριση

Ρόλων
Χρηστών

∆ιαχείριση
∆εδοµένων

Κινδύνου

∆ηµιουργία

Πελάτη

∆ηµιουργία

Νέου Τύπου
Επιχείρησης

∆ιαχείριση

Πελάτη

∆ιαχείριση

Τύπου
Επιχείρησης

∆ιαχείριση

Κατηγοριών

∆ιαχείριση

Υποκατηγοριών
- Ερωτήσεων

∆ιαχείριση
βαρύτητας

∆ιαχείριση
Μεθόδων

Μετριασµού

Επεξεργασία

Προσθήκη
∆ιαγραφή

Επεξεργασία

Προσθήκη
∆ιαγραφή

Αντιστοίχηση
σε

Υποκατηγορία

- Ερώτηση

Επεξεργασία
Προσθήκη

∆ιαγραφή

Αντιστοίχηση
σε Κατηγορία

Καθορισµός

Επιπέδου
Αντιστοίχηση

σε

Υποκατηγορία

- Ερώτηση
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VIII. Συµπεράσµατα 
 

Για την υλοποίηση κάθε έργου ανάλυσης και µοντελοποίησης επιχειρηµατικών 
λειτουργιών και εγκατάστασης Σ∆ΕΠ υπάρχουν πέντε  βασικά στάδια στην διάρκεια 
του κύκλου ζωής του, τα οποία συνοπτικά είναι: προώθηση (marketing) και βήµατα 
προετοιµασίας (presales), υποβολή της πρότασης, συµβόλαιο, υλοποίηση και 
κλείσιµο του έργου. Για την υλοποίηση των διαδικασιών αυτών και την επιτυχή 
ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητη η συνδροµή όλων των µελών της οµάδας 
έργου. Για να µπορέσουν να συντονιστούν τα µέλη αυτά και να υπάρχουν οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις για την οµαλή διαχείριση και υλοποίηση του έργου, 
δηµιουργήθηκε η προτεινόµενη µεθοδολογία και η εφαρµογή της η οποία αξιοποίησε 
τις βασικές αρχές της διαχείρισης έργων καθοδηγούµενης από στόχους (∆ΕΚΣ).  

Οι βασικές έννοιες που εισήχθησαν από τη µέθοδο ∆ΕΚΣ είναι: 

• η σαφής διατύπωση των στόχων, που διαιρείται σε υπο-στόχους 

• ο προσανατολισµός προς τα αποτελέσµατα και τα παραδοτέα 

• η περιγραφή αλλαγών σχετικών µε διαφορετικές πτυχές όπως στόχους 
προσωπικούς, του συστήµατος ή του οργανισµού  

• η εστίαση στον προγραµµατισµό και τη διαχείριση 

• η παροχή όσο το δυνατό απλούστερων πληροφοριών που αφορούν τον 
προγραµµατισµό αλλά και τον έλεγχο και την οργάνωση του έργου.  

 
Εστιάζοντας στα αποτελέσµατα, επινοείται ένα σχέδιο πιo εύκαµπτο στις αλλαγές 

που αναµφισβήτητα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου. Η αξιοποίηση της 
µεθόδου αυτής δίνει το µεγάλο πλεονέκτηµα της προτεινόµενης µεθοδολογίας, καθώς 
υιοθετώντας τη λογική της εστίασης προς το αποτέλεσµα την καθιστά πολύ 
αποτελεσµατική στην επίτευξη των στόχων των κρίσιµων ηµεροµηνιών, και 
εποµένως επιτυχή στην υλοποίηση του έργου της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ στον 
βέλτιστο χρόνο.   
 

Η µεθοδολογία εξασφαλίζει την άµεση και εύκολη επικοινωνία µεταξύ των 
συµβούλων, του υπεύθυνου έργου, της εταιρείας – παρόχου και της εταιρείας - 
πελάτη µε εύχρηστο και λειτουργικό τρόπο. Ταυτόχρονα, έχει τη δυνατότητα να 
µπορεί να προσαρµοστεί σε κάθε είδους έργο υλοποίησης, ανεξάρτητα µε τη µορφή 
του Σ∆ΕΠ που θα εγκατασταθεί. 
 

Επιπλέον, υποστηρίζει την δηµιουργία ενός νέου έργου, αναλύοντας τα στοιχεία 
που αφορούν στον πελάτη. Περιλαµβάνει διαδικασίες για τον προγραµµατισµό 
πόρων, τα έγγραφα που σχετίζονται µε το έργο καθώς και βιβλιοθήκες στις οποίες 
υπάρχουν πληροφορίες για όλα τα µέλη του έργου, απαραίτητες για την υλοποίηση. 
 

Ο υπεύθυνος του έργου έχει την δυνατότητα να ακολουθήσει ειδική διαδικασία, 
µε βάση την οποία θα µπορέσει να αρχικοποιήσει το έργο και να καθορίσει τα βασικά 
στοιχεία αυτού. Η µεθοδολογία καθοδηγεί το διαχειριστή, µέσα από οδηγό πιλότο, να 
οργανώσει τις οµάδες, να καθορίσει τις εργασίες κάθε µέλους και να διαχειριστεί τα 
απαραίτητα έγγραφα. Επιπλέον, προσδιορίζει την πραγµατοποίηση του οργανωτικού 
σχεδιασµού, ώστε να γίνει ο χρονοπρογραµµατισµός και η αναφορά του έργου, να 
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διαχειριστούν σωστά οι  απαραίτητοι πόροι για το έργο και να υπολογιστούν οι 
πιθανοί κίνδυνοι. Με την διαδικασία της µεθοδολογίας που ονοµάσαµε αποτίµηση 
του κόστους, η εταιρεία – πάροχος είναι σε θέση να δώσει µια πλήρη 
χρηµατοοικονοµική ανάλυση πόρων και υπηρεσιών του έργου εγκατάστασης. 
 

Μια σηµαντική λειτουργία της µεθοδολογίας είναι ο οργανωτικός σχεδιασµός. 
Παρόλο που ο καταµερισµός ρόλων είναι απαραίτητο να γίνεται στην αρχή του 
έργου, ορισµένες φορές προκύπτει η ανάγκη για αλλαγές και αναπροσαρµογές. Μέσα 
από την λειτουργία αυτή ο υπεύθυνος του έργου έχει την δυνατότητα να 
τροποποιήσει ή ακόµα και να δηµιουργήσει νέα στοιχεία για την συνέχεια του έργου. 
Με αυτόν τον τρόπο αντιµετωπίζονται καταστάσεις που µπορεί να καθυστερήσουν το 
έργο, εξασφαλίζοντας έτσι την οµαλή του εξέλιξη και την ελαχιστοποίηση της 
απόκλισης από τα αρχικά ορισµένα χρονικά όρια. 
  

Για ένα τόσο µεγάλο έργο, όπως είναι η εγκατάσταση ενός Σ∆ΕΠ συστήµατος, 
είναι απαραίτητη η σωστή διάχυση της γνώσης και της κατάλληλης πληροφορίας 
προς όλα τα µέλη της οµάδας έργου. Αυτό καθιστά και πιο εύκολη τη διαδικασία 
ελέγχου της απόδοσης των µελών. Η µεθοδολογία µέσω της διαδικασίας που 
ονοµάσαµε διαδικασία επικοινωνίας καθορίζει ποιος, πότε και πώς θα πάρει τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Παράλληλα, υπάρχει και η διαδικασία της αναφοράς της 
απόδοσης. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ο υπεύθυνος του έργου ενηµερώνει τα 
ανώτερα στελέχη και τους µετόχους για την υπάρχουσα κατάσταση, την εξέλιξη του 
έργου, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα 
εκτίµησης της προόδου του έργου, διαδικασία που αφενός επιτρέπει στην εταιρεία – 
πελάτη να συµβάλλει ενεργά στη διαµόρφωση του έργου και αφετέρου καθησυχάζει 
την εταιρεία – πελάτη αφού έχει συνεχή εικόνα της εξέλιξης, στοιχείο που 
διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία εµπιστοσύνης µεταξύ αυτής και της 
εταιρείας – παρόχου, απαραίτητης για την υλοποίηση ενός τόσο σύνθετου και µε 
αλληλεξαρτήσεις έργου. 
 

Ένα από τα βασικότερα σηµεία της µεθοδολογίας είναι η διαδικασία της 
διαχείρισης κινδύνου. Ακόµη και σε ένα βέλτιστο σχεδιασµό εγκυµονεί ο κίνδυνος 
προβληµάτων και λαθών τα οποία µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντικές 
καθυστερήσεις και αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους, ακόµη και σε µαταίωση 
του έργου. Οτιδήποτε παρεµβαίνει σε αυτόν το σχεδιασµό, µειώνει τις πιθανότητες 
επιτυχίας του έργου. Για αυτό το λόγο, η διαχείριση κινδύνου, αποτελεί βασική και 
αναπόσπαστη διαδικασία της διαχείρισης έργου της προτεινόµενης µεθοδολογίας. Με 
µια τέτοια διαδικασία, αποτρέπονται οι καθυστερήσεις του έργου, πράγµα που 
διατηρεί το έργο τόσο µέσα στα χρονικά όσο και µέσα στα οικονοµικά 
προκαθορισµένα όρια. Επιπλέον, όπως παρουσιάστηκε στο έκτο κεφάλαιο, ο 
δυναµικός του χαρακτήρας, προσφέρει στο διαχειριστή τη δυνατότητα να 
προσαρµόσει τα δεδοµένα στις απαιτήσεις κάθε έργου. Παρέχει κάποιες κατηγορίες 
που καλύπτουν ένα µεγάλο ποσοστό των απαιτήσεων ενός έργου και δίνει τη 
δυνατότητα προσθήκης νέων καθώς και τη δυνατότητα  µορφοποίησης και διαγραφής 
υπαρχόντων κατηγοριών κινδύνου. 
 

Τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν τα βασικότερα στοιχεία της προτεινόµενης 
µεθοδολογίας. Στα πλαίσια της µεθοδολογίας αυτής δηµιουργήθηκε µια εφαρµογή, η 
οποία καθοδηγεί τον υπεύθυνο έργου, µέσα από τα διαφορετικά στάδια της 
µεθοδολογίας. Τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής αυτής είναι τα ακόλουθα: 
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• Είναι ελαστική. ∆ίνει την δυνατότητα απόκλισης από τις τυπικές διαδικασίες 
καθώς και της δηµιουργίας κατηγορίας εγγράφων µη συµπεριλαµβανοµένων 
στις τυπικές µεθόδους. 

• Είναι εύκολα παραµετροποιήσιµη. Η παραµετροποίηση των στοιχείων είναι 
απλή και έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει στοιχεία και δεδοµένα της κατά 
την διάρκεια του έργου, µε τρόπο τέτοιο ώστε να γίνονται αντιληπτές από όλα 
τα µέλη της οµάδας έργου.  

• Είναι έµπειρη. Είναι µια εφαρµογή που αποθηκεύει τη γνώση, δίνοντας έτσι 
τη δυνατότητα στο διαχειριστή, να έχει πρόσβαση τόσο σε συνήθη στοιχεία 
όσο και σε αλλαγές ή τροποποιήσεις που έγιναν σε παρεµφερή έργα. 

• Είναι ασφαλής. Έχει διάφορες κατηγορίες χρηστών µε διαφορετικά 
δικαιώµατα πρόσβασης, ανάλογα µε το ρόλο τους στο έργο. 

• Είναι δυναµική. Μπορεί να διαχειρίζεται τις αρµοδιότητες που έχει το κάθε 
µέλος της οµάδας εκτέλεσης του έργου και να υποστηρίζει εργασίες 
προδιαγραµµένες και µη. 

 
 

VIII.1. Αποτίµηση Συστήµατος κατά την Πιλοτική Εφαρµογή 
 
Συνοψίζοντας λοιπόν, βλέπουµε ότι έχει δηµιουργηθεί µια µεθοδολογία µε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

• Αξιοποιεί βασικές αρχές της διαχείρισης έργων καθοδηγούµενης από στόχους 
ξεκινώντας από το στόχο – αποτέλεσµα και φτάνοντας στο σηµείο έναρξης . 

• Παρέχει εύκολη και αποτελεσµατική καθοδήγηση για όλα τα στάδια της 
εγκατάστασης και όλα τα επίπεδα ανάλυσης. 

• Προσφέρει πιο γρήγορη εγκατάσταση του συστήµατος Σ∆ΕΠ. 

• Προσφέρει έλεγχο και µείωση του κόστους της εγκατάστασης (χρόνο, 
ανθρώπινο δυναµικό, τεχνολογικό εξοπλισµό και άλλες πηγές). 

• Παρέχει έλεγχο και µείωση των κινδύνων της εγκατάστασης για όλα τα µέλη 
που συµµετέχουν στο έργο. 

• ∆ηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την οµαλή µετάβαση της 
επιχείρησης στο νέο οργανωτικό και διαχειριστικό σύστηµα. 

• Αναδιαµορφώνει την δοµή της επιχείρησης, ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί 
στο νέο περιβάλλον που δηµιουργεί το Σ∆ΕΠ σύστηµα. 

• Τέλος, υποστηρίζει την οµάδα για την διαµόρφωση του συστήµατος και την 
επιλογή του τεχνολογικού εξοπλισµού. 

 
Η µεθοδολογία εφαρµόστηκε πιλοτικά από µεγάλη εταιρία ανάπτυξης 

πληροφοριακών συστηµάτων (Singular) στο Σ∆ΕΠ πακέτο της “SEn” (Singular 
Enterprise). Για την εφαρµογή της δεν χρειάστηκε καµία προσαρµογή σχετικά µε το 
Σ∆ΕΠ σύστηµα της εταιρίας που επρόκειτο να εγκατασταθεί. Απαιτήθηκε 
παραµετροποίηση των βασικών στοιχείων και δηµιουργία των βοηθητικών αρχείων 
του συστήµατος, καθώς ήταν η πρώτη εφαρµογή του. Κατά την πιλοτική εφαρµογή 
διαπιστώθηκε ότι το εργαλείο προσέφερε στους χρήστες όλες τις δυνατότητες που 
είχαν αναπτυχθεί στις απαιτήσεις. Συνέβαλε στην αναβάθµιση των παρεχόµενων 
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υπηρεσιών της εταιρίας και στη βελτίωση της εργασίας, από άποψη χρόνου, 
οργάνωσης, ευκολιών, δυνατοτήτων και επικοινωνίας, τόσο του διαχειριστή έργου, 
όσο και των υπολοίπων µελών της οµάδας έργου. 

 
Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται συνοπτικά τα οφέλη από την αξιοποίηση του 

συστήµατος στη διαδικασία ΜοΠΕ σε σχέση µε την προηγούµενη κατάσταση: 
 

 
Πριν την αξιοποίηση της 

µεθοδολογίας ΜοΠΕ και 

της εφαρµογής της 

Με την αξιοποίηση της 

µεθοδολογίας  ΜοΠΕ και 

της εφαρµογής της  

Χρησιµοποίηση 
εσωτερικής εταιρικής 
µεθοδολογίας 

Αξιοποίηση της 
µεθοδολογίας ΜοΠΕ µε 
σαφείς και ξεκάθαρους 
στόχους και πορεία 
εστιασµένη στο 
αποτέλεσµα. 

Μεθοδολογία 

Καθυστέρηση στην 
υλοποίηση των εκάστοτε 
εργασιών 

Παροχή δυνατότητας 
παράλληλης υλοποίησης 
εργασιών µε αποφυγή 
αλυσιδωτών 
καθυστερήσεων και 
δυνατότητα βελτίωσης και 
ανασχεδιασµού κάθε 
εργασίας ανεξάρτητα. 

Επικοινωνία 

Έλλειψη επικοινωνίας 
µεταξύ των εµπλεκοµένων 
κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης 

Απευθείας επικοινωνία 
µεταξύ του διαχειριστή 
του συστήµατος, του 
διαχειριστή του έργου και 
των συµβούλων  µέσω 
διαδικτύου  

 

Ανυπαρξία σωστής 
συνεργασίας µεταξύ 
εταιρείας παρόχου και 
εταιρείας πελάτη 

Συµµετοχή µέσα από 
σωστή συνεργασία και 
συντονισµό της εταιρείας 
πελάτη στην πλήρη 
προσαρµογή των 
λειτουργιών της 
επιχείρησης µε το Σ∆ΕΠ 
σύστηµα και εξασφάλιση 
απόλυτης συµβατότητας  

Έγγραφα 
∆ιαχείριση εγγράφων σε 
πλήρη ασυµφωνία µε τις 
κρίσιµες ηµεροµηνίες 

Οργανωµένη ∆ιαχείριση 
των εγγράφων, ακρίβεια 
σε χρόνους υπογραφής 
συµβολαίων 

Αποθήκευση γνώσης 

Οι σύµβουλοι 
χρησιµοποιούσαν µόνο τις 
προσωπικές τους γνώσεις 
και µετά από αρκετές 
συναντήσεις, τις γνώσεις 

Η σύµβουλοι µπορούν 
άµεσα να αξιοποιήσουν 
την αποθηκευµένη γνώση 
που µπορεί να υπάρχει 
πάνω σε οποιαδήποτε 
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συναδέλφων τους στην 
εταιρεία 

εγκατάσταση έχει γίνει 
στην εταιρεία µέχρι τώρα. 

Εφαρµογή τυχαίας και 
επικίνδυνης διαδικασίας 
χωρίς καµία πρόβλεψη 
απόκλισης 

Αξιοποίηση του εργαλείου 
διαχείρισης ρίσκου, 
πρόβλεψη απόκλισης 
ηµεροµηνιών και 
εποµένως δυνατότητα 
δηµιουργίας εναλλακτικών 
σεναρίων 

Κίνδυνος µετακύλισης της 
διάρκεια του έργου εκτός 
ορίων χρονικού 
προγραµµατισµού λόγω 
κινδύνων που 
εξελίσσονται σε 
προβλήµατα 

Μέσω της αναγνώρισης 
και αντιµετώπισης των 
πιθανών κινδύνων, 
πραγµατοποιείται 
ρεαλιστικότερος 
χρονοπρογραµµατισµός 
των δραστηριοτήτων του 
έργου, µε αποτέλεσµα  
αυτό το νέο πλαίσιο να 
έχει και τις ελάχιστες 
χρονικές απαιτήσεις  

∆ιαχείριση Ρίσκου 

Η αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που µπορεί 
να προκύψουν κατά τη 
διάρκεια του έργου 
ενδέχεται να απαιτούν 
παραπάνω πόρους, χωρίς 
δυνατότητα εξεύρεσής 
τους 

Μέσω της διαχείρισης 
κινδύνου αναγνωρίζονται 
οι πιθανοί κίνδυνοι και 
αντιµετωπίζονται έγκαιρα 
πριν εξελιχθούν σε 
προβλήµατα. Αλλά ακόµη 
και να υπάρχει η 
βεβαιότητα ότι θα γίνουν 
προβλήµατα, είναι κάτι 
αναµενόµενο και γίνονται 
µέρος του 
προγραµµατισµού. 
Επιτυγχάνεται έτσι 
βέλτιστος 
προγραµµατισµός των 
απαιτούµενων πόρων.  

Πόροι 

Εσωτερικές αλλαγές χωρίς 
καµία συνέπεια τόσο στην 
εταιρεία - πελάτη όσο και 
στην εταιρεία – πάροχο, 
τυχαία ανακατανοµή 
ρόλων, αταξία, έλλειψη 
εµπιστοσύνης 

∆έσµευση συγκεκριµένων 
πόρων και ανάθεση 
συγκεκριµένων 
αρµοδιοτήτων 

Χρόνος 
Ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ 
σε ένα έτος 

∆ραστικότατη µείωση της 
εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ 
σε έξι µήνες 

Πιν. 2 - Συγκριτική Αποτίµηση 
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Συγκεκριµένα, µε την ανάπτυξη του εν λόγω συστήµατος, επιτεύχθηκαν τα  
ακόλουθα αποτελέσµατα τα οποία διασφάλισαν την επιτυχή υλοποίηση του 
συστήµατος και την αξιοποίηση του εύρους των δυνατοτήτων που παρέχονται:   
 

• ∆ιευκόλυνση και αποτελεσµατική καθοδήγηση της διαδικασίας ΜοΠΕ σε όλα 
τα στάδια και σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης. 

• Ταχύτερη υλοποίηση του έργου ΜοΠΕ.  

• Επίσπευση της έναρξης λειτουργίας (start-up) του Σ∆ΕΠ στην εταιρεία - 
πελάτη στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν αµεσότερη αξιοποίηση του 
συστήµατος. 

• Mείωση κόστους µεταβατικής επιχείρησης λόγω της µεταβατικής περιόδου. 

• Έλεγχος και µείωση κόστους υλοποίησης (χρόνος, ανθρώπινοι και άλλοι 
πόροι) του έργου ΜοΠΕ τόσο από την πλευρά της εταιρίας-πελάτη όσο και 
από την πλευρά της εταιρείας - παρόχου. 

• Έλεγχος και µείωση επιχειρηµατικών και οικονοµικών ρίσκων του έργου 
υλοποίησης για τους δύο εµπλεκόµενους φορείς. 

• Σταδιακή και οµαλή µετάβαση της επιχείρησης στα νέα οργανωτικά και 
διαχειριστικά συστήµατα που παρέχονται από το Σ∆ΕΠ. 

• Βέλτιστη προσαρµογή των διαδικασιών και των δοµών της επιχείρησης στο 
νέο σύστηµα Σ∆ΕΠ. 

• Βέλτιστη καθοδήγηση και έλεγχος των διαδικασιών κατάλληλης εκπαίδευσης 
των χρηστών του Σ∆ΕΠ.  

• Ενίσχυση της Οµάδας Βέλτιστης Εγκατάστασης και Τεχνικής Υποστήριξης 
Λειτουργίας του Σ∆ΕΠ. 

 

VIII.2. Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Η µεθοδολογία και το σύστηµα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας 
διδακτορικής διατριβής αποτελεί µια ολοκληρωµένη πρόταση διαχείρισης έργων 
εγκατάστασης συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Παράλληλα, µπορεί 
να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ακόµα περισσότερο εκτεταµένων 
συστηµάτων τα οποία θα στηρίζονται στην παρούσα µεθοδολογία και θα αξιοποιούν 
τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν. Συγκεκριµένα: 

• Πλήρης εφαρµογή της µεθοδολογίας σε διαφορετικά έργα. Μέσα από τη 
διαδικασία εφαρµογής, θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα της µεθοδολογίας 
και του συστήµατος εφαρµογής της να αποθηκεύει τη γνώση και να 
µπορεί να την αξιοποιεί σε επόµενα έργα. Αυτό προσδίδει στη 
µεθοδολογία συνεχώς βελτιούµενο χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα 
συνεισφέρει καθοριστικά στην ανεξαρτητοποίηση της εταιρείας από τη 
γνώση των εκάστοτε συµβούλων - διαχειριστών. 

• Αξιοποίηση των στοιχείων του συστήµατος της µεθοδολογίας από την 
εταιρεία για άλλες χρήσεις. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο σύστηµα 
και τα οποία βρίσκονται αποθηκευµένα στη βάση δεδοµένων του 
συστήµατος, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την έκδοση 
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στατιστικών στοιχείων. Θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα εργαλείο 
προσαρµοσµένο στο υπάρχον σύστηµα, το οποίο να προσφέρει στατιστικά 
στοιχεία και µε τη βοήθεια του οποίου να βγαίνουν συµπεράσµατα για 
τους πελάτες, το Σ∆ΕΠ σύστηµα και το βαθµό χρησιµοποίησης των 
επιµέρους µερών του. Επίσης θα µπορεί να αξιολογεί τους συµβούλους 
και την επιτυχία της εργασίας των υπευθύνων έργων και να επεξεργάζεται 
τις αποκλίσεις από τους χρονικούς ή άλλους στόχους. 
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1.1 Το πρόβληµα 
 

Ο 21ος αιώνας βρίσκει τις επιχειρήσεις αντιµέτωπες µε νέα δεδοµένα και νέες 
προκλήσεις. Η παγκοσµιοποίηση, η εξέλιξη της Πληροφορικής, η εδραίωση της 
χρήσης του διαδικτύου, η διάδοση του ηλεκτρονικού εµπορίου, η Οικονοµική και 
Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης, καθώς και η συνεχής διεύρυνσή της, αποτελούν 
για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ειδικά τις 
µικροµεσαίες ένα µεγάλο και δύσβατο δρόµο αλλά ταυτόχρονα και µια µεγάλη 
ευκαιρία. Παρατηρούµε ότι το επιχειρηµατικό περιβάλλον µεταβάλλεται ριζικά και ο 
τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων εκσυγχρονίζεται µε την εισαγωγή και χρήση 
Πληροφοριακών Συστηµάτων.  

Η έκρηξη των νέων τεχνολογιών και η ανάγκη αυτοµατοποίησης των εσωτερικών 
διαδικασιών έχουν οδηγήσει εταιρείες και οργανισµούς παγκοσµίως, στην 
εγκατάσταση και αξιοποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης. Με αυτόν 
τον τρόπο ταξινοµούν και κωδικοποιούν τις λειτουργίες τους και ταυτόχρονα 
αναδιοργανώνουν τα επιµέρους τµήµατά τους µε στόχο τον βέλτιστο τρόπο 
διαχείρισης και διοίκησης των τοµέων τους και άρα την ανάπτυξη και κερδοφορία.   

Παρατηρείται εποµένως έντονη κινητικότητα στην αγορά συστηµάτων και κυρίως 
των Ολοκληρωµένων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Σ∆ΕΠ) τα 
οποία έχουν σαν σκοπό να χρησιµοποιούνται και να "εξυπηρετούν" όλα τα τµήµατα 
µιας επιχείρησης ανεξαρτήτως κλάδου, δραστηριότητας και αντικειµένου.  
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Ένα Σ∆ΕΠ αποτελείται από αρκετά υποσυστήµατα τα οποία συνεργάζονται 
µεταξύ τους µε στόχο την ολοκληρωµένη συνεργασία των τµηµάτων µιας 
επιχείρησης και κατ' επέκταση την εύρυθµη λειτουργία της. Γενικά η ολοκληρωµένη 
εγκατάσταση ενός Σ∆ΕΠ και η εκκίνηση της λειτουργίας µιας επιχείρησης µε χρήση 
του Σ∆ΕΠ περιλαµβάνει τη Μοντελοποίηση του συστήµατος, τη Βέλτιστη 
Προσαρµογή του στις ανάγκες της επιχείρησης και την Εγκατάσταση και Λειτουργία 
των υποσυστηµάτων στα αντίστοιχα τµήµατα αυτής.  

Τα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
υποδεικνύουν το µείζονα ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει ένα τέτοιο σύστηµα 
στους κόλπους µιας επιχείρησης.  

Χαρακτηριστικά τα οποία αποφέρουν: 

• Μείωση του χρόνου µετάδοσης των πληροφοριών στην επιχείρηση 

• Αυξανόµενη αλληλεπίδραση σε ολόκληρη την επιχείρηση  

• Βελτίωση στη διαχείριση παραγγελιών    

• Βελτίωση στην αλληλεπίδραση µε τους πελάτες  

• Βελτίωση των χρόνων παράδοσης  

• Βελτίωση σε θέµατα αλληλεπίδρασης µε τους προµηθευτές  

• Βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποθεµάτων 

• Βελτιστοποίηση της ταµειακής διαχείρισης  

• Μείωση των άµεσα λειτουργικών δαπανών 

 

Η ολοκληρωµένη εγκατάσταση ενός Σ∆ΕΠ αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό 
πληροφοριακό έργο (IT project), τα στάδια υλοποίησης του οποίου παρουσιάζονται 
στο ακόλουθο σχεδιάγραµµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ. 1.1 Στάδια Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 

Πάρα ταύτα παρατηρούνται αρκετές αποτυχίες κατά την εγκατάσταση και χρήση 
των Σ∆ΕΠ συστηµάτων λόγω της εξαιρετικά πολύπλοκης και µε µεγάλο κίνδυνο 
εγκατάστασής τους. 

Η διαδικασία βέλτιστου σχεδιασµού, µοντελοποίησης και εγκατάστασης ενός, 
Σ∆ΕΠ, είναι µια διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρος και επίπονη, δεδοµένης της 
διάρθρωσης των τµηµάτων και λειτουργιών κάθε επιχείρησης. Η δυσκολία και η 
ευαισθησία της διαδικασίας οφείλεται τόσο στην πολύπλοκη δοµή και 

Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση

Συστήµατος Σ∆ΕΠ σε µια

Επιχείρηση

Έναρξη Μοντελοποίηση Προσοµοίωση Προσαρµογή Μετάπτωση

Αρχική Μοντελοποίηση

των ∆ιαδικασιών της

Επιχείρησης

Οριστική Μοντελοποίηση των

∆ιαδικασιών της Επιχείρησης

και Προσαρµογή του Σ∆ΕΠ

στις ∆ιαδικασίες αυτές

Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση

Συστήµατος Σ∆ΕΠ σε µια

Επιχείρηση

ΈναρξηΈναρξη ΜοντελοποίησηΜοντελοποίηση ΠροσοµοίωσηΠροσοµοίωση ΠροσαρµογήΠροσαρµογή ΜετάπτωσηΜετάπτωση

Αρχική Μοντελοποίηση

των ∆ιαδικασιών της

Επιχείρησης

Οριστική Μοντελοποίηση των

∆ιαδικασιών της Επιχείρησης

και Προσαρµογή του Σ∆ΕΠ

στις ∆ιαδικασίες αυτές
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προγραµµατιστική φύση του ίδιου του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών 
Πόρων, όσο και στο γεγονός ότι η εγκατάσταση και λειτουργία του απαιτεί 
πρωταρχικά την µοντελοποίηση και προσαρµογή των υπαρχόντων συστηµάτων και 
επιχειρηµατικών διαδικασιών της εταιρείας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται µε τρόπο 
βέλτιστο στις προκλήσεις του ανταγωνισµού, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η 
καλύτερη οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του πελάτη και τις προδιαγραφές που τίθενται από τα σύγχρονα µοντέλα 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (e-business, e-commerce, supply chain, project 
management κ.λπ.). 

Η µεθοδολογική αυτή ανάλυση της επιχείρησης απαιτεί έµπειρο και ειδικευµένο 
προσωπικό από τον παροχέα του Σ∆ΕΠ. Η συµµετοχή και η συνεισφορά του πελάτη 
είναι απαραίτητη για την σωστή και αποτελεσµατική διαµόρφωση και προσαρµογή 
της παρεχόµενης πλατφόρµας στις απαιτήσεις της θεωρούµενης επιχείρησης αλλά και 
την οµαλή ένταξη των λειτουργιών και διαδικασιών της στο Σ∆ΕΠ. 

Η διαδικασία της ολοκληρωµένης εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ, σε επίπεδο 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µπορεί να φτάσει µέχρι και πάνω από ένα χρόνο σε 
διάρκεια και περιλαµβάνει όλους εκείνους τους άξονες που συνθέτουν ένα πλήρες 
έργο. Το έργο αυτό αποτελεί σηµαντική επένδυση χρόνου και πόρων τόσο για την 
εταιρεία πελάτη όσο και για τη εταιρεία πάροχο του Σ∆ΕΠ. Κατά συνέπεια, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση και εκµετάλλευση των 
πλεονεκτηµάτων του Σ∆ΕΠ από τις επιχειρήσεις-πελάτες, το έργο της ταχείας και 
επιτυχούς εγκατάστασης του, κρίνεται ιδιαίτερα µεγάλης σηµασίας.  

Παρόλα αυτά, και µετά από σχετική έρευνα παρατηρείται το φαινόµενο της 
απουσίας γενικευµένων µεθοδολογιών και εργαλείων που να µπορούν ανεξάρτητα 
και µε σύγχρονες µεθόδους διαχείρισης να παρουσιάσουν µια ολοκληρωµένη 
µεθοδολογία υποστήριξης του έργου της Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και 
Εγκατάστασης (ΜοΠΕ) Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. Ενώ τα 
όποια συστήµατα υπάρχουν, είτε είναι τελείως εξειδικευµένα πάνω σε συγκεκριµένα 
εµπορικά Σ∆ΕΠ, χρησιµοποιώντας απαρχαιωµένες µεθόδους διαχείρισης, είτε είναι 
απλές ηµιτελείς µεθοδολογίες βασισµένες στην ανταλλαγή εγγράφων. Η πλήρωση 
της έλλειψης αυτής στο χώρο των Σ∆ΕΠ συστηµάτων τέτοιου µεγέθους και επιπέδου 
εργασιών, µέσα από µια σειρά αναλυτικής έρευνας στα ειδικά ζητήµατα του 
αντικειµένου, αλλά και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες της παγκόσµιας αγοράς, 
αποτελεί το βασικό λόγο δηµιουργίας της παρούσας ∆ιατριβής και συγκεκριµένα της 
προτεινόµενης Μεθοδολογίας και του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Έργων 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων 
(Μεθοδολογία ΜοΠΕ). 
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1.2 Το αντικείµενο και ο στόχος της ∆ιατριβής 

Τα παραδείγµατα διεθνώς δείχνουν εντυπωσιακές επιτυχίες στις εγκαταστάσεις 
και χρήσεις Σ∆ΕΠ συστηµάτων, καθώς πολλές εταιρείες που υιοθέτησαν Σ∆ΕΠ 
συστήµατα ανέβασαν κατακόρυφα την παραγωγικότητά τους, αλλά ταυτόχρονα και 
τραγικές αποτυχίες. Χαρακτηριστικό των συστηµάτων αυτών είναι η εξαιρετική 
πολύπλοκη και µε µεγάλο ρίσκο εγκατάσταση. Σκοπός του παρόντος είναι η 
ανάπτυξη κατάλληλης µεθοδολογίας διαχείρισης έργων για την απλούστευση της 
διαδικασίας εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων. Τόσο η µεθοδολογία όσο και η 
εφαρµογή της θα είναι ανεξάρτητη από το σύστηµα που πρόκειται να εγκατασταθεί  
και την εταιρεία που το έχει υλοποιήσει. Θα αποτελεί έναν οδηγό για την οµάδα 
έργου (σύµβουλοι) που θα πραγµατοποιήσει την εγκατάσταση και µια γέφυρα 
επικοινωνίας ανάµεσα στον υπεύθυνο έργου και τους συµβούλους.  

Επιπλέον η µεθοδολογία θα εξετάζει την επιλογή, εφαρµογή και  βελτιστοποίηση 
της εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων σε βάση έργου, προκειµένου να επιτευχθούν οι 
επιχειρησιακοί στόχοι που προσφέρει το σύστηµα Σ∆ΕΠ. Με την αξιοποίησή της, τα 
προγράµµατα καθορίζονται σαφώς, επιτρέποντας στις προβλεπόµενες αλλαγές να 
εφαρµοστούν αποτελεσµατικά µέσω ιεραρχηµένων διακριτών µεθοδολογικών 
βηµάτων. 

Για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου και σύµφωνα µε τους σύγχρονους νόµους 
διοίκησης, υιοθετήθηκε η πρωτοποριακή µέθοδος ∆ιαχείρισης Έργων 
Καθοδηγούµενη από Στόχους - ∆ΕΚΣ (Goal Directed Project Management - GDPM). 
Το παρόν διδακτορικό αξιοποιεί τη µέθοδο αυτή για την ανάπτυξη µιας 
πρωτοποριακής και σύγχρονης µεθοδολογίας και κατ’ επέκταση ενός καθολικού 
εργαλείου διαχείρισης του έργου της υποστήριξης της διαδικασίας µοντελοποίησης, 
προσαρµογής και εγκατάστασης (ΜοΠΕ) των συστηµάτων διαχείρισης 
επιχειρησιακών πόρων. 

Είναι χαρακτηριστικό των περισσότερων οργανωτικών αλλαγών ότι τείνουν όλο 
και περισσότερο να διασχίσουν τα όρια µεταξύ των πειθαρχιών, των διαφορετικών 
τµηµάτων ή ακόµη και των επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ριζική 
αναδιάρθρωση. Η µέθοδος ∆ιαχείρισης Έργων καθοδηγούµενη από στόχους (∆ΕΚΣ) 
επιλέχτηκε ως ελλοχεύουσα έννοια και φιλοσοφία της Μεθοδολογίας ΜοΠΕ, καθώς 
παρέχει έναν τρόπο εστίασης των αλλαγών προς έναν προκαθορισµένο στόχο.  

Προκειµένου να εφαρµοστεί αυτή η φιλοσοφία διαχείρισης έργων και να 
χρησιµοποιηθεί για τις εφαρµογές Σ∆ΕΠ συστηµάτων, η µέθοδος ∆ΕΚΣ 
προσαρµόστηκε και ενισχύθηκε. Οι βασικές έννοιες που εισήχθησαν από τη µέθοδο 
∆ΕΚΣ είναι: 

� η σαφής διατύπωση των στόχων, που διαιρείται σε υπο-στόχους 

� ο προσανατολισµός προς τα αποτελέσµατα και τα παραδοτέα 

� η περιγραφή αλλαγών σχετικών µε διαφορετικές πτυχές όπως στόχους 
προσωπικούς, του συστήµατος ή του οργανισµού  

� η εστίαση στον προγραµµατισµό και τη διαχείριση 

� η παροχή όσο το δυνατό απλούστερων πληροφοριών που αφορούν τον 
προγραµµατισµό αλλά και τον έλεγχο και την οργάνωση του έργου.  

Εστιάζοντας στα αποτελέσµατα, επινοείται ένα σχέδιο πιo εύκαµπτο στις αλλαγές 
που αναµφισβήτητα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου. Επιπλέον, ο 
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∆ιαχειριστής Έργου είναι σε θέση να χτίσει ένα διοικητικό πλαίσιο που 
προσαρµόζεται στις µοναδικές ζητήσεις του συγκεκριµένου περιβάλλοντος έργου. Η 
οµάδα έργου είναι σε θέση να περιγράψει τους τεχνικούς στόχους όπως η 
εγκατάσταση του συστήµατος, καθώς επίσης και τους στόχους σχετικά µε το 
προσωπικό και την οργάνωση. Από την περιγραφή των αρµοδιοτήτων και των ρόλων 
σε κάθε επίπεδο, η κατανοµή των εργασιών γίνεται προφανής σε κάθε συµβαλλόµενο 
µέρος, µε συνέπεια την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία. Το γεγονός αυτό οδηγεί 
στην πλήρη ολοκλήρωση της οργάνωσης χρηστών και ενισχύει την πιθανότητα 
επιτυχούς αλλαγής. 

Στα πλαίσια του παρόντος, δηµιουργήθηκε ειδική εφαρµογή της µεθοδολογίας 
ΜοΠΕ, η οποία προσφέρει σηµαντικά εργαλεία γενικής χρήσης για την διαχείριση 
έργων υποστήριξης  ΜοΠΕ αξιοποιώντας τη µέθοδο ∆ιαχείρισης Έργων 
καθοδηγούµενη από στόχους, ανεξάρτητα από το σύστηµα διαχείρισης 
επιχειρησιακών πόρων. Αποτελεί δηλαδή ένα γενικότερης χρήσης πλήρες εργαλείο 
εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων χειριστικά απλό, εφαρµόσιµο σε κάθε είδους 
σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και µε δυνατότητα πρόσβασης µέσω 
διαδικτύου, αντίστοιχο του οποίου, κατά τη γνώση του συγγραφέα, δεν έχει 
αναπτυχθεί. Ταυτόχρονα, είναι επόµενο, η δηµιουργία µιας τέτοιας µεθοδολογίας και 
εφαρµογής να αποτελέσει µεγάλη πρωτοπορία για τα Ελληνικά δεδοµένα, καθώς 
ουδέποτε έχει γίνει αντίστοιχη προσπάθεια στη χώρα µας σε σχέση µε το ζήτηµα της 
ανάπτυξης γενικού συστήµατος διαχείρισης έργων εγκατάστασης συστηµάτων 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. 

Στα πλαίσια λοιπόν των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου 
Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δηµιουργήθηκε µια 
ολοκληρωµένη µεθοδολογία και εφαρµογή διαχείρισης έργων Μοντελοποίησης, 
Προσαρµογής και Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων βασισµένη στη µέθοδο 
διαχείρισης έργων καθοδηγούµενης από στόχους. Οι απαιτήσεις για την εφαρµογή, η 
µεθοδολογία της και η εφαρµογή αυτή καθ’ αυτή, αναλύονται και παρουσιάζονται 
στην παρούσα διδακτορική διατριβή µε την ελπίδα να αποτελέσει εφαλτήριο για 
περαιτέρω ανάπτυξη αντίστοιχων πιο εξελιγµένων συστηµάτων στο χώρο, 
προάγοντας έτσι την επιστήµη, την τεχνολογία και τη βιοµηχανία στο πολύ 
ενδιαφέρον αυτό πεδίο. 

Η πιλοτική εφαρµογή της µεθοδολογίας ΜοΠΕ πραγµατοποιήθηκε στην 
εγκατάσταση του συστήµατος Σ∆ΕΠ της εταιρείας Singular, Singular Enterprise 
(SEn). Το Singular Enterprise (SEn) αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, το οποίο διαθέτει η εταιρία Singular στις 
επιχειρήσεις πελάτες και το εγκαθιστά προσαρµόζοντάς το στις ανάγκες και 
λειτουργίες τους. Για το λόγο αυτό το SEn ως προϊόν δεν αποτελείται µόνο από το 
λογισµικό αυτού, αλλά µέρος του προϊόντος- και σε κάθε περίπτωση πολύ 
σηµαντικό- αποτελεί η όλη διαδικασία µοντελοποίησης, προσαρµογής και 
εγκατάστασης του. 

Το λειτουργικό αποτέλεσµα του προτεινόµενου έργου αναµένεται να υποστηρίξει 
σηµαντικά τη διαδικασία υλοποίησης και εγκατάστασης του SEn στις εταιρείες-
πελάτες, αποβλέποντας στην ανάδειξη και προώθηση των δυνατοτήτων του καθώς 
και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του στην ελληνική αγορά. 
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1.3 Η Συµβολή της ∆ιατριβής 

 

Η συµβολή της ∆ιατριβής διακρίνεται σε δύο επίπεδα: 

Επίπεδο 1: Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Μεθοδολογίας ∆ιαχείρισης Έργου 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων. 

Με δεδοµένη την ανεπάρκεια των µεθοδολογιών ∆ιαχείρισης Έργου 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων, η παρούσα διατριβή προτείνει µια εναλλακτική 
µεθοδολογία.  

Ο µεθοδολογικός πυρήνας του προτεινόµενου εργαλείου (και των τριών 
οντοτήτων) είναι βασισµένος στις αρχές της ∆ιαχείρισης Έργων Καθοδηγούµενης 
από Στόχους – ∆ΕΚΣ (Goal Directed Project Management –GDPM) καθώς και σε 
αρχές γνωστών και επιτυχηµένων (best-practice) µεθοδoλoγιών διαχείρισης έργων.  

Ο βασικός άξονας της ανάλυσης των επιµέρους οντοτήτων είναι οι προς επίτευξη 
στόχοι του έργου ΜοΠΕ σε όλα τα επίπεδα και στάδια υλοποίησης του και 
συγκεκριµένα τα σηµεία σταθµοί (milestones) τα οποία εκφράζουν τα επιδιωκόµενα 
αποτελέσµατα (αρχικά, ενδιάµεσα και τελικά) του έργου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ. 1.2 Βασικές Αρχές της ∆ΕΚΣ 

 

Ο ρόλος της µεθοδολογίας είναι η παροχή υποστήριξης στον χρήστη σε όλα τα 
επίπεδα και τους τοµείς διαχείρισης τόσο όσον αφορά στις τυπικές διαδικασίες και 
λειτουργίες διαχείρισης έργων, αλλά κυρίως όσον αφορά στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και απαιτήσεις που παρουσιάζει ένα έργο ΜοΠΕ.  
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Επίπεδο 2: Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος εφαρµογής της Μεθοδολογίας 
∆ιαχείρισης Έργου Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

Το προτεινόµενο εργαλείο υποστηρίζει τον χρήστη στην ανάλυση, 
µοντελοποίηση και παρακολούθηση του έργου διαχείρισης ΜοΠΕ ενός Σ∆ΕΠ. 
Συγκεκριµένα, µέσα από κατάλληλα διαµορφωµένο αλλά και δυναµικά 
προσαρµοζόµενο πληροφοριακό περιβάλλον διαχείρισης έργων, ο χρήστης 
καθοδηγείται στα επιµέρους  στάδια διαχείρισης για: 

• την εισαγωγή των στοιχείων –δεδοµένων που αφορούν στο συγκεκριµένο 
έργο ΜοΠΕ αλλά και την άντληση έµµεσης σχετιζόµενης πληροφορίας 
µέσω συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων, checklists, κλπ, για την 
δηµιουργία του προφίλ του έργου και του διαχειριστή.   

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άµεση προσαρµογή της 
συµπεριφοράς του εργαλείου και των µεθόδων υποστήριξης που 
παρέχονται από αυτό σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του 
συγκεκριµένου έργου όπως προκύπτουν τόσο από τις προδιαγραφές που 
θέτει ο χρήστης όσο και από την προηγούµενη εµπειρία διαχείρισης 
έργων παρόµοιας φύσης.    

• την επιλογή και προσαρµογή των παρεχόµενων επιτυχηµένων πρότυπων 
(πρότυπα έντυπα, πρότυπη ροή εργασιών, κ.λπ., πρότυπα δοµικά στοιχεία, 
πρότυπα µοντέλα οργάνωσης οµάδας έργου, κ.λπ.) που αφορούν σε όλα 
τα επίπεδα και τοµείς διαχείρισης. 

• την εισαγωγή νέων διαδικασιών και προτύπων γνώσης διαχείρισης έργων 
ΜοΠΕ, ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό την δυναµικότητα και 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος και αποδίδοντας του κατά συνέπεια 
υψηλή προστιθέµενη αξία µε κάθε χρήση του. Ο συνεχώς βελτιούµενος 
χαρακτήρας αποτελεί βασικό πλεονέκτηµα και καινοτοµία του εργαλείου.   

• την ανάπτυξη ολοκληρωµένου πλάνου έργου βασισµένου στον 
ορθολογικό και συνεκτικό καθορισµό των επιµέρους στόχων και σηµείων 
σταθµών του έργου, καθώς και των σχετιζόµενων δραστηριοτήτων, 
παραδοτέων, ρίσκων, κόστους επίτευξης τους κλπ.  

• την ορθολογική επιλογή και ευέλικτη διαχείριση των πόρων της εταιρείας 
– παρόχου Σ∆ΕΠ αλλά και της επιχείρησης του πελάτη. 

• την παρακολούθηση του έργου ΜοΠΕ και των επιµέρους ενοτήτων 
εργασίας µε παραγωγή αναφορών προόδου, πινάκων, διαγραµµάτων, 
οδηγιών για προτεινόµενες ενέργειες προσαρµογής του πλάνου, 
αναφορών αξιολόγησης προόδου, παρακολούθηση προϋπολογισµού κ.λπ. 

Το εργαλείο εγκαθίσταται κεντρικά και µε συστήµατα αποµακρυσµένης 
λειτουργίας (intranet, client-server model κλπ.) υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε 
στοιχεία αυτού από κάθε σηµείο στο οποίο θα κρίνεται ως απαραίτητο ή σηµαντικό 
για τη διαδικασία διαχείρισης. Το περιβάλλον που αναπτύχθηκε είναι ένα 
πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης έργων (Project Management Information 
System-PMIS), διαµορφωµένο έτσι ώστε αφενός να αξιοποιεί κατάλληλα τις 
σύγχρονες τάσεις στην τεχνολογία πληροφορικής/διαδικτύου και στις µεθοδολογίες 
τεχνολογιών πληροφορικής διαχείρισης έργων (IT project management) και αφετέρου 
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να µοντελοποιεί και να διαχειρίζεται µε τρόπο βέλτιστο την αποθηκευµένη γνώση και 
εµπειρία του πεδίου ΜοΠΕ (Κnowledge Repository). 

Με την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά η 
παραγωγικότητα αλλά και η ποιότητα των παρεχοµένων από την εταιρεία υπηρεσιών. 
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1.4 Οι Φάσεις Υλοποίησης της ∆ιατριβής 

Οι Φάσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ήταν: 

 

1η Φάση 
Μελέτη του περιβάλλοντος των Μεθοδολογιών και Εργαλείων 
Υποστήριξης της διαδικασίας Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και 
Εγκατάστασης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 
και συγκρίσεις µεταξύ αυτών. 
 
 

2η Φάση Προσδιορισµός των Μεθοδολογικών Αρχών που θα αξιοποιηθούν 
για την ανάπτυξη της Μεθοδολογίας Υποστήριξης της διαδικασίας 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 
 
 

3η Φάση Ανάπτυξη της Μεθοδολογίας Υποστήριξης της διαδικασίας 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 
 
 

4η Φάση Ανάλυση Απαιτήσεων και προσδιορισµός των λειτουργιών του 
συστήµατος εφαρµογής της Μεθοδολογίας Υποστήριξης της 
διαδικασίας Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  
 
 

5η Φάση Σχεδιασµός, ανάπτυξη Αρχιτεκτονικής και δηµιουργία της 
εφαρµογής της Μεθοδολογίας Υποστήριξης της διαδικασίας 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 
 
 

6η Φάση Συγκρίσεις υπαρχόντων Μεθοδολογιών και Εφαρµογών µε τη 
Μεθοδολογία και Εφαρµογή της Υποστήριξης της διαδικασίας 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, αποτίµηση της Μεθοδολογίας 
κατά την πιλοτική εφαρµογή της, συµπεράσµατα και µελλοντικές 
επεκτάσεις. 
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1.5 Η ∆οµή της ∆ιατριβής 

Η ∆ιατριβή αποτελείται από 7 Κεφάλαια. 

Αναλυτικότερα: 

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

Αποτελεί το παρόν κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται 
το πρόβληµα και στηρίζεται η ανάγκη ανάπτυξης 
µεθοδολογίας καθώς και πληροφοριακού συστήµατος 
εφαρµογής της για την υποστήριξη της διαδικασίας 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. 
Επιπλέον παρουσιάζεται και η συµβολή της ∆ιατριβής. 

  

Κεφάλαιο 2 Επισκόπηση Υπαρχόντων Μεθοδολογιών – 
Συστηµάτων και ανάγκη ανάπτυξης της 
Προτεινόµενης Μεθοδολογίας 

Γίνεται µια σύντοµη αναφορά στα Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. Περιλαµβάνει 
µια επισκόπηση των υπαρχόντων µεθοδολογιών και 
συστηµάτων. Αναλύονται τα πιο σηµαντικά εξ αυτών 
καθώς και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. 
Παρουσιάζεται αναλυτικότερα η αναγκαιότητα 
ανάπτυξης της προτεινόµενης µεθοδολογίας. 

  

Κεφάλαιο 3 ∆ιαχείριση Έργων 

Παρουσιάζεται η δοµή του έργου και οι βασικές 
λειτουργίες της διαχείρισης έργου. Παρουσιάζεται η 
µέθοδος ∆ιαχείρισης Έργων καθοδηγούµενη από 
Στόχους από την οποία αντλήθηκαν θεµελιώδεις 
αρχές, πάνω στις οποίες βασίστηκε η προτεινόµενη 
µεθοδολογία ανάπτυξης Υποστήριξης της διαδικασίας 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και 
διαφαίνεται η αναγκαιότητα αξιοποίησης αυτής της 
µεθόδου. 

  

Κεφάλαιο 4  Μεθοδολογία Υποστήριξης της διαδικασίας 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

Περιγράφεται αναλυτικά η προτεινόµενη µεθοδολογία 
Η ανάλυση της µεθοδολογίας γίνεται µε δοµηµένο 
τρόπο ανά στάδιο του έργου υλοποίησης, ανά 
διαχειριστικό επίπεδο και ανά πεδίο διαχείρισης. 
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Κεφάλαιο 5 Ανάλυση Απαιτήσεων Συστήµατος 

Γίνεται καταγραφή των λειτουργικών και τεχνικών 
απαιτήσεων του συστήµατος εφαρµογής της 
µεθοδολογίας ΜοΠΕ, στα πλαίσια των οποίων 
προσδιορίζονται τα στάδια και οι ρόλοι, οι απαιτήσεις 
λογισµικού καθώς και οι περιορισµοί στην 
αρχιτεκτονική του προτεινόµενου συστήµατος. 

  

Κεφάλαιο 6 Ανάπτυξη Συστήµατος Εφαρµογής της Μεθοδολογίας 
ΜοΠΕ 

Το παρόν κεφάλαιο περιλαµβάνει την ανάπτυξη του 
συστήµατος. Αναλύεται η αρχιτεκτονική του, 
παρουσιάζεται η Λειτουργική ∆οµή του και 
περιγράφεται το λογισµικό του συστήµατος. 

  

Κεφάλαιο 7 Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αξιολόγηση της 
µεθοδολογίας ΜοΠΕ κατά την πιλοτική εφαρµογή της 
καθώς και συγκρίσεις των υπαρχόντων µεθοδολογιών 
και συστηµάτων µε αυτή. Προτείνονται δυνατές 
µελλοντικές επεκτάσεις. 

  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αποτυπώνεται η βιβλιογραφία που αξιοποιήθηκε για 
την ανάπτυξη του παρόντος  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Παρουσιάζεται το σύστηµα σε µορφή εγχειριδίου 
χρήσης. 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Περιλαµβάνονται οι οδηγίες εγκατάστασης του 
συστήµατος 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Παρουσιάζονται οι προτεινόµενες εργασίες 
εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ ανά φάση 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ Παρουσιάζεται ο προτεινόµενος 
χρονοπρογραµµατισµός των εργασιών εγκατάστασης 
του Σ∆ΕΠ  

 



Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΩΝ -

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 
 
 

 
 

2.1 Εισαγωγή 
 
 

Η διαδικασία Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης (ΜοΠΕ) 
πληροφοριακών συστηµάτων σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα, αποτελεί ένα 
αντικείµενο το οποίο τα τελευταία κυρίως χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και 
ενδιαφέρον. Το γεγονός αυτό οφείλεται ως επί το πλείστον στην πολυπλοκότητα που 
έχουν αποκτήσει τα πληροφοριακά συστήµατα και στις δυνατότητες χρήσης ιδιαίτερα 
ισχυρών υπολογιστικών συστηµάτων που η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει. 
Εξειδικεύοντας στα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Σ∆ΕΠ), η 
ανάγκη ανάπτυξης εφαρµόσιµων και αποτελεσµατικών διαδικασιών 
Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης έχει καταστεί επιτακτική. Αρχικά 
παρουσιάζονται τα Σ∆ΕΠ συστήµατα και η ανάγκη δηµιουργίας ενός εργαλείου για 
τη διευκόλυνση της εγκατάστασής τους. Ακολούθως, γίνεται µια µελέτη των 
κυριότερων µεθοδολογιών και συστηµάτων υποστήριξης ΜοΠΕ που έχουν 
αναπτυχθεί στο χώρο των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και 
αναλύεται η ανάγκη ανάπτυξης της προτεινόµενης µεθοδολογίας. 
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2.2 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 
 
2.2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά 
 

Μια επιχείρηση, συνήθως κατέχει διάφορα πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία 
υποστηρίζουν διαφορετικές λειτουργίες, οργανωτικά  επίπεδα  και  επιχειρησιακές  
διαδικασίες.  

Το πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να οριστεί τεχνικά ως ένα σύνολο από 
αλληλένδετα συστατικά τα οποία συλλέγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και 
διανέµουν πληροφορία, ώστε να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων, το συντονισµό 
και τον έλεγχο σε έναν οργανισµό [1-3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ. 2.1 Περιβάλλον Σ∆ΕΠ 

Τα περισσότερα από αυτά τα συστήµατα, κτίζονται µε διαφορετικές λειτουργίες, 
επιχειρησιακές µονάδες και επιχειρησιακές διαδικασίες, δεν επικοινωνούν µεταξύ 
τους και οι διαχειριστές ενδέχεται να δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν τα δεδοµένα 
τα οποία χρειάζονται για µια κατανοητή και ολοκληρωµένη εικόνα των διαδικασιών 
της επιχείρησης. Αυτός ο τεµαχισµός των δεδοµένων σε διάφορα ξεχωριστά 
συστήµατα µπορεί να επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα της 
οργάνωσης και την επίδοση της επιχείρησης. 

Με τη χρήση των συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise 
Resource Planning Systems – Σ∆ΕΠ) ολοκληρώνονται και αυτοµατοποιούνται οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες µε βάση το πληροφοριακό µοντέλο της επιχείρησης. Τα 
επιχειρησιακά συστήµατα διαχείρισης πόρων αποτελούν στο σύνολο της επιχείρησης, 
πληροφοριακά συστήµατα τα οποία ενσωµατώνουν τις βασικές επιχειρησιακές  
διαδικασίες, έτσι ώστε οι πληροφορίες να µπορούν να ρέουν ελεύθερα µεταξύ 
διαφορετικών τµηµάτων της επιχείρησης [4-6]. 

Ένα Σ∆ΕΠ σύστηµα, συλλέγει πληροφορίες από διάφορες βασικές 
επιχειρησιακές διαδικασίες και αποθηκεύει τα δεδοµένα σε µια βάση δεδοµένων, από 
όπου µπορούν να τα αντλήσουν άλλα τµήµατα της επιχείρησης. Έτσι οι διαχειριστές 
λαµβάνουν περισσότερο ακριβή και άµεση πληροφορία, ώστε να καθοδηγήσουν 
αποτελεσµατικότερα τις καθηµερινές λειτουργίες και να έχουν µια σφαιρικότερη 
αντίληψη των επιχειρησιακών διαδικασιών και της ροής της πληροφορίας. 

Οι κυριότερες επιχειρησιακές διαδικασίες είναι οι ακόλουθες [1]: 

Είσοδος ∆ιαδικασία Έξοδος

ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΡΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Είσοδος ∆ιαδικασία Έξοδος

ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΡΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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• Παραγωγικές διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αποθεµάτων, αγοράς, µεταφορικών, προγραµµατισµό παραγωγής, 
προγραµµατισµό πρώτων υλών και συντήρηση εξοπλισµού και 
εγκαταστάσεων 

• Χρηµατοοικονοµικές διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων των χρεωστικών 
και πιστωτικών λογαριασµών, διαχείρισης και πρόβλεψης µετρητών, 
υπολογισµός κόστους προϊόντων, σύνταξη προϋπολογισµού και 
αποτελεσµάτων χρήσης 

• Πωλήσεις και προώθηση, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας 
παραγγελίας, τιµολόγησης, αποστολής, χρέωσης, διαχείρισης και 
προγραµµατισµό πωλήσεων. 

• Ανθρώπινοι πόροι, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης προσωπικού, 
καθορισµός ωραρίων, µισθοδοσίες, σχεδιασµός και ανάπτυξη προσωπικού, 
επίβλεψη πωλήσεων και αναφορές για τα κόστη ταξιδιών. 

Τα προαναφερόµενα, φαίνονται λεπτοµερέστερα στο παρακάτω σχήµα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ. 2.2 Οι Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες ενός Σ∆ΕΠ 

 

Οι περιοχές που ένα Σ∆ΕΠ σύστηµα στοχεύει να καλύψει είναι: 

 

● Οικονοµική διαχείριση 

o ∆ιαχείριση κεφαλαίου 

o Μελέτες κόστους 

o Πιστωτικοί / χρεωστικοί Λογαριασµοί 

o Ίδιοι πόροι 

o Λογιστικά βιβλία 

o Κοστολόγηση 

o Σύστηµα ελέγχου 

 

Πωλήσεις

Προώθηση

Ανθρώπινοι

Πόροι

Οικονοµική

∆ιαχείριση

Έλεγχος

Παραγωγή

Αποθήκευση

∆ιανοµή
Προµήθειες

Επιχειρησιακή

Γνώση

Πωλήσεις

Προώθηση

Πωλήσεις

Προώθηση

Ανθρώπινοι

Πόροι

Ανθρώπινοι

Πόροι

Οικονοµική

∆ιαχείριση

Οικονοµική

∆ιαχείριση

ΈλεγχοςΈλεγχος

ΠαραγωγήΠαραγωγή

Αποθήκευση

∆ιανοµή

Αποθήκευση

∆ιανοµή
ΠροµήθειεςΠροµήθειες

Επιχειρησιακή

Γνώση
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● Ανθρώπινο δυναµικό 

o Μισθοδοσία 

o Σχεδιασµός προσωπικού 

o Έξοδα προσωπικού 

 

● Λειτουργίες και προµήθειες 

o Καταµέτρηση προµηθειών 

o Σχεδιασµός προµηθειών 

o ∆ιαχείριση προµηθειών 

o Συντήρηση κτιρίων 

o Σχεδιασµός παραγωγής 

o Ποιοτικός έλεγχος 

o Αξιολόγηση συνεργατών 

 

● Πωλήσεις και προώθηση 

o Τιµολόγηση 

o ∆ιαχείριση πωλήσεων 

o Σχεδιασµός πωλήσεων 

 

Οι πιο γνωστές εταιρίες που έχουν αναπτύξει Σ∆ΕΠ συστήµατα είναι: 

● SAP  

● Oracle 

● Baan 

● PeopleSoft 

● Singular  

● Computer Logic   

 

2.2.2 Ανάγκη αξιοποίησης της µεθόδου διαχείρισης έργου καθοδηγούµενη από 

στόχους. 

 

Τα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
υποδεικνύουν το µείζονα ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει ένα τέτοιο σύστηµα 
στους κόλπους µιας επιχείρησης.  

Χαρακτηριστικά τα οποία αποφέρουν : 

• Μείωση του χρόνου στον οποίο µεταδίδονται οι πληροφορίες στην επιχείρηση 

• Αυξανόµενη αλληλεπίδραση σε ολόκληρη την επιχείρηση  
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• Βελτίωση της διαχείρισης παραγγελιών    

• Βελτίωση της αλληλεπίδρασης µε τους πελάτες  

• Βελτίωση των χρόνων παράδοσης  

• Βελτίωση της αλληλεπίδρασης µε τους προµηθευτές  

• Μείωση των επιπέδων αποθεµάτων 

• Βελτιστοποίηση της ταµειακής διαχείρισης  

• Μείωση των άµεσων λειτουργικών δαπανών 

Πάρα ταύτα παρατηρούνται αρκετές αποτυχίες κατά την εγκατάσταση και χρήση 
των Σ∆ΕΠ συστηµάτων λόγω της εξαιρετικά πολύπλοκης και  µε µεγάλο κίνδυνο 
εγκατάστασής τους. 

Οι πρώτες εργασίες σχετικά µε τα Σ∆ΕΠ και την εγκατάστασή τους 
εµφανίστηκαν το 1990 και προέρχονταν κυρίως από οµάδες ή εταιρείες συµβούλων. 
Έκτοτε, µια πληθώρα ακαδηµαϊκών ερευνητών έδειξαν ενδιαφέρον για το θέµα όσον 
αφορά στο αντίκτυπο που έχει µια τέτοια εγκατάσταση σε µεγάλες εταιρείες [7-19]. 
∆ιερευνούν κυρίως το θέµα της διαχείρισης έργων εγκατάστασης Σ∆ΕΠ, το 
αντίκτυπό τους και τους παράγοντες επιτυχίας τους. Επιπλέον υπάρχουν και µελέτες 
περίπτωσης (case studies) [20-22]. Οι Somers και Nelson [23] ασχολήθηκαν µε τον 
κύκλο ζωής ενός έργου εγκατάστασης Σ∆ΕΠ περιλαµβανοµένων και κάποιων 
φάσεων εκκίνησης. Ο Hunton [24] συνέκρινε την απόδοση της εταιρείας µεταξύ 
εταιρειών που υιοθέτησαν συστήµατα Σ∆ΕΠ και αυτών που δεν υιοθέτησαν και 
κατέληξε στο ότι η υιοθέτηση Σ∆ΕΠ βοηθά µια εταιρεία να κερδίσει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα. Οι Calisir και Calisir [25] αξιολογούν κάποιους ειδικούς παράγοντες 
ικανοποίησης των τελικών χρηστών από την πλευρά αναβάθµισης της σχέσης 
εξάρτησης ανθρώπου-υπολογιστή.      

Γενικά, η ολοκληρωµένη εγκατάσταση ενός Σ∆ΕΠ και η εκκίνηση της 
λειτουργίας µιας επιχείρησης µε χρήση του Σ∆ΕΠ περιλαµβάνει τη Μοντελοποίηση 
του συστήµατος, την Προσαρµογή του στις ανάγκες της επιχείρησης και την 
Εγκατάσταση και Λειτουργία των υποσυστηµάτων στα αντίστοιχα τµήµατα της 
επιχείρησης.  

Η ολοκληρωµένη εγκατάσταση ενός Σ∆ΕΠ αποτελεί από µόνη της ένα πολύ 
σηµαντικό πληροφοριακό έργο (IT project), τα στάδια υλοποίησης του οποίου 
παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχεδιάγραµµα [2]: 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ. 2.3 Στάδια Υλοποίησης Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 

Η διαδικασία βέλτιστου σχεδιασµού, µοντελοποίησης και εγκατάστασης ενός, 
Σ∆ΕΠ, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος και επίπονη, δεδοµένης της διάρθρωσης των 

Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση
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των ∆ιαδικασιών της

Επιχείρησης

Οριστική Μοντελοποίηση των

∆ιαδικασιών της Επιχείρησης

και Προσαρµογή του Σ∆ΕΠ

στις ∆ιαδικασίες αυτές



Κεφάλαιο 2 : Επισκόπηση Υπαρχουσών Μεθοδολογιών -Συστηµάτων και Ανάγκη 

Ανάπτυξης  της Προτεινόµενης Μεθοδολογίας 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   18 

τµηµάτων και λειτουργιών κάθε επιχείρησης. Η δυσκολία και η ευαισθησία της 
διαδικασίας οφείλεται τόσο στην πολύπλοκη δοµή και προγραµµατιστική φύση του 
ίδιου του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, όσο και στο γεγονός ότι η 
εγκατάσταση και λειτουργία του απαιτεί πρωταρχικά την µοντελοποίηση και 
προσαρµογή των υπαρχόντων συστηµάτων και επιχειρησιακών διαδικασιών της 
εταιρείας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται µε τρόπο βέλτιστο στις προκλήσεις του 
ανταγωνισµού ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η καλύτερη οµαλή και 
αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
ενδιαφερόµενου και τις προδιαγραφές που τίθενται από τα σύγχρονα µοντέλα 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. 

Το έργο αυτό αποτελεί σηµαντική επένδυση χρόνου και πόρων για την 
επιχείρηση. Κατά συνέπεια, προκειµένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση και 
εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων του Σ∆ΕΠ από τις επιχειρήσεις-πελάτες, το έργο 
της ταχείας και επιτυχούς εγκατάστασης του κρίνεται ιδιαίτερα µεγάλης σηµασίας. 

Είναι γεγονός ότι παρά το οφέλη που αποφέρουν τα Σ∆ΕΠ, αυτές οι λύσεις 
πληροφορικής έχουν αποδειχθεί ακριβές και δύσκολες να υλοποιηθούν, αφού επί της 
ουσίας επιβάλουν τη δική τους λογική στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας µιας 
εταιρείας [26]. Υπάρχουν πολυάριθµα παραδείγµατα αποτυχηµένων και 
εγκαταλελειµµένων προσπαθειών εγκατάστασης Σ∆ΕΠ όπως της Fox–Meyer Drug, 
Mobile Europe, Dell and Applied Materials [27], καθώς και Whirlpool, Hershey, 
Waste Management, Inc. and W.L. Gore & Συνεργάτες [28]. Επιπλέον το 
Πανεπιστήµιο Amherst Μασαχουσέτης  [29] και το Πανεπιστήµιο της Ινδιάνας [30] 
είχαν επίσης υποστεί απώλεια εσόδων, χαµένο χρόνο, αυξηµένο κόστος και 
καθυστερήσεις σε έργα εγκατάστασης Σ∆ΕΠ. Σύµφωνα µε τον Nelson  [31] µόνο to 
34% γενικών έργων πληροφορικής που έχει αναληφθεί από εταιρείες του Fortune 500 
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και η εγκατάσταση Σ∆ΕΠ δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι 
Muscatello και Parente, [32] αναφέρουν ότι οι αποτυχία στην εγκατάσταση Σ∆ΕΠ 
συστηµάτων φθάνει µέχρι και το 50%. Παρόλο που οι παραπάνω µελέτες διαφέρουν 
σε επίπεδο ποσοστών, το µήνυµα είναι σαφές, ότι τα µεγάλα έργα πληροφορικής, 
συµπεριλαµβανοµένων και των εγκαταστάσεων Σ∆ΕΠ έχουν µεγάλη επικινδυνότητα. 
Οι Brown και Vessey, [33] σηµειώνουν ότι παρόλο πως είναι γνωστό στα έργα 
πληροφορικής ότι το να παραδώσεις το έργο εγκαίρως και εντός προϋπολογισµού 
έχει µεγάλη επικινδυνότητα, τα έργα εγκατάστασης Σ∆ΕΠ παρουσιάζουν ακόµα 
µεγαλύτερο κίνδυνο. Η πιο διάσηµη αποτυχία σε έργο εγκατάστασης Σ∆ΕΠ είναι 
αυτή της Nike η οποία επέφερε πτώση κερδών ύψους $100 εκατοµµυρίων στο τρίτο 
τετράµηνο του 2000 [34]. Παρόλο που πολλοί µεγάλοι οργανισµοί έχουν 
ολοκληρώσει τις αρχικές εγκαταστάσεις τους σε Σ∆ΕΠ, η απαίτηση για συστήµατα 
Σ∆ΕΠ για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται συνεχώς [35]. Με τους 
περιορισµένους πόρους τους, την µικρή εµπειρία τους και µικρή δυνατότητα σε 
στελέχωση [34], αυτές οι εταιρίες-οργανισµοί είναι πολύ πιθανό να αντιµετωπίσουν 
προβλήµατα στην εγκατάσταση Σ∆ΕΠ.  

Από την άλλη πλευρά, όσο οι µεγάλοι κατασκευαστές Σ∆ΕΠ προσθέτουν 
επιπλέον λειτουργίες στα συστήµατά τους, οι µεγάλοι οργανισµοί που δε συµµετείχαν 
στο πρώτο κύµα εγκατάστασης αγοράζουν πλέον τα συστήµατα, καθώς προσπαθούν 
να διατηρήσουν ή και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην συνεχώς 
αυξανόµενη παγκόσµια αγορά. Τα συστήµατα πληροφορικής χρησιµοποιούνται στην 
βελτίωση της εξυπηρέτησης προς τους πελάτες, σε χαµηλότερους χρόνους παράδοσης  
και σε µείωση του κόστους. Ο Hitt, [36] αποδεικνύει ότι οι εταιρείες που επενδύουν 
σε Σ∆ΕΠ εµφανίζουν υψηλότερες αποδόσεις σε πληθώρα οικονοµικών δεικτών. Οι 
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Wagner και Newell, [37] περιγράφουν τα Σ∆ΕΠ ως συστήµατα που παρέχουν µια 
πολύ δυνατή υποδοµή για τους οργανισµούς οι οποίοι  µε την αξιοποίησή τους 
εµφανίζουν βάθος πληροφοριών σε επίπεδο λειτουργίας και εύρος πληροφοριών 
οριζόντια σε ολόκληρη τη αλυσίδα τιµών τους.  

Οι κίνδυνοι που υποσκάπτουν για την επιτυχή ολοκλήρωση έργων εγκατάστασης 
Σ∆ΕΠ δεν έχουν αποτρέψει τις εταιρείες από το να επενδύουν µεγάλα χρηµατικά 
ποσά στην αγορά και εγκατάστασή τους. Τα έξοδα για Σ∆ΕΠ έφθασαν από τα $20 δις 
στα τέλη της δεκαετίας του 1990 [27] σε $47 δις το 2001 [38]. Μεγάλα ποσά 
συνεχίζουν να ξοδεύονται σε τέτοια έργα. Οι Hunter και Lippert, [39] προβλέπουν ότι 
η αγορά των Σ∆ΕΠ θα φθάσει το $1 τρις µέχρι το 2010. Μια έρευνα προβλέψεων που 
έγινε για τέτοια συστήµατα κατέληξε στο ότι τέτοιες εφαρµογές παρέµειναν στην 
κορυφή για έξοδα σε έργα πληροφορικής κατά το έτος 2005 [40], ενώ έρευνα που 
έγινε το καλοκαίρι του 2005 στα µέλη της Κοινωνίας για τη ∆ιαχείριση της 
Πληροφορίας έδειξε πως τα Σ∆ΕΠ είναι ανάµεσα στις κορυφαίες τεχνολογικές 
αναπτυξιακές εφαρµογές των µελών της [41]. 

Τα παραδείγµατα διεθνώς, εποµένως, δείχνουν εντυπωσιακές επιτυχίες στις 
εγκαταστάσεις και χρήσεις Σ∆ΕΠ συστηµάτων καθώς πολλές εταιρείες που 
υιοθέτησαν Σ∆ΕΠ συστήµατα ανέβασαν κατακόρυφα την παραγωγικότητα, αλλά και 
τραγικές αποτυχίες. Χαρακτηριστικό των συστηµάτων αυτών είναι η εξαιρετικά 
πολύπλοκη και µε µεγάλο ρίσκο εγκατάσταση. Σκοπός της µεθοδολογίας διαχείρισης 
έργων είναι η απλούστευση της διαδικασίας εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων.  

Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη µεθοδολογίας και 
αντίστοιχης εφαρµογής η οποία θα απλουστεύσει τη διαδικασία εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 
συστηµάτων και η οποία αποτελεί έναν οδηγό για την οµάδα έργου (σύµβουλοι) που 
θα πραγµατοποιήσει την εγκατάσταση καθώς και µια γέφυρα επικοινωνίας ανάµεσα 
στον υπεύθυνο έργου και τους συµβούλους  

Ο µεθοδολογικός πυρήνας της µεθοδολογίας είναι βασισµένος στις αρχές της 
∆ιαχείρισης Έργων Καθοδηγούµενης από Στόχους - ∆ΕΚΣ (Goal Directed Project 
Management –GDPM) [42-44] και σε γενικές αρχές διαχείρισης έργων [45-48]. 

Χαρακτηριστικό των περισσότερων οργανωτικών αλλαγών είναι ότι τείνουν όλο 
και περισσότερο να διασχίσουν τα όρια µεταξύ των πειθαρχιών, των διαφορετικών 
τµηµάτων ή ακόµη και των επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ριζική 
αναδιάρθρωση. Η µέθοδος ∆ΕΚΣ επιλέχθηκε ως ελλοχεύουσα έννοια και φιλοσοφία 
του βοηθητικού εργαλείου διαχείρισης έργων, καθώς παρέχει έναν τρόπο εστίασης 
των αλλαγών προς έναν προκαθορισµένο στόχο.  

Προκειµένου να εφαρµοστεί αυτή η φιλοσοφία διαχείρισης έργων στη 
µεθοδολογία που προτείνεται και να χρησιµοποιηθεί για τις εφαρµογές Σ∆ΕΠ 
συστηµάτων, η µεθοδολογία ∆ΕΚΣ προσαρµόστηκε και ενισχύθηκε. Οι βασικές 
έννοιες που εισήχθησαν από τη µέθοδο ∆ΕΚΣ είναι: 

• η σαφής διατύπωση των στόχων, που διαιρείται σε υπο-στόχους 

• ο προσανατολισµός προς τα αποτελέσµατα και τα παραδοτέα 

• η περιγραφή αλλαγών σχετικών µε διαφορετικές πτυχές όπως στόχους 
προσωπικούς, του συστήµατος ή του οργανισµού  

• η εστίαση στον προγραµµατισµό και τη διαχείριση 
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• η παροχή όσο το δυνατό απλούστερων πληροφοριών που αφορούν τον 
προγραµατισµό αλλά και τον έλεγχο και την οργάνωση του έργου.  

Εστιάζοντας στα αποτελέσµατα, επινοείται ένα σχέδιο πιo εύκαµπτο στις αλλαγές 
που αναµφισβήτητα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου. Επιπλέον, ο 
διαχειριστής έργου είναι σε θέση να χτίσει ένα διοικητικό πλαίσιο που προσαρµόζεται 
στις µοναδικές ζητήσεις του συγκεκριµένου περιβάλλοντος έργου. Η οµάδα έργου 
είναι σε θέση να περιγράψει τους τεχνικούς στόχους όπως η εγκατάσταση του 
συστήµατος, καθώς επίσης και τους στόχους σχετικά µε το προσωπικό και την 
οργάνωση. Από την περιγραφή των αρµοδιοτήτων και των ρόλων σε κάθε επίπεδο, η 
κατανοµή των εργασιών γίνεται προφανής σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος, µε συνέπεια 
την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην πλήρη 
ολοκλήρωση της οργάνωσης χρηστών και ενισχύει την πιθανότητα επιτυχούς 
αλλαγής. 

Επιπλέον, η µεθοδολογία διαχείρισης έργων εξετάζει την επιλογή, εφαρµογή και  
βελτιστοποίηση της εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων σε βάση έργου, προκειµένου 
να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι που προσφέρει το σύστηµα Σ∆ΕΠ. Με τη 
βοήθεια της, τα προγράµµατα καθορίζονται σαφώς, επιτρέποντας στις προβλεπόµενες 
αλλαγές να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά µέσω ιεραρχηµένων διακριτών 
µεθοδολογικών βηµάτων. 
 

2.3 Εργαλεία Υποστήριξης ΜοΠΕ  
 

Η ανάγκη ανάπτυξης εργαλείων υποστήριξης Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και 
Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων προκύπτει από το γεγονός ότι ένα ολοκληρωµένο 
Σ∆ΕΠ σύστηµα αποτελείται από πολλαπλές συνδεόµενες µεταξύ τους εφαρµογές, 
κάθε µία εκ των οποίων χρειάζεται να προσαρµοστεί σε πολύ χαµηλό και αναλυτικό 
επίπεδο, ώστε να απεικονίζονται σε αυτή όλες οι διαδικασίες που περιλαµβάνει µια 
επιχείρηση και σχετίζονται µε το περιεχόµενό της εφαρµογής [49, 50].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχ. 2.4 Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες  
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Για το λόγο αυτό οι πιο αναπτυγµένες εταιρίες του εξωτερικού στο χώρο της 

δηµιουργίας Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (SAP, BAAN, 
ORACLE, PEOPLESOFT, EPICOR κλπ.), έχουν κατασκευάσει και προσφέρουν µαζί 
µε τα αντίστοιχα προϊόντα τους σύγχρονα εργαλεία και µεθοδολογίες για την 
υποστήριξη των διαδικασιών Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι πάνω στα εργαλεία αυτά και τις µεθοδολογικές αρχές που 
χρησιµοποιούν γίνεται από τις εταιρίες συνεχής έρευνα και προκύπτουν ολοένα και 
πιο προηγµένες εκδόσεις, τις οποίες χρησιµοποιούν για ταχύτερη εγκατάσταση και 
κυρίως αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων τους µετά το πέρας αυτής. 

 
Όπως είναι φυσικό, οι µεθοδολογίες και τα εργαλεία υποστήριξης της διαδικασίας 

ΜοΠΕ των µεγάλων Σ∆ΕΠ συστηµάτων αποτελούν τα «κρυφά όπλα» των εταιριών, 
δεδοµένου ότι τοποθετούνται σε ένα εξελιγµένο πεδίο έρευνας και ταυτόχρονα ο 
ανταγωνισµός µεταξύ τους – στη διεθνή αγορά – είναι ιδιαίτερα έντονος. Το γεγονός 
αυτό, οδηγεί τις εταιρίες σε µια διαδικασία προσαρµογής των εργαλείων ώστε να 
είναι όσο το δυνατό πιο εξειδικευµένα πάνω στα συστήµατά τους καθώς και σε 
προσπάθεια να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
τους σε πιθανούς ανταγωνιστές. 

 
Στο σύνολό τους, τα εργαλεία υποστήριξης της διαδικασίας ΜοΠΕ των 

δηµοφιλών ΕRP συστηµάτων βασίζονται σε συγκεκριµένες µεθοδολογίες οι οποίες 
έχουν αναπτυχθεί, ως επί το πλείστον,  από τις αντίστοιχες εταιρίες [51-53]. Η 
γενικότερη δοµή τους περιλαµβάνει συστήµατα ανάλυσης των επιχειρήσεων, 
µοντελοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών τους, ενσωµάτωσης ή προσαρµογής 
εγκατεστηµένων πληροφοριακών συστηµάτων και ποιοτικού ελέγχου. Κύριοι άξονες 
της διαδικασίας ΜοΠΕ των συστηµάτων αποτελούν τα εργαλεία Μοντελοποίησης 
(ΕRP–Modeling Tool) και ∆ιαχείρισης Έργου ΜοΠΕ (ΕRP Implementation 
Management Tool). Τα πρώτα βασίζονται κυρίως στη χρήση βιβλιοθηκών προτύπων 
διαδικασιών (templates) και σεναρίων, ενώ τα δεύτερα στη δηµιουργία των τριών 
βασικών πλάνων του έργου εγκατάστασης: πλάνο εργασιών (work plan), πλάνο 
διαθέσιµων πόρων (resource plan) και πλάνο κόστους εργασιών (budget plan). 
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2.4 Ανάλυση Συστηµάτων Υποστήριξης ΜοΠΕ 
 

2.4.1 Το µοντέλο εγκατάστασης Σ∆ΕΠ της Epicor 

 
Η Epicor µετά την επιτυχή εγκατάσταση Σ∆ΕΠ σε περισσότερες από 7.500 

επιχειρήσεις, θεωρείται  αξιόπιστη για τις γνώσεις της στο «δέσιµο» του λογισµικού 
µε την τελευταία εξέλιξη του τεχνολογικού εξοπλισµού και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
κάθε επιχείρησης. Η εταιρεία αυτή, δεν έχει δηµιουργήσει εργαλείο ΜοΠΕ για Σ∆ΕΠ 
αλλά µόνο µεθοδολογία γνωστή ως eMethod [53] που έχει ως σκοπό της την 
αποτελεσµατική και οικονοµική εγκατάσταση του Σ∆ΕΠ συστήµατός της. Τα 
πρωταρχικά θέµατα που συνθέτουν την µεθοδολογία αυτή παρουσιάζονται στο 
παρακάτω διάγραµµα: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχ. 2.5 Μεθοδολογία ∆ιαχείρισης Έργου Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ της Epicor 

 
Η διαχείριση έργου περιγράφει τις δραστηριότητες που επιτελούνται για την 

οργάνωση και την διοίκηση ολόκληρου του έργου και ιδιαίτερα των σταδίων της 
εγκατάστασης. Η διαχείριση έργου είναι σηµαντική για την επιτυχή εγκατάσταση και 
ολοκλήρωση του έργου µέσα στα χρονικά και οικονοµικά όρια. 

 
∆ιαχειρίζονται θέµατα που έχουν να κάνουν µε τα οικονοµικά, τις πηγές, τα 

προγράµµατα και το ρίσκο που θα αντιµετωπίσει η επιχείρηση που θα αποφασίσει να 
εγκαταστήσει ένα σύστηµα Σ∆ΕΠ. Οι αλλαγές κατά τη διάρκεια του έργου γίνονται 
µέσα από ειδικό υποσύστηµα ελέγχου αιτηµάτων (Change Control Requests). 

 

• Σχεδιασµός  
 

Το στάδιο του σχεδιασµού του έργου (project planning) είναι το σηµείο 
αφετηρίας για την eMethod. Σε αυτό το στάδιο γίνεται η οργάνωση και η δοµή 
ενός «χάρτη οδηγού» για την εγκατάσταση και την εξέλιξη, σε µια διαδικασία 
βήµα-µε-βήµα, του λογισµικού της Epicor. 

 

• Ανάλυση  
 

Το στάδιο της ανάλυσης και του σχεδιασµού (analysis and design), είναι η 
διαδικασία κατά την οποία γίνεται «χαρτογράφηση» της επιχείρησης και των 
προϋποθέσεων που πρέπει να έχει το λογισµικό της Epicor, ώστε να 
προσαρµοστεί κατάλληλα σε αυτήν. Σκοπός στο στάδιο αυτό είναι η 
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δηµιουργία και η δοκιµή ενός ‘Σχεδίου Επιχείρησης’. Το σχέδιο επιχείρησης 
παρουσιάζει πώς θέλει ο πελάτης να λειτουργεί η επιχείρηση του µε την 
εγκατάσταση των νέων εφαρµογών. 

 

• Εγκατάσταση 
 

Το στάδιο της εγκατάστασης (implementation), είναι αυτό στο οποίο τα 
συµπεράσµατα από την διαδικασία σχεδιασµού, δηµιουργούν ένα σύστηµα 
έτοιµο να βγει στην παραγωγή. Ένα τέτοιο σύστηµα περιλαµβάνει την πλήρη 
εγκατάσταση, συγκεκριµένες οικονοµικές αναφορές του πελάτη, υποστήριξη 
και διόρθωση των διαδικασιών, καθώς και αναφορές των διαδικασιών.  Με 
όλες τις διαδικασίες ολοκληρωµένες, το «προϊόν» µπορεί να επικυρωθεί µε 
την αποδοχή του από τον πελάτη και την χρήση του από τους τελικούς του 
χρήστες. Έχοντας κάνει την δοκιµή αποδοχής του συστήµατος, η οµάδα του 
έργου µπορεί να επιβεβαιώσει ότι το σύστηµα λειτουργεί σύµφωνα µε το πώς 
είχε σχεδιαστεί αρχικά και σύµφωνα µε τις προσδοκίες του πελάτη. 

 

• Εκτέλεση (Execution Stage) 
 

Το στάδιο της εκτέλεσης (execution) αρχικά επικεντρώνεται στην υποστήριξη 
των τελικών χρηστών, κατά την καθηµερινή λειτουργία του λογισµικού και 
την καλύτερη απόδοση αυτού. Στη συνέχεια δίνεται στην επιχείρηση µια 
περίοδος «διαλείµµατος» («break in»), έτσι ώστε είτε να γίνει η εγκατάσταση 
λειτουργιών που είχαν αποφασιστεί να γίνουν αργότερα, είτε να γίνει µια 
αναφορά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι χρήστες µε το σύστηµα. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, την περαιτέρω οργάνωση του έργου σε υποστήριξη 
ή σχεδιασµό κάποιας νέας εγκατάστασης. 

 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, βλέπουµε ότι η τα στάδια διαχείρισης έργου που 

αξιοποιεί η eMethod είναι στην ουσία αυτά που έχει δηµιουργήσει η Epicor. Τα 
στάδια αυτά συνοπτικά είναι: η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί, η 
ανάλυση και σχεδίαση του έργου, η εγκατάσταση του συστήµατος και η λειτουργία 
του. Τα συµπεράσµατα µας για την µεθοδολογία αυτή, καθώς και για όλες τις 
µεθόδους που θα περιγραφούν στη συνέχεια, δίνονται στην παράγραφο 
πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα του παρόντος κεφαλαίου.  Ακολουθεί η µελέτη της 
µεθοδολογίας  εγκατάστασης Σ∆ΕΠ της Baan, που ονοµάζεται Target Enterprise. 

 
 

2.4.2 Το µοντέλο εγκατάστασης Σ∆ΕΠ της Baan 

 

Η διαδικασία  Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ 
συστήµατος της ΒΑΑΝ υποστηρίζεται από το ΒΑΑΝ Target Enterprise, ένα 
πολυεπίπεδο εργαλείο διαχείρισης έργου [52]. Αναλυτικά περιλαµβάνει 3 Επίπεδα 
Ανάλυσης Επιχείρησης: Προσδιορισµού Χαρακτηριστικών – Σχεδιασµού – 
Ανάλυσης και 5 Επίπεδα Εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ της ΒΑΑΝ: Προετοιµασίας – 
Απεικόνισης – Μοντελοποίησης – Υλοποίησης – Ενσωµάτωσης.  
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Η µεθοδολογία Target Enterprise, χρησιµοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε 
θεωρείται µια ώριµη µεθοδολογία για την εγκατάσταση Σ∆ΕΠ συστηµάτων της 
BAAN. Οι στόχοι της είναι οι ακόλουθοι: 

• Να επιταχύνει την εγκατάσταση και να αποφέρει γρηγορότερα η επένδυση. 

• Να ελέγξει και να µειώσει το κόστος της εγκατάστασης. 

• Να βελτιώσει την ποιότητα της συλλογής, εγκατάστασης, να κάνει συνεχείς 
βελτιώσεις και να µειώσει το ρίσκο του έργου. 

• Να υποστηρίξει την εγκατάσταση του Baan Competence Center (το σύστηµα 
που προσφέρει στην αγορά η εταιρεία). 

• Να εξυπηρετήσει µε κοινό σηµείο αναφοράς µέσω του BaanWEB, την καλή 
συνεργασία όλων των τµηµάτων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα αν  
χρησιµοποιούν  διαφορετική ορολογία και περιεχόµενα σε θέµατα 
διαχείρισης. 

 
Ταυτόχρονα µαζί µε το Target enterprise παρέχεται το BAAN DEM Roadmap το 

οποίο αποτελεί το καθ’ αυτό εργαλείο µοντελοποίησης µιας επιχείρησης και 
προσαρµογής του πληροφοριακού συστήµατος BAAN. Το εργαλείο µοντελοποίησης 
είναι µία αυτόνοµη εφαρµογή µε πολλές σχεδιαστικές δυνατότητες. Το σύστηµα αυτό 
συνδέεται µε το ίδιο το Baan και αποτελεί µέρος της λειτουργίας του. Μέσω του 
εργαλείου µοντελοποίησης µπορεί να γίνει η παραµετροποίηση του Baan από τους 
ειδικούς αλλά και η απλή χρήση του από τους πελάτες.   

 
Το εργαλείο διαχείρισης έργου του προϊόντος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών 

Πόρων της Baan αποτελεί για µας ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείµενο µελέτης τόσο 
από τεχνικής απόψεως όσο και από απόψεως δοµής και λειτουργιών. Χρησιµοποιεί 
δύο βασικές οντότητες οι οποίες είναι η Εργαλειοθήκη και η Βιβλιοθήκη. Η πρώτη 
περιέχει εργαλεία που διευκολύνουν σε µεγάλο βαθµό την εγκατάσταση του Σ∆ΕΠ 
και παρέχουν σηµαντικές και πολύτιµες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας εγκατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρουµε το Εργαλείο Εκτίµησης 
Προϋπολογισµού,  το Εργαλείο ∆ιαµόρφωσης  Έργου, το Εργαλείου ∆ιαχείρισης 
Ρίσκου κ.α. Η δεύτερη οντότητα περιλαµβάνει Έγγραφα, Φόρµες και Ορόσηµα. Στην 
πρώτη κατηγορία ανήκουν ως επί το πλείστον αρχεία κειµένου διαφόρων 
κατηγοριών. Η δεύτερη κατηγορία ουσιαστικά αποτελεί το σύνολο των φορµών που 
υπάρχουν προς χρησιµοποίηση σε ολόκληρο το εργαλείο της διαχείρισης έργου. Η 
τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει διαγράµµατα σε excel τα οποία θα απεικονίζουν τον 
τρόπο απεικόνισης και παρακολούθησης των βασικών ηµεροµηνιών των έργων. Το 
περιβάλλον στο οποίο υλοποιούνται οι οντότητες είναι HTML. 

 
 
 

2.4.3 Το µοντέλο εγκατάστασης Σ∆ΕΠ της SAP 
 

Το εργαλείο AcceleratedSAP (ASAP) [51, 54] είναι αυτό που υποστηρίζει τη 
διαδικασία ΜοΠΕ του  Σ∆ΕΠ SAP R/3. 

Τα υποσυστήµατα – εργαλεία που περιλαµβάνονται στο ASAP είναι τα εξής: 

• Υποσύστηµα εκτίµησης έργου (project estimator), το οποίο επιτρέπει στους 
ειδικούς της εγκατάστασης τον υπολογισµό των απαιτούµενων πόρων, χρόνου 
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και κόστους για τη διαδικασία της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ συστήµατος στην 
επιχείρηση.  

• Εργαλείο ανάλυσης / µοντελοποίησης της επιχείρησης και προσαρµογής του 
συστήµατος βασισµένο σε βιβλιοθήκες προτύπων και µοντέλων (templates). 

• Εργαλείο διαχείρισης έργου εγκατάστασης το οποίο ελέγχει την πορεία τόσο 
σε σχέση µε την πρόοδο του έργου όσο και ανάλογα µε τους διαθέσιµους 
ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους. 

• Υποσύστηµα υποστήριξης χρήστη µέσα από µια βιβλιοθήκη οδηγιών και 
συµβουλών. 

 
Οι διαδικασίες που ενσωµατώνονται στη µέθοδο υλοποίησης  AcceleratedSAP, 

θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν τη δέσµευση της SAP ώστε να επιτευχθεί µια ταχεία 
και επικερδής υλοποίηση. Αυτές οι διαδικασίες συνεχώς βελτιώνονται µε ιδιαίτερη 
προσοχή στη σύνδεση τους µε τη διαχείριση αλλαγής. 

Σύµφωνα µε τη SAP, για να κριθεί ένα R/3 πρόγραµµα διαχείρισης αλλαγής 
(Change Management) επιτυχές, πρέπει να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τρία 
στρατηγικά ζητήµατα: 

• Να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους υλοποίησης 

• Να επιταχύνει τη διαδικασία υλοποίησης του R/3 

• Να προσαρµόσει το SAP στον οργανισµό έτσι ώστε ο οργανισµός να 
εκµεταλλευτεί τα πλεονεκτήµατα του και να κερδίσει από αυτό   

Σε ότι αφορά στον κίνδυνο, η προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου της µεθοδολογία 
αλλαγής του AcceleratedSAP, αποσκοπεί να αναγνωρίζουν οι οµάδες και να 
αντιµετωπίζουν τους κινδύνους υλοποίησης πριν γίνουν προβλήµατα. Οι οµάδες 
χρησιµοποιούν το εργαλείο αξιολόγησης κινδύνου του AcceleratedSAP ώστε να 
ερευνηθούν οι τρεις πτυχές που ενδέχεται να δηµιουργήσουν κίνδυνο κατά την 
υλοποίηση του R/3. 

Οι τρεις αυτές πτυχές αναφέρονται: 

• στην αξιοπιστία της υλοποίησης 

• στο αναµενόµενο αποτέλεσµα του R/3 στον οργανισµό 

• στο αναµενόµενο αποτέλεσµα στους ανθρώπους 
 
Τέλος, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία, συνίσταται να διενεργούνται αξιολογήσεις 

σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης. Η πρώτη πρέπει να γίνεται πριν την υλοποίηση 
του R/3,  ώστε να δηµιουργηθούν τα µέτρα σύγκρισης και στη συνέχεια µέσω της 
πραγµατοποίησης και άλλων αξιολογήσεων ελέγχονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί, η 
αποτελεσµατικότητα τους και εξετάζεται η ανάγκη για νέα µέτρα, για τους 
υπάρχοντες ή για νέους κινδύνους. 
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2.5 Πλεονεκτήµατα- Μειονεκτήµατα 
 

2.5.1 Πλεονεκτήµατα της eMethod 

 
H eMethod είναι η µεθοδολογία που χρησιµοποιεί η Epicor για την εγκατάσταση 

του Σ∆ΕΠ συστήµατος που προσφέρει στην αγορά.  
 
Προσπαθεί να διαµορφώσει τα χρονικά και οικονοµικά περιθώρια του έργου της 

εγκατάστασης. Το γεγονός αυτό δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία-πελάτη να έχει 
συγκεκριµένο πλάνο για τις οικονοµικές και χρονικές απαιτήσεις του έργου ώστε να 
ενεργήσει κατάλληλα. 

 
Οι σύµβουλοι της Epicor, σύµφωνα µε την µεθοδολογία, πραγµατοποιούν αρχικά 

ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης της εταιρείας-πελάτη, µε στόχο να 
κατανοήσουν την οργάνωση της, τις λειτουργίες της αλλά και να υπογραµµίσουν τα 
προβλήµατά της. Έχοντας µια ξεκάθαρη εικόνα τις επιχείρησης γίνεται πιο εύστοχη 
εκτίµηση των συστηµάτων και των αναγκών σε ∆ιαχείριση. Αποτέλεσµα αυτού είναι, 
το τελικό σύστηµα να είναι όσο το δυνατόν πιο συµβατό µε την εσωτερική δοµή της 
επιχείρησης. 

 
Η όλη µεθοδολογία στηρίζεται σε µια σειρά από διαδικασίες, µε την ολοκλήρωση 

των οποίων συντάσσεται ένα έγγραφο το οποίο αποτυπώνει τις απαιτήσεις των δύο 
πλευρών και τη γενικότερη στοχοθεσία. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η σωστή 
συνεργασία, απαραίτητη για ένα τόσο δύσκολο έργο.  

 
Επίσης, σηµαντικό στάδιο της µεθοδολογίας είναι η πειραµατική δοκιµή του 

συστήµατος µε τον πιλότο διοίκησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, 
δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία – πελάτη να ελέγξει το σύστηµα κάτω από 
ελεγχόµενες συνθήκες, να αξιολογήσει τη λειτουργικότητά του και να προτείνει 
τυχόν βελτιώσεις, συµµετέχοντας έτσι ενεργά στην διαµόρφωση του. 

 
Παράλληλα, ένα σηµαντικό σηµείο της όλης διαδικασίας είναι η διαδικασία 

αξιολόγησης της ίδιας της µεθοδολογίας από την εταιρεία – πελάτη προς την εταιρεία 
– πάροχο. Αυτό το στάδιο πέραν του ότι διευκολύνει τη συνεργασία και τονώνει την 
αξιοπιστία της εταιρείας – παρόχου, βελτιώνει και εξελίσσει την εφαρµογή της 
µεθοδολογίας για επόµενα έργα.  

 
Τέλος, ένα δυνατό σηµείο της µεθοδολογίας αυτής είναι ότι έχει δηµιουργηθεί µε 

βάση τις ανάγκες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην σύγχρονη οικονοµική 
πραγµατικότητα. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, γιατί µπορεί να αγκαλιάσει ένα 
µεγάλος µέρος της σύγχρονης αγοράς, που είναι οι αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις. 

 
 
 

2.5.2 Μειονεκτήµατα της eMethod 

 
Βλέπουµε λοιπόν ότι η eMethod, µπορεί να συµβάλλει στην δηµιουργία των 

απαραίτητων προϋποθέσεων για την δηµιουργία ενός συστήµατος που θα βοηθήσει 
την εταιρεία-πελάτη να εξελιχθεί και να οργανωθεί σε νέα δεδοµένα. Παρόλα αυτά 
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υπάρχουν πολλές ελλείψεις στη µεθοδολογία που δυσχεραίνουν το έργο της 
εγκατάστασης και δηµιουργούν προβλήµατα τόσο στην επιχείρηση που υιοθετεί το 
Σ∆ΕΠ, όσο και στην εταιρεία – πάροχο. 

 
Η eMethod, δεν παρέχει οργανωµένη δοµή για την µελέτη πιθανών κινδύνων, που 

µπορεί να προκύψουν κατά την εγκατάσταση του συστήµατος. Μέσα από 
συνεντεύξεις µε στελέχη της Epicor, ειπώθηκε ότι σχετικά µε το ζήτηµα της 
εκτίµησης και διαχείρισης κινδύνου, η διαδικασία που ακολουθείται συνίσταται σε 
ένα είδος καταιγισµού ιδεών (brainstorming) σε κάποια από τις αρχικές συναντήσεις 
των δύο πλευρών, κατά το οποίο καταγράφονται πιθανοί κίνδυνοι που µπορεί να 
προκύψουν. Το όλο εγχείρηµα βασίζεται αποκλειστικά στην εµπειρία των µελών της 
οµάδας εγκατάστασης του συστήµατος. Πραγµατοποιείται σύγκριση µε ανάλογα 
υλοποιηθέντα, αν υπάρχουν, έργα εγκατάστασης και αντίστοιχους κινδύνους που 
έχουν παρουσιαστεί. Μια τέτοια διαδικασία δε µπορεί σε καµία περίπτωση να 
προβλέψει το σύνολο των ενδεχόµενων κινδύνων και κατά συνέπεια δηµιουργείται 
έλλειψη στο σχεδιασµό ανθρωπίνων και άλλων πόρων πράγµα που µπορεί να αποβεί 
µοιραίο για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον η διαδικασία αυτή δε 
συνεισφέρει στην εδραίωση σχέσης εµπιστοσύνης µε την εταιρεία – πελάτη µε ότι 
συνέπειες µπορεί να επιφέρει αυτό στο κύρος της  εταιρείας – παρόχου στον χώρο της 
αγοράς. 

 
Επιπλέον, γίνεται εύκολα κατανοητό κατά την µελέτη της µεθόδου, ότι µεγάλο 

ρόλο στην επιτυχή δηµιουργία και εγκατάσταση ενός Σ∆ΕΠ συστήµατος είναι η 
εµπειρία της οµάδας που αναλαµβάνει το έργο. Παρατηρείται εποµένως η απουσία 
της σωστής διαχείρισης γνώσης και της δυνατότητας αποθήκευσης της εµπειρίας των 
µελών της οµάδας στην εταιρεία. Αυτό καθιστά κάθε µέλος της οµάδας 
αναντικατάστατο, τυχόν απώλεια του οποίου µπορεί να δηµιουργήσει γενικότερο 
πρόβληµα στην επιχείρηση.    

 
Τέλος είναι πολύ σηµαντικό το ότι η Epicore δεν έχει αναπτύξει µία εφαρµογή 

λογισµικού η οποία να αυτοµατοποιεί την όλη διαδικασία, αλλά µια µεθοδολογία που 
στηρίζεται σε φόρµες, έγγραφα και διαχείριση διαδικασιών µε καµία πρακτική 
µέθοδο και χωρίς ξεκάθαρα στάδια εφαρµογής, στοιχείο που µπορεί να οδηγήσει 
στην κατάρρευση του όλου εγχειρήµατος εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ. 

 
 
 

2.5.3 Πλεονεκτήµατα της Target Enterprise 

 
Όπως αναφέρθηκε, η µεθοδολογία Target Enterprise, είναι η µεθοδολογία που 

χρησιµοποιεί η Baan, για την προσαρµογή και εγκατάσταση του Σ∆ΕΠ που 
προσφέρει στην αγορά. Είναι µια ολοκληρωµένη µεθοδολογία, η οποία αξιοποιεί 
διακριτές διαδικασίες και εργαλεία για την υλοποίηση της εγκατάστασης.  

 
Μέσω του µοντέλου Dynamic Enterprise Modeler πραγµατοποιείται η κατανοµή 

των ανθρωπίνων πόρων µε σαφείς και ξεκάθαρους ρόλους για κάθε µονάδα στο έργο 
της εγκατάστασης.  

 
Επιπλέον, η µεθοδολογία προβλέπει τη διαίρεση του έργου σε υποέργα. Έτσι 

υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης υλοποίησης µε στόχο τη µείωση του χρόνου 
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εγκατάστασης και την αποφυγή πιθανών αλυσιδωτών καθυστερήσεων ή 
επικαλύψεων. Ταυτόχρονα η διαίρεση αυτή καθιστά ευκολότερη, όπου χρήζει, τη 
βελτίωση και τον ανασχεδιασµό καθενός εκ των υποέργων χωρίς να επηρεάζεται η 
εγκατάσταση στο σύνολό της. Φυσικό επακόλουθο αυτού, είναι η καλύτερη 
διαχείριση και έλεγχος του γενικού έργου και εποµένως η επίτευξη του βέλτιστου 
δυνατού αποτελέσµατος. 

 
Ταυτόχρονα, µέσα από το κοµµάτι Stages, που προσφέρει η µεθοδολογία, δίνεται 

η δυνατότητα στην εταιρεία-πελάτη να παρακολουθεί τα στάδια εξέλιξης του έργου 
και τις κρίσιµες ηµεροµηνίες. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να παρεµβαίνει ενεργά στο 
έργο αξιολογώντας την πορεία του και προτείνοντας αλλαγές σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης. Έτσι προωθείται παράλληλα η 
καλή συνεργασία και η σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των εταιρειών.  

 
 

2.5.4 Μειονεκτήµατα της Target Enterprise 

 
Όλα τα παραπάνω συµβάλλουν στην δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, 

για την επιτυχή εγκατάσταση ενός Σ∆ΕΠ συστήµατος και την εδραίωση της εταιρείας 
- παρόχου στην αγορά. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια βασικά σηµεία στα οποία η 
µεθοδολογία υστερεί.  

 
Η Target Enterprise είναι µια οργανωµένη µεθοδολογία, που αναφέρεται στις 

µεγάλες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην αγορά. Η δοµή της δεν λαµβάνει υπόψη της 
την ύπαρξη και την πιθανή χρησιµοποίηση του συστήµατος από µια µικροµεσαία 
επιχείρηση, η οποία θα ήθελε να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και τις λειτουργίες 
της. Αποτέλεσµα αυτού είναι η εφαρµογή της µόνο σε µεγάλες επιχειρήσεις, που 
αποτελούνται από δύο ή περισσότερες οντότητες και αφήνει στην άκρη ένα µεγάλο 
µέρος της αγοράς που είναι η µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

 
Επιπλέον, η εν λόγω µεθοδολογία διαχείρισης έργου εγκατάστασης είναι απόλυτα 

προσαρµοσµένη πάνω στο αντίστοιχο Σ∆ΕΠ σύστηµα της ΒΑΑΝ και δεν είναι 
δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως γενική µεθοδολογία για οποιαδήποτε επιχείρηση και 
για οποιοδήποτε σύστηµα. Αυτό καθιστά την παρούσα µεθοδολογία ανελαστική και 
περιορισµένης χρησιµότητας. 

 
Τέλος, η ΒΑΑΝ προσπαθεί να κατανοήσει την εταιρεία, να κερδίσει την 

εµπιστοσύνη της και να της δηµιουργήσει ένα σύστηµα που να είναι πλήρως 
εκµεταλλεύσιµο από τους τελικούς χρήστες. Παρόλα αυτά η έλλειψη οργανωµένης 
δοµής σε λειτουργίες όπως η διαχείριση κινδύνου και η αποθήκευση δεδοµένων µετά 
από κάθε εγκατάσταση (αποθήκευση γνώσης), ενδέχεται να µην φέρουν τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα. Περισσότερα συµπεράσµατα θα προκύψουν κατά τη 
σύγκριση της µεθοδολογίας ΜοΠΕ που προτείνεται στο παρόν, µε τις 
προαναφερθείσες µεθοδολογίες  στο έβδοµο κεφάλαιο. 

 
 

2.5.5 Πλεονεκτήµατα της Accelerated SAP 

 
Το εργαλείο Accelerated SAP θεωρείται πρωτοποριακό διεθνώς στον τοµέα του 

και από τη στιγµή της δηµιουργίας του, έδωσε στο Σ∆ΕΠ σύστηµα της SAP 
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σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των αντιστοίχων πακέτων της 
διεθνούς αγοράς. Με τη χρήση του ASAP επιτυγχάνεται – σύµφωνα µε τη διεθνή 
εµπειρία – πολύ καλή και ταχεία προσαρµογή ενός από τα πολυπλοκότερα και 
µεγαλύτερα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων το οποίο απευθύνεται σε 
µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε αντίστοιχη έρευνα 
υπολογίστηκε ότι κατά µέσο όρο µε τη χρήση του εργαλείου ΑSAP, η χρονική 
διάρκεια της διαδικασίας MoBεΠΕ του SAP R/3 περιορίζεται στο 40 ως 50 % του 
χρόνου που απαιτούνταν χωρίς τη χρήση εξειδικευµένου εργαλείου υποστήριξης.  

 
Επιπλέον η ύπαρξη του υποσυστήµατος διαχείρισης κινδύνου µε τη συνεχή 

αξιολόγηση της διαδικασίας έχει σαν αποτέλεσµα τη σωστή πρόληψη και εποµένως 
αποφυγή των όποιων προβληµάτων κατά την εγκατάσταση, στοιχείο που καθιστά το 
εργαλείο ασφαλές και αξιόπιστο. 

 
 
 

2.5.6 Μειονεκτήµατα της Accelerated SAP 

 
Παρόλα τα πλεονεκτήµατα της, η µεθοδολογία της SAP έχει ένα σηµαντικό 

µειονέκτηµα. Είναι, όπως και η Target Enterprise της BAAN, απόλυτα 
προσαρµοσµένη στο Σ∆ΕΠ σύστηµα R/3 της SAP το οποίο ανταποκρίνεται µόνο σε 
επιχειρήσεις µεγάλου µεγέθους. Με τον τρόπο αυτό, µένει εκτός ένα µεγάλο µερίδιο 
αγοράς, ειδικά στην Ελλάδα, αυτό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Οι εταιρείες 
αυτές αδυνατούν να υιοθετήσουν ένα τέτοιο σύστηµα καθώς αποτελεί ασύµφορη 
επιλογή από πλευράς κόστους και πολυπλοκότητας.  

 
Επιπλέον το Accelerated SAP δεν έχει το γενικευµένο χαρακτήρα να µπορεί να 

υποστηρίξει διαδικασίες εγκατάστασης ενός άλλου ERP αντίστοιχου βεληνεκούς. 
Είναι ένα υποστηρικτικό εργαλείο, αποκλειστικά και µόνο για την εγκατάσταση του 
Σ∆ΕΠ R/3 και δεν µπορεί να σταθεί ως ξεχωριστή εφαρµογή για την υλοποίηση της 
εγκατάστασης οποιουδήποτε συστήµατος αντίστοιχου µεγέθους.  

 
Όλα τα παραπάνω σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της 

επισκόπησης των ευρύτερα διαδεδοµένων µεθοδολογιών και συστηµάτων 
απεικονίζονται συνολικά στον παρακάτω πίνακα : 
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 Πιν. 2.1 Συνοπτικός Πίνακας Μεθοδολογιών

Μέθοδος Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Απόπειρα καθορισµού συγκεκριµένων χρονικών και 
οικονοµικών περιθωρίων µε τη δηµιουργία ειδικού 
πλάνου. 

Απουσία µεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου. 

Απόπειρα αποτύπωσης σαφούς στοχοθεσίας και 
απαιτήσεων.  

Πλήρης εξάρτηση από την εµπειρία των µελών της οµάδας 
έργου 

Αξιολόγηση λειτουργικότητας του εγκατεστηµένου 
συστήµατος από την εταιρεία-πελάτη µε την αξιοποίηση 
του πιλότου διοίκησης και συµµετοχή έτσι του πελάτη 
στην τελική διαµόρφωση του Σ∆ΕΠ.  

Μεθοδολογία εγκατάστασης Σ∆ΕΠ της Epicore 

Εφαρµογή σε επίπεδο µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  

Μεθοδολογία βασισµένη στην ανταλλαγή εγγράφων χωρίς 
οργανωµένη δοµή, χωρίς ξεκάθαρα στάδια εφαρµογής και 
χωρίς αυτοµατοποίηση.  

   

Ρεαλιστική κατανοµή πόρων µε σαφείς και ξεκάθαρους 
ρόλους για κάθε µονάδα στο έργο της εγκατάστασης. 

Ανυπαρξία τέτοιας δοµής και επιπέδων κόστους που να 
την καθιστά αξιοποιήσιµη από Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις. 

∆ιαίρεση του έργου της εγκατάστασης σε υποέργα µε 
δυνατότητα παράλληλης υλοποίησης και την αποφυγή 
πιθανών αλυσιδωτών καθυστερήσεων. 

Απόλυτα προσαρµοσµένη στο Σ∆ΕΠ της Baan και 
αδυναµία αξιοποίησης της σε άλλα συστήµατα 
αντίστοιχης έκτασης και πολυπλοκότητας.  Μεθοδολογία εγκατάστασης Σ∆ΕΠ της Baan 

Παροχή δυνατότητας στον πελάτη παρακολούθησης των 
σταδίων εξέλιξης και των κρίσιµων ηµεροµηνιών του 
έργου. 

Έλλειψη οργανωµένης δοµής σε λειτουργίες όπως 
διαχείριση κινδύνου και αποθήκευση γνώσης µε 
αποτέλεσµα άµεση εξάρτηση από την εµπειρία των µελών 
της οµάδας και αδυναµία σωστής πρόβλεψης ενδεχόµενων 
κινδύνων. 

   

Ύπαρξη συµπαγούς σαφούς δοµής κατανοµής ρόλων και 
πόρων µε αυτοµατοποιηµένο σύστηµα µοντελοποίησης 
της διαδικασίας.  

Ανταπόκριση µόνο σε µεγάλες επιχειρήσεις και καµία 
κάλυψη του πολύ µεγάλου χώρου των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων. 

Μεθοδολογία εγκατάστασης Σ∆ΕΠ της SAP 
Ύπαρξη υποσυστήµατος ∆ιαχείρισης κινδύνου µε συνεχή 
αξιολόγηση της διαδικασίας εγκατάστασης και 
αποτελεσµατικής πρόληψης. 

Κλειστό σύστηµα πλήρως προσαρµοσµένο στο Σ∆ΕΠ της 
SAP µε καµία εφαρµογή σε άλλα Σ∆ΕΠ συστήµατα. 
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2.6 Ανάγκη Ανάπτυξης της Προτεινόµενης Μεθοδολογίας 
 

Η επιλογή και η εγκατάσταση ενός συστήµατος Σ∆ΕΠ, και οι αλλαγές των 
λειτουργιών που ακολουθούν αυτό, είναι αναµφισβήτητα ένα πολύπλοκο εγχείρηµα. 
Τα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν σε µια τέτοια προσπάθεια οφείλονται σε 
διάφορους λόγους, οι κυριότεροι των οποίων είναι οι εξής: 

• Απουσία επαρκούς ελέγχου, λεπτοµερούς αποτύπωσης, καταγραφής και 
ανασχεδιασµού των επιχειρηµατικών διαδικασιών της εταιρείας µε 
αποτέλεσµα την αδυναµία πραγµατοποίησης βελτιωτικών παρεµβάσεων τόσο 
στο σύστηµα όσο και στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας πελάτη και 
συνεπώς ανικανότητα ορθούς µετάπτωσης και προσαρµογής της εταιρείας στο 
νέο σύστηµα. 

• Απουσία σωστού επικοινωνιακού πλάνου που οδηγεί : 

o στην ανάπτυξη ριζικών οργανωτικών επεµβάσεων στην εταιρεία - 
πελάτη, χωρίς όµως την ανάλογη υποστήριξη από την πλευρά της 
διοίκησης. Αποτέλεσµα αυτού είναι η ύπαρξη αργού ρυθµού αλλαγής 
της επιχειρησιακής της κουλτούρας καθώς και αφοµοίωσης των νέων 
οργανωτικών σχηµάτων. 

o Στην έλλειψη σωστής παρακολούθησης από πλευράς διοίκησης της 
πορείας και της ποιότητας του έργου σχετικά µε την 
παραµετροποίηση, τις άµεσα απαιτούµενες οργανωτικές επεµβάσεις, 
τη διαχείριση του έργου και τις υποδοµές υλοποίησης του. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι η µη διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων, που 
εξασφαλίζει την ολοκλήρωση του έργου στον καθορισµένο χρόνο και 
µε υψηλή ποιότητα.  

o Έλλειψη σωστής παραµετροποίησης του νέου συστήµατος µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία σοβαρών προβληµάτων στη µετέπειτα 
λειτουργία του Σ∆ΕΠ συστήµατος και την καθυστέρηση της πλήρους 
υιοθέτησής του από την εταιρεία – πελάτη. 

• Απουσία στρατηγικής για τη διαδικασία σχεδιασµού και ανάπτυξης 

• Απουσία µεθόδων πρόβλεψης και διαχείρισης κινδύνων 

• Απουσία σαφούς ανάθεσης διακριτών ρόλων και κατανοµής πόρων  

• Έλλειψη στοχοθεσίας και ξεκάθαρου χρονοδιαγράµµατος 
 
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά συστηµάτων και εργαλείων υποστήριξης της 

ΜοΠΕ των δηµοφιλών πακέτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, είναι όπως 
αναφέρθηκε, η εξειδίκευση τους πάνω στα αντίστοιχα συστήµατα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί το Accelerated SAP (ASAP), που αναλύθηκε παραπάνω, το 
οποίο είναι πλήρως προσαρµοσµένο πάνω στο SAP Σ∆ΕΠ και δε δίνει τη δυνατότητα 
χρησιµοποίησης του για µοντελοποίηση µιας επιχείρησης σε γενικότερη βάση. Το 
ίδιο ακριβώς παρατηρείται και σε όλα τα αντίστοιχα εργαλεία υποστήριξης που έχουν 
κατασκευαστεί για την εγκατάσταση των µεγάλων συστηµάτων Σ∆ΕΠ. Παρόλο που 
τα συστήµατα αυτά είναι τα µοναδικά τα οποία διαθέτουν ολοκληρωµένα εργαλεία 
µοντελοποίησης και προσαρµογής παρουσιάζουν σοβαρά µειονεκτήµατα όπως 
αναδείξαµε στον πίνακα της προηγούµενης παραγράφου. Ενώ οι απόπειρες 
δηµιουργίας µεθοδολογιών που να ανταποκρίνονται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
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στηρίζονται σε ανταλλαγή εγγράφων µε σοβαρότατες ελλείψεις στη δοµή τους και 
καθόλου σαφή και ξεκάθαρη στρατηγική διαχείρισης. 

 
Είναι εποµένως φανερό, ότι παρουσιάζεται το φαινόµενο της απουσίας 

µεθοδολογιών και εφαρµογών που να µπορούν ανεξάρτητα και µε σύγχρονες 
µεθόδους διαχείρισης να  υποστηρίξουν τις διαδικασίες ΜοΠΕ Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων που απευθύνονται τόσο σε µεγάλες, όσο και σε 
µεσαίες η µικρές επιχειρήσεις. Η πλήρωση της έλλειψης αυτής στο χώρο των Σ∆ΕΠ 
συστηµάτων τέτοιου µεγέθους και επιπέδου εργασιών, µέσα από µια σειρά 
αναλυτικής έρευνας στα ειδικά ζητήµατα του αντικειµένου, αλλά και λαµβάνοντας 
υπ’ όψιν τις συνθήκες της επιχειρηµατικής αγοράς, αποτελεί το βασικό λόγο 
δηµιουργίας της προτεινόµενης µεθοδολογίας διαχείρισης έργων Μοντελοποίησης, 
Προσαρµογής και Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων καθώς και του αντίστοιχου 
συστήµατος που παρουσιάζονται στην παρούσα διατριβή.  

 
Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Συστηµάτων 

Αποφάσεων και ∆ιοίκησης, και αξιοποιώντας θεµελιώδεις αρχές της σύγχρονης 
µεθόδου διαχείρισης έργων καθοδηγούµενης από στόχους, δηµιουργήθηκε µια 
ολοκληρωµένη µεθοδολογία διαχείρισης έργων διαµόρφωσης και εγκατάστασης 
συστηµάτων Σ∆ΕΠ µε την αντίστοιχη εφαρµογή της. Η µεθοδολογία αυτή, θα 
προσφέρει στον υπεύθυνο έργου εγκατάστασης έναν ολοκληρωµένο 
αυτοµατοποιηµένο τρόπο διαχείρισης του έργου της προσαρµογής και εγκατάστασης 
του συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. 

 
Η προτεινόµενη µεθοδολογία προσφέρει σηµαντικά εργαλεία γενικής χρήσης για 

την διαχείριση έργων υποστήριξης  ΜοΠΕ, ανεξάρτητα από το σύστηµα διαχείρισης 
επιχειρησιακών πόρων. Αποτελεί δηλαδή µία γενικότερης χρήσης µεθοδολογία 
εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστηµάτων, αντίστοιχη µε την οποία, κατά τη γνώση του 
συγγραφέα, δεν έχει αναπτυχθεί στον χώρο των πληροφοριακών συστηµάτων. 
Επιπλέον τόσο η ανάπτυξη της µεθοδολογίας όσο και η δηµιουργία του συστήµατος 
που εφαρµόζει τη µεθοδολογία αυτή, θα αποτελέσει µεγάλη πρωτοπορία για τα 
Ελληνικά δεδοµένα, καθώς ουδέποτε έχει γίνει αντίστοιχη προσπάθεια στη χώρα µας 
σε σχέση µε το ζήτηµα της διαχείρισης έργων εγκατάστασης συστηµάτων διαχείρισης 
επιχειρησιακών πόρων. 
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3.1 Εισαγωγή 
 

Τα συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων έχουν αλλάξει ριζικά τον 
τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν οι σύγχρονοι οργανισµοί που χρησιµοποιούν 
πληροφοριακά συστήµατα. Όµως, το µέγεθος και η πολυπλοκότητα αυτών των 
συστηµάτων, έχουν ως αποτέλεσµα η υλοποίησή τους να κρίνεται δύσκολη και 
πολλές φορές επικίνδυνη για τους οργανισµούς. Η διαδικασία της ολοκληρωµένης 
εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήµατος, περιλαµβάνει όλους εκείνους τους άξονες 
που συνθέτουν ένα πλήρες έργο. Για αυτό το λόγο η υλοποίηση τους στηρίζεται στις 
µεθοδολογικές αρχές της διαχείρισης έργου [45]. Τα τελευταία χρόνια έχει 
αναπτυχθεί µια νέα µορφή διαχείρισης έργου η οποία εστιάζει στους στόχους, η 
διαχείριση έργων καθοδηγούµενης από στόχους (Goal Directed Project Management - 
GDPM) [42, 43], που συµβάλλει τα µέγιστα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι σε χρόνο 
και πόρους και για την οποία πραγµατοποιείται, στη συνέχεια, εκτενής ανάλυση. Η 
µεθοδολογία διαχείρισης έργων της παρούσας διατριβής, αναπτύχθηκε αξιοποιώντας 
τις βασικές αρχές της µεθόδου διαχείρισης έργων καθοδηγούµενης από στόχους. Στο 
κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η έννοια της διαχείρισης έργου καθώς και οι 
λειτουργίες που αυτή περιλαµβάνει. Στη συνέχεια περιγράφεται η µέθοδος 
διαχείρισης έργων καθοδηγούµενη από στόχους, πάνω στην οποία χτίστηκε η 
προτεινόµενη µεθοδολογία. 
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3.2 Βασικές αρχές στη διαχείριση έργων 

Τα πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης έργων θεωρούνται ζωτικό κοµµάτι στη 
σύγχρονη διαχείριση έργων [55].  Η φύση αυτών των συστηµάτων έχει αλλάξει 
σηµαντικά την τελευταία δεκαετία και στην ουσία βρίσκονται ακόµα υπό καθεστώς 
συνεχούς αλλαγής από συστήµατα ενός χρήστη σε πολύπλοκα κατανεµηµένα 
πολυλειτουργικά συστήµατα τα οποία καλύπτουν τοµείς πέραν του σχεδιασµού έργου 
[56]. Η έρευνα στα πληροφοριακά συστήµατα έχει ανακλαστεί µερικώς µέχρι τώρα 
στην εξέλιξη των συστηµάτων διαχείρισης έργων. Τυπικά σηµεία της έρευνας αυτής 
είναι: αλγόριθµοι για την επίλυση επιχειρησιακών προβληµάτων που σχετίζονται µε 
τη διαχείριση έργων [57-59], η αξιολόγηση και σύγκριση των εµπορικών λύσεων 
διαχείρισης έργων και των αντίστοιχων πλαισίων αξιολόγησης [60-62], η ανάπτυξη 
πρωτοτύπων για την εξέταση νέων λειτουργιών [63-65] και η έρευνα για τη χρήση 
πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης έργων [66-68]. Έχουν όµως προκύψει δύο 
προβλήµατα τα οποία σπάνια ερευνώνται: Πρώτον, η συνεχώς αυξανόµενη 
πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης έργων και δεύτερον  η 
αδυναµία των χρηστών πληροφοριακών συστηµάτων να δηµιουργούν οργανωτικά 
συστήµατα εντός των οργανισµών σε αντιστοιχία µε τα προϊόντα λογισµικού που 
χρησιµοποιούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη µερική  αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που παρέχονται. 

Με τη πάροδο των χρόνων, έµπειροι διαχειριστές και διοικητές έργων, 
οργανισµοί και ερευνητές έχουν προσπαθήσει να εκφράσουν επακριβώς τις 
προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου, µιας έννοιας δύσκολης και 
δυσδιάκριτης, µε πολλές πιθανές ερµηνείες [69]. Επιπλέον, ο χαρακτηρισµός της 
ολοκλήρωσης ενός έργου ως επιτυχούς ή αποτυχηµένης, είναι ένα επίτευγµα το οποίο 
εξαρτάται από τα δεδοµένα και τους στόχους κάθε έργου [70]. 

Άρα, ο ορισµός και η προσµέτρηση της επιτυχίας ή αποτυχίας είναι δύσκολος, 
αφού ορίζεται διαφορετικά από διαφορετικούς ανθρώπους. Αυτό όµως δεν αλλάζει το 
γεγονός πως η επιτυχία είναι µια έννοια µείζονος σηµασίας στην πρόβλεψη της 
πορείας των έργων που προσπαθούµε να ολοκληρώσουµε [71]. Αν και η αποτυχία σε 
έργα πληροφορικής είναι αρκετά κοινή [72,73], δεν υπάρχει σαφής ορισµός της 
επιτυχίας και της αποτυχίας [70,74]. Η επιτυχία/αποτυχία στην διοίκηση έργου 
εξαρτάται από το ποίος και πώς την ορίζει [75].  

Οι Lyytinen και Hirschheim [76] κατηγοριοποίησαν την επιτυχία στα έργα 
πληροφορικής µετά από ανάλυση των παραγόµενων συστηµάτων σε σχέση µε τους 
σχεδιασµένους στόχους, τις προσδοκίες του χρήστη, το κόστος έργου και τους 
στόχους, µέσω ερωτήσεων στο χρήστη στους τοµείς αυτούς. Η βιβλιογραφία της 
διοίκησης έργου έχει δείξει τη σχέση της επιτυχίας του έργου µε το γενικό κόστος, 
χρόνο παραγωγής και την ποιότητα του προϊόντος [77-82]. O Wateridge [83] όταν 
ανέλυε την επιτυχία έργων πληροφορικής, δήλωσε πως οι συµµετέχοντες συνδέουν 
την επιτυχία µε την πλήρωση προδιαγραφών. Έτσι οι χρήστες ζητούσαν 
‘ικανοποίηση’ από το έργο ενώ οι διευθυντές του έργου ζητούσαν να είναι εντός 
χρονοδιαγράµµατος και κοστολόγησης. Ο Lindberg [84] παρατήρησε ότι η επιτυχία 
ενός τελειωµένου έργου συνδέεται µε την ποιότητα του προϊόντος, ενώ ένα έργο το 
οποίο ακυρώθηκε έχει µόνο ένα θετικό αποτέλεσµα: την οργανωσιακή µάθηση. 
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Ο Agarwal και ο Rathod [85] θέτουν δυο παραµέτρους επιτυχίας: εσωτερική 
επιτυχία που συνδέεται µε τον χρόνο, κόστος και το πεδίο που ορίστηκε για την αξία 
της παρακολούθησης και έλεγχου του έργου και εξωτερική επιτυχία που εστιάζεται 
στην ικανοποίηση του πελάτη και την ποιότητα του συστήµατος. Ο Drew Procaccino 
και ο Verner [86], αντίθετοι µε τον παραδοσιακό ορισµό για την επιτυχία ενός έργου 
[87-91] συµπέραναν ότι οι διευθυντές έργων ορίζουν την επιτυχία ως την εκπόνηση 
ενός συστήµατος που πληρεί τις εργασιακές ανάγκες του πελάτη/χρήστη 
(επιφέροντας επιπλέον ποιότητα και προσωπική επίτευξη). 

Ο Myers [92] εκφράζει την άποψη ότι η επιτυχία υπάρχει όταν ένα πληροφοριακό 
σύστηµα θεωρηθεί πετυχηµένο από τους πελάτες. Εκ πρώτης όψεως αυτή η 
παρατήρηση φαίνεται λογική, άλλα πρέπει να θυµόµαστε πως η αντίληψη 
επηρεάζεται από προσδοκίες οι οποίες πολλές φορές µπορεί να είναι µη ρεαλιστικές 
[93]. Σύµφωνα µε την έρευνα των Νοµπελιστών Daniel Kahneman και Amos Tversky 
πάνω στην θεωρία προοπτικής, αισιόδοξες προσδοκίες σε σχέση µε το 
χρονοδιάγραµµα, την κοστολόγηση ή την ποιότητα όταν υπάρχει κατάσταση 
αβεβαιότητας, µπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική ανθρώπινη ψυχολογική συµπεριφορά 
[94]. Άρα, το πώς προσδιορίζεται η επιτυχία, και το ποιος την κρίνει επηρεάζει την 
τελική κρίση του αν ένα έργο είναι επιτυχηµένο ή όχι [95]. 

Παρόλα αυτά, τα έργα ως επί το πλείστον έχουν διαφορές και «η φύση κάθε 
περίπτωσης δεν µπορεί να αναλυθεί µε µια απλοϊκή µονοδιάστατη µέτρηση της 
επιτυχίας» [96]. Τα πληροφοριακά συστήµατα πολλές φορές είναι επιτυχηµένα όσον 
αφορά σε ένα τοµέα του έργου και αποτυχηµένα σε άλλους [97]. Για παράδειγµα, 
µπορεί να υπάρξει αποτυχία ακόµα και όταν ένα πληροφοριακό σύστηµα λειτουργεί 
µε τον τρόπο που έχει προδιαγραφεί [70]. Επιπλέον, ένα έργο µπορεί να θεωρηθεί 
επιτυχηµένο ακόµα και αν είναι εκτός χρονοδιαγράµµατος και αρχικού 
προϋπολογισµού [98]. Η επιτυχία ενός έργου υπερβαίνει την τεχνική/τεχνολογική 
επίδοση, το κόστος και τη διάρκεια περάτωσης και περικλείει έννοιες όπως 
ικανοποίηση του χρήστη και πλεονεκτήµατα. Έτσι, υπάρχει µια κοινή παραδοχή πως 
η επιτυχία είναι µια πολυδιάστατη σύνθεση [96], αυτό όµως για το οποίο δεν υπάρχει 
κοινή παραδοχή είναι το ποια διάσταση υποδεικνύει την επιτυχία µε τον καλύτερο 
τρόπο [99]. 

Ο Cooke-Davis [100] διαχωρίζει ανάµεσα στην επιτυχία στη διαχείριση έργων 
όταν αυτή µετριέται σύµφωνα µε τον χρόνο, κόστος και ποιότητα, και την επιτυχία 
στην διαχείριση έργων όταν αυτή µετριέται σύµφωνα µε τους συνολικούς στόχους 
του έργου.  Η επιτυχία στην διοίκηση έργου αν και µπορεί να συµβάλλει σε αυτήν, 
είναι δευτερεύουσας σηµασίας σε σχέση µε την επιτυχία του έργου [101].  Στα 
επιτυχή έργα, τείνει να υπάρχει έµφαση σε κριτήρια που έχουν σχέση µε την επιτυχία 
του έργου και λιγότερο σε κριτήρια που έχουν σχέση µε την επιτυχή διοίκηση έργου. 
Όµως, το να κρίνεις αν η διοίκηση του έργου ήταν επιτυχής, είναι κάτι που είναι πολύ 
πιο εύκολα µετρήσιµο, αφού έχει πολύ µικρότερο βαθµό πολυπλοκότητας και µπορεί 
να µετρηθεί στο τέλος του έργου [102].  

Η επιτυχία σε ένα έργο πληροφορικής, δεν είναι κάτι απόλυτο [98]. Μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένα κράµα επιτυχίας εφαρµογής έργου και συστηµάτων [103]. Η 
επιτυχία των συστηµάτων µπορεί να διακριθεί σε 3 επίπεδα: τεχνική ανάπτυξη, 
εγκατάσταση στον χρήστη και επίδοση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων [104] ή να 
αναλυθεί και σε 4 επίπεδα επιτυχίας: διαδικασίας ανάπτυξης, διαδικασίας χρήσης, 
ποιότητας προϊόντος και αντίκτυπου στον οργανισµό που το χρησιµοποιεί [96]. Οι 
Delone και McLean [105] προτείνουν 6 κύριες διαστάσεις επιτυχίας συστηµάτων: 
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ποιότητα συστήµατος, ποιότητα πληροφοριών, ποιότητα υπηρεσιών, χρήση, 
ικανοποίηση χρήστη και συνολικά πλεονεκτήµατα [106]. 

Όµως, η χρησιµοποίηση της ικανοποίησης χρήστη ως µέτρο επιτυχίας έχει 
επικριθεί για την έλλειψη θεωρητικού υποβάθρου ως µονάδα µέτρησης [107,108]. 
Επιπλέον, εάν και η χρήση θεωρείται αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία [96], η 
συχνή ή συνολική  χρήση δεν θεωρείται αναγκαία παράµετρος επιτυχίας για κάποια 
πληροφοριακά συστήµατα [109]. Παράλληλα, θεωρείται λογικό για εταιρίες που 
χρησιµοποιούν καινοτόµες στρατηγικές να αναµένουν και να δέχονται κάποιο 
ποσοστό αποτυχίας στο έργο.  Πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι ακόµα και όταν 
συγκεκριµένες εφαρµογές συστηµάτων αποτυχαίνουν, τα συνολικά πλεονεκτήµατα 
και η οργανωτική επιτυχία µπορούν να επιτευχθούν µε την µεταµόρφωση της αρχικής 
αποτυχίας του έργου σε οργανωσιακή µάθηση [74]. 

Η επινόηση και ο σχεδιασµός έργων είναι διεργασίες άρρηκτα συνδεδεµένες µε 
οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα που σκοπεύει στην ικανοποίηση κάποιων 
στόχων. Η υλοποίηση ενός συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων αποτελεί 
ένα έργο µεγάλης σηµασίας και εµβέλειας, το οποίο χρήζει διαχείρισης ώστε να 
επιφέρει τα βέλτιστα χρονικά, οικονοµικά αλλά και οργανωτικά αποτελέσµατα. 
Εποµένως, αποτελεί αντικείµενο της διαχείρισης έργου µε πόρους τον χρόνο, τον 
χώρο, τα χρήµατα, τα υλικά, τον εξοπλισµό, τις πληροφορίες και τους ανθρώπους. Η  
∆ιαχείριση Έργων Καθοδηγούµενη από Στόχους, είναι  µια   φιλοσοφία διαχείρισης, 
η οποία συνοδεύεται  από  ένα  σύνολο   εργαλείων  και  αρχών  για  τον 
προγραµµατισµό, οργάνωση και  έλεγχο ενός έργου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 
βασικές αρχές για τη σωστή διαχείριση των έργων και αυτή καθ’ αυτή η µέθοδος 
∆ιαχείρισης Έργων Καθοδηγούµενη από Στόχους. 

 

3.2.1 Τι ορίζεται ως έργο 

 
Οι οργανισµοί παράγουν έργο. Οι διαδικασίες και τα έργα µοιράζονται πολλά 

χαρακτηριστικά, όπως [47]: 

• Εκτελούνται από ανθρώπους 

• Περιορίζονται από συγκεκριµένους πόρους 

• Σχεδιάζονται, εκτελούνται και ελέγχονται 

Τα έργα συνήθως πραγµατοποιούνται ώστε να υλοποιηθεί το στρατηγικό σχέδιο 
της επιχείρησης. ∆ιαδικασίες και έργα διαφέρουν στο ότι οι διαδικασίες είναι 
συνεχείς και επαναλαµβανόµενες ενώ τα έργα προσωρινά και µοναδικά. Εποµένως 
το έργο θα µπορούσε να οριστεί στο πλαίσιο των χαρακτηριστικών του ως µια 
προσωρινή προσπάθεια για να δηµιουργηθεί ένα µοναδικό προϊόν ή υπηρεσία. Με 
την λέξη προσωρινή εννοείται ότι κάθε έργο έχει µια προκαθορισµένη αρχή και 
τέλος, ενώ µε το µοναδικό ότι το προϊόν ή η υπηρεσία είναι µε κάποια έννοια 
διαφορετικά από όλα τα άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες. Για πολλούς οργανισµούς, τα 
έργα αποτελούν την απάντηση στα ζητήµατα που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν 
στο πλαίσιο των φυσιολογικών διαδικασιών του οργανισµού. Εποµένως ένα έργο 
µπορεί να ορισθεί σαν ένα σύνολο δραστηριοτήτων το οποίο: 

• Πρέπει να ικανοποιήσει ένα συγκεκριµένο στόχο µε το πέρας του 

• Έχει προκαθορισµένες ηµεροµηνίες έναρξης και πέρατος 
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• Έχει πιθανόν περιορισµένη χρηµατοδότηση 

• Καταναλώνει πόρους (χρήµατα, ανθρωποχρόνο, εξοπλισµό) κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσής του. 

Τα έργα λαµβάνουν χώρα σε όλα τα επίπεδα του οργανισµού. Μπορούν να 
περιλαµβάνουν ένα άτοµο µέχρι και χιλιάδες. Η διάρκεια τους µπορεί να κυµαίνεται 
από µερικές εβδοµάδες µέχρι και χρόνια. Μπορούν να περιλαµβάνουν µια µονάδα 
ενός οργανισµού αλλά ενδέχεται και να ξεφεύγουν από τα όρια του ως κοινοπραξίες  
και  συνεταιρισµοί. Τα έργα είναι κριτικής σηµασίας για την υλοποίηση των 
στόχων του οργανισµού γιατί σύµφωνα µε αυτά διαµορφώνεται η στρατηγική. Οι 
βασικές λειτουργίες ενός έργου είναι ο σχεδιασµός – προγραµµατισµός του, η 
οργάνωση, ο έλεγχος και τέλος η εφαρµογή του έργου (σχ. 3.1).  

 

Έλεγχος

Εφαρµογή

Καθοδήγηση Οργάνωση

Σχεδιασµός

 
 Σχ. 3.1 Βασικές Λειτουργίες Έργου 

 

 

3.2.2 Ορισµός της διαχείρισης έργων   

  

Πολύ συχνά η έννοια της διαχείρισης έργων παρερµηνεύεται  µε τη χρήση 
τεχνικών διαχείρισης έργων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και 
λειτουργιών των οργανισµών τους. Παρότι αυτή η τακτική ενδέχεται να επιφέρει 
αποτελέσµατα, δεν αποτελεί σωστή διαχείριση. Η διαχείριση έργων απαιτεί σωστή 
χρήση των διαθέσιµων πόρων µε την εκµετάλλευση τόσο της οριζόντιας όσο και 
της κάθετης ροής εργασίας και πληροφοριών στα πλαίσια µιας επιχείρησης ή ενός 
οργανισµού. 

Η διαχείριση έργων αφορά τον σχεδιασµό, την παρακολούθηση της εκτέλεσης 
και τον έλεγχο των έργων, και περιλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες [110-
111]: 

• Σχεδιασµός έργων: 

o Καθορισµός των απαιτήσεων εργασίας 

o Ποσοτικός προσδιορισµός της αναγκαίας εργασίας 

o Καθορισµός των απαραίτητων πόρων 

• Παρακολούθηση και έλεγχος έργων 



Κεφάλαιο 3 : ∆ιαχείριση Έργων 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                    38 

o Καταγραφή της εξέλιξης της εκτέλεσης του έργου 

o Σύγκριση προβλεπόµενης και πραγµατικής εξέλιξης 

o Ανάλυση επιπτώσεων 

o Καθορισµός των αναγκαίων προσαρµογών στο σχεδιασµό 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι πολλές από τις διεργασίες στη διαχείριση έργου 
είναι επαναληπτικές στη φύση. Αυτό, εν µέρει, οφείλεται στην ύπαρξη και την 
αναγκαιότητα για προοδευτική επεξεργασία σε ένα έργο στη διάρκεια του κύκλου 
ζωής του. Για παράδειγµα, όσα πιο πολλά ξέρεις για ένα έργο, τόσο καλύτερα το 
διαχειρίζεσαι. 

 

 

3.2.3 Επιτυχία ενός έργου 

 

Η επιτυχής διαχείριση έργων προϋποθέτει την επίτευξη των στόχων του έργου 
[112-114] 

• στα προκαθορισµένα χρονικά πλαίσια 

• στα πλαίσια του προκαθορισµένου κόστους 

• στο επιθυµητό επίπεδο απόδοσης/τεχνολογίας 

• µε την αποδοτική και αποτελεσµατική χρήση των πόρων που ανατέθηκαν 
στην εκτέλεση του έργου. 

• µε την πλήρη αποδοχή από τον πελάτη ή τον χρήστη του έργου 

• µε ελαχιστοποίηση των αλλαγών στο εύρος του έργου 

• µε ελαχιστοποίηση των διαταραχών της κύριας ροής δραστηριοτήτων του 
οργανισµού που υλοποιεί το έργο 

• µε ελαχιστοποίηση των αλλαγών στη νοοτροπία του οργανισµού  

 

Τα πιθανά οφέλη από τη σωστή διαχείριση έργων είναι [115]: 

• Προσδιορισµός των υπευθυνοτήτων ανά επιµέρους δραστηριότητα 

• Ελαχιστοποίηση της ανάγκης συνεχών αναφορών (reporting) 

• Προσδιορισµός των χρονικών περιθωρίων για την εκτέλεση κάθε 
δραστηριότητας 

• Ποσοτικοποίηση των πραγµατοποιηθέντων δραστηριοτήτων σε σχέση µε τα 
προγραµµατισθέντα 

• Έγκαιρη αναγνώριση πιθανών προβληµάτων, ώστε να είναι δυνατόν να 
ξεκινήσουν διορθωτικές ενέργειες 

• Βελτίωση της δυνατότητας εκτιµήσεων για τον µελλοντικό σχεδιασµό των 
δραστηριοτήτων του ίδιου ή άλλων έργων 

• Έγκαιρη γνώση των επιτεύξιµων στόχων, καθώς και της πιθανότητας να 
ξεπερασθούν οι περιορισµοί (κόστους, διαθέσιµου δυναµικού κ.λπ.) 
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Φυσικά αυτά τα οφέλη είναι συνυφασµένα µε την επίλυση προβληµάτων όπως 

πολυπλοκότητα έργου, εξειδικευµένες απαιτήσεις χρηστών/ πελατών, απαιτήσεις 
για οργανωτικές αναδιαρθρώσεις, κίνδυνοι στην υλοποίηση των έργων, µεταβολές 
στη διαθέσιµη τεχνολογία και ανάγκη εκ των προτέρων τιµολόγησης και 
σχεδιασµού. 

   

 

3.2.4 ∆ιαδικασίες διαχείρισης έργου 

 

Τα προγράµµατα αποτελούνται από διαδικασίες. Μια διαδικασία αποτελεί µια 
σειρά από πράξεις οι οποίες φέρνουν ένα αποτέλεσµα. Οι διαδικασίες έργου 
εκτελούνται από ανθρώπους και γενικά χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες: 

• ∆ιαδικασίες διαχείρισης έργου οι οποίες περιγράφουν, οργανώνουν και 
ολοκληρώνουν την εργασία στο έργο.  

• ∆ιαδικασίες προσανατολισµένες στο προϊόν οι οποίες προσδιορίζουν και 
δηµιουργούν το προϊόν του έργου.  

 

Στο παρόν εξετάζονται οι διαδικασίες διαχείρισης έργου [46, 112 - 114]. 

  

3.2.4.1  Αρχικοποίηση έργου (Προδιαγραφή και αξιολόγηση) 

 

Η προδιαγραφή του έργου αφορά την περιγραφή των εργασιών που πρέπει να 
εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου. Η περιγραφή αυτή µπορεί να δοθεί σε µια 
‘γλώσσα’ που αφορά προκαταρκτικά σχέδια, ανάλυση των στόχων του έργου, λίστα 
των πόρων και των δραστηριοτήτων, κ.λπ. Είθισται να µορφοποιούνται οι 
προδιαγραφές στη φυσική γλώσσα σαν µία συλλογή προτάσεων για τους στόχους, 
τους χρονικούς περιορισµούς, τα διαθέσιµα µέσα, το κόστος, τις δραστηριότητες 
και τις αβεβαιότητες που υπεισέρχονται στο υπό εξέταση έργο. Οι προτάσεις αυτές 
αξιολογούνται για την εσωτερική τους συνέπεια και την εφικτότητα τους. 

 

3.2.4.2  ∆ιαδικασία σχεδιασµού 

 

Ο σχεδιασµός ενός έργου αναφέρεται στον προσδιορισµό της πορείας των 
δραστηριοτήτων, τον καθορισµό κρίσιµων σηµείων για τον έλεγχο της πορείας του 
έργου, τον καθορισµό των πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες και την 
κατανοµή και τον έλεγχο του κόστους. Ο σχεδιασµός ενός έργου οφείλει να είναι 
συστηµατικός, ευέλικτος και τυποποιηµένος. 

Η αναγκαιότητα αυτής της διαδικασίας προκύπτει από τους παρακάτω 
λόγους: 

• Τη µείωση της αβεβαιότητας κατά την υλοποίηση του έργου 
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• Τη βελτίωση της αποδοτικότητας  

• Την κατανόηση των στόχων του έργου από τους συµµετέχοντες 

• Την ανάγκη ενός πλαισίου για τον έλεγχο της προόδου της εργασίας 

 

Η διαδικασία αυτή πρέπει να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου και αφορά: 

• Στόχους του έργου 

• Στρατηγική επίτευξης των στόχων 

• Προγραµµατισµό δραστηριοτήτων 

• Προϋπολογισµό 

• Οργάνωση θέσεων εργασίας 

• ∆ιαδικασίες και µεθόδους εκπόνησης του έργου 

• Πρότυπα ποιότητας και µεθόδους εξασφάλισης τους. 

 

Για να επιτευχθεί ο σωστός σχεδιασµός του έργου απαιτείται ένας επιτυχής 
προσδιορισµός των παρακάτω στοιχείων: 

Έκθεση εργασιών (statement of work, SOW) 

Η έκθεση εργασιών είναι ένα κείµενο περιγραφής των εργασιών που 
απαιτούνται για την περάτωση του έργου. Η πολυπλοκότητα της εξαρτάται από τις 
απαιτήσεις των εµπλεκόµενων στο σχεδιασµό του έργου 

Απαιτήσεις του έργου (project specifications) 

Οι απαιτήσεις ενός έργου, οι οποίες ενδέχεται να αποτελούν µέρος της έκθεσης 
εργασιών, αναφέρονται στη συµµετοχή προσωπικού µε εξειδικευµένες τεχνικές 
γνώσεις, στη χρήση συγκεκριµένου τύπου εξοπλισµού,κ.λπ. 

Κρίσιµα σηµεία του έργου (project milestones) 

Τα κρίσιµα σηµεία του έργου αφορούν: 

• Την ηµεροµηνία έναρξης του έργου 

• Την ηµεροµηνία λήξης του έργου 

• Τις ηµεροµηνίες παράδοσης των διαφόρων παραδοτέων 

• Τις ηµεροµηνίες ελέγχου της προόδου του έργου από τον πελάτη 

Ανάλυση ∆οµής Εργασιών(work breakdown structure, WBS) 

Η ανάλυση της δοµής των εργασιών απαιτεί τον καθορισµό ενός σχεδίου για το 
έργο στο οποίο κατανέµονται οι υπευθυνότητες, προγραµµατίζονται οι 
δραστηριότητες και προκαθορίζεται ο προϋπολογισµός. Αποτελεί τη βάση για τον 
πίνακα υπευθυνοτήτων, το δίκτυο προγραµµατισµού, την κοστολόγηση του έργου, 
την ανάλυση κινδύνων, την οργανωτική δοµή, το συντονισµό των στόχων του 
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έργου και τον έλεγχο της υλοποίησης, για αυτό και αποτελεί το κρισιµότερο 
στοιχείο σχεδιασµού ενός έργου. 

Κατά τον σχεδιασµό της δοµής εργασιών ενός έργου οι δραστηριότητες πρέπει 
να: 

• Έχουν προκαθορισµένες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης 

• Υπάρχει η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους ως εργαλείο επικοινωνίας και 
στοιχείο µέτρησης των αποτελεσµάτων 

• Αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα 

• Είναι δοµηµένες ώστε να χρειάζεται η µικρότερη δυνατή προσπάθεια για 
την επαρκή τεκµηρίωσή τους 

 

3.2.4.3  ∆ιαδικασία εκτέλεσης 

  

Με την εκτέλεση ενός έργου εννοούµε κάθε πραγµατοποίηση του. Η 
διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τα παρακάτω : 

• Εκτέλεση του σχεδίου του έργου. Εκτέλεση του σχεδίου µέσω της 
εκτέλεσης των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται σε αυτό 

• Εξασφάλιση ποιότητας. Εξασφαλίζεται µέσω της αξιολόγησης της ολικής 
απόδοσης του έργου σε κανονικά διαστήµατα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το 
έργο θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ποιότητας που έχουν ορισθεί 

• Ανάπτυξη οµάδας. Ανάπτυξη προσωπικών και οµαδικών δεξιοτήτων και 
δυνατοτήτων ώστε  να ενισχυθεί η απόδοση του έργου.  

• ∆ιανοµή πληροφοριών. ∆ιαθέτοντας εγκαίρως την απαιτούµενη πληροφορία 
στους συµµετέχοντες στο έργο  

• Επιλογή παροχέα. Επιλέγοντας από διάφορους υποψήφιους παροχείς. 

• ∆ιαχείριση σύµβασης. ∆ιαχείριση της σχέσης µε τον παροχέα. 

 

3.2.4.4  ∆ιαδικασία ελέγχου 

 

Η απόδοση του έργου πρέπει να ελέγχεται και να ποσοτικοποιείται σε κανονικά 
διαστήµατα ώστε να αναγνωρίζονται τυχόν διαφοροποιήσεις από το αρχικό σχέδιο. 
Οι διαφοροποιήσεις τροφοδοτούνται στη διαδικασία ελέγχου στις διάφορες 
γνωστικές περιοχές. Αν αυτές οι διαφοροποιήσεις χρήζουν µεγάλης προσοχής, όπως 
για παράδειγµα θέτουν σε κίνδυνο την υλοποίηση των στόχων του έργου, γίνονται 
αλλαγές στο σχέδιο του έργου επαναλαµβάνοντας την κατάλληλη διαδικασία 
σχεδιασµού έργου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει, ακόµη, τη λήψη προληπτικών µέτρων 
για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων.  
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3.2.4.5  ∆ιαδικασίες ολοκλήρωσης 

  

Περιλαµβάνει το κλείσιµο της σύµβασης, όπου εννοείται η ολοκλήρωση και η 
τακτοποίηση της σύµβασης µε την ταυτόχρονη επίλυση τυχόν ανοιχτών ζητηµάτων 
και την διοικητική περάτωση, εννοώντας την παραγωγή, συλλογή και διάδοση 
πληροφοριών ώστε να τυποποιηθεί η ολοκλήρωση του έργου, 
συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης του έργου και της αποκόµισης εµπειριών 
για µελλοντικά έργα.  

  

3.2.5 Στελέχωση και διοίκηση έργων 

 

Η επιτυχής διοίκηση και διαχείριση ενός έργου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
από την οργανωτική δοµή, από τις ικανότητες του υπεύθυνου του έργου και των 
µελών της οµάδας έργου, που διαχειρίζονται και διοικούν τις βασικές λειτουργίες. 
Η διοίκηση ενός έργου απαιτεί τον συντονισµό µιας οµάδας ανθρώπων που είναι 
αφοσιωµένοι στην επίτευξη των στόχων του έργου. 

Η οργάνωση ενός έργου απαιτεί: 

• έναν υπεύθυνο έργου(project manager) 

• έναν βοηθό υπεύθυνο έργου (assistant project manager) 

• την ύπαρξη ενός γραφείου διοίκησης του έργου (project office)  

• την οµάδα έργου (project team) 

 

3.2.5.1 Οργανωτική δοµή 

Ένας οργανισµός είναι δυνατόν να οριστεί σαν ένα σύνολο ανθρώπων, των 
οποίων οι δραστηριότητες πρέπει να συντονισθούν, µε στόχο την επίτευξη των 
στόχων του οργανισµού. Η συντονιστική λειτουργία απαιτεί πολύ καλή 
επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων στον οργανισµό και κατανόηση των 
αλληλεξαρτήσεων µεταξύ τους. 

Οι οργανωτικές δοµές που έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί για την 
τυποποίηση των δραστηριοτήτων συντονισµού εξαρτώνται άµεσα και έµµεσα από 
πολλούς παράγοντες, όπως η τεχνολογία, η πολυπλοκότητα του κάθε οργανισµού, 
το ανταγωνιστικό περιβάλλον του, κ.λπ. Ανάλογα µε τη φύση και τον τύπο του 
κάθε οργανισµού, χαρακτηρίζεται η καταλληλότητα κάθε οργανωτικής δοµής. 

Οι κυριότερες οργανωτικές δοµές είναι οι παρακάτω : 

• Οργανωτική ∆οµή Ανά Λειτουργία 

Η οργανωτική δοµή ανά λειτουργία αποτελεί µια ιεραρχία όπου κάθε 
υπάλληλος έχει έναν προϊστάµενο. Το προσωπικό χωρίζεται µε βάση την 
ειδικότητα του και έτσι η επιχείρηση χωρίζεται  σε διευθύνσεις και τµήµατα 
που έχουν λειτουργική εξειδίκευση. Τα µαύρα κουτιά αντιπροσωπεύουν 
προσωπικό που ασχολείται µε το έργο. 
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Σχ. 3.2 Οργανωτική ∆οµή ανά Λειτουργία 

 

• Οργανωτική δοµή ανά έργο 

Στην οργανωτική δοµή ανά έργο όλες οι οµάδες που απαιτούνται για το 
έργο συγκεντρώνονται στο ίδιο επίπεδο. Ο υπεύθυνος έργου έχει την ευθύνη 
της οργάνωσης, στελέχωσης, αξιολόγησης και ελέγχου κύκλου ζωής του 
έργου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ. 3.3 Οργανωτική ∆οµή ανά Έργο 

 

• Οργανωτική δοµή πίνακα 

Η οργανωτική δοµή πίνακα αποτελεί ένα συνδυασµό των δύο παραπάνω 
δοµών. Μια µορφή είναι ο Αδύναµος Πίνακας όπου διατηρούνται πολλά 
χαρακτηριστικά της δοµής ανά λειτουργία µε αποτέλεσµα ο υπεύθυνος 
διαχείρισης έργου να έχει το ρόλο του συντονισµού των λειτουργικών 
µερών που εµπλέκονται στο έργο 
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Σχ. 3.4 Οργανωτική ∆οµή Πίνακα (Αδύναµος Πίνακας) 

 

Άλλη µορφή είναι ο Ισχυρός Πίνακας όπου κυριαρχούν τα στοιχεία της δοµής 
ανά έργο και ο υπεύθυνος έργου έχει άµεση εξουσία σχετικά µε το προσωπικό 
και τις ροές εργασιών του έργου 

 

Σχ. 3.5 Οργανωτική ∆οµή Πίνακα (Ισχυρός Πίνακας) 

 

3.2.5.2 Ο ρόλος του υπεύθυνου έργου 

 

Στη διαχείριση και τον προγραµµατισµό των έργων, σηµαντικό ρόλο 
διαδραµατίζει ο υπεύθυνος έργου. Ο υπεύθυνος έργου φροντίζει για τον 
συντονισµό και την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων µεταξύ πολλαπλών 
λειτουργικών δραστηριοτήτων. 
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Προσωπικό

Οικονοµικά Προµήθειες Παραγωγή ∆ιεύθυνση

Έργων

∆ιοίκηση

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό

Υπεύθυνος

Έργου

Υπεύθυνος

Έργου

Υπεύθυνος

Έργου

Συντονισµός του Έργου

Προσωπικό

ΟικονοµικάΟικονοµικά ΠροµήθειεςΠροµήθειες ΠαραγωγήΠαραγωγή ∆ιεύθυνση

Έργων

∆ιεύθυνση

Έργων

∆ιοίκηση∆ιοίκηση

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό

Προσωπικό

Υπεύθυνος

Έργου

Υπεύθυνος

Έργου

Υπεύθυνος

Έργου

Συντονισµός του Έργου

Προσωπικό
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Ο υπεύθυνος έργου θα πρέπει να κατέχει ένα σύνολο από ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και ικανότητες για να µπορεί να διοικήσει την οµάδα έργου και 
να φέρει έργο σε πέρας µε επιτυχία. Τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες αυτές 
αφορούν το εξής: 

• ∆ηµιουργία κλίµατος οµάδας (team building) 

• Ηγετικές ικανότητες (leadership) 

• Ικανότητες επίλυσης διαµαχών (conflict resolution) 

• Τεχνική εξειδίκευση (technical expertise) 

• Ικανότητες σχεδιασµού και προγραµµατισµού (planning skills) 

• Οργανωτικές ικανότητες (organizational skills) 

• Επιχειρηµατικό πνεύµα (entrepreneurial skills) 

• ∆ιοικητικές ικανότητες (administrative skills) 

• Ικανότητες εξασφάλισης υποστήριξης (management support building skills) 

• Ικανότητες κατανοµής πόρων (resource allocation skills) 

Μέσω αυτών των ικανοτήτων δίδεται η δυνατότητα πλήρους κατανόησης 
του έργου µε αποτέλεσµα παροχή κατάλληλων οδηγιών στα µέλη της οµάδος και 
λήψη τεκµηριωµένων αποφάσεων, αποφεύγει τυχόν συγκρούσεις και διαφωνίες 
µεταξύ των µελών και αντιµετωπίζει µε βέλτιστο τρόπο τα προβλήµατα που 
ανακύπτουν, εκµεταλλεύεται µε τον πλέον συµφέροντα τρόπο τις ευκαιρίες που 
διαµορφώνονται κατά τη διάρκεια εκπόνησης ενός έργου και συγκεντρώνει και 
διαχειρίζεται µε βέλτιστο τρόπο τους πόρους. 

Οι κύριες υπευθυνότητες του περιλαµβάνουν τα εξής: 

• επίτευξη του τελικού στόχου του έργου µε τους περιορισµούς των 
διαθέσιµων πόρων και µέσα στα προκαθορισµένα πλαίσια χρόνου κόστους 
και απόδοσης 

• λήψη των απαιτούµενων αποφάσεων για κάθε φάση και δραστηριότητα του 
έργου 

• εστιακό σηµείο αναφορικά µε τις σχέσεις και διαπραγµατεύσεις µε τον 
πελάτη για τον οποίο εκτελείται το έργο 

• υπεύθυνος για τις σχέσεις µε τους υπεύθυνους των λειτουργικών µονάδων 

• υπεύθυνος για την επίλυση τυχόν συγκρούσεων και διαµαχών 

  

3.2.5.3 Ο ρόλος της οµάδας  έργου 

 

Οι οµάδες έργου σχηµατίζονται για να συµµετέχουν στο σχεδιασµό και την 
εκτέλεση των έργων. Πρέπει να ορίζονται στα αρχικά στάδια του έργου, να 
διατηρούνται αµετάβλητες και να εργάζονται σε παρακείµενους χώρους στο έργο.  

Τα µέλη της οµάδας έργου έχουν µερικά κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία 
χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν τεχνικές ικανότητες υψηλής ποιότητας ώστε να 



Κεφάλαιο 3 : ∆ιαχείριση Έργων 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                    46 

είναι σε θέση να επιλύσουν τα περισσότερα από τα τεχνικά προβλήµατα που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, ικανότητα 
επικέντρωσης στα προβλήµατα, ικανότητα επικέντρωσης στους στόχους, υψηλή 
αυτοεκτίµηση και ικανότητα να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. 

Τέλος πρέπει να αποδέχονται τις ευθύνες τους γιατί έχουν ως συλλογικό 
στόχο την ολοκλήρωση του έργου µε τον καλύτερο δυνατό στόχο και µέσα στα 
χρονικά όρια. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, όλα τα µέλη πρέπει να 
εργάζονται συντονισµένα.   

 

3.2.5.4 Γραφείο διοίκησης του έργου 

 

Το γραφείο διοίκησης του έργου στελεχώνεται από τον υπεύθυνο του έργου 
και τους βοηθούς υπευθύνους. Το γραφείο αυτό συγκεντρώνει τις αρµοδιότητες 
παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου του έργου και εκτελεί εργασίες 
υποστηρικτικές του υπευθύνου έργου.  

Οι κύριες δραστηριότητες και αρµοδιότητες του γραφείου διοίκησης 
αφορούν: 

• την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του έργου σε ένα ενιαίο και συνεπές 
σύνολο 

• την επικοινωνία τόσο εσωτερικά στα πλαίσια της εταιρίας, όσο και 
εξωτερικά µε τον πελάτη 

• τον προγραµµατισµό του έργου παίρνοντας υπόψη στοιχεία κινδύνου και 
τυχόν αβεβαιότητες 

• τον αποτελεσµατικό έλεγχο της πορείας του έργου 

Η οµάδα έργου αποτελείται από στελέχη που συνήθως προέρχονται από 
διαφορετικές λειτουργικές µονάδες και καλύπτουν τους διάφορους χώρους 
τεχνικής και επιστηµονικής εξειδίκευσης που χρειάζονται για την υλοποίηση του 
έργου.  

Η στελέχωση της οµάδας έργου γίνεται µε ευθύνη του υπευθύνου έργου, 
ενώ συχνά στην επιλογή µπορεί και να συµµετέχουν και διευθυντικά στελέχη. 

Τέλος, απαραίτητο στοιχείο στην επιτυχή οργάνωση ενός έργου είναι όλα τα 
µέλη της οµάδας έργου να γνωρίζουν τις υπευθυνότητες και αρµοδιότητες τις 
δικές τους, όπως και των υπολοίπων, ώστε να είναι εύκολη και αποτελεσµατική η 
ολοκλήρωση των διαφόρων εργασιών. 
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3.3 Κίνδυνοι στη διαχείριση έργου 

 

Ένας από τους λόγους αποτυχίας των έργων πληροφορικής είναι πως οι 
διευθυντές - διαχειριστές των έργων δεν αναλύουν και δεν διαχειρίζονται τους 
κινδύνους που υπάρχουν στα έργα τους µε τον σωστό τρόπο [116]. Οι πλειοψηφία 
των διευθυντών έργων θεωρούν τις διεργασίες της διαχείρισης ρίσκου ως επιπλέον 
έξοδο και δουλεία, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσµα τη διαγραφή των διεργασιών 
αυτών ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις στο χρονοδιάγραµµα [117].  

Η αναγνώριση των κινδύνων είναι µια πρόκληση για τους διευθύνοντες ενός 
έργου, δεδοµένου πως οι κίνδυνοι µπορούν να περιγραφθούν και να οµαδοποιηθούν 
µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους [118]. Πολλές φορές, όροι όπως 'παράγοντες 
ρίσκου', 'ζωτικοί παράγοντες επιτυχίας' και 'παράγοντες αβεβαιότητας' 
χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν το ίδιο αντικείµενο 

Στο παρελθόν, υπήρχαν αρκετές προτάσεις για το πώς θα µπορούσε να 
βελτιωθεί το ποσοστό των επιτυχών εγκαταστάσεων συστηµάτων Σ∆ΕΠ, οι οποίες 
όµως δυστυχώς δεν έφεραν τα επιθυµητά αποτελέσµατα [119 - 121]. Η φύση του 
ρίσκου στο εκάστοτε έργο πληροφορικής καθορίζεται από τους παράγοντες 
κινδύνου [122-124] και από τη στρατηγική ανάγκη για το έργο, την καινοτοµία, την 
επανάληψη µιας αποτυχηµένης προσπάθειας κτλ. Πολλές διεργασίες έχουν 
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για να καλύψουν την ανάγκη για πιο επιτυχηµένη 
διαχείριση ρίσκου, αν και αυτές οι διεργασίες είναι τις πιο πολλές φορές πολύ 
ασαφείς για να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές Σ∆ΕΠ. Μοντέλα µε τέτοιες 
διεργασίες, όπως το PMI 2001 [125], Standards Australia 1999 [126],  SAFE 
methodology [127],  Risk Diagnosing Methodology [128], είναι χαρακτηριστικές 
επαναληπτικές προσεγγίσεις σε προβλήµατα διαχείρισης ρίσκου. 

'Όµως, τα έργα Σ∆ΕΠ περιλαµβάνουν πολλούς τοµείς και επηρεάζουν 
αλληλεξαρτήσεις ανάµεσα σε επιχειρηµατικές διαδικασίες, λογισµικά και των 
ανασχεδιασµό διεργασιών [129,130]. Κατά τη διαχείριση έργου παρουσιάζονται 
κίνδυνοι στη διάρκεια όλων των διεργασιών της [115]. 

Κατά τη διαδικασία αρχικοποίησης µπορούν να προκύψουν οι παρακάτω κίνδυνοι: 

• Ανεπαρκής υποστήριξη για το έργο 

• Ανεπαρκής καθορισµός του έργου 

 

Κατά τη διαδικασία σχεδιασµού, κίνδυνοι µπορούν να προκύψουν από τα εξής: 

• Το επίπεδο προγραµµατισµού δεν είναι οµοιόµορφο. Συγκεκριµένα το 
σχέδιο του έργου περιέχει πολλές πληροφορίες για ορισµένους χρήστες ενώ 
ελάχιστες για άλλους. 

• Τα εργαλεία σχεδιασµού δεν είναι κατάλληλα 

• Η µέθοδος σχεδιασµού αποθαρρύνει τη δηµιουργικότητα ενώ ενθαρρύνει τη 
γραφειοκρατία 

• Ο σχεδιασµός για το κόστος και το χρόνο είναι υπεραισιόδοξος 

• Ο σχεδιασµός υπερεκτιµά ορισµένες ικανότητες και πόρους 
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• Στο χρονικό προϋπολογισµό δεν συνυπολογίζεται τυχόν χαµένος χρόνος 

• Στο σχεδιασµό παραλείπονται κάποιες δραστηριότητες 

 

Κατά την οργάνωση και εκτέλεση, τα εξής: 

• ∆εν λαµβάνονται υπόψη διαφορετικές οργανωτικές δοµές 

• Ο καταµερισµός ευθυνών δεν είναι σαφής 

• Οι αρχές της συνεργασίας δεν είναι σαφείς 

• Οι απαιτούµενοι πόροι δεν είναι διαθέσιµοι όταν απαιτούνται 

• Ανεπαρκής επικοινωνία 

• Ο υπεύθυνος έργου είναι περισσότερο τεχνοκράτης παρά διαχειριστής µε 
αποτέλεσµα να µην µπορεί να διευθύνει και να ελέγχει 

• Υποτιµάται η πολυπλοκότητα διαχείρισης των διαφόρων πόρων 

• ∆εν ελέγχονται τυχόν αλλαγές στο σχέδιο ή στις προδιαγραφές 

• Οι δραστηριότητες δεν ολοκληρώνονται και δεν τεκµηριώνονται ενώ άλλες 
ξεκινούν 

• ∆εν εξισορροπούνται οι στόχοι χρόνου, κόστους και ποιότητας 

 

Τέλος κατά τη διαδικασία του ελέγχου κίνδυνοι µπορούν να προκύψουν από τα 
παρακάτω: 

• Ο υπεύθυνος έργου και η οµάδα του δε συνειδητοποιεί το ρόλο του ελέγχου, 
τη διαφορά µεταξύ παρακολούθησης και ελέγχου 

• Οι αναφορές για την πρόοδο του έργου και το σχέδιο δεν ενσωµατώνονται 

• ∆εν υπάρχει καλά ορισµένη επικοινωνία µεταξύ του διαχειριστή και της 
οµάδας του 

• Ο υπεύθυνος έργου έχει ευθύνη αλλά καµία επίσηµη αρµοδιότητα 

 

 

3.4 Αποφυγή κινδύνων και απαιτήσεις για σωστή διαχείριση έργων 
 

Οι παρακάτω προτάσεις για την αποφυγή των κινδύνων αποτελούν 
ουσιαστικά και προδιαγραφές των απαιτήσεων για σωστή διαχείριση έργων και 
χρήση των κατάλληλων εργαλείων. 

• Το έργο πρέπει να δοµείται σε στόχους οι οποίοι είναι σηµαντικοί για την 
οργάνωση. Επιβάλλεται να υπάρχει στενός συσχετισµός µεταξύ των 
επιχειρησιακών σχεδίων και των στόχων του έργου 

• Η οργάνωση επιβάλλεται να διακατέχεται από αρχές και πολιτικές 
διαχείρισης. 
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• Οι µέθοδοι του έργου, όπως και τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν, 
πρέπει να αναγκάζουν όποιους ασχολούνται εκτενώς µε αυτό να καθορίζουν 
ταυτόχρονα και τους στόχους του  

• Οι µέθοδοι του έργου, όπως και τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν, 
πρέπει να αναγκάζουν τους συµµετέχοντες να εστιάζουν στην απόδοση ενός 
σύνθετου στόχου, ο οποίος θα καλύπτει ζητήµατα σε σχέση µε το 
ανθρώπινο δυναµικό, τα συστήµατα και τον οργανισµό  

• Ο σχεδιασµός του έργου πρέπει να λαµβάνει χώρα σε τουλάχιστον δυο 
επίπεδα 

• Πρέπει να τίθενται βραχυπρόθεσµοι, ελέγξιµοι στόχοι 

• Όσοι εκπονούν τα σχέδια πρέπει να γνωρίζουν ότι θα επωµιστούν τυχόν 
αρνητικές τους συνέπειες. 

• Αποδοχή ότι τυχόν αλλαγές µπορεί να αποβούν χρονοβόρες 

• Κατανόηση του ρόλου του ελέγχου και της σηµασίας του στη διαχείριση 
έργου  

• Τα σχέδια οφείλουν να εκπονούνται µε τρόπο που να διευκολύνει και να 
προωθεί  τον έλεγχο 

• Ο υπεύθυνος έργου πρέπει να έχει αρµοδιότητες κατά τις συναλλαγές µε τη 
βάση της οργάνωσης 

• Καθιέρωση διαδικασιών για τη σύνταξη αναφορών 

• Αποδοχή ότι το έργο µπορεί να προσεγγιστεί και µε άλλους τρόπους 

• Ορισµός των ορίων ευθύνης στα πλαίσια του έργου 

• Κίνητρα για τον υπεύθυνο του έργου και την οµάδα του 

• Επιλογή υπεύθυνου µε αρχές που συµβαδίζουν µε αυτές της εταιρίας 

• Επιλογή απλών και κοινών µεθόδων εργασίας ώστε να επιτευχθεί 
συνεργασία µεταξύ ειδικών και χρηστών 

• Τυχόν αλλαγές στους στόχους πρέπει να γίνουν ύστερα από πολλή προσοχή 

• Ύπαρξη ποιοτικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του έργου 

Η διαχείριση έργων καθοδηγούµενη από στόχους, που περιγράφεται στη 
συνέχεια, αποτελεί µια τεχνική η οποία παρέχει µεθοδολογίες και εργαλεία για την 
αποφυγή αυτών των κινδύνων. 

 

3.5 ∆ιαχείριση Έργων καθοδηγούµενη από Στόχους 

 

3.5.1 Έργα ΑΣΟ (Άνθρωποι- Σύστηµα- Οργανισµός) 

Στη µέθοδο διαχείρισης έργων καθοδηγούµενη από στόχους το ενδιαφέρον 
εστιάζεται στα έργα ΑΣΟ, όπου ΑΣΟ είναι τα αρχικά των άνθρωπος, σύστηµα και 
οργανισµός. Σε αυτού του είδους τα έργα η ανάπτυξη ενός συστήµατος είναι 
ταυτόχρονη µε την ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα, όπως και του οργανισµού 
[42]. 
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Η έννοια της ανάπτυξης ΑΣΟ χρησιµοποιήθηκε αρχικά στον τοµέα των 
πληροφοριακών συστηµάτων. Η εµπειρία από την υλοποίηση υπολογιστικών 
συστηµάτων οδήγησε στο συµπέρασµα ότι µια επιτυχής υλοποίηση δεν αρκείται 
µονάχα στην τεχνική ανάπτυξη του υπολογιστικού συστήµατος. Πρέπει να 
συνοδεύεται από την ανάπτυξη από κοινού του επηρεαζόµενου από το σύστηµα 
ανθρώπινου δυναµικού και των σχέσεων υπευθυνότητας και οργανωτικής αρχής 
στον οργανισµό. Αυτό είναι αναγκαίο ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες 
στους ανθρώπους και την επιχείρηση και ταυτόχρονα να καρπωθούν των ωφελειών 
του. 

Η αµοιβαία σχέση µεταξύ των τριών αυτών πτυχών φαίνεται στο παρακάτω 
σχήµα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ. 3.6 Σχέση Έργων ΑΣΟ 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε τα ΑΣΟ αποτελούν αρχικά για τα άνθρωπος, σύστηµα και 
οργανισµός. Στο ‘Σ’ πρέπει να δοθεί µια περισσότερο ευρεία σηµασία. Με αυτό 
εννοούνται οι τεχνικές πτυχές του έργου. Για παράδειγµα, στην παραγωγή ενός 
νέου προϊόντος, το νέο προϊόν είναι το ‘Σ’, σε ένα κατασκευαστικό έργο το νέο 
κτίριο αποτελεί το ‘Σ’, ενώ στη συγκεκριµένη περίπτωση το εργαλείο διαχείρισης 
ΜοΠΕ αποτελεί το ‘Σ’.  

Σε ένα έργο ΑΣΟ την ευθύνη για την υλοποίηση των στόχων δεν την επωµίζεται 
εξολοκλήρου ο υπεύθυνος του έργου. Ο καθένας ο οποίος µπορεί µε κάποιο τρόπο 
να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων του έργου είναι υπεύθυνος για το 
αποτέλεσµα του έργου. 

Στα έργα ΑΣΟ η διαχείριση των στόχων είναι απόλυτα ουσιαστική. Πρέπει πάντα 
να υπάρχει γνώση σχετικά µε τον στόχο. Όταν κατασκευάζεται µια γέφυρα ο 
στόχος είναι ξεκάθαρος, η γέφυρα. Στα έργα ΑΣΟ ο στόχος είναι περισσότερο 
γενικός.  

Τέλος, λόγω της τρίπτυχης προσέγγισης της, η έννοια αυτή χρησιµοποιείται 
ευρύτατα στο σχεδιασµό των έργων. 

 

Σύστηµα Οργανισµός

Άνθρωποι

Σύστηµα Οργανισµός

Άνθρωποι
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3.5.2 Σχεδιασµός κρίσιµων σηµείων – επικέντρωση στο αποτέλεσµα 

 

Ο σχεδιασµός χωρίζεται σε δυο διαφορετικά επίπεδα. Το ένα επίπεδο αφορά 
τα αποτελέσµατα που αναµένεται να αποφέρει το έργο και το δεύτερο αφορά τον 
τρόπο µε τον οποίο θα επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσµατα. 

Ο σχεδιασµός στο επίπεδο της διαχείρισης αφορά το πρώτο επίπεδο, το οποίο 
είναι ουσιαστικά οροθετηµένο από στόχους [44, 49]. Όµως, κατά την εργασία στο 
έργο είναι σχεδόν αδύνατο να λειτουργεί κάποιος µονάχα µε τελικούς στόχους. 
Είναι αναγκαίο να υπάρχουν κάποια ενδιάµεσα σηµεία τα οποία ονοµάζονται 
κρίσιµα. 

 
 

3.5.2.1 Πρακτικός σχεδιασµός κρίσιµων σηµείων 

Ανάθεση Έργου 

Η ανάθεση έργου περιλαµβάνει το όνοµα του έργου, τον χορηγό ή τον πελάτη, τη 
συλλογή σχετικών πληροφοριών, τον προσδιορισµό των αντικειµενικών στόχων, του 
σκοπού και των δυνατοτήτων, και τον καθορισµό των περιορισµών και του κόστους.  

 

Ζητούµενα και στόχοι 

Συζήτηση για τους στόχους του προγράµµατος πρέπει να γίνεται σε πολλά 
επίπεδα. 

∆ιάφορες έννοιες στόχων παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Τα ζητούµενα του οργανισµού 

• Τα ζητούµενα του έργου. Ο σκοπός του έργου και η συνεισφορά του στον 
οργανισµό 

• Οι στόχοι του έργου  

Η συζήτηση των στόχων πρέπει να εντοπίζεται στα πλαίσια του οργανισµού τον 
οποίο το έργο πρόκειται να αλλάξει και βελτιώσει. 

 

Κατάτµηση 

Πριν από την εκκίνηση ενός έργου κρίνεται θετικό να αξιολογηθεί κατά πόσο 
αξίζει να χωριστεί σε περισσότερα µέρη. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους 
οποίους η κατάτµηση του έργου είναι συµφέρουσα: 

• Το έργο είναι µεγάλο 

• Το έργο έχει µεγάλη χρονική διάρκεια 

• Είναι επικερδές να υπάρχουν παράλληλα υποέργα τα οποία ανήκουν σε ένα 
κύριο πρόγραµµα  

• ∆εν υπάρχει όλη η απαιτούµενη πληροφορία ώστε να σχεδιαστεί όλο το 
έργο σαν µια µονάδα 
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• Το έργο έχει αρκετές φάσεις µε διαφορετικό περιεχόµενο 

 

Μελέτη σκοπιµότητας και κύριο έργο 

Μια µελέτη σκοπιµότητας έχει διαφορετικούς στόχους από αυτούς ενός 
κυρίου έργου. Πρέπει να καθορίζει πλήρως τα ζητούµενα και τους στόχους του 
έργου. Ασχολείται µε τις λύσεις οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
επίτευξη στόχων, τις αξιολογεί και προτείνει περαιτέρω λύσεις για το κύριο έργο.  

Σε αντίθεση µε τη µελέτη σκοπιµότητας που τη χαρακτηρίζουν 
δηµιουργικότητα και αναλυτική εργασία, το κυρίως έργο χαρακτηρίζεται από 
πληρότητα  και  συστηµατική  εργασία 

Η µελέτη σκοπιµότητας και το κύριο έργο σχεδιάζονται ξεχωριστά. Ο 
σχεδιασµός του κυρίως έργου µπορεί να είναι το τελικό στάδιο της µελέτης 
σκοπιµότητας. 

 

Ονοµασία 

Η επιλογή του κατάλληλου ονόµατος για το έργο κρίνεται πολύ σηµαντική. 
Μπορεί να φαίνεται παράξενο ότι o προσδιορισµός του έργου είναι σηµαντικός 
αλλά το όνοµα δείχνει περί τίνος πρόκειται και προσδίδει κύρος. Αντίστοιχα η 
συµπεριφορά των διαχειριστών και της οµάδας του έργου επηρεάζεται από την 
ονοµασία. 

 

Κρίσιµα σηµεία και σχεδιασµός κρίσιµων σηµείων 

Έστω ότι έχουν ακολουθηθεί τα παραπάνω βήµατα, έχουν συζητηθεί οι 
στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε αυτή τη φάση και ξεκινάει ο σχεδιασµός για 
αυτή τη φάση του έργου. 

Ο σχεδιασµός θα αποτελείται από διάφορα κρίσιµα σηµεία και θα δείχνει τις 
συσχετίσεις µεταξύ τους. Ο σχεδιασµός αυτός ονοµάζεται σχεδιασµός κρίσιµων 
σηµείων. 

Τα κρίσιµα σηµεία αποτελούν σηµεία ελέγχου στο έργο, τα οποία µας 
εξασφαλίζουν ότι τα πράγµατα βαίνουν θετικά. Ένα κρίσιµο σηµείο είναι µια 
περιγραφή της κατάστασης στην οποία θα έπρεπε να βρίσκεται το έργο στο 
συγκεκριµένο στάδιο. 

Το κρίσιµο σηµείο περιγράφει τι πρέπει να επιτύχει το έργο και όχι το πώς. 
Πρέπει να σχηµατίζεται ουδέτερα, µε γνώµονα τη λύση. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας σχεδιασµός κρίσιµων σηµείων: 
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Σχ. 3.7 Σχεδιασµός Κρίσιµων Σηµείων 

 

Για να φτάσει κάποιος στο Μ5 πρέπει να βρεθεί στην κατάσταση που 
περιγράφεται στη Μ4 κ.λπ.  

Ο σχεδιασµός κρίσιµων σηµείων αποτελεί ένα λογικό σχεδιασµό. ∆είχνει τις 
λογικές συσχετίσεις που σχετίζονται µε τις εργασίες που αφορούν το έργο.    

Για να φτάσει κάποιος σε ένα κρίσιµο σηµείο, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µια 
σειρά από δραστηριότητες. Υπάρχει η αντίληψη ότι ένα σχέδιο κρίσιµων σηµείων 
υποδεικνύει ότι η εργασία που απαιτείται για ένα κρίσιµο σηµείο δεν µπορεί να 
ξεκινήσει αν δεν ολοκληρωθεί το προηγούµενο. Αυτό δεν είναι σωστό και µπορεί 
να είναι αποτέλεσµα παρερµηνεύσεων από άλλους τύπους δικτύων σχεδιασµού. 
Γενικώς, για να ξεκινήσουν οι εργασίες που αφορούν ένα κρίσιµο σηµείο δεν είναι 
αναγκαία η ολοκλήρωση του προηγουµένου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σχέση 
µεταξύ δραστηριοτήτων και κρίσιµων σηµείων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ. 3.8 Σχέση ∆ραστηριοτήτων – Κρίσιµων Σηµείων 
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Σε µερικές περιπτώσεις ενδέχεται το επόµενο κρίσιµο να µην µπορεί να 
ξεκινήσει αν δεν έχει ολοκληρωθεί το προηγούµενο. 

Το σηµαντικότερο, όµως, το οποίο αποτελεί την ουσία του κρίσιµου σηµείου, 
είναι ότι ένα κρίσιµο σηµείο δεν µπορεί να ολοκληρωθεί αν δεν έχει ολοκληρωθεί 
το προηγούµενο του. 

Ένας καλός σχεδιασµός κρίσιµων σηµείων απαιτεί καλώς σχηµατισµένα 
κρίσιµα σηµεία. Οι απαιτήσεις για τα κρίσιµα σηµεία συνοψίζονται στα παρακάτω: 

• Το περιεχόµενο ενός κρίσιµου σηµείου συµβιβάζει δυο στοιχεία, την 
κατάσταση που πρέπει να φτάσει και τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να 
επιτευχθεί αυτή η κατάσταση. 

• Ένα κρίσιµο σηµείο πρέπει να είναι ελέγξιµο. 

• Τα σηµαντικά σηµεία αποφάσεων στο έργο πρέπει να αποτελούν κρίσιµα 
σηµεία. 

Οι προϋποθέσεις παρέχουν τις απαιτήσεις για την επιθυµητή ποιότητα ενός 
κρίσιµου σηµείου. Μια προϋπόθεση µπορεί να περιλαµβάνει: 

• Μεθόδους που επιτρέπουν στο αποτέλεσµα να ελέγχεται ποιοτικά. 

• ∆ιαδικασίες. 

• Προηγούµενη εργασία. 

• Επαγγελµατική αποδοχή. 

 

Εν κατακλείδι, ένα σχέδιο κρίσιµων σηµείων οφείλει να παρέχει µια 
επισκόπηση όλου του έργου. Για την επίτευξη αυτού, δεν πρέπει να υπάρχουν 
πολλά κρίσιµα σηµεία. 

 
 
Μονοπάτι αποτελέσµατος 

Ένα έργο συνήθως καλύπτει πολλές ανάγκες ή ζητήµατα σε µια επιχείρηση. 
Συνήθως έχει έναν σύνθετο στόχο, µε αποτέλεσµα το σχέδιο να είναι πολυδιάστατο. 
Αυτό σηµαίνει ότι πολλές πτυχές του έργου επεξεργάζονται παράλληλα 

Για την αντιµετώπιση των πολυδιάστατων πτυχών, γίνεται εισαγωγή 
µονοπατιού αποτελέσµατος. Με αυτόν τον όρο εννοείται µια σειρά από κρίσιµα 
σηµεία τα οποία είναι στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους. Το µονοπάτι σχηµατίζεται 
από κρίσιµα σηµεία τα οποία συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός συγκεκριµένου 
αποτελέσµατος. Οι συνδέσεις µεταξύ των µονοπατιών υποδεικνύουν ότι οι εργασίες 
σε διαφορετικούς τύπους αποτελέσµατος είναι αλληλοεξαρτώµενες. 

Ο αριθµός των µονοπατιών εξαρτάται από τη φύση του έργου και 
συγκεκριµένα πόσα κυρίως αποτελέσµατα θα υπάρξουν. 

Ο σχεδιασµός κρίσιµων σηµείων προϋποθέτει ότι το έργο έχει χωριστεί σε 
φάσεις και ότι για τη συγκεκριµένη φάση σχεδιασµού έχουν τεθεί οι στόχοι. 

Οι στόχοι, αυτοί, µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν το σηµείο εκκίνησης για  
το µονοπάτι στο δίκτυο κρίσιµων σηµείων. Ο στόχος εκφράζει το γεγονός ότι είναι 



Κεφάλαιο 3 : ∆ιαχείριση Έργων 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                    55 

επιθυµητό ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Για αυτό το λόγο, οι στόχοι είναι 
κατάλληλοι σαν τη βάση για διαχωρισµό σε µονοπάτια.  

Τα µονοπάτια αποτελέσµατος διαφέρουν από φάση σε φάση του 
προγράµµατος. Ο λόγος για αυτό είναι ότι τα αποτελέσµατα που δηµιουργούνται σε 
µια φάση είναι διαφορετικά από αυτά που προκύπτουν σε άλλη. Για παράδειγµα 
άλλα τα αποτελέσµατα της µελέτης σκοπιµότητας και άλλα του κύριου έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ. 3.9 Μονοπάτι Αποτελέσµατος 

 

 

Αξιολόγηση 

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνταξη του σχεδίου κρίσιµων σηµείων, είναι ωφέλιµο 
να ακολουθήσει µια αξιολόγηση του. Αξιολογείται αν υπάρχει περίπου ο ίδιος 
όγκος λεπτοµέρειας σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή αν υπάρχει κάποιο είδος 
ισορροπίας, αν τα µονοπάτια εκφράζουν τους στόχους του έργου και τις περιοχές 
του έργου στις οποίες πρέπει να επέλθουν τα απαιτούµενα αποτελέσµατα και αν η 
µορφοποίηση των στόχων ακολουθεί τις απαιτήσεις που είχαν τεθεί. Γενικώς, 
ελέγχεται η πρακτικότητα του σχεδίου, η ωφελιµότητα του και η σύγκλισή του 
στους στόχους της επιχείρησης. 

 

 

3.5.3 Οργάνωση 

 

Η µοναδικότητα κάθε έργου επιβάλλει ώστε o οργανισµός να προσαρµόζεται 
στις ανάγκες κάθε έργου. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει ελαστικότητα, 
δηλαδή όσοι περιλαµβάνονται στο έργο να ασχολούνται µε αυτό για όσο έχουν 
ζητήµατα προς διευθέτηση, η εργασία για το έργο να ενσωµατώνεται στον 
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οργανισµό και να χρησιµοποιούνται, πληροφορούνται και ερωτώνται οι κατάλληλοι 
άνθρωποι. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο ∆ΕΚΣ η οργάνωση ενός έργου απαιτεί µια λεπτοµερή 
συζήτηση σχετικά µε το ρόλο των ανθρώπων που θα συµµετάσχουν στο έργο. Η 
συζήτηση αυτή πρέπει να λάβει µέρος σε δυο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά 
στον καθορισµό των οργανωτικών αρχών ενώ το δεύτερο σε πιο λεπτοµερή 
ζητήµατα και συγκεκριµένα στον καθορισµό των δραστηριοτήτων και τη δέσµευση 
συγκεκριµένων ανθρώπων σε διάφορες δραστηριότητες. 

Η συζήτηση σε αυτά τα επίπεδα θα επιτευχθεί µε τη βοήθεια ενός εργαλείου 
το οποίο ονοµάζεται διάγραµµα ευθύνης. Το διάγραµµα ευθύνης βασίζεται στην 
οργανωτική δοµή πίνακα για αυτό πολλές φορές ονοµάζεται πίνακας ευθύνης.  

Πρέπει να αναφερθεί ότι στη µέθοδο διαχείρισης έργων καθοδηγούµενη από 
στόχους προτιµάται η οργανωτική δοµή πίνακα, η οποία προσφέρει: 

• καλύτερη δοµή για λήψη αποφάσεων και ευθύνη 

• καλύτερη επικοινωνία µέσω µικρότερων γραµµών επικοινωνίας 

• περισσότερο ευέλικτη οργάνωση, καλύτερα προσαρµοσµένη στο πρόβληµα 
και τον κόσµο που δουλεύει σε αυτό 

• καλύτερη χρήση των πόρων 

 

3.5.3.1 Ρόλοι 

 

Τα διαγράµµατα ευθύνης χρησιµοποιούνται ακόµη για να καθοριστούν ρόλοι 
και στα δυο επίπεδα, και στο σφαιρικό και στο ειδικό. 

Οι βασικοί ρόλοι, µαζί µε τις συντµήσεις τους,  σε ένα έργο είναι: 

• Αυτός που εκτελεί τη δουλειά  

• Αυτός που λαµβάνει αποφάσεις µεµονωµένα ή σε τελευταία ανάλυση 

• Αυτός που λαµβάνει αποφάσεις από κοινού ή εν µέρει  

• Αυτός που διαχειρίζεται τη δουλειά και ελέγχει την πρόοδο  

• Αυτός που εκπαιδεύει  

• Αυτός που συµβουλεύει  

• Αυτός που πρέπει να ενηµερωθεί  

• Ο διαθέσιµος να συµβουλέψει  

 

3.5.3.2 Αναλυτική Οργάνωση Έργου 

Στο σφαιρικό επίπεδο διευκρινίζονται τρεις περιοχές υπευθυνότητας: 

o Υλοποίηση των διαφόρων κρίσιµων σηµείων στο σχέδιο κρίσιµων 
σηµείων 
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o Ζητήµατα οργανωτικής ή διοικητικής φύσης 

o Επαγγελµατικά ζητήµατα (νοµικά, τεχνικά, υπολογιστικά, κλπ.) 

Η περιγραφή της ευθύνης για την υλοποίηση κρίσιµων σηµείων σε ένα έργο 
είναι µοναδική και δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άλλο έργο. Για αυτό ένα 
διάγραµµα ευθύνης τέτοιου τύπου καλείται διάγραµµα ευθύνης έργου. 

Οι άλλες δυο προϋποθέσεις που χρήζουν διευκρίνισης στο σφαιρικό επίπεδο, 
είναι περισσότερο γενικού χαρακτήρα. Οι περιοχές ευθύνης που θέτονται, ενδέχεται 
να ισχύουν για όλα τα έργα του οργανισµού. Συνεπώς, εκφράζουν αρχές που 
µπορούν να εφαρµοστούν σε αυτό αλλά και σε άλλα έργα. Για αυτό ένα διάγραµµα 
ευθύνης, το οποίο υποδεικνύει αυτές τις περιοχές υπευθυνότητας, ονοµάζεται 
διάγραµµα ευθύνης βασικών αρχών. 

  

∆ιάγραµµα ευθύνης έργου    

Το διάγραµµα ευθύνης έργου µπορεί να θεωρηθεί σαν το συµβόλαιο µεταξύ 
του έργου και όσων ενδιαφερόµενων εµπλέκονται. Ουσιαστικά υποδεικνύει τις 
ευθύνες τις οποίες έχουν οι διάφοροι ενδιαφερόµενοι για την πραγµατοποίηση των 
κρίσιµων σηµείων. Αυτή η ευθύνη περιλαµβάνει την ευθύνη για την πρόοδο, την 
εργασία, τη λήψη αποφάσεων, τη διαθεσιµότητα για υποστήριξη, τη λήψη 
πληροφοριών ή την εκπαίδευση. Ένας ενδιαφερόµενος µπορεί να κατέχει πολλούς 
ρόλους ταυτόχρονα. 

Μέσω του διαγράµµατος ευθύνης έργου πραγµατοποιείται περαιτέρω 
αξιολόγηση του σχεδίου κρίσιµων σηµείων, διότι αν υπάρχουν λογικές ασυµφωνίες, 
τότε θα δηµιουργηθούν προβλήµατα κατά τη συµπλήρωση του διαγράµµατος. Έτσι, 
ενδέχεται κατά την εργασία στο διάγραµµα ευθύνης να αλλάξει το σχέδιο κρίσιµων 
σηµείων. 

Μόλις έχει ολοκληρωθεί το διάγραµµα ευθύνης έργου, είναι χρήσιµο να 
αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα. ∆υο ειδών αναλύσεις µπορούν να γίνουν, 
οριζόντια και κάθετη. 

Στην οριζόντια ανάλυση, κάθε κρίσιµο σηµείο λαµβάνεται ξεχωριστά και η 
εργασία για να επιτευχθεί καθένα αξιολογείται. Στην κάθετη ανάλυση ο συνολικός 
όγκος του έργου ανατίθεται σε κάθε ενδιαφερόµενο ξεχωριστά.   

 

∆ιάγραµµα ευθύνης βασικών αρχών 

Στο διάγραµµα ευθύνης βασικών αρχών, διευκρινίζεται η ευθύνη για τα 
γενικά θέµατα οργάνωσης και διοίκησης του έργου, όπως και τα επαγγελµατικά 
ζητήµατα αρχής. Αυτά αποτελούν ζητήµατα που αφορούν όλο το έργο και όχι ένα 
κρίσιµο σηµείο. Ό, τι συµφωνηθεί σε ένα τέτοιο διάγραµµα µπορεί να είναι έγκυρο 
και για άλλα έργα στον οργανισµό. 

Το διάγραµµα ευθύνης βασικών αρχών δείχνει ποιος είναι υπεύθυνος για το 
ίδιο το διάγραµµα. Καθιερώνει, επίσης, τον υπεύθυνο για το σχηµατισµό του 
σχεδίου κρίσιµων σηµείων και του διαγράµµατος ευθύνης έργου. Τέλος, 
υποδεικνύει το άτοµο που είναι υπεύθυνο για λήψη αποφάσεων σχετικά µε 
επαγγελµατικά ζητήµατα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του 
έργου. 
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3.5.3.3 Χρονικός σχεδιασµός και εκτίµηση πόρων  

 

Ο χρονικός σχεδιασµός αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα στη διαδικασία 
σχεδιασµού του έργου. Παρατηρούνται δυο διαφορετικές καταστάσεις: 

• Η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης ορίζεται από τον φορέα της πρότασης ή από 
ζητήµατα που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του οργανισµού 

• Η πραγµατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης θα προκύψει τελικά µέσα από το 
ίδιο το έργο. 

Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση και για να δίνεται η δυνατότητα να θέτονται 
οι αναµενόµενοι χρόνοι για την ολοκλήρωση των διάφορων κρίσιµων σηµείων, 
είναι αναγκαία τα εξής: 

• το σχέδιο κρίσιµων σηµείων 

• µια επισκόπηση των δραστηριοτήτων, η οποία συµπληρώνει το σχέδιο 
κρίσιµων σηµείων και παρουσιάζει τις πιο χρονοβόρες και απαιτητικές σε 
χρόνο δραστηριότητες 

• το διάγραµµα ευθύνης έργου µε συµφωνηµένες δεσµεύσεις ως προς τους 
πόρους 

  Έτσι µε συνδυασµό αυτών των στοιχείων και των διάφορων απαιτήσεων τους, 
γίνεται ο χρονικός προγραµµατισµός και η εκτίµηση πόρων. 

Στην πρώτη περίπτωση, αν η ηµεροµηνία που έχει τεθεί, ξεπερνά αυτή που 
προκύπτει από το χρονικό προγραµµατισµό τότε είτε επιζητούνται εναλλακτικές 
που µπορεί να περιλαµβάνουν αύξηση των πόρων ή µείωση κάποιων απαιτήσεων, 
είτε γίνεται συζήτηση µε τον φορέα της πρότασης ή τη διοίκηση του οργανισµού 
ώστε να βρεθεί µια αποδεκτή λύση, είτε στην τελική ο διαχειριστής έργου πρέπει να 
σκεφτεί σοβαρά την αξία του εγχειρήµατος. 

 

 

3.5.4 Λεπτοµερής σχεδιασµός και οργάνωση 

 

Σε αυτό το κοµµάτι ασχολούµαστε µε το σχεδιασµό και την οργάνωση στο 
ίδιο επίπεδο. Έτσι θα χρησιµοποιηθεί ο όρος προγραµµατισµός δραστηριοτήτων για 
αυτές τις διαδικασίες. 

 

3.5.4.1 Προγραµµατισµός δραστηριοτήτων 

 

Ο προγραµµατισµός δραστηριοτήτων συνίσταται στη δηµιουργία ενός 
σχεδίου για να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου κρίσιµων σηµείων. Μέσω του 
προγραµµατισµού δραστηριοτήτων γίνονται οι εργασίες σχετικά µε τον τρόπο που 
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θα ολοκληρωθούν τα κρίσιµα σηµεία στους χρονικούς περιορισµούς και µε τους 
διαθέσιµους πόρους. 

 

Αρχές προγραµµατισµού δραστηριοτήτων 

Η πρώτη αρχή αναφέρει ότι ο σχεδιασµός και η οργάνωση ανεξάρτητων 
δραστηριοτήτων σε ένα έργο δεν πρέπει να γίνονται πριν χρειαστούν. Η άλλη αρχή 
αναφέρει ότι όσοι εργάζονται στο έργο πρέπει να συµπεριληφθούν στο σχεδιασµό 
και την οργάνωση. 

 

∆ιάγραµµα ευθύνης δραστηριοτήτων 

Ένα βασικό κοµµάτι του προγραµµατισµού δραστηριοτήτων 
πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια του διαγράµµατος ευθύνης δραστηριοτήτων.  

Το διάγραµµα ευθύνης δραστηριοτήτων υπόκειται στο διάγραµµα ευθύνης 
έργου. Περιγράφει ποιοι άνθρωποι θα ασχοληθούν µε τις διάφορες δραστηριότητες, 
σύµφωνα µε τις αρχές που έχουν οριστεί στο διάγραµµα ευθύνης έργου. 

Κατά τη δηµιουργία του διαγράµµατος ευθύνης δραστηριοτήτων, σαν 
εκκίνηση λαµβάνονται οι προς εκτέλεση δραστηριότητες. Στη συνέχεια 
αποφασίζεται ποιοι πρέπει να αναµειχθούν σε αυτές τις δραστηριότητες. Το 
διάγραµµα υποδεικνύει από ποιον τοµέα δραστηριοτήτων πρέπει να προέλθουν οι 
άνθρωποι που θα ασχοληθούν µε το έργο. Ακόµη καθορίζει ποιοι έχουν το 
δικαίωµα αποφάσεων. 

Το πλεονέκτηµα του διαγράµµατος ευθύνης δραστηριοτήτων σε σχέση µε 
άλλες τεχνικές προγραµµατισµού είναι ότι δεν υποδεικνύει µόνο τους ανθρώπους 
που θα εκτελέσουν τις δραστηριότητες, αλλά δίνει σηµασία και σε άλλα σηµαντικά 
ζητήµατα, όπως λήψη αποφάσεων, ευθύνη προόδου και υποστήριξη. 

 

Βήµατα στον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων 

Ο προγραµµατισµός δραστηριοτήτων µπορεί να χωριστεί σε 4 βήµατα: 

• Αναγνώριση των δραστηριοτήτων που πρέπει να εκτελεστούν, ώστε να 
ολοκληρωθεί ένα κρίσιµο σηµείο 

• Αναγνώριση των ανθρώπων που θα επηρεαστούν από κάθε δραστηριότητα 
και καθορισµός του ρόλου τους 

• Εκτίµηση της αναγκαίας εργασίας για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας 

• Μετατροπή της αναγκαίας εργασίας σε ηµερολογιακό χρόνο 

 

 

3.5.5 Έλεγχος έργου 

 

Κυριαρχεί η αντίληψη ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου 
αποτελούν το ίδιο πράγµα. Αυτό όµως δεν ισχύει. Η αναφορά περιγράφει τι έχει 
συµβεί και ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση ενώ ο έλεγχος αντιµετωπίζει αυτό 
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που αναφέρεται. Συγκεκριµένα αποτελεί διαχείριση, αφού αναλύει την κατάσταση, 
λαµβάνει µέτρα και τα εκτελεί. 

Οι αρχές του ελέγχου είναι: 

• πλήρη αναφορά 

• καθορισµός των κριτηρίων πριν την αρχή των εργασιών 

• αναφορές στα σχέδια 

• αναφορά µε βάση κάποια προκαθορισµένη φόρµα 

 

3.5.5.1 Έλεγχος ∆ραστηριοτήτων 

 

Κριτήρια για τον έλεγχο δραστηριοτήτων 

Τα προγράµµατα δραστηριοτήτων σχεδιάζονται και δοµούνται στη µορφή των 
διαγραµµάτων ευθύνης. Η φόρµα που σχηµατίζεται πρέπει να ασχολείται µε τα 
παρακάτω ζητήµατα: 

• Χρήση των πόρων 

• Χρονικός σχεδιασµός 

• Ποιότητα 

• ∆ιάγραµµα ευθύνης 

• Αλλαγές/ Προσθήκες 

• Χρόνος αναµονής 

• Ειδικά προβλήµατα 

 

∆ιάλογος επί της αναφοράς 

Η αναφορά δίνει ένα σηµείο εκκίνησης για εποικοδοµητική συζήτηση µεταξύ 
του υπεύθυνου έργου και της οµάδας του. Αυτό είναι ιδιαιτέρως απαραίτητο όταν η 
χρήση των πόρων ξεφεύγει από τα αναµενόµενα ή όταν, γενικώς, υπάρχουν µη 
επιθυµητές απαντήσεις στην αναφορά. Η συζήτηση, αυτή, πρέπει να οδηγείται από 
στόχους. Επιβάλλεται να είναι δοµηµένη µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ανακαλυφθούν 
τα πραγµατικά αίτια για οποιαδήποτε διαφοροποίηση του πλάνου από την 
πραγµατικότητα . 

 

3.5.5.2 Έλεγχος Κρίσιµων Σηµείων 

 

Συσχέτιση µεταξύ ελέγχου στα επίπεδα δραστηριοτήτων και κρίσιµων σηµείων 

Τα µέλη του έργου αναφέρουν µε βάση τη φόρµα στην οποία το πρόγραµµα 
δραστηριοτήτων περιγράφεται. Η αναφορά δείχνει ξεκάθαρα αν ακολουθείται το 
σχέδιο. Τα µέλη γνωρίζουν, ακόµη, το σχέδιο κρίσιµων σηµείων. Στις αναφορές του 
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αναφέρουν αν ανεπιθύµητες ενέργειες στο επίπεδο δραστηριοτήτων επηρεάζουν το 
σχέδιο κρίσιµων σηµείων. 

Το σχέδιο κρίσιµων σηµείων αποτελεί το σφαιρικό σχέδιο του έργου. 
Αποτελεί υποχρέωση του διαχειριστή να αναφέρει το πώς αναπτύσσεται το έργο σε 
σχέση µε το σχέδιο. 

 

Κριτήρια για τον έλεγχο των κρίσιµων σηµείων 

Η αναφορά του υπεύθυνου έργου στο σχέδιο κρίσιµων σηµείων πρέπει να 
αποτελείται από δυο µέρη: 

• Τα κρίσιµα σηµεία και τις συσχετίσεις τους 

• Τις αναµενόµενες ηµεροµηνίες λήξης για τα κρίσιµα σηµεία 

 

 

3.5.6 Ποιότητα στην εργασία στα πλαίσια του έργου 

 

Για να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα στη δουλειά που αφορά στο έργο, είναι 
απαραίτητη η εισαγωγή κάποιων προκαθορισµένων διαδικασιών. Υπάρχουν δυο 
κλάσεις διαδικασιών, αυτές οι οποίες συνδέονται µε συγκεκριµένες φάσεις σε ένα 
έργο και οι χρονικά προσδιορισµένες, συνήθως µηνιαίες. 

Παραδείγµατα τέτοιων διαδικασιών αποτελούν οι εξής: 

• Προτεραιότητα στα εσωτερικά έργα ανάπτυξης 

• ∆ιαµόρφωση στόχων και επιθυµητών αποτελεσµάτων 

• Χωρισµός του έργου σε φάσεις, υποέργα, κ.λπ. 

• Εκκίνηση κάθε τµήµατος του έργου µε τη σύνταξη ενός σχεδίου κρίσιµων 
σηµείων και διαγράµµατος ευθυνών 

• Ολοκλήρωση κάθε τµήµατος του έργου µε αξιολόγηση 

• Ολοκλήρωση όλου του έργου µε αξιολόγηση 

• ∆ιενέργεια µηνιαίων συναντήσεων 

• Αποδοχή σχετική µε τις κινήσεις και την πρόοδο 

Βασικό παράγοντα για την ποιότητα αποτελεί η σύνταξη ολοκληρωµένων και 
πλήρων εγγράφων. Όχι τόσο καλά δοµηµένα έγγραφα οδηγούν ώστε να 
απαξιώνεται ο ρόλος των εγγράφων ως εργαλεία διαχείρισης. Τέτοια έγγραφα 
αποτελούν το σχέδιο κρίσιµων σηµείων και τα διαγράµµατα ευθύνης. 

Σηµαντικότατο ρόλο στην ποιότητα, διαδραµατίζει η αξιολόγηση των 
κινδύνων. Σκοπός ενός έργου είναι να δηµιουργεί αποτελέσµατα κάποιας 
συγκεκριµένης ποιότητας µε την ταυτόχρονη ύπαρξη περιορισµών στο χρόνο και 
τους πόρους. Έτσι οι κίνδυνοι που µπορεί να εµπεριέχονται στο σχεδιασµό, τις 
τεχνικές πτυχές του έργου, στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση αποθεµάτων 
πρέπει να αξιολογηθούν και να αντιµετωπιστούν αµέσως.  
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΜοΠΕ) 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί την ανάπτυξη της Μεθοδολογίας Υποστήριξης 
της διαδικασίας Μοντελοποίησης, Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων βασιζόµενη στις αρχές της ∆ιαχείρισης Έργων 
καθοδηγούµενης από στόχους όπως αυτή παρουσιάστηκε στο προηγούµενο 
κεφάλαιο. 
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4.2 Βασικά Στάδια της Μεθοδολογίας  
 

Με τη χρήση των συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise 
Resource Planning Systems – Σ∆ΕΠ) ολοκληρώνονται και αυτοµατοποιούνται οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες µε βάση το πληροφοριακό µοντέλο της επιχείρησης. Τα 
επιχειρησιακά συστήµατα διαχείρισης πόρων αποτελούν, στο σύνολο της επιχείρησης 
πληροφοριακά συστήµατα τα οποία ενσωµατώνουν τις βασικές επιχειρησιακές  
διαδικασίες έτσι ώστε οι πληροφορίες να µπορούν να ρέουν ελεύθερα µεταξύ 
διαφορετικών τµηµάτων της επιχείρησης [4-6]. 

Ένα Σ∆ΕΠ σύστηµα, συλλέγει πληροφορίες από διάφορες βασικές 
επιχειρησιακές διαδικασίες και αποθηκεύει τα δεδοµένα σε µια βάση δεδοµένων, από 
όπου µπορούν να τα αντλήσουν άλλα τµήµατα της επιχείρησης. Έτσι οι διαχειριστές 
λαµβάνουν περισσότερο ακριβή και άµεση πληροφορία, ώστε να καθοδηγήσουν 
αποτελεσµατικότερα τις καθηµερινές λειτουργίες και να έχουν µια σφαιρικότερη 
αντίληψη των επιχειρησιακών διαδικασιών και της ροής της πληροφορίας. 

Οι κυριότερες επιχειρησιακές διαδικασίες είναι οι ακόλουθες [1]: 

• Παραγωγικές διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
αποθεµάτων, αγοράς, µεταφορικών, προγραµµατισµού παραγωγής, 
προγραµµατισµού πρώτων υλών και συντήρησης εξοπλισµού και 
εγκαταστάσεων 

• Χρηµατοοικονοµικές διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων των χρεωστικών 
και πιστωτικών λογαριασµών, διαχείρισης και πρόβλεψης µετρητών, 
υπολογισµού κόστους προϊόντων, σύνταξης προϋπολογισµού και 
αποτελεσµάτων χρήσης 

• Πωλήσεις και προώθηση, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας 
παραγγελίας, τιµολόγησης, αποστολής, χρέωσης, διαχείρισης και 
προγραµµατισµού πωλήσεων. 

• Ανθρώπινοι πόροι, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης προσωπικού, 
καθορισµού ωραρίων, µισθοδοσιών, σχεδιασµού και ανάπτυξης προσωπικού, 
επίβλεψης πωλήσεων και αναφορών για τα κόστη ταξιδιών. 
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Σχ. 4.1 Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες 

 

Οι ευρύτερες ενότητες (modules) που ένα Σ∆ΕΠ σύστηµα στοχεύει να καλύψει 
είναι: 

 

• Οικονοµική (ΟΙΚ) 

o ∆ιαχείριση κεφαλαίου 

o Μελέτες κόστους 

o Πιστωτικοί / χρεωστικοί Λογαριασµοί 

o Ίδιοι πόροι 

o Λογιστικά βιβλία 

o Κοστολόγηση 

o Σύστηµα ελέγχου 

o Μισθοδοσία 

o Έξοδα προσωπικού 

 

• ∆ιαχειριστική (∆ΙΑΧ) 

o ∆ιαχείριση πωλήσεων 
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o Σχεδιασµός πωλήσεων 

o ∆ιαχείριση Πελατών - Προµηθευτών 

 

• Παραγωγή (ΠΑΡ) 

o Οργάνωση Παραγωγής 

o ∆ιοίκηση Παραγωγής 

o Ποιοτικός Έλεγχος 

 

• Αποθεµάτων (ΑΠΟΘ) 

o Καταµέτρηση αποθεµάτων 

o ∆ιαχείριση αποθεµάτων 

o Αποθήκευση 

 

• Μεταφορών (ΜΕΤΑΦ) 

o ∆ιαχείριση µεταφορών 

o Σχεδιασµό µεταφορών 

 

Η διαδικασία εγκατάστασης ενός, Σ∆ΕΠ, είναι µια διαδικασία ιδιαίτερα 
χρονοβόρος και επίπονη, δεδοµένης της διάρθρωσης των τµηµάτων και λειτουργιών 
κάθε επιχείρησης. Η δυσκολία και η ευαισθησία της διαδικασίας οφείλεται τόσο στην 
πολύπλοκη δοµή και προγραµµατιστική φύση του ίδιου του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων, όσο και στο γεγονός ότι η εγκατάσταση και λειτουργία του 
απαιτεί πρωταρχικά την µοντελοποίηση και προσαρµογή των υπαρχόντων 
συστηµάτων και επιχειρησιακών διαδικασιών της εταιρείας, έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται µε τρόπο βέλτιστο στις προκλήσεις του ανταγωνισµού, ενώ 
ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η καλύτερη οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του 
συστήµατος σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ενδιαφερόµενου και τις προδιαγραφές 
που τίθενται από τα σύγχρονα µοντέλα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. 

Το έργο αυτό αποτελεί σηµαντική επένδυση χρόνου και πόρων για την 
επιχείρηση. Κατά συνέπεια, προκειµένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση και 
εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων του Σ∆ΕΠ από τις επιχειρήσεις-πελάτες, το έργο 
της ταχείας και επιτυχούς εγκατάστασης του κρίνεται ιδιαίτερα µεγάλης σηµασίας. 

Τα παραδείγµατα διεθνώς δείχνουν εντυπωσιακές επιτυχίες στις εγκαταστάσεις 
και χρήσεις Σ∆ΕΠ συστηµάτων καθώς πολλές εταιρείες που υιοθέτησαν Σ∆ΕΠ 
συστήµατα ανέβασαν κατακόρυφα την παραγωγικότητα, αλλά και τραγικές 
αποτυχίες. Χαρακτηριστικό των συστηµάτων αυτών είναι η εξαιρετική πολύπλοκη 
και µε µεγάλο ρίσκο εγκατάσταση.  

Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη µεθοδολογίας και 
αντίστοιχης εφαρµογής η οποία θα απλουστεύσει τη διαδικασία εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 
συστηµάτων και η οποία αποτελεί έναν οδηγό για την οµάδα έργου (σύµβουλοι) που 
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θα πραγµατοποιήσει την εγκατάσταση καθώς και µια γέφυρα επικοινωνίας ανάµεσα 
στον υπεύθυνο έργου και τους συµβούλους  

Ο µεθοδολογικός πυρήνας της µεθοδολογίας είναι βασισµένος στις αρχές της 
∆ιαχείρισης Έργων Καθοδηγούµενης από Στόχους – ∆ΕΚΣ. Χαρακτηριστικό των 
περισσότερων οργανωτικών αλλαγών είναι ότι τείνουν όλο και περισσότερο να 
διασχίσουν τα όρια µεταξύ των πειθαρχιών, των διαφορετικών τµηµάτων ή ακόµη και 
των επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ριζική αναδιάρθρωση. Η µέθοδος 
∆ΕΚΣ επιλέχθηκε ως ελλοχεύουσα έννοια και φιλοσοφία της µεθοδολογίας 
διαχείρισης έργων, καθώς παρέχει έναν τρόπο εστίασης των αλλαγών προς έναν 
προκαθορισµένο στόχο. 

Στο στάδιο αυτό πρόκειται να αναπτυχθεί η µεθοδολογία διαχείρισης του έργου 
υλοποίησης εγκατάστασης ενός συστήµατος Σ∆ΕΠ. Η ανάλυση της µεθοδολογίας θα 
γίνει µε δοµηµένο τρόπο ως ακολούθως: 

• ανά στάδιο του έργου υλοποίησης  

• ανά διαχειριστικό επίπεδο  

• ανά πεδίο διαχείρισης  

Η µεθοδολογία έχει αναπτυχθεί µε κύριους στόχους:  

● Να ενισχύσει τον υπεύθυνο του Έργου εγκατάστασης στους τρεις βασικούς 
του στόχους, δηλ: 

o να παραδώσει έγκαιρα τo project (on Time), 

o µέσα στα όρια του διαθέσιµου προϋπολογισµού (within Budget),  

o διατηρώντας τον πελάτη ικανοποιηµένο (Customer Satisfaction). 

● Να είναι εύκολη στην εφαρµογή της και λιτή σε απαιτήσεις ανθρωποχρόνου 
(Η εµπλοκή για τα συνήθη έργα να είναι µικρότερη ή ίση του ενός 
ανθρωποµήνα και γύρω στο 10% της συνολικής προσπάθειας που απαιτείται 
για την υλοποίηση). 

● Να παρέχει ένα πρότυπο επίπεδο ποιότητας και τυποποίησης διαδικασιών 
ελέγχου και εκτέλεσης, ξεκινώντας από τη φάση της Πώλησης και 
προχωρώντας στη φάση της Υλοποίησης του έργου. 

● Να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία (i.e. doc, xls, mpp) για τον ∆ιαχειριστή 
του Έργου στους τοµείς της ∆ιοίκησης, της Τεχνικής Εκτέλεσης και της 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του έργου. 

● Να προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου εγκατάστασης. 

Αναλυτικά οι κατηγορίες µελών που εµπλέκονται στην υλοποίηση του έργου της 
εγκατάστασης είναι οι εξής: 

● Επικεφαλής του έργου 

Είναι τα υψηλά στελέχη της διοίκησης που είναι υπεύθυνα για την επιτυχία 
του έργου της εγκατάστασης και αντιπροσωπεύουν τις εταιρείες τους στις 
συναντήσεις της οργανωτικής επιτροπής για να χειριστούν θέµατα και να 
αντιµετωπίσουν προβλήµατα τα οποία δεν είναι ανατεθειµένα στους 
∆ιαχειριστές έργου, όπως παρεκτάσεις, βασικές αποκλίσεις ή αποδοχές 
οικονοµικών ή άλλων παραγόντων των ενεργειών. 

● ∆ιαχειριστές έργων 
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Είναι οι υπεύθυνοι του έργου ώστε αυτό να παραδοθεί έγκαιρα, µέσα στα όρια 
του διαθέσιµου προϋπολογισµού και διατηρώντας τον πελάτη ικανοποιηµένο. 
∆ηµιουργούν το πλάνο του έργου και συντονίζουν τις οµάδες υλοποίησης. 
Αντιµετωπίζουν τα εµπόδια και τις δυσκολίες που συναντώνται κατά τη 
διάρκεια της εγκατάστασης. Οργανώνουν την παράδοση και την αποδοχή των 
παραδοτέων. Εξασφαλίζουν την ορθή επικοινωνία µεταξύ των οµάδων και 
των εταιρειών. ∆ιαχειρίζονται τα οικονοµικά ζητήµατα σύµφωνα µε το 
συµβόλαιο. 

● Σύµβουλοι και ανώτεροι σύµβουλοι (seniors) για κάθε ενότητα 

Σκοπός τους είναι η βελτιστοποίηση της παραµετροποίησης του Σ∆ΕΠ 
συστήµατος βάση των αναγκών του πελάτη, η ενσωµάτωση των ενότητων και 
η µεταξύ τους σύνδεση. Εκτελούν τις διαδικασίες ελέγχου και εκπαιδεύουν 
τους βασικούς χρήστες (key users). 

Από πλευράς του πελάτη και για κάθε τµήµα: 

● Λήπτες αποφάσεων (decision makers) 

Έχουν πλήρη γνώση όλων των διαδικασιών του τµήµατός τους και πώς αυτές 
συνδέονται µε τις διαδικασίες των άλλων τµηµάτων. Μαζί µε τους βασικούς 
χρήστες αναλύουν τις απαιτήσεις του τµήµατος στους συµβούλους. Εκτιµούν 
τις προτεινόµενες λύσεις, αποφασίζουν για την βέλτιστη και είναι οι 
υπεύθυνοι για την αποδοχή της όσον αφορά το τµήµα που αντιπροσωπεύουν. 

● Βασικοί χρήστες 

Γνωρίζουν επίσης τις διαδικασίες του τµήµατος και σε συνεργασία µε τους 
συµβούλους κρίνουν τις προτεινόµενες λύσεις µέσα από ελέγχους και 
προτείνουν την καταλληλότερη στον λήπτη απόφασης. Εκπαιδεύονται πάνω 
στο Σ∆ΕΠ σύστηµα και συµµετέχουν στην παραµετροποίησή του και στην 
προετοιµασία των παραδοτέων. ∆ιαχειρίζονται την εισαγωγή των δεδοµένων 
και εκπαιδεύουν τους τελικούς χρήστες. 

● ∆ιαχειριστής ∆εδοµένων 

∆ιαχειρίζονται θέµατα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισµό, το δίκτυο και τη 
βάση δεδοµένων. 

Σκοπός της Μεθοδολογίας ΜοΠΕ είναι να παρέχει την δυνατότητα στον  
διαχειριστή έργου (Project Manager) να δηµιουργεί  όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
την οµαλή διαχείριση και υλοποίηση του έργου και να καθοδηγεί τον σύµβουλο 
(consultant) κατά την υλοποίηση έργων ανάλυσης και µοντελοποίησης 
επιχειρηµατικών λειτουργιών και εγκατάστασης συστήµατος επιχειρησιακών πόρων 
(Σ∆ΕΠ). 

Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται τα βασικά στάδια που προτείνει η παρούσα 
µεθοδολογία υλοποίησης µιας ολοκληρωµένης εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ. Το πρώτο 
στάδιο της προώθησης και των βηµάτων προετοιµασίας έχει απεικονιστεί για λόγους 
συνέχειας και απλά περιλαµβάνει ενέργειες που προηγούνται της όλης διαδικασίας 
εγκατάστασης. 
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Σχ. 4.2 Βασικά Στάδια Μεθοδολογίας Υλοποίησης Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 

 
 
 

4.2.1 Πρόταση 
 

4.2.1.1 Σχεδιασµός και καθορισµός της σφαίρας δραστηριοτήτων 

Η διαχείριση σκοπιµότητας του έργου της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ (project 
scope management) περιλαµβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι το έργο θα συµπεριλαµβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες, και 

Προώθηση και Βήµατα Προετοιµασίας 

Συµβόλαιο 
 
Οριστικοποίηση των σχεδιασµένων διαδικασιών 
 
 

 
Πρόταση 
 
Σχεδιασµός σφαίρας δραστηριοτήτων 
Σχεδιασµός Έργου 
Μη τυπικοί όροι και συνθήκες 
Σχεδιασµός πόρων 
Αποτίµηση Κόστους – Προϋπολογισµού 
Απόκτηση και Ανάθεση Προσωπικού 
Πλάνο Επικοινωνίας και Αναφορά Απόδοσης 
∆ιαχείριση Κινδύνων 

Υλοποίηση 
 
Εκτέλεση του πλάνου του έργου 
∆ιαχείριση εγγράφων, αρχείων και παραδοτέων 
Γενική µεταβολή του ελέγχου 
Προεπισκόπηση της ποιότητας και του ελέγχου  
Τελική Αναφορά Απόδοσης 

Περάτωση 
 
∆ιοικητική περάτωση 
Κλείσιµο Συµβολαίου 
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µόνο αυτές, ώστε να ολοκληρωθεί µε επιτυχία. Αξιοποιώντας τις βασικές αρχές της 
∆ΕΚΣ ο διαχειριστής καταγράφει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, 
εστιάζοντας προς το αποτέλεσµα και προχωρώντας προς την αρχή. Τα ερωτήµατα 
που καλείται να απαντήσει αφορούν στο χρόνο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, 
στον αριθµό των πόρων που θα δεσµευθούν τόσο από πλευράς του παροχέα του 
Σ∆ΕΠ όσο και από πλευράς της εταιρίας πελάτη, στην απόδοση αρµοδιοτήτων και 
διακριτών ρόλων σε κάθε ένα από τα µέλη της οµάδας έργου µε ιδιαίτερη αναφορά 
στους συµβούλους, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν 
στην πρόοδο του έργου και θα αποδοθούν αναλυτικότερα σε επόµενο βήµα της 
µεθοδολογίας, στο κόστος του έργου καθώς και στις καταγεγραµµένες απαιτήσεις 
(ανάγκες) των συµµετεχόντων στο έργο. 

Το έργο θα είναι επιτυχηµένο εάν η εγκατάσταση του Σ∆ΕΠ έχει γίνει µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να υποστηρίζει τους στόχους και τους σκοπούς της εταιρίας µέσα στα 
χρονικά περιθώρια που θα καθοριστούν. 

Το αποτέλεσµα του σχεδιασµού της σφαίρας δραστηριοτήτων είναι η επίσηµη 
και αναλυτική έκθεση της σφαίρας αυτής. Η έκθεση αυτή θα αποτελεί την βάση για 
τις µελλοντικές αποφάσεις σε σχέση µε το έργο, καθώς επίσης και την βάση για 
εδραίωση και την ανάπτυξη κοινής κατανόησης της σφαίρας δραστηριοτήτων του 
έργου από τους µετόχους. 

Τα βήµατα που προτείνει η παρούσα µεθοδολογία, για τη δηµιουργία της έκθεσης 
που αποτελούν στην ουσία τα περιεχόµενά της είναι τα εξής: 

10. Ποια είναι η κατάσταση της εταιρείας πελάτη; 
Το πρώτο βήµα αποτελεί ουσιαστικά την ανάλυση της υπάρχουσας 
κατάστασης και του περιβάλλοντος της εταιρείας που θα εγκατασταθεί το 
Σ∆ΕΠ. Περιλαµβάνει την µελέτη σχετικά µε την οργανωτική δοµή της 
εταιρείας, το λογισµικό που χρησιµοποιεί µέχρι τώρα, την υποδοµή και το 
φυσικό περιβάλλον, την οργάνωση σχετικά µε τα θέµατα πληροφορικής 
(ύπαρξη αρµόδιας διεύθυνσης, αξιοποίηση τεχνολογίας από υπαλλήλους, 
υποστήριξη, κ.λπ.), τη στελέχωσή της.   

11. Ποια είναι η αιτία πραγµατοποίησης του έργου της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ; 
Στο συγκεκριµένο βήµα θα καταγράφονται και θα εντοπίζονται οι λόγοι για 
τους οποίους θα διευκολυνθεί η εταιρεία πελάτης από την υιοθέτηση ενός 
συστήµατος Σ∆ΕΠ (καλύτερος έλεγχος αποθεµάτων, σωστότερη οικονοµική 
διαχείριση, βελτιστοποίηση µεθόδων παραγωγής, κλπ.) 

12. Ποιοι οι αντικειµενικοί σκοποί του έργου;  
Θα εντοπιστεί και θα αναλυθεί ο σκοπός που η εταιρεία πελάτης θέλει να 
εγκαταστήσει το Σ∆ΕΠ σύστηµα (αναδιοργάνωση, βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας της εταιρείας πελάτη, αυτοµατοποίηση διαδικασιών κ.λπ.) και 
προκύπτει στην ουσία από τις αιτίες που αναλύονται στο προηγούµενο βήµα. 

13. Ποιες είναι οι ενότητες του Σ∆ΕΠ συστήµατος που θα εγκατασταθούν στην 
εταιρεία πελάτη; 
Θα γίνει συγκεκριµένη επιλογή των ενοτήτων του Σ∆ΕΠ  (ΟΙΚ, ∆ΙΑΧ, ΠΑΡ, 
ΑΠΟΘ, ΜΕΤΑΦ) οι οποίες θα εγκατασταθούν στην εταιρεία καθώς είναι το 
πιο πιθανό η εταιρεία πελάτης να µην χρειάζεται όλα τα κοµµάτια ενός Σ∆ΕΠ 
αλλά κάποια εξ’ αυτών.   
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14. Ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες για την ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης; 
Στο βήµα αυτό θα δοθεί µια σύντοµη περίληψη της περιγραφής της 
Υπηρεσίας καθώς και των απαραίτητων δραστηριοτήτων για την επιτυχή 
έκβαση της εγκατάστασης. Η αλληλουχία τους καθώς και πληροφορίες 
σχετικά µε την καθεµιά θα δοθεί σε επόµενο βήµα της µεθοδολογίας 
«Σχεδιασµός του Έργου». 

15. Υπάρχουν εξαιρέσεις µε βάση τη δοµή της εταιρείας πελάτη, του µεγέθους 
της και του προσωπικού; 
Είναι πολύ πιθανόν να χρειαστούν νέες προσλήψεις, αλλαγές στη δοµή της 
εταιρείας µε κατάργηση διευθύνσεων ή δηµιουργία νέων κ.λπ. µε στόχο να 
προσαρµοστεί η εταιρεία πελάτης στα νέα δεδοµένα που θα προκύψουν από 
την εγκατάσταση του Σ∆ΕΠ συστήµατος. 

16. Η απόδοση αρµοδιοτήτων σε κάθε ένα από τα µέλη που θα εµπλακούν στο 
έργο τόσο από πλευράς εταιρείας παρόχου όσο και από πλευράς εταιρείας 
πελάτη. 
Οι αρµοδιότητες που καθορίζονται µε βάση το ρόλο του καθενός στο έργο 
εγκατάστασης Σ∆ΕΠ και περιγράφονται αναλυτικά σε επόµενο βήµα της 
παρούσας µεθοδολογίας «Σχεδιασµός των Πόρων»). 

17. Ποια είναι η βάση του Συµβολαίου µεταξύ της εταιρείας παρόχου του Σ∆ΕΠ 
και της εταιρείας πελάτη; 
Σε περιπτώσεις Σ∆ΕΠ συστηµάτων εγκατάστασης είναι απαραίτητο το 
συµβόλαιο να περιλαµβάνει συγκεκριµένα τις ενότητες που θα 
εγκατασταθούν, τους ρόλους και τις αρµοδιότητες καθώς και τα χρονικά 
περιθώρια των δραστηριοτήτων, τα οποία καθορίζονται από το διαχειριστή µε 
τρόπο που περιγράφεται σε επόµενο κεφάλαιο. Είναι προφανές ότι στο παρόν 
στάδιο συµφωνείται η βάση του Συµβολαίου και όχι το ολοκληρωµένο 
έγγραφο. 

18. Αποδοχή των διαδικασιών και των κριτηρίων 

 

4.2.1.2 Σχεδιασµός του Έργου 

O σχεδιασµός του έργου θα πρέπει βασιζόµενος, όπως έχει προαναφερθεί, στη 
διαχείριση Έργων καθοδηγούµενη από στόχους (∆ΕΚΣ), να είναι εστιασµένος προς 
το αποτέλεσµα και εποµένως να περιλαµβάνει: 

● Οριοθετηµένες και συγκεκριµένες δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν µε σκοπό να παραχθούν τα µέσα που θα διατεθούν και τα 
οποία έχουν αναγνωριστεί από τις δοµές της ανάλυσης. Είναι ξεκάθαρο, σε 
αυτήν την διαδικασία, να καθοριστούν οι ενέργειες που απαιτούνται, έτσι 
ώστε να πραγµατοποιηθούν οι στόχοι του έργου.  

● Ακριβής αλληλουχία των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
υποστήριξη της µελλοντικής ανάπτυξης, η οποία θα είναι ρεαλιστική και 
εφικτή. 

● Σωστά υπολογισµένη χρονική διάρκεια, η οποία θα συµπεριλαµβάνει τον 
αριθµό των περιόδων που θα χρειαστούν, ώστε να ολοκληρωθεί κάθε 
αναγνωρισµένη δραστηριότητα. 
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● Ανάπτυξη του χρονοδιαγράµµατος. Αυτό σηµαίνει τον καθορισµό των 
ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων του έργου. 

Ο σχεδιασµός του έργου πραγµατοποιείται από τον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος 
καθοδηγείται από τα εξής βήµατα: 

● Αρχικοποίηση έργου και καθορισµός των βασικών στοιχείων του 

● ∆ηµιουργία της οµάδας υλοποίησης και ανάθεση αρµοδιοτήτων 

● Επιλογή των ενοτήτων του Σ∆ΕΠ που θα περιλαµβάνονται στο έργο 

● Καθορισµός λίστας εργασιών 

● ∆ηµιουργία αναφοράς κατανοµής πόρων (resource allocation sheet) 

● ∆ιαχείριση εγγράφων και παραδοτέων. 

 

Το πλάνο του έργου θα πρέπει να είναι δοµηµένο ανά ενότητα (module) 
εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ και ανά φάση (εκκίνηση, ανάλυση, υλοποίηση και 
ολοκλήρωση). Για αυτό κατά το σχεδιασµό αρχικά καθορίζονται, όπως 
προαναφέρθηκε,  οι ενότητες οι οποίες αφορούν στο έργο. Κάθε ενότητα 
περιλαµβάνει προδιαγεγραµµένες εργασίες οι οποίες και προστίθενται αυτόµατα στη 
λίστα δραστηριοτήτων του έργου. Στη συνέχεια καθορίζονται οι εργασίες που 
αφορούν το συγκεκριµένο έργο και σχηµατίζεται το διάγραµµα δραστηριοτήτων το 
οποίο παρέχει σχηµατική απεικόνιση του τρόπου σύνδεσης µεταξύ των εργασιών που 
πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατά την υλοποίηση του έργου, ανά ενότητα και φάση. 

 

 
Σχ. 4.3 ∆ιάγραµµα ∆ραστηριοτήτων Έργου Υλοποίησης Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 
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Η  αλληλουχία των εργασιών επιτυγχάνεται µε τον καθορισµό της εργασίας που 
προηγείται και της φάσης στην οποία ανήκει. 

Κάθε εργασία περιέχει πληροφορίες που αφορούν: 

● Στους στόχους και το αντικείµενο της καθώς και τις απαιτούµενες 
δραστηριότητες από πλευράς του πελάτη. 

● Στον οργανωτικό σχεδιασµό, καθώς κάθε εργασία ανατίθεται σε 
συγκεκριµένο άτοµο. 

● Στον χρονοπρογραµµατισµό και την αναφορά προόδου του έργου: 
καθορίζονται οι προγραµµατισµένες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της 
εργασίας, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται, τα κριτήρια σύµφωνα µε τα 
οποία η συγκεκριµένη εργασία θα θεωρηθεί ολοκληρωµένη και οι 
πραγµατικές ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης. 

● Στη διαχείριση πόρων, καθώς κάθε εργασία απαιτεί προδιαγεγραµµένους 
πόρους οι οποίοι µπορούν να τροποποιηθούν για το συγκεκριµένο έργο. 

● Στη διαχείριση κινδύνου, καθώς σηµειώνονται οι κίνδυνοι που ενέχει η 
υλοποίηση της συγκεκριµένης εργασίας τόσο σε γενικό επίπεδο, όσο και στο 
συγκεκριµένο έργο. 

● Στα παραδοτέα της εργασίας, σε όποιες βέβαια από τις εργασίες αυτές 
προκύπτει η έκδοση παραδοτέου. 

 

Πιο συγκεκριµένα, οι επικεφαλής του έργου συστήνουν την οµάδα υλοποίησης 
και ορίζουν το διαχειριστή έργου ο οποίος είναι υπεύθυνος να δηµιουργήσει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για την οµαλή διαχείριση και υλοποίηση του έργου. Η 
δηµιουργία του νέου έργου ακολουθεί τη µορφή οδηγού βηµάτων, ώστε να µπορεί ο 
διαχειριστής να καθοδηγηθεί µέσα από αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. 
Αναλυτικότερα: 

Βήµα 1
ο: Ο διαχειριστής έργου δηµιουργεί ένα νέο έργο στο σύστηµα εισάγοντας 

τα βασικά του στοιχεία τα οποία είναι: Ο πελάτης του έργου, ο τίτλος του έργου (αν 
υπάρχει), οι ενότητες του Σ∆ΕΠ που θα εγκατασταθούν, ο τύπος της επιχείρησης του 
πελάτη (Business Type), η ηµεροµηνία εκκίνησης, ηµεροµηνία αναµενόµενης λήξης 
του έργου και προβλεπόµενη διάρκεια, ο αριθµός των συµβούλων που θα 
χρησιµοποιηθούν και πιθανώς κάποια σχόλια για το έργο.  

Βήµα 2
ο: Ο διαχειριστής έργου επιλέγει από πίνακα διαθέσιµων συµβούλων 

(consultants), τους συµβούλους που θα ασχοληθούν µε το έργο δίνοντας τους έτσι 
δικαιώµατα πρόσβασης σε στοιχεία του έργου. 

Βήµα 3ο: Ο ∆ιαχειριστής ετοιµάζει τη λίστα µε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν 
στο έργο (Project Task List). Όπως προαναφέρθηκε, η λίστα εργασιών ενός έργου 
βασίζεται σε προδιαγεγραµµένες εργασίες (predefined tasks) που είναι  

1) συνδεδεµένες µε την ενότητα (module based): δηλαδή κάθε ενότητα του Σ∆ΕΠ 
απαιτεί συγκεκριµένες εργασίες και  

2) κατανεµηµένες χρονικά σε φάσεις (time phased): ένα έργο εγκατάστασης 
Σ∆ΕΠ χωρίζεται σε φάσεις. Κάθε εργασία ανήκει σε συγκεκριµένη φάση του 
έργου.  
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Επιπλέον οι εργασίες µπορεί να συνδέονται µεταξύ τους µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
για να αρχίσει µια εργασία πρέπει να τελειώσει µια άλλη. Η σχέση των εργασιών 
τόσο µεταξύ τους όσο και µε τις ενότητες και τις φάσεις του έργου αποτυπώνεται στο 
σχήµα 4.3. 

Κάθε προδιαγεγραµµένη εργασία (predefined task) συνοδεύεται από διάφορες 
πληροφορίες όπως:  

● Περιγραφή της εργασίας  

● Παραδοτέα της εργασίας 

Ο διαχειριστής έχει δικαίωµα να αλλάξει την περιγραφή εργασίας και τα 
παραδοτέα της, ενώ µπορεί να προσθέσει επιπλέον σχόλια.  

Επιπλέον µπορεί να αφαιρεί µια προδιαγεγραµµένη εργασία από τη λίστα και να 
προσθέτει µια νέα εργασία στη λίστα (µε όλες τις συνοδευόµενες πληροφορίες). Η 
νέα εργασία θα αφορά στο συγκεκριµένο έργο. 

Οι προδιαγεγραµµένες εργασίες που προτείνονται από την παρούσα µεθοδολογία 
για το έργο της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ ανά φάση που θα υλοποιήσουν οι 
Σύµβουλοι µε την καθοδήγηση του ∆ιαχειριστή έργου και σύµφωνα µε το 
οργανόγραµµα και το πλάνο επικοινωνίας που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, είναι 
οι εξής: 

Φάση  
Εκκίνησης 

Σχεδίαση ∆ιαγράµµατος Έργου 

Φάση  
Ανάλυσης 

∆ηµιουργία Τεύχους Ανάλυσης 

Οργάνωση εφαρµογής 

∆ιοίκηση αποθηκών 

Παραστατικά ειδών 

Μεταφορά λογιστικού σχεδίου 

Συναλλασσόµενοι 

Πελάτες 

Προµηθευτές 

∆ιαχείριση προµηθειών  

Πωλήσεις & διανοµές 

∆ιαχείριση πωλητών & αντιπρόσωπων 

Τιµοκατάλογοι ειδών 

Κοστολόγηση 

Αξιόγραφα 

Χρηµατοοικονοµικά παραστατικά 

Γενική & αναλυτική λογιστική 

Μεταφορές παραστατικών 

Μεταφορές ποσών λογαριασµών 

∆ιαχείριση πάγιων 

Εφοδιαστική αποθηκών - γεωγραφία 

Εφοδιαστική αποθηκών - διαχείριση 

Εφοδιαστική αποθηκών - σύνδεση µε εµπορικό 

Ασύρµατη διαχείριση 

Παρεχόµενες υπηρεσίες (3rd party logistics) 

∆ιοίκηση παραγωγής 

Φάση  
Υλοποίησης 

Σύνδεση παραγωγής µε αποθήκη – εφοδιαστική 

Φάση 
Ολοκλήρωσης 

Φυσική Απογραφή Θέσεων 

Πιν. 4.1 Προδιαγεγραµµένες Εργασίες ΜοΠΕ 
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Αναλυτικά το αντικείµενο, τα παραδοτέα (όπου υπάρχουν), τα βοηθητικά έντυπα 
& εργαλεία (όπου χρειάζονται), τα κριτήρια ολοκλήρωσης της εργασίας, οι ενέργειες 
από πλευράς πελάτη καθώς και οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι για κάθε εργασία φαίνονται 
στο Παράρτηµα Γ. Επιπλέον στο παράρτηµα ∆ παρουσιάζονται και οι χρόνοι έναρξης 
και λήξης των εργασιών, η διάρκεια τους και η αλληλουχία υλοποίησής τους.  

Βήµα 4
ο: Ο διαχειριστής ετοιµάζει την αναφορά κατανοµής πόρων (resource 

allocation sheet) του έργου. 

Η αναφορά αυτή, βασίζεται σε ένα πρότυπο (template) που είναι δηµιουργηµένο 
σε Excel. O διαχειριστής έργου µεταβάλλει τα δεδοµένα του αρχείου συµπληρώνει 
τους εκτιµώµενους χρόνους και δηµιουργεί µε αυτό τον τρόπο την αναφορά 
κατανοµής πόρων του έργου. Το βήµα αυτό περιγράφεται εκτενώς στην αντίστοιχη 
ενότητα («Σχεδιασµός Πόρων - Σχεδιασµός πόρων εξοπλισµού και εφοδίων»).  

Βήµα 5
ο: Σε αυτό το βήµα ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να καταστρώσει 

πρότυπα παραδοτέων, ενηµερωτικών, αναφορών και γενικότερων εγγράφων που θα 
χρειαστούν στην πορεία του έργου. Η λειτουργικότητα του βήµατος αυτού θα 
περιγραφεί λεπτοµερώς σε επόµενο στάδιο της µεθοδολογίας («Εκτέλεση του 
Πλάνου του Έργου»). 

 

4.2.1.3 Μη τυπικοί όροι και συνθήκες 

Εφόσον όλη η δοµή της διαχείρισης έργου είναι βασισµένη σε τυπικές 
διαδικασίες και µεθόδους, κάθε απόκλιση θα πρέπει να εντοπιστεί και να αναφερθεί. 
Είναι δεδοµένο ότι σε τέτοια έργα εγκατάστασης Σ∆ΕΠ θα υπάρχουν αποκλίσεις που 
έχουν να κάνουν µε εταιρείες-πελάτες διαφορετικού αντικειµένου και 
δραστηριοτήτων, διαφορετικής διάρθρωσης, λειτουργιών, κ.λπ. 

∆εδοµένου ότι ο διαχειριστής έχει την ελευθερία να δηµιουργήσει εκ του µηδενός 
εργασίες καθώς και νέα αρχεία και πρότυπα παραδοτέων,  δίνεται η δυνατότητα 
απόκλισης από τις τυπικές διαδικασίες µε τη δηµιουργία ειδικών εργασιών από το 
διαχειριστή, που περιλαµβάνονται µόνο στο συγκεκριµένο έργο και τη δυνατότητα 
δηµιουργίας κατηγορίας εγγράφων ή προτύπων µη συµπεριλαµβανοµένων στις 
τυπικές µεθόδους. 

 

4.2.1.4 Σχεδιασµός Πόρων 

Ο Σχεδιασµός Πόρων, ο οποίος συνοδεύει τον σχεδιασµό του έργου είναι 
δοµηµένος µε τέτοιον τρόπο ώστε να αναγνωρίζει τις ανάγκες του έργου, µε σκοπό να 
εδραιώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την απόκτηση των απαραίτητων 
πηγών, της ∆ιοίκησης και την συνειδητοποίηση των πόρων που έχει στην διάθεσή 
του ο υπεύθυνος του έργου υλοποίησης της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ. Ο σχεδιασµός 
αυτός θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει: 

● Την ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

● Την Οργανωτική ∆οµή 

● Τον σχεδιασµό των πόρων, του εξοπλισµού και των εφοδίων 
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Ο σχεδιασµός των πόρων επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία της αναφοράς 
κατανοµής πόρων του έργου.  

 

∆ιαχείριση ανθρώπινων πόρων 

Αναλυτικά οι κατηγορίες των µελών που εµπλέκονται στην υλοποίηση του έργου 
υλοποίησης της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ και περιγράφηκαν παραπάνω, έχουν τις 
ακόλουθες αρµοδιότητές: 

● Επικεφαλής του έργου 

Ο ρόλος των επικεφαλής τόσο από την πλευρά της εταιρείας – παρόχου του 
Σ∆ΕΠ όσο και από την πλευρά της εταιρείας – πελάτη είναι να χειρίζονται 
θέµατα και να αντιµετωπίζουν προβλήµατα τα οποία ξεφεύγουν από τις 
αρµοδιότητες των ∆ιαχειριστή του έργου υλοποίησης της εγκατάστασης του 
Σ∆ΕΠ, όπως οι υπογραφές του Συµβολαίου και της Σύµβασης που περιέχει το 
πλάνο του έργου, η έγκριση των µελών των οµάδων που θα αξιοποιηθούν 
εκατέρωθεν για την υλοποίηση του έργου, η έγκριση τροποποιήσεων στον 
προϋπολογισµό κατά την πρόοδο του έργου, η έγκριση γενικότερων 
τροποποιήσεων που µπορεί να προκύψουν από καθυστερήσεις στο 
χρονοδιάγραµµα του έργου, η έγκριση ή παρακολούθηση επικείµενης 
αναδιάρθρωσης τµηµάτων της εταιρείας – πελάτη, η παρακολούθηση και 
έγκριση των αναφορών προόδου και απόδοσης του έργου κ.λπ. 

● ∆ιαχειριστές έργων 

Ο διαχειριστής έργου είναι ο υπεύθυνος της οµάδας έργου που έχει αναλάβει 
την υλοποίηση της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ. Ο ρόλος του είναι ο 
σηµαντικότερος καθώς διαµορφώνει το πλάνο του έργου, το σχεδιασµό των 
πόρων, την κατανοµή ρόλων και αρµοδιοτήτων, τον σχεδιασµό των 
δραστηριοτήτων κ.λπ. Επιπλέον ο διαχειριστής µε τη βοήθεια της διαχείρισης 
κινδύνου που περιγράφεται σε επόµενο στάδιο της µεθοδολογίας προσπαθεί 
να προβλέψει ενδεχόµενους κινδύνους, ή σε περίπτωση που τελικά 
προκύψουν, να τους αντιµετωπίσει µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο µε 
στόχο να περιοριστεί οποιαδήποτε υστέρηση του χρονοδιαγράµµατος ή 
απόκλιση από τον αρχικό προϋπολογισµό που περιγράφεται στο συµβόλαιο. 
Ταυτόχρονα ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία των 
αναφορών προόδου και την έγκριση και παραδοχή τους από τους επικεφαλής. 
Για το σκοπό αυτό έχει την ευθύνη της ορθής επικοινωνίας µεταξύ των δύο 
εµπλεκόµενων εταιρειών και τη σωστή συνεργασία µεταξύ τους. 

Με βάση τις παραπάνω αρµοδιότητες, ο διαχειριστής: 

o Αναγνωρίζει τις ανάγκες σε Ανθρώπινο ∆υναµικό για κάθε στάδιο της 
ροής της εργασίας του έργου.  

o Προσδιορίζει τον τύπο, τα νούµερα  και τα προσόντα που απαιτούνται και 
συσχετίζονται σε κάθε στάδιο του έργου. 

o Προσδιορίζει τις αρµοδιότητες για κάθε ρόλο. 

o Εδραιώνει τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης κάθε ενέργειας και 
δραστηριότητας στην υλοποίηση της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ 
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o Επισηµαίνει κάθε συνθήκη ή περιορισµό 

● Σύµβουλοι και ανώτεροι σύµβουλοι (seniors) για κάθε ενότητα 

Οι Σύµβουλοι αποτελούν τον πυρήνα της οµάδας έργου, οργανώνονται και 
καθοδηγούνται από το διαχειριστή και αναλαµβάνουν τη σωστή 
παραµετροποίηση του Σ∆ΕΠ ανάλογα µε τις ενότητες που θα επιλεχθούν και 
µε βάση το είδος και τη δοµή της εταιρείας – πελάτη. Εκτελούν τις 
δραστηριότητες που καθορίζονται από το διαχειριστή έργου και εκπαιδεύουν 
τους βασικούς χρήστες (key users). Οι Σύµβουλοι βρίσκονται κυρίως στο 
χώρο της εταιρείας – πελάτη. 

Από πλευράς του πελάτη και για κάθε τµήµα: 

● Λήπτες αποφάσεων (decision makers) 

Οι λήπτες αποφάσεων είναι στελέχη της εταιρείας πελάτη (προϊστάµενοι 
τµηµάτων, έµπειροι υπάλληλοι κ.λπ.) οι οποίοι γνωρίζουν άπταιστα όλες τις 
διαδικασίες και λειτουργίες του τµήµατος που εκπροσωπούν και τον τρόπο 
διασύνδεσής τους µε τις λειτουργίες των άλλων τµηµάτων. Συνεργάζονται µε 
τους βασικούς χρήστες ώστε να τροφοδοτήσουν τους συµβούλους, που 
παραµετροποιούν το Σ∆ΕΠ, µε τις βασικές απαιτήσεις του τµήµατος. 
Επιπλέον, εκτιµούν τις προτεινόµενες λύσεις και εφαρµογές που 
εγκαθίστανται κατά την πρόοδο του έργου, αποφασίζουν για την βέλτιστη και 
είναι οι υπεύθυνοι για την αποδοχή τους όσον αφορά στο τµήµα που 
αντιπροσωπεύουν. 

● Βασικοί χρήστες 

Ο ρόλος των βασικών χρηστών όπως έχει προκύψει από την περιγραφή είναι 
να ενηµερώνουν τους λήπτες αποφάσεων για τυχόν προβλήµατα που 
παρουσιάζονται από ελλιπείς λύσεις εκ µέρους των Συµβούλων ή ακόµα και 
να προτείνουν ορθότερες λύσεις. Επιπλέον εκπαιδεύονται πάνω στο Σ∆ΕΠ 
από τους Συµβούλους µε βάση τις απαιτήσεις που τους έχουν τροφοδοτήσει 
και συµµετέχουν τόσο στην παραµετροποίηση που κατά κύριο ρόλο 
πραγµατοποιείται από τους Συµβούλους όσο και στην προετοιµασία των 
παραδοτέων. Τέλος εισάγουν δεδοµένα στο σύστηµα και κάνουν ελέγχους για 
τη σωστή λειτουργία αυτού, ενώ επωµίζονται και το ρόλο του εκπαιδευτή των 
υπολοίπων τελικών χρηστών της εταιρείας – πελάτη στο σύστηµα Σ∆ΕΠ που 
εγκαταστάθηκε. 

● ∆ιαχειριστής ∆εδοµένων 

Ο ∆ιαχειριστής δεδοµένων του έργου της υλοποίησης της εγκατάστασης 
αναλαµβάνει ζητήµατα που προκύπτουν σχετικά µε τον Τεχνικό Εξοπλισµό 
της εταιρείας – πελάτη (ελλείψεις σε λογισµικό, σε θέσεις εργασίας, στις 
ανάγκες σε δίκτυο που προκύπτουν από την εγκατάσταση του Σ∆ΕΠ 
συστήµατος καθώς και σε οποιεσδήποτε αλλαγές στη βάση δεδοµένων που 
οφείλονται σε προσαρµογή του συστήµατος σε κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες της 
εταιρείας – πελάτη). 

 

Οργανωτική ∆οµή 
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Ο ∆ιαχειριστής Έργου αφού αναγνωρίσει τις ανάγκες σε ανθρώπινο ∆υναµικό, 
αναθέσει ρόλους – αρµοδιότητες όσον αφορά στο Έργο, θα πρέπει να καταγράψει την 
µεταξύ τους σχέση. Το οργανόγραµµα για το έργο της υλοποίησης της εγκατάστασης 
ενός Σ∆ΕΠ συστήµατος που προτείνει η παρούσα µεθοδολογία διαµορφώνεται ως 
ακολούθως: 

 
Σχ. 4.4 Οργανόγραµµα Έργου Υλοποίησης Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 

 

Στα περισσότερα έργα, το µεγαλύτερο µέρος του οργανωτικού Σχεδιασµού 
επιτελείται στα αρχικά στάδια του έργου. Παρόλα αυτά  τα αποτελέσµατα αυτής της 
διαδικασίας θα πρέπει να εξετάζονται συχνά σε όλη την διάρκεια του έργου µε σκοπό 
να διασφαλιστεί η επιτυχία του. Αν η αρχική οργάνωση δεν είναι πλέον 
αποτελεσµατική, θα πρέπει να αναθεωρηθεί έγκαιρα. Το πλάνο επικοινωνίας που 
συνοδεύει το οργανόγραµµα παρουσιάζεται σε επόµενη παράγραφο. 

 

Σχεδιασµός των πόρων, εξοπλισµού και εφοδίων 

Περιλαµβάνει: 

• Την κατανοµή των ανθρωπίνων πόρων 

• Την αναγνώριση των βασικών εφοδίων που απαιτούνται σε κάθε στάδιο της 
ροής της εργασίας της υλοποίησης της εγκατάστασης (λογισµικό, ανάγκες σε 
εξοπλισµό, χώρο εγκατάστασης στην εταιρεία – πελάτη κλπ). 

Λήπτες Αποφάσεων 

Επικεφαλής Παρόχου Σ∆ΕΠ  

∆ιαχειριστής  

Σύµβουλος 1 Σύµβουλος 2 Σύµβουλος N 

∆ιαχειριστής ∆εδοµένων 

Βασικοί Χρήστες 

. . . . . 

. 

Επικεφαλής Πελάτη Σ∆ΕΠ  

Εταιρεία 
Παρόχου 

Εταιρεία 
Πελάτη 
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• Προσδιορίζει τον τύπο, τα νούµερα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
απαιτούνται και συσχετίζονται µε το έργο κατά περίπτωση, σε συνεργασία µε 
τους βασικούς χρήστες και τους διαχειριστές. 

• Καθορίζει τα τεχνικά πρότυπα σε περίπτωση που έχουν προσδιοριστεί 
ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισµό. 

Οργανώνεται και υλοποιείται µε τη συµπλήρωση των απαιτούµενων πόρων τόσο 
κάθε εργασίας ξεχωριστά όσο και του έργου συνολικά στην αναφορά κατανοµής 
πόρων όπως αυτή παρατίθεται στη συνέχεια και ανά φάση (εκκίνηση, ανάλυση, 
υλοποίηση και ολοκλήρωση) βάση της οποίας είναι δοµηµένο και το πλάνο του έργου 
της υλοποίησης της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ. Ένα παράδειγµα αναφοράς κατανοµής 
πόρων φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί (Σχ. 4.5). 

Η αναφορά κατανοµής πόρων του έργου της υλοποίησης της εγκατάστασης ενός 
Σ∆ΕΠ περιγράφει τους εκτιµώµενους ανθρωποχρόνους ανά εργασία και ρόλο των 
µελών της οµάδας υλοποίησης του έργου. Ο διαχειριστής έργου στηρίζεται σε µία 
βασική µορφή excel αρχείου και µεταβάλλει τα δεδοµένα του, συµπληρώνει τους 
εκτιµώµενους χρόνους και δηµιουργεί µε αυτό τον τρόπο την αναφορά κατανοµής 
πόρων του έργου. 

 

 

 
Σχ. 4.5 Αναφορά Κατανοµής Πόρων 

 

4.2.1.5 Αποτίµηση κόστους – προϋπολογισµού  

Η αποτίµηση κόστους αφορά την ανάπτυξη µιας µεθόδου προσέγγισης του 
κόστους (δηλαδή αποτιµά το κόστος των µέσων που απαιτούνται για να 
πραγµατοποιηθούν οι ενέργειες του έργου της υλοποίησης της εγκατάστασης του 
Σ∆ΕΠ συστήµατος.). Η προτεινόµενη µεθοδολογία δίνει τη δυνατότητα στο 
διαχειριστή να υιοθετήσει µία από τις γνωστές χρηµατοοικονοµικές µεθόδους 
αποτίµησης κόστους καθώς και κατάστρωσης προϋπολογισµού και δε φιλοδοξεί να 
αντικαταστήσει το χρηµατοοικονοµικό τµήµα µιας εταιρίας. Προτείνει όµως µετά 
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από σχετική µελέτη του αντικειµένου, τα πεδία που πρέπει να συµπεριλάβει ο 
διαχειριστής σε συνεργασία προφανώς µε το οικονοµικό τµήµα της εταιρείας, ώστε ο 
προϋπολογισµός για το έργο της υλοποίησης της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ να είναι 
όσο το δυνατόν πληρέστερος και ρεαλιστικός.  

Όταν πραγµατοποιείται το έργο µετά από την ανάθεση του συµβολαίου, τότε 
κρίνεται απαραίτητο να γίνει διαχωρισµός της αποτίµησης κόστους από τον 
προϋπολογισµό. Η αποτίµηση του κόστους αφορά στην ανάπτυξη µιας µεθόδου 
αξιολόγησης του πιο πιθανού ποσοτικού αποτελέσµατος. ∆ηλαδή πόσο θα κοστίσει 
στην εταιρία - πάροχο που έχει αναλάβει το έργο της εγκατάστασης η παροχή του 
προϊόντος - λογισµικού (των ενοτήτων του συστήµατος Σ∆ΕΠ που θα 
εγκατασταθούν) και της υπηρεσίας που εµπλέκεται στο έργο (υπηρεσίες 
εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ και συµβουλευτικές υπηρεσίες). Ο Προϋπολογισµός είναι 
µια επιχειρηµατική απόφαση, δηλαδή το ποσό µε το οποίο θα χρεωθεί η εταιρία - 
πελάτης µε το λογισµικό και τις υπηρεσίες. 

Η αποτίµηση του κόστους αναγνωρίζει και λαµβάνει υπόψη της διάφορες 
εναλλακτικές τιµές κόστους. Για παράδειγµα, σε πολλές περιπτώσεις η πρόσθετη 
εργασία κατά την διάρκεια της φάσης σχεδιασµού του έργου της υλοποίησης της 
εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ υιοθετείται µε σκοπό να µειωθεί το κόστος της 
παραγωγικής φάσης. Η διαδικασία της αποτίµησης κόστους θα πρέπει να εξετάσει αν 
το κόστος από την επιπρόσθετη εργασία σχεδιασµού θα αντισταθµιστεί από τα 
αναµενόµενα έσοδα. 

O προϋπολογισµός κόστους λειτουργεί µε σκοπό να καταµερίσει το συνολικό 
κόστος, εκτιµώντας κάθε µέρος της ατοµικής εργασίας, καθιερώνοντας µε αυτόν τον 
τρόπο  µια βασική γραµµή κόστους, ώστε να είναι εφικτή η µέτρηση της απόδοσης 
του έργου. 

Με σκοπό να ελεγχθεί ο πιο επικερδής τρόπος για την ολοκλήρωση του έργου της 
υλοποίησης εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ, ο διαχειριστής έργου, σε συνεργασία µε το 
οικονοµικό τµήµα της εταιρίας-παρόχου του Σ∆ΕΠ, θα πρέπει να καταρτίσει 
προϋπολογισµό για τα εξής: 

● Υλικοτεχνικό εξοπλισµό αν απαιτηθεί 

● Άδειες 

● Λογισµικό 

● Τεχνική υποστήριξη 

● Έξοδα 

● ∆ιάφορα άλλα 

Θα πρέπει, επίσης, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: 

● Κόστος 

● Μεικτό κέρδος 

● Τιµή πώλησης 

4.2.1.6 Απόκτηση  και Ανάθεση Προσωπικού 

 Μέσω του Οργανωτικού Σχεδιασµού, ο διαχειριστής του έργου της υλοποίησης 
της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ αναλαµβάνει, µε βάση τις ανάγκες σε ανθρώπινο 
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∆υναµικό και τους ρόλους – αρµοδιότητες που έχει αναθέσει σε προηγούµενο βήµα 
της µεθοδολογίας, να αποδώσει τους ρόλους σε συγκεκριµένα πρόσωπα.  

Ουσιαστικά, σε αυτό το στάδιο εξετάζεται και η ενδεχόµενη απόκτηση 
προσωπικού. Η απόκτηση προσωπικού έχει ως στόχο την απόκτηση των αναγκαίων 
ανθρωπίνων πόρων (ατόµων ή οµάδων) οι οποίοι θα εργάζονται πάνω στο έργο. Σε 
πολλές περιπτώσεις, οι κατάλληλες πηγές µπορεί να µην είναι διαθέσιµες και έτσι η 
διοικητική οµάδα του έργου θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πηγές που είναι 
διαθέσιµες  θα µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του έργου. 

Ο προσδιορισµός των προσώπων γίνεται σε συνεργασία µε το τµήµα 
Ανθρώπινων Πόρων της εταιρείας – παρόχου και της εταιρείας – πελάτη. Τα άτοµα 
αυτά ή οι οµάδες που θα επιλεχθούν µπορεί να είναι µέλη των εταιριών που 
εµπλέκονται  στο έργο ή µπορεί να είναι εξωτερικοί συνεργάτες. 

 

4.2.1.7 Πλάνο Επικοινωνίας και αναφορά απόδοσης    

Η διαδικασία Επικοινωνίας του έργου υλοποίησης της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ 
περιλαµβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και 
κατάλληλη συλλογή, διάδοση, αποθήκευση και µέγιστη µετάδοση της γνώσης του 
έργου. 

Το Πλάνο Επικοινωνίας έχει ως σκοπό να καθορίσει τις ανάγκες των επικεφαλής 
και των µετόχων για επικοινωνία και πληροφόρηση, δηλαδή να καθορίσει ποιος 
χρειάζεται πληροφόρηση, πότε θα την χρειαστεί και µε ποιο τρόπο θα µεταδοθεί η 
γνώση αυτή. Το πλάνο επικοινωνίας θα πρέπει να σχεδιαστεί στα πρώτα στάδια του 
έργου, λαµβάνοντας υπόψη την οργανωτική δοµή του έργου όπως παρουσιάστηκε σε 
προηγούµενο βήµα της µεθοδολογίας.  

Το διοικητικό πλάνο επικοινωνίας για το έργα υλοποίησης εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 
θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

● Μια συγκεντρωµένη και ταξινοµηµένη δοµή που θα αναλύει τις µεθόδους οι 
οποίες θα χρησιµοποιηθούν µε σκοπό να συγκεντρωθούν και να 
αποθηκευτούν διάφοροι τύποι πληροφορίας. Η διαδικασία θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνει συγκέντρωση και διάδοση αναβαθµίσεων και βελτιώσεων 
στο ήδη διανεµηµένο υλικό.  

● Μια δοµή Κατανοµής Πληροφοριών, η οποία θα είναι ενήµερη για τη ροή της 
πληροφόρησης, θα αξιοποιηθεί ώστε να καθορίσει ποιες µέθοδοι θα 
χρησιµοποιηθούν µε σκοπό την διάδοση των διάφορων τύπων πληροφορίας. 
Η δοµή αυτή θα πρέπει να είναι συµβατή µε τις αρµοδιότητες και τις 
αναφερόµενες σχέσεις, οι οποίες έχουν καθοριστεί από το οργανόγραµµα του 
έργου. 

● Μια περιγραφή της πληροφορίας που θα διανεµηθεί, η οποία θα περιλαµβάνει 
το σχήµα, το περιεχόµενο, το επίπεδο της λεπτοµέρειας και τη συµβατικότητα 
/ ευκρίνεια  που θα χρησιµοποιηθούν. 

● Ένα σχεδιάγραµµα επικοινωνίας, το οποίο θα δείχνει ποιος τύπος 
επικοινωνίας θα παραχθεί. 

Το πλάνο διοικητικής επικοινωνίας αποτελεί ένα υποβοηθητικό στοιχείο του 
συνολικού πλάνου του έργου. 
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Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα µεθοδολογία ως βασικό εργαλείο αποθήκευσης 
και µετάδοσης της πληροφορίας προτείνει την Αναφορά Απόδοσης. 

Η  Αναφορά Απόδοσης έχει ως στόχο να συλλέξει και να ταξινοµήσει 
πληροφορίες που σχετίζονται µε την απόδοση, µε σκοπό να παρέχει στους µετόχους 
τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται µε τον σκοπό του έργου. H διαδικασία 
αυτή περιλαµβάνει: 

● Αναφορά κατάστασης – περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση του έργου (σε 
ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, ποιες ενότητες εγκαθίστανται, ποιο 
προσωπικό αξιοποιείται στην παρούσα φάση κ.λπ.) 

● Αναφορά προόδου – περιγράφει τις ενέργειες που έχει επιτελέσει η οµάδα του 
έργου (πόσες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί από τους συµβούλους, 
αντιστοίχηση εργασιών και χρονοδιαγράµµατος, πιθανές αποκλίσεις και αίτια 
αυτών κ.λπ.) 

● Πρόβλεψη – προβλέπει την µελλοντική κατάσταση και την πρόοδο του έργου 
(εναποµένουσες εργασίες, προβλέψεις µετακύλισης χρονοδιαγράµµατος 
κ.λπ.) 

Η αναφορά απόδοσης θα πρέπει να παρέχει ενηµέρωση σε θέµατα που έχουν 
σχέση µε την σφαίρα δραστηριοτήτων, το λογισµικό, το κόστος και την ποιότητα 
καθώς επίσης θα πρέπει να δίνει πληροφορίες και για τον κίνδυνο όπου κρίνεται 
αναγκαίο. 

Το σχεδιάγραµµα επικοινωνίας του έργου της υλοποίησης της εγκατάστασης του 
Σ∆ΕΠ φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχ. 4.6 Σχεδιάγραµµα Επικοινωνίας Έργου Υλοποίησης Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 
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έργου, τις απαιτούµενες αποφάσεις, και την κλιµακωτή επίλυση των 
προβληµάτων. Η ηµερήσια διάταξη θα περιλαµβάνει: 

o Συνοπτική απεικόνιση των προηγούµενων ενεργειών 

o Το χρονοδιάγραµµα του έργου 

o Την τρέχουσα κατάσταση 

o Θέµατα προς επίλυση/ αποφάσεις 

o Αιτήµατα τροποποίησης 

o Ανοιχτές συζητήσεις 

o Συµφωνηµένες ενέργειες/ επόµενα βήµατα 

 

● Αναφορά Απόδοσης – Ο διαχειριστής του έργου θα τη διανείµει σε όλους 
τους βασικούς µετόχους και επικεφαλής. Αυτή θα περιλαµβάνει: 

o Υπόµνηµα 

o Την τρέχουσα κατάσταση του πλάνου του έργου 

o Κινδύνους και θέµατα προς επίλυση 

o Πλάνα ενεργειών 

Η αναφορά απόδοσης θα πρέπει να κυκλοφορεί µετά από την επιθεώρηση 
προόδου του έργου από τον υπεύθυνο και την οµάδα του και αποτελεί το κύριο θέµα 
συζήτησης κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής καθοδήγησης. 

 

● Εσωτερική Επιθεώρηση – Επιθεώρηση του έργου από τον διαχειριστή του 
έργου. Θα περιλαµβάνει: 

o Το πλάνο του έργου 

o Τα οικονοµικά (Ανάλυση µεταβλητών) 

o Εσωτερικούς κινδύνους και θέµατα 

o Τεχνική επισκόπηση 

o Ενέργειες 

Το πλάνο επικοινωνίας όπως και η αναφορά απόδοσης επιτυγχάνεται µε τη 
καταχώρηση σχολίων για κάθε εργασία από τους συµβούλους άλλα και τη 
δηµιουργία νέων εκδόσεων εγγράφων.  

 

4.2.1.8 ∆ιαχείριση Κινδύνου 

Η διαχείριση κινδύνου είναι µια πρακτική µε τις διαδικασίες, τις µεθόδους, και τα 
εργαλεία για τη διαχείριση των κινδύνων σε ένα έργο. Παρέχει ένα πειθαρχηµένο 
περιβάλλον για τη δυναµική λήψη αποφάσεων, που βασίζονται σε [131, 132]: 

● συνεχή αξιολόγηση του τι θα µπορούσε να πάει στραβά (κίνδυνοι)   

● προσδιορισµό των υπό εξέταση κινδύνων   
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● εφαρµογή στρατηγικών για την αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων 

Γενικότερα, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως  µια συστηµατική διαδικασία 
διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται µια επιχείρηση ώστε να επιτύχει 
τους στόχους της κατά τρόπο σύµφωνο µε το δηµόσιο ενδιαφέρον, την ανθρώπινη 
ασφάλεια, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, και το νόµο. Αποτελείται από τον 
προγραµµατισµό, την οργάνωση, την καθοδήγηση, το συντονισµό, και τον έλεγχο 
των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται µε την πρόθεση της παροχής ενός 
αποδοτικού σχεδίου που ελαχιστοποιεί το δυσµενή αντίκτυπο του κινδύνου στους 
πόρους της οργάνωσης, τις αποδοχές, και τις ροές µετρητών. 

Η προσέγγιση στον κίνδυνο µπορεί να είναι η εξής: 

• Αποφυγή – Ελαχιστοποιώντας  έναν συγκεκριµένο κίνδυνο, συνήθως 
εξαλείφοντας την αιτία του, µε αποτέλεσµα να µεταβληθεί η κατάσταση έτσι 
ώστε να µην υπάρχει επίδραση στο έργο. 

• Μείωση -  Μειώνοντας την αξία της επίδρασης της κατάστασης του κινδύνου, 
µειώνοντας, έτσι,  την πιθανότητα του γεγονότος ή την επίδρασή του αν αυτό 
δεν συµβεί. 

• Μετατόπιση – Μετατοπίζοντας ολόκληρο ή ένα µέρος του κινδύνου.  

• Αποδοχή – Επιδεικνύοντας γνώση του κινδύνου και προθυµία για αποδοχή 
των συνεπειών αν ο κίνδυνος παρουσιαστεί. 

Η Αναγνώριση του κινδύνου έχει ως στόχο να καθορίσει ποιος κίνδυνος είναι 
πιθανό να επηρεάσει το έργο και να καταγράψει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Η 
αναγνώριση του κινδύνου δεν γίνεται µια φορά, αλλά θα πρέπει να εξασκείται σε 
καθηµερινή βάση σε όλη τη διάρκεια του έργου. Η αναγνώριση του κινδύνου θα 
µπορέσει να επιτευχθεί προσδιορίζοντας τα αίτια και τις συνέπειες. 

Το χρονοδιάγραµµα του έργου θα πρέπει να  επανεξεταστεί και θα πρέπει να 
τεθούν τα παρακάτω ερωτήµατα: 

● Τι θα µπορούσε να επηρεάσει το έργο; 

● Ποιοι κίνδυνοι θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ολοκλήρωση του έργου; 

● Είναι ο κίνδυνος συνδεδεµένος µε µια κρίσιµη ενέργεια; 

Η Αποτίµηση κινδύνου έχει σκοπό να αξιολογήσει τον κίνδυνο και την 
αλληλεπίδραση του κινδύνου έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτίµηση της έκβασης του 
έργου. Η Αποτίµηση κινδύνου µπορεί να γίνει λαµβάνοντας υπόψη τις παρακάτω 
πηγές κινδύνου, όπως αλλαγές των προδιαγραφών, σχεδιαστικά λάθη, παραλείψεις, 
µη επαρκείς και κατανοητοί ρόλοι και αρµοδιότητες, ανεπαρκείς εκτιµήσεις και 
ελλιπές εξειδικευµένο προσωπικό. 

Σκοπός της µεθοδολογίας υλοποίησης εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ είναι να παρέχει 
στον υπεύθυνο έργου και την οµάδα του ένα χρήσιµο εργαλείο για την έγκαιρη 
πρόληψη και αντιµετώπιση τυχών κινδύνων. Η προτεινόµενη µεθοδολογία για το 
έργο της υλοποίησης της εγκατάστασης συστηµάτων Σ∆ΕΠ προτείνει µία µέθοδο 
διαχείρισης κινδύνου που βασίζεται σε 5 διακριτά βήµατα και παρουσιάζονται στο 
παρακάτω σχήµα: 
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Σχ. 4.7 ∆ιακριτά Βήµατα ∆ιαχείρισης Κινδύνου  

 

Βήµα 1
ο: Ορισµός κινδύνου. Αρχικά απαιτείται από το διαχειριστή του έργου 

της υλοποίησης - εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ να  καθορίσει το πλαίσιο και τα κριτήρια 
της διαχείρισης κινδύνου. Το στάδιο αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι υπάρχει πλήρης κατανόηση των ευθυνών  και  υπευθυνοτήτων σε 
κάθε επίπεδο στο έργο και στον οργανισµό και εποµένως πλήρης κατανόηση της 
χρησιµότητας και του πλαισίου δράσης της παρούσας µεθόδου. Πιο συγκεκριµένα 
γίνεται αναγνώριση των κινδύνων από τον υπεύθυνο έργου, την οµάδα του και τους 
συµβούλους. Απαιτείται η δηµιουργία µια κατανοητής λίστας από γεγονότα κινδύνου  
τα οποία µπορούν να επηρεάσουν το έργο ή µια διαδικασία. Ο κίνδυνος αναλύεται 
εκτιµώντας την πιθανότητα και τις συνέπειες στο πλαίσιο των υπαρχόντων ή των 
προτεινόµενων µέτρων ελέγχου.  

Βήµα 2
ο: Αξιολόγηση κινδύνου. Για αυτό το σκοπό πρέπει να δηµιουργηθεί µια 

φόρµα µε ερωτήσεις και πιθανές απαντήσεις. Την ευθύνη των απαντήσεων στις 
ερωτήσεις την επωµίζονται οι Σύµβουλοι, οι οποίοι είτε απαντούν µόνοι τους µε βάση 
την εµπλοκή τους στο έργο της υλοποίησης, είτε αναζητούν τις απαντήσεις στους 
λήπτες αποφάσεων και τους βασικούς χρήστες. Κάθε απάντηση έχει το δικό της 
βαθµολογηµένο κίνδυνο και κάθε ερώτηση το δικό της συντελεστή βαρύτητας. 
Συγκεκριµένα ανάλογα µε το αντικείµενο, για παράδειγµα προσωπικό, λογισµικό, 
µέγεθος έργου κ.λπ., χωρίζονται οι ερωτήσεις σε κατηγορίες. Κάθε ερώτηση 
αναφέρεται σε µια υποκατηγορία και έχει τρεις απαντήσεις. Η πρώτη απάντηση 
θεωρείται µηδενικού κινδύνου(0), η δεύτερη µετρίου (1) και η τρίτη υψηλού(2). 
∆ίδεται η δυνατότητα σε κάποιο χρήστη να µην επιλέξει κάποια υποκατηγορία – 
ερώτηση και να µην ληφθεί καθόλου υπόψη στα αποτελέσµατα (Συντελεστής = 0). 

Κατά τη διαχείριση κινδύνων πραγµατοποιείται βαθµολόγηση των κινδύνων 
που έχουν αναγνωριστεί. Αυτό γίνεται µε βάση την εµπειρία της οµάδας µε την 
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ταυτόχρονη άποψη των συµβούλων και είναι συνισταµένη δυο παραγόντων, της 
πιθανότητας εµφάνισης του κινδύνου στο έργο και του αντίκτυπου που θα έχει σε 
αυτό. Από το συνδυασµό αυτού του συντελεστή και του κινδύνου της κάθε 
απάντησης, προκύπτει ο κίνδυνος. Ο συντελεστής αυτός µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 
µηδέν και δέκα. Στις ερωτήσεις που θα δηµιουργηθούν θα αρχικοποιηθούν οι 
συντελεστές τους, πράγµα που µπορεί να αλλάξει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
συµβούλων ή κατ’ επέκταση των ληπτών αποφάσεων και των βασικών χρηστών. 

Ο αλγόριθµός είναι: 

ΕΚΝ = (ΣΚΝ1*ΒΚΝ1 + ΣΚΝ2*ΒΚΝ2 + … + ΣΚΝν*ΒΚΝν)  

ΕΚΝmax  =  (ΣΚmax*ΒΚΝ1 + ΣΚmax*ΒΚΝ2 + … + ΣΚmax*ΒΚΝν) 

ΣΕΚ = (ΕΚ1/ΕΚ1max + ΕΚ2/ΕΚ2max + …+ ΕΚN/ΕΚNmax) / Ν 

Όπου:  

ΣΕΚ = Συνολικό Επίπεδο Κινδύνου 

ΕΚ = Επίπεδο Κινδύνου 

ΒΚ = Βαθµολογηµένος Κίνδυνος (απαντήσεις στις ερωτήσεις – υποκατηγορίες) 
µε τιµές, 

µηδενικός ΒΚ = 0  

µέτριος ΒΚ = 1  

υψηλός ΒΚ = 2  

Σ = Συντελεστής Κινδύνου µε τιµές από 0 έως 10 

Ν = ο αριθµός των κατηγοριών 

ν = ο αριθµός των υποκατηγοριών  

 

Βήµα 3
ο: Προσδιορισµός Κινδύνου. Μετά τη διενέργεια της αξιολόγησης 

ακολουθεί ο προσδιορισµός του επιπέδου του κινδύνου ανά κατηγορία και συνολικά. 
Συγκεκριµένα, αφού εισαχθούν τα δεδοµένα και τρέξει ο αλγόριθµος, συµπληρώνεται 
µια πρότυπη φόρµα η οποία δείχνει τα επίπεδα κινδύνου σε ποσοστά και το συνολικό 
επίπεδο κινδύνου, πάλι σε ποσοστά. Φαίνεται το επίπεδο κινδύνου που προκύπτει από 
τις απαντήσεις (ΕΚN), το µέγιστο επίπεδο κινδύνου που µπορεί να υπάρξει σύµφωνα 
µε τις επιλεγµένες υποκατηγορίες (ΕΚNmax) και τέλος το επίπεδο κινδύνου σε 
ποσοστό επί τοις εκατό (ΣΕΚ* 100%).  Ακολούθως,  τα επίπεδα κινδύνου ανά 
κατηγορία αναπαρίστανται γραφικά µε τη µορφή στηλών και ιστογραµµάτων σε 
excel. Έτσι παρέχεται ευκρινέστερη εικόνα των επιπέδων του κινδύνου. 

Βήµα 4
ο: Μετριασµός και Αντιµετώπιση. Το επόµενο βήµα στη διαχείριση 

κινδύνων είναι ο µετριασµός και η αντιµετώπιση των κινδύνων. Για αυτό το σκοπό 
έχει δηµιουργηθεί µια φόρµα η οποία αναλύει κάθε κίνδυνο και ταυτόχρονα προτείνει 
τρόπους αντιµετώπισης του εκάστοτε κινδύνου. Η φόρµα αυτή παρουσιάζει µεθόδους 
µετριασµού των υποκατηγοριών που παρουσιάζουν κίνδυνο. Αν έχει επιλεχθεί 
απάντηση µε µηδενικά επίπεδα κινδύνου, τότε δεν παρουσιάζονται µέθοδοι. Αυτοί οι 
τρόποι αντιµετώπισης προκύπτουν µε βάση προηγούµενη εµπειρία και υπάρχει η 
δυνατότητα µορφοποίησης τους. 
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Βήµα 5
ο: Έλεγχος. Στη συνέχεια απαιτείται εκτέλεση ελέγχου, αναθεώρησης 

και διορθωτικών ενεργειών. Ο υπεύθυνος έργου οφείλει να καθιερώσει µηχανισµούς 
που βοηθούν στη µέτρηση των επιπέδων αποτελεσµατικής υλοποίησης των µεθόδων 
αντιµετώπισης κινδύνων που προέκυψαν από την εφαρµογή της µεθόδου. Η 
διαδικασία ελέγχει, ακόµη, την εµφάνιση νέων κινδύνων ως µέρος της συνεχούς 
βελτίωσης και της ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Έτσι τυχόν εµφάνιση νέων οδηγεί 
στην επαναχρησιµοποίηση της µεθόδου, πράγµα που υποδεικνύει και τη χρησιµότητα 
του σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.  

Τα αποτελέσµατα των βηµάτων 3 και 4, δηλαδή ο προσδιορισµός πιθανών 
κινδύνων καθώς και ο τρόπος µετριασµού και αντιµετώπισης εµφανίζονται και στην 
αναφορά απόδοσης του έργου µε στόχο τη γνωστοποίησή τους προς την επιτροπή 
καθοδήγησης και συνεπώς προς τους επικεφαλής του έργου. 

  

 

 

4.2.2 Συµβόλαιο  

 

4.2.2.1 Οριστικοποίηση των Σχεδιασµένων ∆ιαδικασιών 

Οι προσχεδιασµένες διαδικασίες θα πρέπει να θεωρηθούν λογιστικά ελεγµένες 
και οριστικοποιηµένες, καθώς αποτελούν την βάση και τα όρια του συνολικού έργου 
υλοποίησης της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ. Η παρούσα µεθοδολογία αντιµετωπίζει το 
θέµα του Συµβολαίου ως µία πρότυπη φόρµα που συντάσσεται και συµπληρώνεται 
από τους νοµικούς των εταιρειών, σε συνεργασία µε τα εµπλεκόµενα τµήµατα 
(λογιστήρια, τµήµα ανθρώπινων πόρων, τµήµα εξοπλισµού και προµηθειών διοίκηση 
κ.λπ.).  Η οριστικοποίηση των σχεδιασµένων διαδικασιών παρέχει την ασφάλεια, ότι 
θα επιτευχθούν οι αντικειµενικοί στόχοι του έργου σε συγκεκριµένο χρόνο και µε 
συγκεκριµένο προϋπολογισµό, µε σκοπό την ικανοποίηση των µετόχων. 

 

 

 

4.2.3 Υλοποίηση 

 

4.2.3.1 Εκτέλεση του πλάνου του έργου 

Μετά την ολοκλήρωση των δύο βασικών σταδίων της µεθοδολογίας, το έργο έχει 
οριστεί σαφώς, έχει γίνει ο προγραµµατισµός και η ανάθεση των πόρων, έχουν 
ενηµερωθεί οι διοικήσεις των εταιρειών και έχουν δεσµευθεί µε την υπογραφή του 
συµβολαίου. Πιο συγκεκριµένα έχουν γίνει τα εξής: 

● Σχεδιασµός σφαίρας δραστηριοτήτων 

● Σχεδιασµός Έργου 

● Μη τυπικοί όροι και συνθήκες 

● Σχεδιασµός πόρων 



Κεφάλαιο 4 : Μεθοδολογία Υποστήριξης της διαδικασίας Μοντελοποίησης, Προσαρµογής 

και Εγκατάστασης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ΜοΠΕ)  

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                    88 

● Αποτίµηση Κόστους – Προϋπολογισµού 

● Απόκτηση και Ανάθεση Προσωπικού 

● Πλάνο Επικοινωνίας και Αναφορά Προόδου 

● ∆ιαχείριση Κινδύνων 

● Οριστικοποίηση σχεδιασµένων ∆ιαδικασιών 

Η εκτέλεση του πλάνου του έργου είναι η βασική διαδικασία για να διεκπεραιωθεί το 
πλάνο – To µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού του έργου θα διατεθεί για να 
εκπληρωθεί η διαδικασία αυτή. Σε αυτήν την διαδικασία ο υπεύθυνος του έργου της 
υλοποίησης της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ σε συνεργασία µε τους επικεφαλής όπου 
χρειαστεί, πρέπει να συντονίσει και να διευθύνει τα ποικίλα τεχνικά και οργανωτικά 
στοιχεία που υπάρχουν µέσα στο έργο και να παρακολουθήσει την ορθή εκτέλεση 
των εργασιών από τους Συµβούλους.  

Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, εφόσον σε αυτό το σηµείο γίνεται 
η παραγωγή του προϊόντος του έργου δηλαδή η υλοποίηση της εγκατάστασης και η 
εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτή. 

Στην όλη προσπάθεια πολύτιµο εργαλείου παρακολούθησης του έργου είναι 
προφανώς το πλάνο επικοινωνίας αφού εκεί εκθέτονται οι προβληµατισµοί στη 
διοίκηση (επιτροπή καθοδήγησης) και παίρνονται οι σηµαντικές αποφάσεις. 

 

4.2.3.2 ∆ιαχείριση εγγράφων, αρχείων και παραδοτέων 

Όπως αναφέραµε και στο πρώτο στάδιο της µεθοδολογίας, στην πρόταση, κατά 
την ανάλυση των βηµάτων είναι απαραίτητη η δηµιουργία εγγράφων, προτύπων, 
φορµών παρακολούθησης και η διακίνησή τους µέσα από το πλάνο επικοινωνίας του 
έργου της υλοποίησης της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ. Τα έγγραφα χωρίζονται σε 
κατηγορίες και µπορεί να είναι παραδοτέα ή βοηθητικά κείµενα µιας συγκεκριµένης 
εργασίας, έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριµένο έργο υλοποίησης ή που 
χρησιµοποιούνται σε όλα τα αντίστοιχα έργα. Περιλαµβάνουν καθοδηγητικά αρχεία, 
παρουσιάσεις, συµβόλαια, αναφορές προόδου, σενάρια ελέγχου, εγχειρίδια χρήσης, 
κατανοµές πόρων, πρότυπα έγγραφα και άλλα. 

Όπως και µε την αναφορά κατανοµής πόρων του έργου ο διαχειριστής έχει πλήρη 
δικαιώµατα στα έγγραφα, µπορεί να τα µεταβάλλει ή να τα διαγράψει. Οι σύµβουλοι 
µπορούν να έχουν πρόσβαση στη λίστα µε τα έγγραφα του έργου χωρισµένα στις 
κατηγορίες τους και να δηµιουργήσουν καινούργιες εκδόσεις τους. Για κάθε έκδοση 
θα πρέπει να αρχειοθετείται η ηµεροµηνία δηµιουργίας της και ο χρήστης που τη 
δηµιούργησε. Τα παραδοτέα των εργασιών θα εµφανίζονται στα στοιχεία της 
εργασίας και µόνο στον σύµβουλο που έχει αναλάβει την περάτωση της και θα 
γνωστοποιούνται στο διαχειριστή. 

 

4.2.3.3 Γενική µεταβολή του ελέγχου 

Η διαδικασία αυτή γίνεται από το διαχειριστή του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
υλοποίησης της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ και σχετίζεται άµεσα µε την 
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παρακολούθηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί στους 
Συµβούλους µε βάση τον σχεδιασµό του έργου. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο: 

(α) να επηρεάσει τους παράγοντες που προκαλούν τις αλλαγές, µε σκοπό να 
εξασφαλίσει ότι οι αλλαγές αυτές είναι ευεργετικές,  

(β) να αντιληφθεί την ύπαρξη των αλλαγών και  

(γ) να διαχειριστεί τις αλλαγές όταν αυτές εµφανιστούν.  

Η διαδικασία αυτή απαιτεί την διατήρηση της ακεραιότητας της απόδοσης των 
βασικών µετρήσεων (χρονοδιάγραµµα, κρίσιµες ηµεροµηνίες ολοκλήρωσης 
δραστηριοτήτων, κόστος) – όλες οι εγκεκριµένες αλλαγές θα πρέπει να 
αντικατοπτριστούν στο πλάνο του έργου, παρόλα αυτά µόνο οι αλλαγές που αφορούν 
τον κύκλο δραστηριοτήτων του έργου της υλοποίησης της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ, 
θα επηρεάσουν τις βασικές µετρήσεις απόδοσης. Επίσης απαιτεί διασφάλιση ότι οι 
µεταβολές στον κύκλο του έργου θα αντικατοπτρίζουν τον ορισµό του κύκλου 
δραστηριότητας του έργου. Πιο συγκεκριµένα οι βασικές µετρήσεις απόδοσης θα 
επηρεαστούν από την οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει κατά την εκτέλεση µιας 
δραστηριότητας (ορισµένης από το ∆ιαχειριστή) που έχει ανατεθεί σε κάποιον από 
τους Συµβούλους, όπως αυτές περιγράφηκαν στο πρώτο στάδιο της µεθοδολογίας και 
συγκεκριµένα στο βήµα «Σχεδιασµός του Έργου». Σηµαντικό Εργαλείο για την 
εκτέλεση του παρόντος βήµατος είναι η ∆ιαχείριση Κινδύνου, η οποία έχει ως στόχο 
να προβλέψει τις αλλαγές και να λάβει µέτρα - δράσεις για τη βέλτιστη διαχείρισή 
τους. 

Οι συντονισµένες αλλαγές της παρούσας µεθοδολογίας για το έργο της 
υλοποίησης της εγκατάστασης ενός Σ∆ΕΠ είναι: 

● Έλεγχος της αλλαγής του πεδίου δράσης, π.χ. των ενοτήτων εγκατάστασης 
του Σ∆ΕΠ, του περιβάλλοντος της εταιρείας – πελάτη κ.λπ. 

● Έλεγχος της µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος - αποκλίσεις κ.λπ. 

● Έλεγχος της µεταβολής στο κόστος, π.χ. αύξηση δαπανών. 

● Έλεγχος ποιότητας - Σ∆ΕΠ σύστηµα, ποιότητα υπηρεσιών συµβούλων 
υλοποίησης εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ ή παραδοτέων κ.λπ. 

● Έλεγχος της µεταβολής του κινδύνου όπως εφαρµόζεται από την 
προτεινόµενη µεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου. 

● ∆ιαχείριση του συµβολαίου - αποκλίσεις από τα συµφωνηθέντα κ.λπ. 

 

4.2.3.4 Προεπισκόπηση της ποιότητας και του ελέγχου  

Ο ∆ιαχειριστής του έργου µέσα από την εσωτερική επιθεώρηση που προκύπτει 
από το πλάνο επικοινωνίας, θα διασφαλίσει τη συνεχή ενηµέρωση για την πρόοδο του 
έργου, καθώς και την προσαρµογή στα προγραµµατισµένα και προκαθορισµένα όρια 
υλοποίησης του έργου, όπως αυτά προσδιορίστηκαν και αναλύθηκαν στο σχεδιασµό 
του πλάνου του έργου στο στάδιο της Πρότασης, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύµητα 
αποτελέσµατα και να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα τόσο η ποιότητα του συστήµατος 
Σ∆ΕΠ όσο και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υλοποίησης της 
εγκατάστασής του. Επιπλέον θα πρέπει να γίνουν ενέργειες µε σκοπό την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας του έργου της υλοποίησης της 
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εγκατάστασης και αντίστοιχη προσαρµογή του πλάνου και των δραστηριοτήτων του 
έργου. Συνήθως, η πραγµατοποίηση της βελτίωσης της ποιότητας απαιτεί είτε 
προετοιµασία των απαιτήσεων για αλλαγή, πράγµα εφικτό από τη σωστή αξιοποίηση 
του εργαλείου διαχείρισης κινδύνου, είτε την ανάληψη επανορθωτικών ενεργειών, οι 
οποίες θα µελετώνται κατά περίπτωση και θα ενσωµατώνονται στις διαδικασίες της 
γενικής µεταβολής ελέγχου. 

 

4.2.3.5 Τελική Αναφορά Απόδοσης 

Η αναφορά απόδοσης όπως έχει ήδη περιγραφεί, ασχολείται µε την συλλογή και 
την διάδοση πληροφοριών απόδοσης, µε σκοπό την ενηµέρωση, µέσω της επιτροπής 
παρακολούθησης, των µετόχων για τους στόχους του έργου. Η διαδικασία αυτή 
περικλείει: 

● Αναφορά κατάστασης – περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση του έργου. 

● Αναφορά προόδου – περιγράφει το τι έχει κατορθώσει η οµάδα του έργου. 

● Πρόβλεψη – προβλέπει την µελλοντική κατάσταση και εξέλιξη του έργου. 

Η τελική αναφορά απόδοσης αποτελεί ουσιαστικά µία απολογιστική αναφορά 
απόδοσης. θα πρέπει να παρέχει τελική ενηµέρωση πάνω σε θέµατα που έχουν σχέση 
µε το πεδίο δράσης, το χρονοδιάγραµµα, το κόστος και την ποιότητα. Επίσης, θα 
πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τον κίνδυνο που προέκυψε και τον τρόπο που 
αντιµετωπίστηκε ώστε το έργο να οδηγηθεί σε περάτωση.  

 

4.2.4 Περάτωση 

 

4.2.4.1 ∆ιοικητική Περάτωση 

Εφόσον το έργο της υλοποίησης της εγκατάστασης επιτύχει τους στόχους του, 
δηλαδή το Σ∆ΕΠ σύστηµα εγκατασταθεί επιτυχώς, ή για κάποιους άλλους λόγους 
τερµατιστεί, απαιτεί περάτωση. Η διοικητική περάτωση έχει στόχο να ελέγξει και να 
αναφέρει τα αποτελέσµατα του έργου, καθώς επίσης και να αντλήσει την αποδοχή 
του προϊόντος του έργου από τον σπόνσορα και τον πελάτη. Πιο συγκεκριµένα ο 
∆ιαχειριστής, θα συλλέξει τα αρχεία του έργου διασφαλίζοντας ότι απεικονίζουν τις 
τελικές προδιαγραφές της επιτυχίας και της αποτελεσµατικότητας του έργου και θα 
αρχειοθετήσει τέτοιες πληροφορίες για µελλοντική χρήση. Το σηµείο αυτό είναι πολύ 
σηµαντικό καθώς θα υπάρχει αποθηκευµένη όλη η διαδροµή (δραστηριότητες, 
παραδοτέα, αναφορές, προβλήµατα, κίνδυνοι και τρόποι αντιµετώπισης) επιτυχίας ή 
αποτυχίας του έργου και θα µπορεί να αξιοποιηθεί από τον επόµενο ∆ιαχειριστή. 
∆ίνεται εποµένως η δυνατότητα στην εταιρεία να αποθηκεύσει την παρελθούσα 
γνώση και εµπειρία, και να µπορεί να την αξιοποιήσει σε επόµενο έργο υλοποίησης 
εγκατάστασης.  
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4.2.4.2 Κλείσιµο του Συµβολαίου 

Το κλείσιµο του συµβολαίου είναι παρόµοιο µε τη διοικητική περάτωση γιατί 
περιέχει:  

• τον έλεγχο του Σ∆ΕΠ, δηλαδή την επιβεβαίωση ότι όλες οι 
δραστηριότητες έγιναν σωστά και ικανοποιητικά καθώς και ότι όλες οι 
ενότητες εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν  

• τον έλεγχο της διοικητικής περάτωσης δηλαδή την τήρηση 
εκσυγχρονισµένων αρχείων που αντικατοπτρίζουν τα τελικά 
αποτελέσµατα και αρχείων πληροφοριών για µελλοντική χρήση.  

Υπάρχει περίπτωση, οι όροι  και οι συνθήκες του συµβολαίου να επιβάλλουν 
συγκεκριµένες διαδικασίες για το κλείσιµο του συµβολαίου. Πρώιµη λήψη του 
συµβολαίου είναι µια ειδική περίπτωση του κλεισίµατος του συµβολαίου. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΜοΠΕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

   

Οι εταιρίες ανάπτυξης συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
ακολουθούν µια τυποποιηµένη διαδικασία για την εγκατάσταση των συστηµάτων 
τους. Για την ανάπτυξη του προτεινόµενου συστήµατος θα µελετηθεί η δοµή µιας 
τέτοιας εταιρίας, οι απαραίτητες ενέργειες και αρµοδιότητες κάθε συµβαλλόµενου 
µέλους και θα εξεταστούν τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
διαδικασίας εφαρµογής και της διαχείρισης ενός έργου εγκατάστασης συστηµάτων  
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Στη συνέχεια θα καθορισθούν οι λειτουργικές 
προδιαγραφές του συστήµατος καθώς και οι τεχνικές απαιτήσεις του. 
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5.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις Συστήµατος 
  
5.2.1 Στάδια και Ρόλοι 

Για την υλοποίηση κάθε έργου ανάλυσης και µοντελοποίησης επιχειρηµατικών 
λειτουργιών και εγκατάστασης συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
(Σ∆ΕΠ) χρειάζεται να συσταθεί – από τη µεριά του προµηθευτή – µια οµάδα, η οποία 
αποτελείται από έναν διαχειριστή έργου και ένα αριθµό από συµβούλους. Ο αριθµός 
των συµβούλων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι ο τύπος της 
επιχείρησης, το µέγεθος της, το µοντέλο λειτουργίας της, τα υποσυστήµατα του 
Σ∆ΕΠ που θα εγκατασταθούν κ.α. Μετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον πελάτη 
ο προµηθευτής του Σ∆ΕΠ συστήνει την οµάδα υλοποίησης και ορίζει το διαχειριστή 
έργου, ο οποίος είναι υπεύθυνος να δηµιουργήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την 
οµαλή διαχείριση και υλοποίηση του έργου. 

Υπάρχουν πέντε (5) βασικά στάδια στην διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου 
εγκατάστασης Σ∆ΕΠ συστήµατος, που συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ (MARKETING) & ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
(PRESALES) 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Σχεδιασµός και καθορισµός των δραστηριοτήτων 

Το πλάνο του έργου 

Μη καθιερωµένοι όροι και συνθήκες 

Σχεδιασµός εξεύρεσης πόρων 

Αποτίµηση κόστους – τιµολόγηση 

Οργανωτικός σχεδιασµός – πρόσληψη και κατανοµή του προσωπικού 

Σχεδιασµός επικοινωνίας & αναφορά προόδου 

∆ιαχείριση κινδύνου 

∆ιαχείριση προµηθειών 

3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

Οριστικοποίηση των προσχεδιασµένων διαδικασιών 

Βασικές γραµµές του προϋπολογισµού & του ελέγχου του προσωπικού 

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Εκτέλεση του πλάνου του έργου 

Αναφορά προόδου του προϋπολογισµού και του ελέγχου του προσωπικού 

Συνολική αλλαγή ελέγχου 

Προεπισκόπηση ποιότητας και ελέγχου 

5. ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

∆ιοικητικό κλείσιµο 

Λήξη του συµβολαίου 
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Αναλυτικά οι κατηγορίες µελών που εµπλέκονται στην υλοποίηση του έργου 
είναι οι εξής: 

● Επικεφαλής του έργου 

Είναι τα υψηλά στελέχη της διοίκησης που είναι υπεύθυνα για την επιτυχία 
του έργου και αντιπροσωπεύουν τις εταιρείες τους στις συναντήσεις της 
οργανωτικής επιτροπής για να χειριστούν θέµατα και να αντιµετωπίσουν 
προβλήµατα τα οποία δεν είναι ανατεθειµένα στους ∆ιαχειριστές έργου, όπως 
παρεκτάσεις, βασικές αποκλίσεις ή αποδοχές οικονοµικών ή άλλων 
παραγόντων των ενεργειών. 

● ∆ιαχειριστές έργων 

Είναι οι υπεύθυνοι του έργου ώστε αυτό να παραδοθεί έγκαιρα, µέσα στα όρια 
του διαθέσιµου προϋπολογισµού και διατηρώντας τον πελάτη ικανοποιηµένο. 
∆ηµιουργούν το πλάνο του έργου και συντονίζουν τις οµάδες υλοποίησης. 
Αντιµετωπίζουν τα εµπόδια και τις δυσκολίες που συναντώνται κατά τη 
διάρκεια της εγκατάστασης. Οργανώνουν την παράδοση και την αποδοχή των 
παραδοτέων. Εξασφαλίζουν την ορθή επικοινωνία µεταξύ των οµάδων και 
των εταιρειών. ∆ιαχειρίζονται τα οικονοµικά ζητήµατα σύµφωνα µε το 
συµβόλαιο. 

● Σύµβουλοι και ανώτεροι σύµβουλοι (seniors) για κάθε ενότητα 

Σκοπός τους είναι η βελτιστοποίηση της παραµετροποίησης του Σ∆ΕΠ 
συστήµατος βάση των αναγκών του πελάτη, η ενσωµάτωση των ενοτήτων και 
η µεταξύ τους σύνδεση. Εκτελούν τις διαδικασίες ελέγχου και εκπαιδεύουν 
τους βασικούς χρήστες (key users). 

Από πλευράς του πελάτη και για κάθε τµήµα: 

● Λήπτες αποφάσεων (decision makers) 

Έχουν πλήρη γνώση όλων των διαδικασιών του τµήµατός τους και πώς αυτές 
συνδέονται µε τις διαδικασίες των άλλων τµηµάτων. Μαζί µε τους βασικούς 
χρήστες αναλύουν τις απαιτήσεις του τµήµατος στους συµβούλους. Εκτιµούν 
τις προτεινόµενες λύσεις, αποφασίζουν για την βέλτιστη και είναι οι 
υπεύθυνοι για την αποδοχή της όσον αφορά το τµήµα που αντιπροσωπεύουν. 

● Βασικοί χρήστες 

Γνωρίζουν επίσης τις διαδικασίες του τµήµατος και σε συνεργασία µε τους 
συµβούλους κρίνουν τις προτεινόµενες λύσεις µέσα από ελέγχους και 
προτείνουν την καταλληλότερη στον λήπτη απόφασης. Εκπαιδεύονται πάνω 
στο Σ∆ΕΠ σύστηµα και συµµετέχουν στην παραµετροποίησή του και στην 
προετοιµασία των παραδοτέων. ∆ιαχειρίζονται την εισαγωγή των δεδοµένων 
και εκπαιδεύουν τους τελικούς χρήστες. 

● Τεχνική υποστήριξη 

∆ιαχειρίζονται θέµατα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισµό, το δίκτυο και τη 
βάση δεδοµένων. 
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5.2.2 Βασικές Λειτουργίες Συστήµατος 

 

Σκοπός της ανάπτυξης πληροφοριακού συστήµατος εφαρµογής της 
Μεθοδολογίας ΜοΠΕ είναι η δηµιουργία ενός εργαλείου που θα παρέχει την 
δυνατότητα στον  διαχειριστή έργου (Project Manager) να δηµιουργεί  όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για την οµαλή διαχείριση και υλοποίηση του έργου και να 
καθοδηγεί τον σύµβουλο (consultant) κατά την υλοποίηση έργων ανάλυσης και 
µοντελοποίησης επιχειρηµατικών λειτουργιών και εγκατάστασης συστήµατος 
επιχειρησιακών πόρων (Σ∆ΕΠ). 

Το σύστηµα θα χρησιµοποιείται από τις εξής κατηγορίες χρηστών: 

● ∆ιαχειριστής Έργων Εγκατάστασης (Project Manager)  

● Σύµβουλος Ανάλυσης και Μοντελοποίησης Επιχειρηµατικών Λειτουργιών 
(Consultant)  

● ∆ιαχειριστής ∆εδοµένων (System Administrator) 

 

Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει την δηµιουργία νέου έργου και τη 
διαχείριση των στοιχείων του. Αναλυτικά τα στοιχεία των οποίων η διαχείριση θα 
πρέπει να υποστηρίζεται είναι: 

● Βασικά στοιχεία έργου 

Στοιχεία που αφορούν τον πελάτη. 

● Οµάδα έργου 

Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση της οµάδας έργου και 
των ρόλων των µελών της και να προσαρµόζεται στους ρόλους αυτούς. Θα 
πρέπει επίσης να χειρίζεται τις αρµοδιοτήτων των µελών της οµάδας έργου. 

● Εργασίες  

Οι εργασίες προγραµµατίζονται µε τη µέθοδο ∆ιαχείρισης Έργων 
καθοδηγούµενη από Στόχους (∆ΕΚΣ). Ένα έργο περιλαµβάνει 
προδιαγεγραµµένες ή µη εργασίες. Επίσης ένα έργο εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 
χωρίζεται σε φάσεις. Κάθε εργασία ανήκει σε συγκεκριµένη φάση του έργου 
καθώς και σε συγκεκριµένη ενότητα του Σ∆ΕΠ αφού κάθε ενότητα απαιτεί 
συγκεκριµένες εργασίες. Επιπλέον οι εργασίες µπορεί να συνδέονται µεταξύ 
τους µε τέτοιο τρόπο, ώστε για να αρχίσει µια εργασία πρέπει να τελειώσει 
µια άλλη. Έτσι υπάρχει ακριβής αλληλουχία των δραστηριοτήτων.  

Η εφαρµογή θα πρέπει να υποστηρίζει την αλληλουχία αυτή και να διαχωρίζει 
τις εργασίες ανά φάση και ενότητα του έργου. Θα πρέπει επίσης να 
υποστηρίζει τον προγραµµατισµό όσο αναφορά τον χρόνο, το κόστος, τους 
πόρους και τα άτοµα που θα αναλάβουν να τις πραγµατοποιήσουν. Τέλος να 
διαχειρίζεται τα παραδοτέα που µπορεί να περιλαµβάνει κάθε εργασία. 

● Αναφορά κατανοµής πόρων 

Η αναφορά κατανοµής πόρων είναι ένα excel αρχείο για τον σχεδιασµό των 
πόρων. Περιγράφει τους εκτιµώµενους ανθρωποχρόνους ανά εργασία και 
ρόλο των µελών της οµάδας υλοποίησης του έργου. 
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● Έγγραφα  

Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση κάθε εγγράφου που 
σχετίζεται µε το έργο. Τα έγγραφα µπορεί να είναι συµβόλαια, παραδοτέα και 
άλλα. 

● Αναφορές 

Το σύστηµα θα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να τυπώσει διάφορες 
αναφορές. 

● Βιβλιοθήκες 

Μέσω των βιβλιοθηκών θα παρέχεται σε όλους τους  χρήστες το απαραίτητο 
υλικό υποστήριξης της µεθοδολογίας υλοποίησης. Περιγραφή της 
µεθοδολογίας, λεπτοµερής λίστα των εργασιών, σχετικές παρουσιάσεις, 
πρότυπα εγγράφων και παραδοτέων (templates) κ.α. 

 

 

5.3 Τεχνικές Απαιτήσεις Συστήµατος 
 

 

5.3.1 Απαιτήσεις Λογισµικού  

 

 Η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος καθώς και η υλοποίηση όλων 
των συναφών ενεργειών, θα πρέπει να: 

● Μειώνει το χρόνο που απαιτείται για την ενηµέρωση ενός συµβούλου και την 
εκτέλεση της εργασίας του, καθώς το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών 
και οδηγιών για τη δηµιουργία µίας εργασίας - και γενικότερα για τη 
διεκπεραίωση των καθηκόντων του (µε φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο) - θα 
παρέχεται online µέσα από ένα κεντρικό δικτυακό σηµείο 

● Αυτοµατοποιεί τις εσωτερικές λειτουργίες και εργασίες που έχουν να κάνουν 
µε τη δηµιουργία νέου έργου εγκατάστασης Σ∆ΕΠ, την αρχικοποίησή του και 
την ανάθεση των εργασιών σε συµβούλους µε αποτέλεσµα την ταχύτερη 
εκκίνησή του και την εξασφάλιση πλήρους ελέγχου και υψηλής ποιότητας 
παραδοτέων 

● Βοηθά στην αυτόµατη άντληση περιεχοµένου µειώνοντας τον χρόνο 
καταχώρησης και επεξεργασίας της πληροφορίας 

● ∆ιευκολύνει την κεντρική διαχείριση και προβολή των δεδοµένων 
εξοικονοµώντας χρόνο και πόρους από ολόκληρο τον µηχανισµό που 
εµπλέκεται στην υλοποίηση της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ 

● Βελτιώνει την ποιότητα και πληρότητα των παρεχοµένων πληροφοριών 
δεδοµένου ότι το οµοιογενές περιβάλλον του συστήµατος που θα 
εγκατασταθεί για την υποστήριξη των λειτουργιών διαχείρισης έργου, θα 
αποτρέπει τη δηµιουργία λαθών καταχώρησης δεδοµένων, σφαλµάτων 
ενεργειών και εργασιών, κ.λπ. 

Οι σύγχρονες απαιτήσεις στο χώρο των πληροφοριακών συστηµάτων επιβάλουν 
την υλοποίηση ενός αµιγώς web based συστήµατος που θα είναι προσβάσιµο µέσω 
ενός portal εγκατεστηµένου στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας παρόχου.  Η κεντρική 
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οθόνη του συστήµατος θα λειτουργεί ως σηµείο σύνδεσης των χρηστών µε την 
εφαρµογή.  Η διαχείριση του συστήµατος θα πρέπει να γίνεται από την ίδια σελίδα 
όπου θα έχουν πρόσβαση οι χρήστες, ωστόσο οι λειτουργίες και οι επιλογές θα είναι 
διαφορετικές για αυτούς.  

H χρήση του εργαλείου θα πρέπει να είναι δυνατή τόσο σε τοπικό δίκτυο όσο και 
στο διαδίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό από το χώρο 
εγκατάστασης.  Στόχος του θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση άµεσης επικοινωνίας 
µεταξύ των συµβούλων και του διαχειριστή έργου. Για το σκοπό αυτό τα δεδοµένα 
και η διαχείριση τους θα πρέπει να είναι  δυναµικά. 

Το εργαλείο θα έχει τη µορφή οδηγού βηµάτων (wizard) ώστε να είναι όσο το 
δυνατόν απλούστερη η χρησιµοποίησή του. Θα πρέπει να επιδέχεται 
παραµετροποίηση σε µεγάλο βαθµό, ώστε να καθοδηγεί το χρήστη ανάλογα µε τον 
ρόλο του, τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, το είδος του έργου και τις απαιτήσεις 
του πελάτη. Η παραµετροποίηση θα γίνεται από το διαχειριστή του έργου, ο οποίος 
θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να µεταβάλει τα στοιχεία και τα δεδοµένα κατά τη 
διάρκεια του έργου και οι µεταβολές αυτές να  γίνονται δυναµικά αντιληπτές από την 
οµάδα του έργου. 

Απ’ την άλλη πλευρά, ο διαχειριστής έργου θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε 
στοιχεία που επαναλαµβάνονται σε κάθε έργο όπως οι προδιαγεγραµµένες εργασίες, 
τα κοινά έγγραφα και οι ειδικές φόρµες εντύπων.  Με τον τρόπο αυτό εξοικονοµείται 
πολύτιµος χρόνος κατά τον προγραµµατισµό του έργου. 

Η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει υψηλού βαθµού ασφάλεια των δεδοµένων. Ο 
χρήστης δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση και δυνατότητα µεταβολής δεδοµένων πέρα 
από αυτά που απαιτεί ο ρόλος του. Ο διαχειριστής δεδοµένων όµως του συστήµατος 
(system administrator) θα πρέπει να έχει άµεση πρόσβαση σε αυτά και να µπορεί να 
τροποποιεί και αναπροσαρµόζει εύκολα τη δοµή τους ανάλογα µε τις εκάστοτε 
συνθήκες και ανάγκες.  

Επίσης η εφαρµογή θα υποστηρίζει τη δυνατότητα αποθήκευσης της γνώσης. 
Έργα ήδη ολοκληρωµένα θα αποθηκεύονται στο σύστηµα µε τις πληροφορίες τους, 
τα βήµατά τους, τα έγγραφα και τα παραδοτέα τους, ώστε να αξιοποιηθούν ως 
πρότυπα σε µελλοντικά συγγενή έργα. 

Τέλος το εργαλείο θα πρέπει να µπορεί να προσαρµοστεί σε κάθε είδος έργου 
εγκατάστασης συστήµατος επιχειρησιακών πόρων και η εφαρµογή του να είναι 
ανεξάρτητη από το Σ∆ΕΠ σύστηµα που πρόκειται να εγκατασταθεί. 

 

 

5.3.2 Απαιτήσεις Υλικού 

 

Η προτεινόµενη προσέγγιση υπαγορεύει την ανάπτυξη ενός εξυπηρετητή εντός 
του δικτύου της εταιρίας παρόχου.  Αυτή η απαίτηση σηµατοδοτεί την απόκτηση ενός 
νέου εξυπηρετητή που οι απαιτήσεις σε φόρτο εργασίας που θα προκύψουν κατά τη 
διάρκεια της ανάλυσης θα καθορίσουν τις προδιαγραφές του.  Στον εξυπηρετητή θα 
εγκατασταθεί το απαραίτητο λογισµικό αφού πρώτα παραµετροποιηθεί κατάλληλα.  

Οι πληροφορίες και τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση ενός 
έργου εγκατάστασης Σ∆ΕΠ,  βρίσκονται αποθηκευµένα σε διάφορα υποσυστήµατα 
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µέσα στις εταιρείες παρόχου και πελάτη.  Η προσθήκη νέων τύπων πληροφορίας 
καθιστά δύσκολη την ενοποίησή τους µε ένα δοµηµένο και αποτελεσµατικό τρόπο.   

Τα παραπάνω καθιστούν απαραίτητη την εισαγωγή ενός εξυπηρετητή που θα έχει 
σα σκοπό τη συνένωση και διευκόλυνση της πρόσβασης στην αποθήκη γνώσης που 
θα χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση του Σ∆ΕΠ.  

Το σύστηµα που θα υλοποιηθεί, θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Αποδοτικά πρωτόκολλα επικοινωνίας: ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική 
χρήση του διαθέσιµου εύρους ζώνης 

2. Μεταφερσιµότητα: αφού το σύστηµα είναι απαραίτητο να λειτουργεί σε 
διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα για να είναι εύκολα µεταφέρσιµη η 
λειτουργία του 

3. Ευχρηστία της διεπαφής χρήστη: ώστε οι χρήστες του να µην αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα αφοµοίωσης/χρήσης της τεχνολογίας 

4. Κλιµάκωση: ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί το ίδιο αποτελεσµατικά όταν 
αυξάνεται ο αριθµός των χρηστών και οι απαιτήσεις τους 

5. Ασφάλεια: µέσω της υποστήριξης µηχανισµών που διασφαλίζουν τα δεδοµένα 

6. Ευελιξία: ώστε  ο µεγάλος αριθµός αποθηκευµένων αρχείων να µην οδηγήσει 
στη δυσχρηστία του συστήµατος και την τελική απόρριψή του από τον χρήστη  

7. ∆οµηµένα περιεχόµενα: το σύστηµα θα πρέπει να διατηρεί τα περιεχόµενα 
οργανωµένα σε µια διάταξη που θα µπορεί να υποστηρίζει τόσο δοµηµένη, 
όσο και αδόµητη πληροφορία 

Η τεχνολογία του διαδικτύου ανταποκρίνεται - σχεδόν - σε όλες τις απαιτήσεις 
που περιγράφηκαν παραπάνω.  Βασικό στοιχείο της είναι η µεταφερσιµότητα του 
πρωτοκόλλου HTTP µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων (Unix, Windows, Linux) µια 
και αυτή θα καθορίσει το είδος των αρχείων που µπορούν να ενσωµατωθούν στο 
σύστηµα. Έτσι, είναι εφικτή η υποστήριξη αρχείων πολυµέσων χωρίς να 
δηµιουργούνται προβλήµατα συµβατότητας.   

Ένα επιπλέον κριτήριο που ενισχύει την επιλογή τεχνολογιών διαδικτύου είναι η 
κλιµάκωση που µπορούν να προσφέρουν ανάλογα µε τον αριθµό ταυτόχρονων 
χρηστών στο σύστηµα και το µικρό επιπρόσθετο κόστος που επιφέρει αυτή η αύξηση. 

 

 

5.3.3 Απαιτήσεις ∆εδοµένων 

 

Η πρόσβαση στα δεδοµένα που θα είναι αποθηκευµένα στο σύστηµα απαιτεί την 
υιοθέτηση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών ενός Web client.  Είναι απαίτηση σε 
όλες τις συσκευές που θα συνδέονται στο εσωτερικό δίκτυο της επιχείρησης (PCs, 
σταθµούς εργασίας, φορητούς υπολογιστές) να εγκατασταθεί ένας φυλλοµετρητής 
διαδικτύου µέσω του οποίου θα γίνεται η περιήγηση στο περιβάλλον του συστήµατος.  
Η υποστήριξη επιµέρους χαρακτηριστικών (π.χ. αρχείων πολυµέσων) θα απαιτήσει 
την εγκατάσταση εξειδικευµένων plug-ins.   

Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα: 
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● ∆ιαχείρισης των δικαιωµάτων των χρηστών όσον αφορά την πρόσβαση, 
ανάγνωση και µετατροπή των αρχείων που θα είναι αποθηκευµένα σε αυτό 

● Παρακολούθησης του ιστορικού των αλλαγών που έχουν υποστεί τα 
αποθηκευµένα αρχεία 

● Υποστήριξης ενός µηχανισµού αναγνώρισης της τρέχουσας έκδοσης ενός 
εγγράφου, ώστε σε περιπτώσεις που ένα αρχείο χρησιµοποιείται και 
τροποποιείται από πολλά άτοµα να διασφαλίζεται ότι όλοι µοιράζονται την 
ίδια έκδοσή του 

● Αυτόµατης αρχειοθέτησης των εγγράφων σε βάσεις δεδοµένων 

Όσον αφορά στη διαχείριση των δεδοµένων που σχετίζονται µε κάθε αρχείο, ο 
διαχειριστής του εξυπηρετητή περιεχοµένου θα πρέπει να είναι σε θέση να 
δηµιουργήσει κατηγορίες µε βάση τις πληροφορίες που αφορούν τα αποθηκευµένα 
αρχεία.  Με αυτό τον τρόπο τα αρχεία θα µπορούν να ανακτώνται µέσω ενός, απλού, 
φυλλοµετρητή διαδικτύου. 

Η εύρυθµη πρόσβαση στην αρχειοθετηµένη πληροφορία που θα υποστηρίζει το 
σύστηµα απαιτεί την υιοθέτηση µίας σειράς τεχνολογιών, όπως είναι: 

1. Πρωτόκολλα HTTP και FTP 

2. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέσω πρωτοκόλλων SMTP και POP3 

3. Πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων µέσω τεχνολογιών ODBC  

4. Αρχεία MS Word, RTF και Excel για ανάγνωση και εγγραφή και αρχεία PDF 
και HTML για ανάγνωση. 

 

 

5.3.4 Περιορισµοί Αρχιτεκτονικής 

 

Βασικός στόχος του συστήµατος είναι να «αγκαλιάζει» τον τρόπο εργασίας του 
χρήστη χωρίς εκείνος να υποχρεώνεται να αναπροσαρµόσει τον τρόπο εργασίας του 
στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης περιεχοµένου.   

Η επιτυχής υλοποίηση του συστήµατος προϋποθέτει ότι θα είναι σε θέση να 
υποστηρίζει επιπλέον χρήστες µια και είναι πολύ πιθανό ο αριθµός των χρηστών να 
µην παραµείνει ο ίδιος, αφού το πλήθος τους εξαρτάται από το πλήθος των 
συµβούλων που θα αξιοποιηθούν και εποµένως από τις ενότητες τους Σ∆ΕΠ 
συστήµατος που θα εγκατασταθούν.   

Η ευχρηστία του συστήµατος απαιτεί τη σωστή σχεδίαση της διεπαφής του 
χρήστη.  Το σύστηµα θα πρέπει να ακολουθεί αποδεκτά - από το χρήστη - όρια 
καθυστέρησης.  Σχεδίαση µε βάση την ευχρηστία και την ταχύτητα αναµένεται να 
βελτιώσει την απόδοση του δικτύου, αυξάνοντας παράλληλα την απόδοση του 
συστήµατος. 

Τα σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να ανταποκριθεί σε µελλοντικές αλλαγές των 
συνθηκών χρήσης και των αναγκών των χρηστών του.  Η υλοποίηση αυτής της 
απαίτησης θέτει µία σειρά περιορισµούς στην αρχιτεκτονική του συστήµατος, όπως 
είναι: 
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1. Οι τεχνολογίες διαδικτύου θα πρέπει να απαρτίζουν τον κορµό της 
εφαρµογής: Συστήµατα που βασίζονται σε τεχνολογίες διαδικτύου 
υποστηρίζουν την κλιµακωτή ανάπτυξη και την επέκτασή τους ανάλογα µε τις 
ανάγκες της επιχείρησης 

2. Η κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης: Το όλο εγχείρηµα έχει ως βασικό 
στόχο την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης και όχι την προώθηση µιας νέας 
τεχνολογίας.  Η τεχνολογία θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες, 
τα προβλήµατα και τους στόχους της επιχείρησης και όχι το αντίστροφο 

3. Χρήση αντικειµενοστραφών µεθοδολογιών και ανάπτυξη µε βάση τα 
αποτελέσµατα: Η αντικειµενοστρέφεια επιτρέπει υψηλό βαθµό 
επαναχρησιµοποίησης κάποιων συστατικών και διεργασιών σε περίπτωση 
αλλαγών στο σύστηµα.  Σε αυτό θα συµβάλλει και η ανάπτυξη από ένα 
αρχικά απλό σύστηµα µε συνέχεις βελτιώσεις 

4. Υιοθέτηση γνωστών και ευρέως χρησιµοποιούµενων προτύπων: Που 
εξασφαλίζουν τη συµβατότητα µε νέες τεχνολογίες 

5. Σεβασµός στον παράγοντα «χρήστης»: Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
στους χρήστες να συµµετέχουν στην ανάπτυξη του συστήµατος από τα πρώτα 
στάδια της σχεδίασης και της υλοποίησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΜοΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί την ανάπτυξη του συστήµατος. Περιγράφεται η 
αρχιτεκτονική του συστήµατος πάνω στην οποία στηρίχθηκε η υλοποίηση του εργαλείου 
και η βάση δεδοµένων του, παρατίθεται η λειτουργική δοµή του καθώς και το λογισµικό 
του. Η περιγραφή του εργαλείου µε ενδεικτικές οθόνες παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Α. 
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6.2 Αρχιτεκτονική Συστήµατος 

 

Το εργαλείο διαχείρισης έργων υλοποίησης ΜοΠΕ (∆ιαδικασία Μοντελοποίησης, 
Προσαρµογής και Εγκατάστασης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων) έχει 
σαν στόχο την παροχή υποστήριξης στο χρήστη σε όλα τα επίπεδα και τους τοµείς 
διαχείρισης και αφορά τόσο τις τυπικές διαδικασίες και λειτουργίες διαχείρισης έργου 
όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις που παρουσιάζει ένα έργο ΜοΠΕ. 
Το περιβάλλον που αναπτύσσεται είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης έργων 
(Project Management Information System-PMIS), διαµορφωµένο έτσι ώστε αφενός να 
αξιοποιεί κατάλληλα τις σύγχρονες τάσεις στην τεχνολογία πληροφορικής / διαδικτύου 
και τις µεθοδολογίες διαχείρισης έργων τεχνολογιών πληροφορικής (IT project 
management), και αφετέρου να µοντελοποιεί και να διαχειρίζεται µε τρόπο βέλτιστο την 
αποθηκευµένη γνώση και εµπειρία του πεδίου ΜοΠΕ (Κnowledge Management). 

Το εργαλείο υποστηρίζει τον χρήστη στην ανάλυση, µοντελοποίηση και 
παρακολούθηση του έργου διαχείρισης του ΜοΠΕ. Συγκεκριµένα, µέσα από κατάλληλα 
διαµορφωµένο αλλά και δυναµικά προσαρµοζόµενο πληροφοριακό περιβάλλον 
διαχείρισης έργων, ο χρήστης καθοδηγείται στα επιµέρους  στάδια διαχείρισης για: 

● την εισαγωγή των στοιχείων –δεδοµένων που αφορούν στο συγκεκριµένο έργο 
ΜοΠΕ αλλά και την άντληση έµµεσης σχετιζόµενης πληροφορίας µέσω 
συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων, checklists, κλπ, για την δηµιουργία του προφίλ 
του έργου και του διαχειριστή.  

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άµεση προσαρµογή της συµπεριφοράς του 
εργαλείου και των µεθόδων υποστήριξης που παρέχονται από αυτό σύµφωνα µε 
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του συγκεκριµένου έργου όπως προκύπτουν τόσο από 
τις προδιαγραφές που θέτει ο χρήστης, όσο και από την προηγούµενη εµπειρία 
διαχείρισης έργων παρόµοιας φύσης    

● την επιλογή και προσαρµογή των παρεχόµενων best-practice πρότυπων (πρότυπα 
έντυπα, πρότυπη ροή εργασιών –workflow, κλπ, πρότυπα δοµικά στοιχεία, 
πρότυπα µοντέλα οργάνωσης οµάδας έργου, κλπ) που αφορούν σε όλα τα 
επίπεδα και τοµείς διαχείρισης 

● την εισαγωγή νέων διαδικασιών και πρότυπων γνώσης διαχείρισης έργων ΜοΠΕ, 
ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό την δυναµικότητα και αποτελεσµατικότητα του 
συστήµατος και αποδίδοντας του, κατά συνέπεια, υψηλή προστιθέµενη αξία µε 
κάθε χρήση του. Ο συνεχώς βελτιούµενος χαρακτήρας αποτελεί βασικό 
πλεονέκτηµα και καινοτοµία του εργαλείου.   

● την ανάπτυξη ολοκληρωµένου πλάνου έργου βασισµένου στον ορθολογικό και 
συνεκτικό καθορισµό των επιµέρους στόχων και σηµείων σταθµών του έργου 
καθώς και των σχετιζόµενων δραστηριοτήτων, παραδοτέων, ρίσκων, κόστους 
επίτευξης τους κλπ. 

● την ορθολογική επιλογή και ευέλικτη διαχείριση των πόρων του παροχέα-ΕRP 
αλλά και της επιχείρησης του πελάτη. 

● την παρακολούθηση του έργου ΜοΠΕ και των επιµέρους ενοτήτων εργασίας µε 
παραγωγή αναφορών προόδου, πινάκων, διαγραµµάτων, οδηγιών για 
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προτεινόµενες ενέργειες προσαρµογής του πλάνου, αναφορών αξιολόγησης 
προόδου, παρακολούθηση προϋπολογισµού κλπ. 

 

Tο εργαλείο εγκαθίσταται κεντρικά και µε συστήµατα αποµακρυσµένης λειτουργίας 
(intranet, client-server model κλπ.) υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία αυτού 
από κάθε σηµείο στο οποίο κρίνεται ως απαραίτητο ή σηµαντικό για τη διαδικασία 
διαχείρισης. 
 

Σαν πλατφόρµα υλοποίησης επιλέχθηκαν οι ASP σελίδες µε σύστηµα διαχείρισης 
βάσης δεδοµένων (Data base management system – DBMS) τη Microsoft Access 2000. Η 
επιλογή αυτή έγινε προκειµένου να ικανοποιηθούν οι παρακάτω απαιτήσεις:  

� να είναι δυνατή η χρήση του εργαλείου διαχείρισης έργων τόσο σε τοπικό δίκτυο 
όσο και στο διαδίκτυο και  

� να υπάρχει δυναµικότητα στη διαχείριση και στον τρόπο αξιοποίησης των 
δεδοµένων. 

Προτιµήθηκε αυτό το σύστηµα διαχείρισης  βάσεων δεδοµένων γιατί η βάση αυτή 
είναι εύκολη στο χειρισµό και την επεξεργασία πριν και µετά τη δηµιουργία 
αποτελεσµάτων και διότι η δοµή της τροποποιείται και αναπροσαρµόζεται εύκολα 
ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες.  

Το εργαλείο θα περιλαµβάνει 4 βασικά υποσυστήµατα τα οποία συνδυαζόµενα 
επιτελούν το σύνολο των επιθυµητών λειτουργιών. Τα βασικά υποσυστήµατα, είναι τα 
εξής: 

● Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Έργων 

● Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

● Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Εργαλείου  

● Υποσύστηµα Βάσης ∆εδοµένων 

 

Το παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του συστήµατος και την 
επικοινωνία των υποσυστηµάτων µεταξύ τους. Στη συνέχεια παρέχονται λεπτοµέρειες 
για τα υποσυστήµατα αυτά.  
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Σχ. 6.1 Αρχιτεκτονική Συστήµατος Υλοποίησης Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ  

 

Το εργαλείο θα υποστηρίζει 3 βασικές κατηγορίες χρηστών:  

● ∆ιαχειριστής Έργων Εγκατάστασης (Project Manager)  

● Σύµβουλος Ανάλυσης και Μοντελοποίησης Επιχειρηµατικών Λειτουργιών 
(Consultant)  

● ∆ιαχειριστής ∆εδοµένων του συγκεκριµένου εργαλείου – ∆ιαχειριστής 
Συστήµατος (System Administrator) 

 

Οι χρήστες που ανήκουν στις δύο πρώτες κατηγορίες θα µπορούν να χρησιµοποιούν 
το «Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Έργων» και το «Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων» ενώ 
οι χρήστες που ανήκουν στην τρίτη  κατηγορία θα µπορούν να χρησιµοποιούν το 
«Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Εργαλείου» και να συντηρούν τα δεδοµένα της  
«Βάσης ∆εδοµένων». 

 

6.2.1 Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Έργων 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το συγκεκριµένο σύστηµα θα χρησιµοποιείται από 
τους ∆ιαχειριστές Έργων Εγκατάστασης (Project Managers) και τους Συµβούλους 
Ανάλυσης και Μοντελοποίησης Επιχειρηµατικών Λειτουργιών (Consultants). Οι βασικές 
λειτουργίες του υποσυστήµατος είναι οι ακόλουθες 
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6.2.1.1 ∆ηµιουργία νέου έργου 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον πελάτη ο προµηθευτής του Σ∆ΕΠ 
συστήνει την οµάδα υλοποίησης και ορίζει τον διαχειριστή έργου ο οποίος είναι 
υπεύθυνος να δηµιουργήσει µε τη βοήθεια του εργαλείου όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
την οµαλή διαχείριση και υλοποίηση του έργου. Η δηµιουργία του νέου έργου θα 
ακολουθεί τη µορφή οδηγού βηµάτων, αφενός για να µπορεί να καθοδηγεί το χρήστη στη 
διαδικασία εισαγωγής των απαραίτητων δεδοµένων και αφετέρου να εξασφαλίζεται η 
ορθή εισαγωγή των δεδοµένων στο σύστηµα. Περιγράφεται η διαδικασία σε βήµατα. 

Βήµα 1
ο: Ο χρήστης (διαχειριστής έργου) δηµιουργεί ένα νέο έργο στο σύστηµα 

εισάγοντας τα βασικά του στοιχεία τα οποία είναι: Ο πελάτης του έργου, ο τίτλος του 
έργου (αν υπάρχει), οι ενότητες του Σ∆ΕΠ που θα εγκατασταθούν, ο τύπος της 
επιχείρησης του πελάτη (Business Type), ηµεροµηνία εκκίνησης, ηµεροµηνία 
αναµενόµενης λήξης του έργου και προβλεπόµενη διάρκεια, ο αριθµός των συµβούλων 
που θα χρησιµοποιηθούν και πιθανώς κάποια σχόλια για το έργο. 

Βήµα 2
ο: Ο χρήστης (διαχειριστής έργου) επιλέγει από τον πίνακα των συµβούλων 

(consultants), τους συµβούλους που θα ασχοληθούν µε το έργο δίνοντας τους έτσι 
δικαιώµατα χρήσης σε στοιχεία του έργου. 

Βήµα 3ο: Ο χρήστης (Project Manager) ετοιµάζει τη λίστα µε τις εργασίες που 
πρέπει να γίνουν στο έργο (Project Task List). Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που 
περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο η λίστα εργασιών ενός έργου βασίζεται σε 
προδιαγεγραµµένες εργασίες (predefined tasks) που είναι  

1) συνδεδεµένες µε την ενότητα (module based): δηλαδή κάθε ενότητα του Σ∆ΕΠ 
απαιτεί συγκεκριµένες εργασίες και  

2) κατανεµηµένες χρονικά σε φάσεις (time phased): ένα έργο εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 
χωρίζεται σε φάσεις. Κάθε εργασία ανήκει σε συγκεκριµένη φάση του έργου.  

Επιπλέον οι εργασίες µπορεί να συνδέονται µεταξύ τους µε τέτοιο τρόπο, ώστε για να 
αρχίσει µια εργασία πρέπει να τελειώσει µια άλλη. Η σχέση των εργασιών τόσο µεταξύ 
τους όσο και µε τις ενότητες και τις φάσεις του έργου αποτυπώνεται στο παρακάτω 
σχήµα: 
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Σχ. 6.2 ∆ιάγραµµα Εργασιών Έργου Υλοποίησης Εγκατάστασης Σ∆ΕΠ 

 

Κάθε προδιαγεγραµµένη εργασία (predefined task) συνοδεύεται από διάφορες 
πληροφορίες όπως:  

● Περιγραφή της εργασίας  

● Παραδοτέα της εργασίας 

Ο χρήστης θα έχει δικαίωµα να αλλάξει την περιγραφή εργασίας και τα παραδοτέα 
της, ενώ θα µπορεί να προσθέσει επιπλέον σχόλια.  

Επιπλέον θα µπορεί να αφαιρεί µια προδιαγεγραµµένη εργασία από τη λίστα και να 
προσθέτει µια νέα εργασία στη λίστα (µε όλες τις συνοδευόµενες πληροφορίες). Η νέα 
εργασία θα αφορά το συγκεκριµένο έργο. 

Βήµα 4
ο: Ο χρήστης (διαχειριστής έργου) ετοιµάζει την αναφορά κατανοµής πόρων 

(resource allocation sheet) του έργου. 

Η αναφορά αυτή, βασίζεται σε ένα πρότυπο (template) που είναι δηµιουργηµένο σε 
Excel. O διαχειριστής έργου µεταβάλλει τα δεδοµένα του αρχείου συµπληρώνει τους 
εκτιµώµενους χρόνους και δηµιουργεί µε αυτό τον τρόπο την αναφορά κατανοµής πόρων 
του έργου.  

Βήµα 5
ο: Σε αυτό το βήµα ο χρήστης (διαχειριστής έργου) έχει τη δυνατότητα να 

δηµιουργήσει, να συνδέσει ή να κάνει µεταφόρτωση εγγράφων, αρχείων ή παραδοτέων 
που σχετίζονται µε το έργο. Η λειτουργικότητα του βήµατος αυτού θα περιγραφεί 
λεπτοµερώς στην επόµενη παράγραφό. 

 

 

6.2.1.2 ∆ιαχείριση στοιχείων έργου 

Μετά τη δηµιουργία ενός νέου έργου από τον διαχειριστή έργου και την εισαγωγή 
των πρώτων στοιχείων, ορισµένοι χρήστες όπως ο διαχειριστής έργου που δηµιούργησε 
την εγγραφή του έργου στο σύστηµα και οι σύµβουλοι που όρισε ο διαχειριστής έργου θα 
έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του έργου. Οι επιµέρους δυνατότητες αυτής της 
λειτουργίας είναι: 

 

Επιλογή Έργου: Μετά την αναγνώριση του χρήστη από το σύστηµα του εµφανίζεται µία 
λίστα µε τα έργα µε τα οποία ασχολείται, είτε ως διαχειριστής έργου είτε ως σύµβουλος, 
αναφέροντας και το ρόλο του σε κάθε έργο. Ο χρήστης θα µπορεί να επιλέξει ένα έργο 
για να δει τα στοιχεία του έργου αυτού.  

 

Επιλογή Εργασίας σε συγκεκριµένο Έργο: Αφού ο χρήστης επιλέξει ένα έργο, του 
δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ποια στοιχεία του έργου θέλει να δει ή να επεξεργαστεί. 
Τα στοιχεία του έργου που ένας χρήστης ανάλογα µε τα δικαιώµατα του (αν είναι 
διαχειριστής έργου ή σύµβουλος) θα µπορεί να επεξεργαστεί 1) προσθέτοντας στοιχεία 2) 
ενηµερώνοντας στοιχεία 3) διαγράφοντας στοιχεία είναι τα  ακόλουθα: 
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● Λίστα Εργασιών του Έργου (Project Task List): Η λίστα που θα εµφανίζεται θα 
έχει τις επιλεγµένες και διορθωµένες από τον διαχειριστή έργου εργασίες του 
συγκεκριµένου έργου. Ο χρήστης θα µπορεί να επιλέξει µια εργασία για να 
διαχειριστεί ανάλογα µε τα δικαιώµατα του, τα στοιχεία της (π.χ. να αλλάξει την 
περιγραφή της ή να προσθέσει ένα παραδοτέο κλπ). 

O διαχειριστής έργου έχει πλήρη δικαιώµατα επί της λίστας, ενώ ο σύµβουλος 
µπορεί µόνο να δει τη λίστα και να ενηµερώσει συγκεκριµένα στοιχεία µιας 
εργασίας (π.χ. αν η εργασία ολοκληρώθηκε) 

● Αναφορά κατανοµής πόρων: Μια λίστα µε όλες τις εκδόσεις της αναφοράς θα 
εµφανίζεται και ο χρήστης ανάλογα µε τα δικαιώµατα του, θα µπορεί να 
διαχειριστεί τα στοιχεία της.  

O διαχειριστής έργου έχει πλήρη δικαιώµατα επί της αναφοράς ενώ ο σύµβουλος 
έχει µόνο εποπτική εικόνα χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας. Επίσης ο διαχειριστής 
έργου µπορεί να δηµιουργήσει µια νέα έκδοση της αναφοράς κατανοµής πόρων. 

● Έγγραφα έργου (project documents): Μετά την επιλογή θα εµφανίζεται µια λίστα 
µε όλους τους τύπους των εγγράφων ενός έργου (π.χ. Συµβόλαια, Παραδοτέα 
κλπ). Ο χρήστης ανάλογα µε τα δικαιώµατα του, θα µπορεί να επιλέξει ένα τύπο 
ή ακόµα και να προσθέσει ένα νέο τύπο που θα αφορά µόνο το συγκεκριµένο 
έργο.  

Όταν ο χρήστης επιλέξει έναν τύπο θα µπορεί να δει τα έγγραφα της 
συγκεκριµένης κατηγορίας που αφορούν στο συγκεκριµένο έργο. Ανάλογα µε τα 
δικαιώµατά του θα µπορεί να δει και να διορθώσει ένα συγκεκριµένο αρχείο ή και 
να δηµιουργήσει (ή να µεταφορτώσει) ένα καινούριο.   

● Αναφορές έργου (reports): Με την επιλογή αυτή ο χρήστης ανάλογα µε τα 
δικαιώµατα του θα µπορεί να τυπώσει διάφορες αναφορές που του παρέχει το 
σύστηµα.  

 

 

6.2.2 Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

Επειδή, κατά τη διάρκεια του έργου οι απαιτήσεις και τα δεδοµένα αλλάζουν, 
δηµιουργήθηκε µια εφαρµογή η οποία επικοινωνεί µε µια βάση και παρέχει τη 
δυνατότητα αλλαγής των δεδοµένων των κινδύνων, της βαρύτητάς τους και των τυχόν 
τρόπων µετρίασής τους, ώστε το εργαλείο διαχείρισης κινδύνου να ανταποκρίνεται στις 
συγκεκριµένες απαιτήσεις του έργου και να παραµένει απαραίτητο σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής του έργου. Τα βήµατα εφαρµογής ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφηκε 
στη µεθοδολογία. 

Αρχικά απαιτείται από τον υπεύθυνο έργου να  καθορίσει το πλαίσιο και τα κριτήρια της 
διαχείρισης κινδύνου. Το στάδιο αυτό απαιτεί, ουσιαστικά προϋπόθεση χρήσης του 
εργαλείου. Τα αποτελέσµατα αυτού του σταδίου δεν επηρεάζουν άµεσα το εργαλείο, µε 
την έννοια ότι δεν προσφέρει δεδοµένα σε αυτό αλλά κρίνεται απαραίτητο, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι υπάρχει πλήρης κατανόηση των ευθυνών  και  υπευθυνοτήτων σε κάθε 
επίπεδο στο έργο και στον οργανισµό και εποµένως πλήρης κατανόηση της χρησιµότητας 
και του πλαισίου δράσης του εργαλείου. 

Στη συνέχεια γίνεται αναγνώριση των κινδύνων από τον υπεύθυνο έργου, την οµάδα του 
και τους συµβούλους. Συγκεκριµένα απαιτείται η δηµιουργία µια κατανοητής λίστας από 
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γεγονότα κινδύνου τα οποία µπορούν να επηρεάσουν το έργο ή µια διαδικασία. Ο 
κίνδυνος αναλύεται εκτιµώντας την πιθανότητα και τις συνέπειες στο πλαίσιο των 
υπαρχόντων ή των προτεινόµενων µέτρων ελέγχου. Για να µπορεί να γίνει επεξεργασία 
αυτών των δεδοµένων, δηµιουργήθηκε µια εφαρµογή για την εισαγωγή τους.  

Ακολούθως, πρέπει να γίνει αξιολόγηση των κινδύνων. Για αυτό το σκοπό δηµιουργείται 
µια φόρµα µε ερωτήσεις και πιθανές απαντήσεις. Κάθε απάντηση έχει το δικό της 
βαθµολογηµένο κίνδυνο και κάθε ερώτηση το δικό της συντελεστή βαρύτητας. 
Συγκεκριµένα ανάλογα µε το αντικείµενο, για παράδειγµα προσωπικό, τεχνολογία, 
µέγεθος έργου κ.λπ., χωρίζονται οι ερωτήσεις σε κατηγορίες. Κάθε ερώτηση αναφέρεται 
σε µια υποκατηγορία και έχει τρεις απαντήσεις. Η πρώτη απάντηση θεωρείται µηδενικού 
κινδύνου, η δεύτερη µετρίου και η τρίτη υψηλού. Λόγω του γενικού χαρακτήρα που 
επιθυµείται να έχει το εργαλείο, έχουν δηµιουργηθεί ερωτήσεις και απαντήσεις που 
καλύπτουν σχεδόν όλες τις πτυχές ενός έργου. ∆ίδεται η δυνατότητα σε κάποιο χρήστη 
να µην επιλέξει κάποια υποκατηγορία – ερώτηση και να µην ληφθεί καθόλου υπόψη στα 
αποτελέσµατα. Βεβαίως, όπως και προαναφέρθηκε, έχει δηµιουργηθεί και µια εφαρµογή 
για την αλλαγή, διαγραφή ή εισαγωγή νέων στοιχείων. 

Κατά τη διαχείριση κινδύνων πραγµατοποιείται βαθµολόγηση των κινδύνων που έχουν 
αναγνωριστεί. Αυτό γίνεται µε βάση την εµπειρία της οµάδας µε την ταυτόχρονη άποψη 
των συµβούλων και είναι συνισταµένη δυο παραγόντων, της πιθανότητας εµφάνισης του 
κινδύνου στο έργο και του αντίκτυπου που θα έχει σε αυτό. Από το συνδυασµό αυτού του 
συντελεστή και του κινδύνου της κάθε απάντησης, προκύπτει ο κίνδυνος. Ο συντελεστής 
αυτός µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ µηδέν και δέκα. Στις ερωτήσεις που έχουν 
δηµιουργηθεί έχουν αρχικοποιηθεί οι συντελεστές τους, πράγµα που µπορεί να αλλάξει 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των χρηστών. 

Μετά τη διενέργεια της αξιολόγησης ακολουθεί ο προσδιορισµός του επιπέδου του 
κινδύνου ανά κατηγορία και συνολικά. Συγκεκριµένα, αφού εισαχθούν τα δεδοµένα 
ακολουθεί µια φόρµα η οποία δείχνει τα επίπεδα κινδύνου σε ποσοστά και το συνολικό 
επίπεδο κινδύνου, πάλι σε ποσοστά. Φαίνεται το επίπεδο κινδύνου που προκύπτει από τις 
απαντήσεις, το µέγιστο επίπεδο κινδύνου που µπορεί να υπάρξει σύµφωνα µε τις 
επιλεγµένες υποκατηγορίες και τέλος το επίπεδο κινδύνου σε ποσοστό επί τοις εκατό.  

Στη συνέχεια τα επίπεδα κινδύνου ανά κατηγορία φαίνονται γραφικά µε τη µορφή 
στηλών. Έτσι ο χρήστης µπορεί να έχει µια ευκρινέστερη εικόνα των επιπέδων του 
κινδύνου. 

Το επόµενο βήµα στη διαχείριση κινδύνων είναι ο µετριασµός και η αντιµετώπιση των 
κινδύνων. Για αυτό το σκοπό έχει δηµιουργηθεί µια φόρµα η οποία αναλύει κάθε 
κίνδυνο, παρουσιάζει και ταυτόχρονα προτείνει τρόπους αντιµετώπισης του εκάστοτε 
κινδύνου. Η φόρµα αυτή παρουσιάζει µεθόδους µετριασµού των υποκατηγοριών που 
παρουσιάζουν κίνδυνο. Αν έχει επιλεχθεί απάντηση µε µηδενικά επίπεδα κινδύνου, τότε 
δεν παρουσιάζονται µέθοδοι. Αυτοί οι τρόποι αντιµετώπισης προκύπτουν µε βάση 
προηγούµενη εµπειρία και υπάρχει η δυνατότητα µορφοποίησης τους. 

Τέλος, απαιτείται εκτέλεση ελέγχου, αναθεώρησης και διορθωτικών ενεργειών. Ο 
υπεύθυνος έργου οφείλει να καθιερώσει µηχανισµούς που βοηθούν στη µέτρηση των 
επιπέδων αποτελεσµατικής υλοποίησης των µεθόδων αντιµετώπισης κινδύνων που 
προέκυψαν από το εργαλείο. Η διαδικασία ελέγχει, ακόµη, την εµφάνιση νέων κινδύνων 
ως µέρος της συνεχούς βελτίωσης και της ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Έτσι τυχόν 
εµφάνιση νέων οδηγεί στην επαναχρησιµοποίηση του εργαλείου, πράγµα που 
υποδεικνύει και τη χρησιµότητα του σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. 
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Το σύστηµα αυτό έχει τις εξής λειτουργίες: 

●  Εργαλείο αξιολόγησης κινδύνων 

●  Σύστηµα εξαγωγής των επιπέδων κινδύνου ανά κατηγορία και συνολικά 

●  Παρουσίαση των επιπέδων κινδύνου που προκύπτει, του µέγιστου πιθανού και 
του ποσοστού ανά κατηγορία και συνολικά 

●  Γραφική αναπαράσταση των επιπέδων κινδύνου γραφικά µε τη µορφή ράβδων ή 
γραµµής 

●  Παρουσίαση των µεθόδων µετριασµού 
 
 

6.2.3 Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Εργαλείου 

Το υποσύστηµα αυτό, αναλαµβάνει την εργασία της ενηµέρωσης αλλά και 
συντήρησης των άλλων υποσυστηµάτων, µε σκοπό να µπορεί ο χρήστης να καθορίζει 
όλα τα στοιχεία που χρειάζεται η εφαρµογή. Επίσης είναι υπεύθυνο και για τη συντήρηση 
των στοιχείων της βάσης δεδοµένων.  

 

 

6.2.4 Βάση ∆εδοµένων 

Πρόκειται για το υποσύστηµα το οποίο αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ όλων 
των άλλων υποσυστηµάτων του εργαλείου. Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζονται 
οι επιµέρους ιδιότητες της κάθε οντότητας και το ∆ιάγραµµα Οντοτήτων-Σχέσεων 
(Entity Relationship Diagram –ERD). 

 

6.2.4.1 Περιγραφή των Οντοτήτων 

 
tbl_Customers 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούνται βασικές πληροφορίες για τον πελάτη στον οποίο 
πρόκειται να εγκατασταθούν µία ή περισσότερες ενότητες (modules) του συστήµατος.  

 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

ID Autonumber Κωδικός – Πεδίο Κλειδί 

Company Text To όνοµα της εταιρείας στα Αγγλικά 

Contact_Person  Text To όνοµα του υπεύθυνου του έργου από τη 
µεριά του πελάτη στα Αγγλικά  

Contact_Details Text Στοιχεία για τον υπεύθυνο του έργου 
(ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, 
κ.λπ.) 

Info Text Άλλα στοιχεία για την εταιρεία 

Type Number Ο τύπος της επιχείρησης [Foreign Key από 
την οντότητα Customer Types.ID] 
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tbl_Customer_Types 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούνται οι τύποι των επιχειρήσεων. Κάθε επιχείρηση 
(πελάτης) ανήκει σε ένα τύπο.  

 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

ID Autonumber Κωδικός – Πεδίο Κλειδί 

Type Text Τύπος επιχείρησης 

 

tbl_Documents 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούνται πληροφορίες για τα διάφορα έγγραφα (documents) 
που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου εγκατάστασης. Εκτός 
από συγκεκριµένα έγγραφα σε αυτή την οντότητα µπορούν να κρατηθούν πληροφορίες 
και για πρότυπα εγγράφων (document templates). Παραδείγµατα εγγράφων είναι τα 
ακόλουθα: πρότυπο συµβολαίου, η τελική έκδοση του συµβολαίου µε τον πελάτη, η 
παρουσίαση που έγινε στον πελάτη, το έγγραφο «Ανάλυσης Αναγκών» του πελάτη κ.ο.κ.  

 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

ID Autonumber Κωδικός – Πεδίο Κλειδί 

Title Text Ο τίτλος του εγγράφου 

Filename Text Το όνοµα αρχείου του εγγράφου 

Type Number Ο τύπος του εγγράφου  [Foreign Key από 
την οντότητα Document Types] 

Project_id Number Το έργο που αφορά το έγγραφο [Foreign 
Key από την οντότητα Projects] 

User Number Ο χρήστης που καταχώρησε το έγγραφο 
στη βάση δεδοµένων [Foreign Key από την 
οντότητα Users] 

Task Number Η εργασία (Task) που αφορά το έγγραφο 
[Foreign Key από την οντότητα Tasks] 

Date Date/Time Ηµεροµηνία καταχώρησης του εγγράφου 
στη βάση δεδοµένων 

 
tbl_Document Types 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούνται οι τύποι των εγγράφων που µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν (π.χ. συµβόλαιο, «ανάλυση αναγκών», παρουσίαση) 

 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

ID Autonumber Κωδικός – Πεδίο Κλειδί 

Type Text Ο τύπος ενός εγγράφου 

Acronym Text To ακρωνύµιο ενός εγγράφου 
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tbl_Phases 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούνται οι φάσεις υλοποίησης ενός έργου εγκατάστασης 
Σ∆ΕΠ. Οι φάσεις αυτές σύµφωνα µε  τη µεθοδολογία είναι: Εκκίνηση, Ανάλυση, 
Υλοποίηση, Ολοκλήρωση.  

 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

ID Autonumber Κωδικός – Πεδίο Κλειδί 

Title Text Το όνοµα της φάσης 

Acronym Text Το ακρωνύµιο της φάσης που έχει και µια 
νοηµατική έννοια  

 

tbl_Projects 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούνται βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση ενός 
έργου εγκατάστασης Σ∆ΕΠ.  

 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

ID Autonumber Κωδικός – Πεδίο Κλειδί 

Title Text Ο Τίτλος του έργου  

Customer Number Ο Πελάτης στον οποίο θα υλοποιηθεί η 
εγκατάσταση των ενοτήτων του Σ∆ΕΠ. 
[Foreign Key από την οντότητα Customers] 

Start_Date_Planned Date/Time Η προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έναρξης 
του έργου  

End_Date_Planned Date/Time Η προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λήξης του 
έργου 

Start_Date_Actual Date/Time Η πραγµατική ηµεροµηνία έναρξης του 
έργου  

End_Date_Actual Date/Time Η πραγµατική ηµεροµηνία λήξης του έργου 

Resources_P Text Οι προβλεπόµενοι πόροι για την υλοποίηση 
του έργου  

Resources_A Text Οι πόροι που χρησιµοποιήθηκαν για την 
υλοποίηση του έργου 

Price Currency Η τιµή του έργου 

Cost Currency Το πραγµατικό του κόστος 

Info Text Άλλες Πληροφορίες για το έργο 

 

tbl_Project  Modules 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούνται οι ενότητες του Σ∆ΕΠ που θα εγκατασταθούν στον 
πελάτη κατά τη διάρκεια ενός έργου.  
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Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

Project_ID Number Το έργο για το οποίο θα εγκατασταθούν οι 
ενότητες του Σ∆ΕΠ. [Foreign Key από την 
οντότητα Projects] 

Module_ID Number Οι ενότητες του Σ∆ΕΠ που θα 
εγκατασταθούν. [Foreign Key από την 
οντότητα Modules] 

 

tbl_Project Phases 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούνται πληροφορίες για τις φάσεις υλοποίησης ενός 
συγκεκριµένου έργου εγκατάστασης Σ∆ΕΠ.  

 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

Project_ID Number Το έργο στο οποίο αναφερόµαστε [Foreign 
Key από την οντότητα Projects] 

Phase_ID Number Τη φάση στην οποία αναφερόµαστε [Foreign 
Key από την οντότητα Phases] 

Comments Text Σχόλια για τη συγκεκριµένη Φάση του 
συγκεκριµένου έργου  

Start_Date_P Date/Time Η προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έναρξης 
της Φάσης 

End_Date_P Date/Time Η προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λήξης της 
Φάσης 

Start_Date_A Date/Time Η πραγµατική ηµεροµηνία έναρξης της Φάσης 

End_Date_A Date/Time Η πραγµατική ηµεροµηνία λήξης της Φάσης 

Status Number Η κατάσταση (Status) της Φάσης [Foreign 
Key από την οντότητα Status] 

 

tbl_Project Tasks 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούνται πληροφορίες για τις συγκεκριµένες εργασίες 
(tasks) ενός συγκεκριµένου έργου εγκατάστασης Σ∆ΕΠ.  

 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

Project_ID Number Το έργο στο οποίο αναφερόµαστε [Foreign 
Key από την οντότητα Projects] 

Task_ID Number Τη εργασία στην οποία αναφερόµαστε [Foreign 
Key από την οντότητα Tasks] 

Comments Text Σχόλια για τη συγκεκριµένη Εργασία 

Start_Date_P Date/Time Η προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έναρξης της 
Εργασίας 
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End_Date_P Date/Time Η προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λήξης της 
Εργασίας 

Start_Date_A Date/Time Η πραγµατική ηµεροµηνία έναρξης της 
Εργασίας 

End_Date_A Date/Time Η πραγµατική ηµεροµηνία λήξης της Εργασίας 

Status Text Η κατάσταση της Εργασίας [Foreign Key από 
την οντότητα Statuses] 

Prior_Task Number Η εργασία που προηγείται της συγκεκριµένης 
[Foreign Key από την ίδια την οντότητα Project 
Tasks] 

Tools Text  Πληροφορίες για τα εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται στη συγκεκριµένη εργασία 

Risks Text Οι κίνδυνοι της συγκεκριµένης εργασίας 

Resources Text Οι πόροι που απαιτούνται για τη συγκεκριµένη 
εργασία 

Consultant Number O σύµβουλος που αναλαµβάνει την 
συγκεκριµένη εργασία 

 

tbl_Project Team 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούνται τα µέλη της οµάδας ενός συγκεκριµένου έργου.  

 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

Aa Autonumber Αύξων αριθµός καταχωρήσεων 

User Number Στοιχεία για το άτοµο της οµάδας [Foreign Key 
από την οντότητα Users] 

Project  Number Το έργο στο οποίο αναφερόµαστε [Foreign 
Key από την οντότητα Projects] 

Role Number Ο ρόλος του ατόµου στο έργο [Foreign Key 
από την οντότητα User Roles] 

 

tbl_RAS (Resource Allocation Sheets) 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούνται πληροφορίες για τις αναφορές κατανοµής πόρων 
των έργων εγκατάστασης. Εκτός από συγκεκριµένες αναφορές κατανοµής πόρων σε αυτή 
την οντότητα κρατούνται πληροφορίες και για πρότυπα αναφορών κατανοµής πόρων.  

 

Πεδίο Τύπος Μέγεθος Περιγραφή 

ID Autonumber  Κωδικός – Πεδίο Κλειδί 

Project_ID Number  Το έργο στο οποίο αφορά η 
αναφορά κατανοµής πόρων 
[Foreign Key από την οντότητα 
Projects] 
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Title Text  Ο Τίτλος της αναφοράς κατανοµής 
πόρων  

Filename Text  Το όνοµα αρχείου της αναφοράς 
κατανοµής πόρων 

Date Date/Time  Ηµεροµηνία καταχώρησης της 
αναφοράς κατανοµής πόρων στον 
διακοµιστή. 

 
 

tbl_Modules 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούµε τις ενότητες του Σ∆ΕΠ. Παραδείγµατα ενοτήτων 
είναι: «∆ιαχείριση», «Παραγωγή», κ.α. 

 

Πεδίο Τύπος Μέγεθος Περιγραφή 

ID Autonumber  Κωδικός – Πεδίο Κλειδί 

Title Text  Το όνοµα της ενότητας 

Acronym Text  Το ακρωνύµιο του Module που 
έχει και µια νοηµατική έννοια  

 

tbl_Statuses 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούµε περιγραφές για την κατάσταση µιας φάσης ή µιας 
εργασίας.  

 

Πεδίο Τύπος Μέγεθος Περιγραφή 

ID Autonumber  Κωδικός – Πεδίο Κλειδί 

Status Text  H περιγραφή της κατάστασης 

Acronym Text  Το ακρωνύµιο της περιγραφής της 
κατάστασης που έχει και µια 
νοηµατική έννοια  

 
tbl_Tasks 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούµε τις βασικές πληροφορίες που χρειαζόµαστε τόσο για 
τις προδιαγεγραµµένες εργασίες όσο και για συγκεκριµένες εργασίες που αφορούν σε 
συγκεκριµένο έργο. 

 

Πεδίο Τύπος Μέγεθος Περιγραφή 

ID Autonumber  Κωδικός – Πεδίο Κλειδί 

Name Text  Το όνοµα της εργασίας 

Acronym Text  Το ακρωνύµιο της εργασίας που 
έχει και µια νοηµατική έννοια  
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Objectives Text  Οι στόχοι και το Αντικείµενο της 
Εργασίας (Αγγλικό Κείµενο) 

Phase Number  Σε ποια φάση του έργου 
απαιτείται η εργασία [Foreign 
Key από την οντότητα Phases] 

Module Number  Ποια ενότητα αφορά η 
συγκεκριµένη εργασία [Foreign 
Key από την οντότητα Modules] 

Prior_Task Number  Ποια εργασία προηγείται της 
συγκεκριµένης εργασίας [Foreign 
Key από την ίδια την οντότητα 
Tasks] 

Customer_Activities Text  Περιγραφή των απαιτούµενων 
δραστηριοτήτων από τον πελάτη 
στη συγκεκριµένη εργασία  

Completion__Activities Text  Περιγραφή των κριτηρίων βάση 
των οποίων η συγκεκριµένη 
εργασία θα θεωρηθεί ότι έληξε 

Predefined Number  Αν η εργασία θεωρείται 
«Προκαθορισµένη» (Predefined) 
ή αφορά συγκεκριµένο έργο 

Task_Risks Text  Τα ρίσκα που ενέχει η 
υλοποίηση της συγκεκριµένης 
εργασίας  

Required Resources Text  Οι απαιτούµενοι πόροι για την 
υλοποίηση της συγκεκριµένης 
εργασίας. 

 

tbl_category 

Σε αυτή την οντότητα αποθηκεύονται οι διάφορες κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι 
ερωτήσεις της διαχείρισης κινδύνου 

 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

Category Autonumber Πρωτεύον κλειδί του πίνακα – ID 
Κατηγορίας 

Name Text To όνοµα της κατηγορίας 

 

 

 

 

 tbl_questions 

Η οντότητα αυτή περιέχει τις ερωτήσεις που υπάρχουν στην αξιολόγηση κινδύνου, τη 
βαρύτητα τους, την υποκατηγορία αλλά και την κατηγορία στις οποίες ανήκουν. 
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Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

Question Autonumber Πρωτεύον κλειδί του πίνακα – ID Ερώτησης 

Description Text Η περιγραφή της ερώτησης 

Category Number Η κατηγορία στην οποία ανήκει η ερώτηση 

Subcategory Text Το όνοµα της υποκατηγορίας στην οποία 
ανήκει η ερώτηση 

Mitigation Memo Η µέθοδος µετριασµού για τη συγκεκριµένη 
υποκατηγορία 

Weight Number Η βαρύτητα της ερώτησης 

 

tbl_answers 

Η οντότητα αυτή περιέχει τις απαντήσεις για κάθε ερώτηση και τον κίνδυνο που ενέχει 
κάθε µια. 

 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

Answer Autonumber Πρωτεύον κλειδί του πίνακα – ID απάντησης 

Description Text Η περιγραφή της απάντησης 

Question Number Η ερώτηση στην οποία αναφέρεται η 
απάντηση 

Val Number Ο κίνδυνος που ενέχει κάθε απάντηση 

 

tbl_results 

Η οντότητα αυτή περιέχει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. ∆ηλαδή για κάθε 
κατηγορία περιέχει τις ερωτήσεις, τις αντίστοιχες απαντήσεις, τον κίνδυνο που προκύπτει 
όπως και το µέγιστο κίνδυνο που θα µπορούσε να προκύψει. Επίσης υποδεικνύει το 
χρήστη στον οποίον αφορούν τα αποτελέσµατα. 

 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

Results Autonumber Πρωτεύον κλειδί του πίνακα – ID 
αποτελέσµατος 

Question Number Η ερώτηση στην οποία αναφέρεται 

Category Number Η κατηγορία στην οποία ανήκει η ερώτηση 

Answer Number Η απάντηση της ερώτησης 

Risk Number Ο κίνδυνος που προκύπτει από τα 
παραπάνω 

Max_Risk Number Ο µέγιστος κίνδυνος που θα µπορούσε να 
προκύψει 

User_id Number Το ID του χρήστη 
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tbl_Users 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούµε τις βασικές πληροφορίες που χρειαζόµαστε για τους 
χρήστες της εφαρµογής που είναι και τα άτοµα που ασχολούνται µε την εγκατάσταση 
συστηµάτων Σ∆ΕΠ. 

 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

ID Autonumber Κωδικός – Πεδίο Κλειδί 

Username Text Το πλήρες όνοµα του χρήστη 

Login Text Το όνοµα εισόδου (login) που θα 
χρησιµοποιεί ο χρήστης για τη χρήση της 
εφαρµογής 

Password Text Ο κωδικός (password) που θα χρησιµοποιεί 
ο χρήστης για τη χρήση της εφαρµογής 

e-mail Text Η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη 

Info Text Άλλες πληροφορίες για το χρήστη 

 

tbl_User Roles 

Σε αυτή την οντότητα καταχωρούµε τις περιγραφές των ρόλων των χρηστών. Ουσιαστικά 
είναι ο ρόλος ενός ατόµου σε ένα έργο εγκατάστασης συστήµατος Σ∆ΕΠ (1 - 
διαχειριστής έργου ή 2 - σύµβουλος)  

 

Πεδίο Τύπος Περιγραφή 

ID Autonumber Κωδικός – Πεδίο Κλειδί 

Role Text H περιγραφή του ρόλου ενός ατόµου σε ένα 
έργο εγκατάστασης συστήµατος Σ∆ΕΠ 

Acronym Text Το ακρωνύµιο της περιγραφής του ρόλου 
ενός ατόµου σε ένα έργο εγκατάστασης 
συστήµατος Σ∆ΕΠ που έχει και µια 
νοηµατική έννοια  
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6.2.4.2 ∆ιάγραµµα Οντοτήτων-Σχέσεων (ERD) 
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6.3 Λειτουργική ∆οµή 
 

Ακολουθεί το σχεδιάγραµµα της λειτουργικής δοµής του συστήµατος που αφορά στη 
διεπαφή µε το χρήστη. 
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Κινδύνου

∆ηµιουργία

Πελάτη

∆ηµιουργία

Νέου Τύπου
Επιχείρησης

∆ιαχείριση

Πελάτη

∆ιαχείριση

Τύπου
Επιχείρησης

∆ιαχείριση

Κατηγοριών

∆ιαχείριση

Υποκατηγοριών
- Ερωτήσεων

∆ιαχείριση
βαρύτητας

∆ιαχείριση
Μεθόδων

Μετριασµού

Επεξεργασία

Προσθήκη
∆ιαγραφή

Επεξεργασία

Προσθήκη
∆ιαγραφή

Αντιστοίχηση
σε

Υποκατηγορία

- Ερώτηση

Επεξεργασία
Προσθήκη

∆ιαγραφή

Αντιστοίχηση
σε Κατηγορία

Καθορισµός

Επιπέδου
Αντιστοίχηση

σε

Υποκατηγορία

- Ερώτηση

∆ιαχείριση

Έργου

∆ηµιουργία

Νέου Έργου

Επεξεργασία

Έργου

∆ιαχείριση

Ρόλων
Χρηστών

∆ιαχείριση
∆εδοµένων

Κινδύνου

∆ηµιουργία

Πελάτη

∆ηµιουργία

Νέου Τύπου
Επιχείρησης

∆ιαχείριση

Πελάτη

∆ιαχείριση

Τύπου
Επιχείρησης

∆ιαχείριση

Κατηγοριών

∆ιαχείριση

Υποκατηγοριών
- Ερωτήσεων

∆ιαχείριση
βαρύτητας

∆ιαχείριση
Μεθόδων

Μετριασµού

Επεξεργασία

Προσθήκη
∆ιαγραφή

Επεξεργασία

Προσθήκη
∆ιαγραφή

Αντιστοίχηση
σε

Υποκατηγορία

- Ερώτηση

Επεξεργασία
Προσθήκη

∆ιαγραφή

Αντιστοίχηση
σε Κατηγορία

Καθορισµός

Επιπέδου
Αντιστοίχηση

σε

Υποκατηγορία

- Ερώτηση
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6.4 Λογισµικό  
 

Το βοηθητικό εργαλείο διαχείρισης έργων αποτελείται από ASP σελίδες µε βάση 
δεδοµένων Microsoft Access 2000. Η υλοποίηση των ASP σελίδων έγινε µε χρήση 
του Macromedia Dreamweaver UltraDev 4. 

 

6.4.1 Εγγραφή Χρήστη στην Εφαρµογή 

 
Στη σελίδα login.asp ο χρήστης συµπληρώνει τη φόρµα εγγραφής για να 

µπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρµογή. Ο κωδικός του χρήστη 
αποθηκεύεται στην µεταβλητή MM_Userid, η οποία καλείται από όλες τις σελίδες 
της εφαρµογής. 
 
 

6.4.2 Σύνδεση µε Βάση ∆εδοµένων 

 
Η σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων επιτυγχάνεται µέσω της δηµιουργίας ενός Data 

Source (ODBC)  µε το όνοµα PM. Στο αρχείο PM.asp που βρίσκεται στον κατάλογο 
connections γίνεται ο ορισµός της µεταβλητής MM_PM_STRING και η απόδοση σε 
αυτή της τιµής  "dsn=PM". Η µεταβλητή αυτή χρησιµοποιείται σε κάθε σελίδα όταν 
απαιτείται σύνδεση µε τη βάση για την εκτέλεση µιας ερώτησης εισαγωγής, 
µεταβολή ή διαγραφής (query): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ή για τη δηµιουργία recordset και την εµφάνιση δεδοµένων της βάσης: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

var MM_editConnection = MM_PM_STRING; 
… 
var MM_editCmd = Server.CreateObject('ADODB.Command'); 
    MM_editCmd.ActiveConnection = MM_editConnection; 

    MM_editCmd.CommandText = MM_editQuery; 
    MM_editCmd.Execute(); 
    MM_editCmd.ActiveConnection.Close(); 

var Recordset = Server.CreateObject("ADODB.Recordset"); 
Recordset.ActiveConnection = MM_PM_STRING; 
Recordset.Source = "SELECT * from …"; 
Recordset.CursorType = 0; 
Recordset.CursorLocation = 2; 
Recordset.LockType = 3; 
Recordset.Open(); 
var Recordset_numRows = 0; 
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6.4.3 ∆ιαχείριση Βάσης ∆εδοµένων 

 
Κατά τη δηµιουργία asp σελίδων µε χρήση του εργαλείου Macromedia 

Dreamweaver UltraDev 4 υποστηρίζεται η διαχείριση της βάσης και συγκεκριµένα: 
 

• εµφάνιση στοιχείων σε µορφή πίνακα πάνω στη σελίδα 

• εµφάνιση λεπτοµερειών µιας εγγραφής 

• µεταβολή των στοιχείων της εγγραφής 

• διαγραφή της συγκεκριµένης εγγραφής 
 
 

Για τις δυνατότητες της εφαρµογής που δεν υποστηρίζονται από το συγκεκριµένο 
εργαλείο έγιναν ειδικές παρεµβάσεις στο κώδικα που αυτό δηµιουργεί. Οι 
περιπτώσεις αυτές είναι: 
 

• ∆υνατότητα διαγραφής επιλεγµένου από λίστα αντικειµένου χωρίς τη 
µεσολάβηση ειδικής σελίδας διαγραφής όπως στη διαχείριση των συµβούλων 
και στη διαχείριση των ενοτήτων. 

• Επιλογή εισαγωγής και διαγραφής στην ίδια σελίδα. 

• Αυτόµατη εισαγωγή εγγραφής σε πίνακα στην περίπτωση εισαγωγής σε άλλο 
πίνακα, όπως η ανάθεση ρόλου διαχειριστή έργου στον χρήστη που 
δηµιουργεί το έργο και η αυτόµατη εισαγωγή των προκαθορισµένων 
εργασιών. 

 
 

6.4.4 Μεταφόρτωση Αρχείων 

 
Όσον αφορά τη διαδικασία της µεταφόρτωσης αρχείων χρησιµοποιείται το 

ASPSimpleUpload component και ο κώδικας που αυτό απαιτεί στις κατάλληλες 
σελίδες: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dim upl, NewFileName  
   
 Set upl = Server.CreateObject("ASPSimpleUpload.Upload")  
   
 If Len(upl.Form("File1")) > 0 Then  
     NewFileName = "/Uploads/" & upl.ExtractFileName(upl.Form("File1"))  
mcount=mcount+1 
     If upl.SaveToWeb("File1", NewFileName) Then  
         Response.Write("File successfully written to disk.")   
     Else  
         Response.Write("There was an error saving the file to disk.")  
     End If  
 End If 
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6.4.5 Αντικείµενα – Μέθοδοι 

 

 Η εφαρµογή χρησιµοποιεί τα εξής αντικείµενα 

 

 

  

 

 

 

Object Name: Recordset 

 

Μέθοδοι Τρόπος κλήσης από ASP Περιγραφή 

 
Open 

 

 

object.open() 
 
Opens the recordset 

 
Close 
 

 

object.close() 
 

 
Closes the recordset 
 

 
Move 
 

 

object.move(nRecords) 
 

                                   
Moves the cursor, 
relative to its current 
position, within a 
Recordset object.                      

 
MoveFirst 

 

object.moveFirst() 
 
Moves the cursor to the 
first record of the 
Recordset object 
 

 
MovePrevious 

 

object.movePrevious() 
 
Moves the cursor 
backward by one record 
within the Recordset 
object. 
 

 
MoveNext 

 

object.moveNext() 
 
Moves the cursor 
forward by one record 
within the Recordset 
object 
 

 
MoveLast 

 

object.moveLast() 
 
Moves the cursor to the 
last record of the 
Recordset object 
 

 
Requery 

 

object.requery() 
 
Refreshes the data of a 
recordset 
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Object Name: Request 

 

Μέθοδοι Τρόπος κλήσης από ASP Περιγραφή 

 
QueryString 
 

 

Request. QueryString() 
 

 
Returns the value of the 
request variable 
 

 
ServerVariables 

 

Request.ServerVariables() 

 
Gets the data that have 
been appended to the 
URL as a query string 
 

 

Object Name: Form 

 

Μέθοδοι Τρόπος κλήσης από ASP Περιγραφή 

 
Get 

 

object.get() 
 
Sends the form data by 
appending it to the URL 
as a query string 
 
 

 
Post 

 
object.post() 

 
Sends the form data in 
the body of a message 
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6.4.6 Αρχεία Συστήµατος 

 
Τα αρχεία που χρησιµοποιεί το σύστηµα είναι: 
 

• Οι φάκελοι 

o _notes 

o _mmDBScripts 

o Connections 

o Templates 
 
που χρησιµοποιούνται εσωτερικά από το Ultradev. 
 

• Οι φάκελοι  

o Gifs 

o Media 
 
που περιέχουν εικόνες 
 

• Ο φάκελος uploads που περιέχει τα µεταφορτωµένα αρχεία  

• Οι asp σελίδες: 
 

Actions  

Σελίδα επιλογής διαδικασίας 

Ctmessage  

Μήνυµα επιβεβαίωσης διαγραφής τύπου πελάτη ή ενηµέρωσης για τη µη 
δυνατότητα πραγµατοποίησης της διαγραφής 

Current_Task 

Λεπτοµέρειες εργασίας στο κοµµάτι του συµβούλου 

customer_type_details 

Λεπτοµέρειες τύπου πελατών 

customer_types_list 

Λίστα τύπων πελατών 

customers_detail 

Λεπτοµέρειες πελάτη 

diagram 

Το διάγραµµα εργασιών που εµφανίζεται στο κοµµάτι του συµβούλου 

diagram_pm 

Το διάγραµµα εργασιών που εµφανίζεται στο κοµµάτι του διαχειριστή έργου 

Doc_Task 
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Λίστα εγγράφων που αφορούν µια συγκεκριµένη εργασία 

document_details 

Λεπτοµέρειες εγγράφου 

document_type_details 

Λεπτοµέρειες κατηγορίας εγγράφου 

document_types 

Λίστα κατηγοριών εγγράφων για επιλογή κατηγορίας και προβολή των εγγράφων 
που περιέχει στο κοµµάτι του διαχειριστή έργου 

document_types_co 

Λίστα κατηγοριών εγγράφων για επιλογή κατηγορίας και προβολή των εγγράφων 
που περιέχει στο κοµµάτι του συµβούλου 

document_types_list 

Λίστα κατηγοριών εγγράφων για τροποποίησή της 

documents 

Λίστα εγγράφων στο κοµµάτι του διαχειριστή έργου 

documents_co  

Λίστα εγγράφων στο κοµµάτι του συµβούλου 

fail 

Η Σελίδα που εµφανίζεται όταν ο συνδυασµός Login – password είναι λανθασµένος 

insert_customer 

Εισαγωγή νέου πελάτη 

insert_customer_type 

Εισαγωγή νέου τύπου πελατών κατά την δηµιουργία νέου έργου 

insert_customer_type1 

Εισαγωγή νέου τύπου πελατών κατά τη µεταβολή στοιχείων του έργου 

insert_document 

Εισαγωγή νέου εγγράφου στο κοµµάτι του διαχειριστή έργου 

insert_document_co 

Εισαγωγή νέου εγγράφου στο κοµµάτι του συµβούλου µετά τη µεταφόρτωση από 
τη λίστα εγγράφων µιας κατηγορίας 

insert_document_type 

Εισαγωγή νέας κατηγορίας εγγράφων 

insert_documentt_co 

Εισαγωγή νέου εγγράφου στο κοµµάτι του συµβούλου µετά τη µεταφόρτωση από 
τη  συγκεκριµένη εργασία 

insert_pr_task 

Εισαγωγή νέας εργασίας – στοιχεία της εργασίας στο έργο 
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insert_pr_task1 

Προσθήκη γενικής εργασίας στο έργο 

insert_project 

∆ηµιουργία νέου έργου 

insert_ras 

Εισαγωγή των στοιχείων νέας αναφοράς κατανοµής πόρων στο κοµµάτι του 
διαχειριστή έργου 

insert_ras_co 

Εισαγωγή των στοιχείων νέας αναφοράς κατανοµής πόρων στο κοµµάτι του 
συµβούλου 

insert_task 

Εισαγωγή νέας εργασίας – γενικά στοιχεία 

insert_user 

Εισαγωγή νέου χρήστη 

login 

 Η φόρµα του ονόµατος εισόδου 

login1 

Βοηθητική φόρµα που καλεί αυτόµατα την “login” ώστε να γίνεται πρώτα έξοδος 
(logout) του χρήστη 

message 

Μήνυµα επιβεβαίωσης διαγραφής εργασίας 

pr_consultans 

∆ιαχείριση των συµβούλων 

pr_consultans1 

∆ιαχείριση των συµβούλων την πρώτη φορά που καλείται η σελίδα κατά τη 
δηµιουργία νέου έργου 

pr_modules 

∆ιαχείριση των ενοτήτων 

pr_task_detail 

Λεπτοµέρειες της εργασίας στο έργο 

pr_task_list 

Λίστα των εργασιών του έργου 

prmessage 

Μήνυµα επιβεβαίωσης αφαίρεσης εργασίας από το έργο 

projects 

Λίστα των έργων 

projects_detail 
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Βασικά στοιχεία του έργου (κοινή για το κοµµάτι του συµβούλου και του 
διαχειριστή έργου) 

ras 

Λίστα των αναφορών κατανοµής πόρων στο κοµµάτι του διαχειριστή έργου 

ras_co 

Λίστα των αναφορών κατανοµής πόρων στο κοµµάτι του συµβούλου  

ras_details 

Λεπτοµέρειες της αναφοράς κατανοµής πόρων 

task_detail 

Γενικές λεπτοµέρειες της εργασίας 

task_diagram 

∆ιάγραµµα γενικών εργασιών 

task_list 

Λίστα γενικών εργασιών 

tmessage 

Μήνυµα επιβεβαίωσης διαγραφής κατηγορίας εγγράφων ή ενηµέρωσης για τη µη 
δυνατότητα πραγµατοποίησης της διαγραφής. 

uploadd 

Φόρµα για upload εγγράφων στο κοµµάτι του διαχειριστή έργου 

uploadd_co 

Φόρµα για upload εγγράφων κάποιας κατηγορίας στο κοµµάτι του συµβούλου 

uploaddt_co 

Φόρµα για µεταφόρτωση εγγράφων µιας συγκεκριµένης εργασίας στο κοµµάτι του 
συµβούλου 

uploadr 

Φόρµα για µεταφόρτωση αναφοράς κατανοµής πόρων στο κοµµάτι του διαχειριστή 
έργου 

uploadr_co 

Φόρµα για  µεταφόρτωση αναφοράς κατανοµής πόρων στο κοµµάτι του συµβούλου 

risk_assessment 

H φόρµα της αξιολόγησης κινδύνου µε τις υποκατηγορίες, ερωτήσεις, απαντήσεις 

risk_calculation 

Υπολογισµός του κινδύνου που προκύπτει και αποθήκευση των αποτελεσµάτων 
στη βάση 

risk_insert 

Εφαρµογή των αλλαγών στα δεδοµένα 

risk_new 
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Φόρµα για εισαγωγή νέας κατηγορίας, υποκατηγορίας, ερώτησης, απαντήσεων, 
συντελεστή βαρύτητας της ερώτησης και στρατηγικής µετριασµού 

risk_score 

Παρουσίαση του επιπέδου κινδύνου, του µέγιστου κινδύνου και του ποσοστού ανά 
κατηγορία και συνολικά 

risk_tool 

Φόρµα παρουσίασης και επεξεργασίας των δεδοµένων της βάσης 

strategy 

Παρουσίαση της µεθόδου µετριασµού για κάθε κίνδυνο που προκύπτει 

user_detail 

Λεπτοµέρειες χρήστη 

users 

Λίστα χρηστών 

usmessage 

Μήνυµα επιβεβαίωσης διαγραφής χρήστη  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 
 

 

7.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η σύγκριση της µεθοδολογίας ΜοΠΕ που προτείνεται 
στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, µε τις µεθοδολογίες που µελετήθηκαν 
βιβλιογραφικά και παρουσιάστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο µε στόχο την ανάδειξη 
των πλεονεκτηµάτων της. Επίσης, παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της 
µεθοδολογίας καθώς και της εφαρµογής της. Ακολούθως πραγµατοποιείται η 
αποτίµηση του συστήµατος κατά την πιλοτική εφαρµογή του και οι στόχοι που 
επιτεύχθηκαν κατά την εγκατάσταση ενός συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών 
πόρων από µεγάλη εταιρεία ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων. Το κεφάλαιο 
αυτό ολοκληρώνεται µε µελλοντικές επεκτάσεις της µεθοδολογίας και του 
συστήµατος.  
 
 
 
 
 
 
 



Κεφάλαιο 7 : Συµπεράσµατα 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   132 

 

7.2 Συγκρίσεις υπαρχουσών µεθοδολογιών και εφαρµογών µε τη 
µεθοδολογία ΜοΠΕ και την εφαρµογή της 

 
Τα πληροφοριακά συστήµατα Σ∆ΕΠ υποστηρίζουν τις βασικότερες 

επιχειρηµατικές διαδικασίες, για αυτό είναι απαραίτητα σε κάθε εταιρεία που 
στοχεύει στην εξέλιξη και στην καθιέρωση της στον χώρο της αγοράς. Η 
εγκατάσταση όµως ενός Σ∆ΕΠ συστήµατος είναι µια διαδικασία που απαιτεί χρόνο 
και έχει αρκετά µεγάλο κόστος. Εποµένως, όπως έχει αναλυθεί σε προηγούµενο 
κεφάλαιο, κρίνεται αναγκαίο η εγκατάσταση ενός Σ∆ΕΠ να αποτελεί µια 
οργανωµένη και µοντελοποιηµένη διαδικασία βηµάτων βασιζόµενη σε 
συγκροτηµένες αρχές διοίκησης και διαχείρισης.   
 

Η ύπαρξη ολοκληρωµένης µεθοδολογίας συντελεί στη δηµιουργία 
συγκεκριµένων σταδίων και διαδικασιών µέσα από τις οποίες καθοδηγείται ο 
διαχειριστής του έργου εγκατάστασης, παρέχοντας του τη βασική στρατηγική που 
πρέπει να ακολουθήσει για την επίτευξη του έργου. Επιπλέον, µέσα από τα στάδια 
της µεθοδολογίας, δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να αντιλαµβάνεται και να 
καταγράφει µε τον καλύτερο τρόπο τις εσωτερικές δοµές και λειτουργίες της 
εταιρείας – πελάτη, αξιοποιώντας έτσι πλήρως τις οποιεσδήποτε δυνατότητες 
προσαρµογής του Σ∆ΕΠ στις ανάγκες της εταιρείας. Παράλληλα, η ολοκληρωµένη 
µεθοδολογία παρέχει την ευελιξία στον διαχειριστή να µπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο 
του έργου εγκατάστασης να τροποποιεί τις εκάστοτε ανάγκες (π.χ. σε πόρους) και να 
υλοποιούνται γρήγορα και µεθοδικά οι απαραίτητες αλλαγές. Τέλος, η ύπαρξη της 
µεθοδολογίας βοηθά τον διαχειριστή να αξιολογήσει µε τον καλύτερο τρόπο την 
εταιρεία - πελάτη, στοιχείο που είναι απαραίτητο για την σωστή επιλογή και 
διαµόρφωση του Σ∆ΕΠ συστήµατος. 
 

Για τους παραπάνω λόγους, οι εταιρείες που αναλαµβάνουν έργα εγκατάστασης 
Σ∆ΕΠ συστηµάτων έχουν αναπτύξει διάφορες µεθοδολογίες και κάποιες επιπλέον 
εφαρµογές, ώστε να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Σε προηγούµενο 
κεφάλαιο µελετήθηκαν τα στοιχεία των µεθοδολογιών γνωστών εµπορικών πακέτων 
εταιρειών λογισµικού της αγοράς. Στη συνέχεια ακολουθεί σύγκριση των 
χαρακτηριστικότερων εξ’ αυτών µε την προτεινόµενη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε 
στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, µε στόχο την ανάδειξη των 
πλεονεκτηµάτων αυτής. 
 

7.2.1 Σύγκριση µεθοδολογίας Epicor µε τη µεθοδολογία ΜοΠΕ 

 
Η eMethod, είναι η µεθοδολογία της Epicor, για την εγκατάσταση του Σ∆ΕΠ 

συστήµατος. Η eMethod, υπογραµµίζει την µεγάλη σηµασία της µελέτης της 
κατάστασης που βρίσκεται η εταιρεία πριν την εγκατάσταση του συστήµατος, σε 
αντίθεση µε τη µεθοδολογία ΜοΠΕ, που δίνει µεγαλύτερη σηµασία στην οργάνωση 
των αναγκαίων πόρων για την εκτέλεση του έργου συλλέγοντας µόνο τα απαραίτητα 
αρχικά στοιχεία για την εταιρεία. Και οι δύο µεθοδολογίες υποστηρίζουν την 
δηµιουργία συγκεκριµένων εγγράφων µε βάση τα οποία εξελίσσεται η πορεία του 
έργου. 
 

Η eMethod, σε ένα από τα βασικά στάδιά της περιλαµβάνει την εκπαίδευση των 
χρηστών πάνω στο νέο σύστηµα. Από την άλλη, η προτεινόµενη µεθοδολογία ΜοΠΕ, 
έχει µια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος, πότε και τι χρειάζεται να µάθει από το νέο 
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σύστηµα. Το τελευταίο, συµβάλλει στο να υπάρχει καλύτερη διάχυση πληροφορίας 
µε σαφείς και διακριτούς ρόλους καθενός εκ των µελών της οµάδας έργου, ώστε να 
αποφεύγονται οι επικαλύψεις ενεργειών και δραστηριοτήτων. 
 

Επιπλέον, ένα βασικό κοµµάτι της µεθοδολογίας της eMethod είναι ο πιλότος 
διοίκησης, κατά το οποίο γίνεται η «πιλοτική» εφαρµογή του συστήµατος, κάτω από 
ελεγχόµενες συνθήκες. Με αυτή την διαδικασία, δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία - 
πελάτη να αξιολογήσει το σύστηµα και να επέµβει όπου κρίνει απαραίτητο ότι 
χρειάζονται τροποποιήσεις – βελτιώσεις. Αντίστοιχα, η προτεινόµενη µεθοδολογία 
περιλαµβάνει τη διαδικασία της αναφοράς της απόδοσης. Μέσα από την διαδικασία 
αυτή, ο υπεύθυνος του έργου ενηµερώνει τα ανώτερα στελέχη και τους µετόχους για 
την υπάρχουσα κατάσταση, πιθανές τροποποιήσεις καθώς και την αναµενόµενη 
εξέλιξη του έργου. Με τον τρόπο αυτό, φέρνει την εταιρεία - πελάτη σε επαφή µε το 
σύστηµα και δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου σε κάθε στάδιο 
εξέλιξης του έργου εγκατάστασης. 
 

Η eMethod µε τη διαδικασία διαχείρισης έργου, προσπαθεί να διαµορφώσει τα 
οικονοµικά και χρονικά περιθώρια του έργου. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται 
αποκλειστικά στην εµπειρία των µελών της οµάδας έργου και το αποτέλεσµά της 
προκύπτει µέσα από συζητήσεις και ανταλλαγή εγγράφων µε τα στελέχη της 
εταιρείας – πελάτη για τον καθορισµό του χρονικού προγραµµατισµού και του 
κόστους. Στην προτεινόµενη µεθοδολογία ο προγραµµατισµός αυτός γίνεται µέσα 
από το στάδιο της προετοιµασίας της αναφοράς κατανοµής πόρων. Η διαδικασία 
αυτή καθοδηγεί τον διαχειριστή του έργου µέσα από συγκεκριµένα και καθορισµένα 
βήµατα, αξιοποιώντας τις βασικές αρχές της µεθόδου διαχείρισης καθοδηγούµενης 
από στόχους, στο σωστό σχεδιασµό των πόρων για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
έργου σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Συνέπεια και των δύο µεθόδων είναι, να 
γνωρίζει η εταιρεία πλήρως τις απαιτήσεις που θα έχει το έργο µέχρι την ολοκλήρωσή 
του. Η διαφορά έγκειται στο ότι η προτεινόµενη µεθοδολογία παρέχει µέσα από 
µεθοδικά και δοκιµασµένα βήµατα, µε πλήρη αξιοποίηση των παρεχόµενων 
πληροφοριών, πιο ασφαλή αποτελέσµατα από την, ανοργάνωτη και επιρρεπή σε 
ανθρώπινο σφάλµα, διαδικασία της eMethod που στην ουσία στηρίζεται σε 
ανταλλαγή εγγράφων και συζητήσεις µεταξύ των µελών.  
 

Αντίστοιχη λογική, όπως έχει περιγραφεί και στο δεύτερο κεφάλαιο, 
χρησιµοποιεί η eMethod και για την πρόβλεψη πιθανών κινδύνων ή καθυστερήσεων 
κατά την εξέλιξη του έργου εγκατάστασης. Εποµένως και αυτή η διαδικασία 
στηρίζεται στην εµπειρία και τη διαύγεια των συµβούλων της Epicor. Όπως είναι 
φυσικό, µια τέτοια διαδικασία, που στηρίζεται αποκλειστικά στον ανθρώπινο 
παράγοντα, δεν εξασφαλίζει την πρόβλεψη του µεγαλύτερου µέρους των πιθανών 
κινδύνων. Αντίθετα η προτεινόµενη µεθοδολογία µέσα από τη διαδικασία διαχείρισης 
κινδύνου, εντοπίζει το µεγαλύτερο ποσοστό πιθανών κινδύνων που ενδεχοµένως να 
προκύψουν, στηριζόµενη τόσο σε παρελθόντα έργα όσο και σε βασικές αρχές και 
κανόνες της διαχείρισης κινδύνου.  Μέσα από διαδικασία ερωταπαντήσεων και µε 
την αξιοποίηση απλοποιηµένου αλλά αποτελεσµατικού µαθηµατικού αλγορίθµου, 
προκύπτει το ποσοστό κινδύνου και η εκτιµώµενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 
του έργου. Τα στοιχεία αυτά λαµβάνονται υπόψη, γίνονται οι απαραίτητες 
τροποποιήσεις και διατηρείται το έργο µέσα στα χρονικά περιθώρια που είχαν τεθεί 
αρχικά.  
 



Κεφάλαιο 7 : Συµπεράσµατα 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   134 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, βλέπουµε ότι η eMethod και η προτεινόµενη 
µεθοδολογία ΜοΠΕ εργαλείου έχουν στα στάδια εξέλιξής τους παράλληλες 
διαδικασίες. Η  eMethod όµως, είναι µια µεθοδολογία η οποία στηρίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά στην εµπειρία των µελών της οµάδας έργου. Γενικευµένα βήµατα, 
χωρίς σαφώς ορισµένες διαδικασίες µε κάθε µέλος της οµάδας να αποτελεί 
αναπόσπαστο κοµµάτι σε όλα τα επίπεδα. Έλλειψη διάχυσης γνώσης, απουσία 
διακριτών ρόλων, επικαλύψεις,  καθιστούν τη µέθοδο αυτή αναξιόπιστη. Επιπλέον 
στην eMethod δεν έχει προβλεφθεί σε κανένα στάδιο η αποθήκευση της εµπειρίας 
από έργο σε έργο κατά τέτοιο τρόπο που θα θέσει την εταιρεία σε πλήρη 
ανεξαρτητοποίηση από τα έµπειρα µέλη της οµάδας έργου. Αντιθέτως η 
προτεινόµενη µεθοδολογία, µέσα από συγκεκριµένα και οργανωµένα στάδια, 
προβλέπει τη σωστή κατανοµή ρόλων, την πρόβλεψη πιθανών κινδύνων, τη διάχυση 
της πληροφορίας και την αποθήκευση της γνώσης και της εµπειρίας που αποκτάται 
µε την πρόοδο της υλοποίησης έργων εγκατάστασης. Η αποθήκευση της γνώσης δίνει 
τη δυνατότητα σε µελλοντικούς διαχειριστές έργου να ανατρέχουν σε παλαιότερα 
έργα από εταιρείες-πελάτες αντίστοιχου προφίλ και όχι µόνο, να επωφελούνται από 
την καταγεγραµµένη εµπειρία, αλλά και να εµπλουτίζουν το σύστηµα µε νέες πιο 
επικαιροποιηµένες πληροφορίες. 
 

Επιπλέον η eMethod είναι µια διαδικασία που έχει δηµιουργηθεί, µε στόχο να 
υποστηρίξει αποκλειστικά την εγκατάσταση του συστήµατος Σ∆ΕΠ της Epicor, σε 
αντίθεση µε την προτεινόµενη µεθοδολογία που η γενικευµένη φύση της την καθιστά 
λειτουργική και προσαρµόσιµη σε οποιοδήποτε Σ∆ΕΠ της αγοράς. 
 

Τέλος, η προτεινόµενη µεθοδολογία, µε την αξιοποίηση των βασικών αρχών της 
διαχείρισης έργου καθοδηγούµενης από στόχους, είναι πάντα εστιασµένη προς το 
αποτέλεσµα, αποτελείται από διαδικασίες οι οποίες έχουν ως στόχο τους την «πλήρη 
δέσµευση» των ανθρώπων που θα συµµετέχουν στο έργο και προσπαθεί να επιτύχει 
την ένωση και το σωστό «δέσιµο» των ανθρώπων του συστήµατος και του 
οργανισµού στοιχεία που αφήνουν µηδαµινά περιθώρια για τη µη επιτυχή υλοποίηση 
του έργου εγκατάστασης εντός χρονικών και οικονοµικών ορίων. 
 
 

7.2.2 Σύγκριση µεθοδολογίας ΒΑΑΝ µε τη µεθοδολογία ΜοΠΕ 

 
 

Η Target Enterprise, είναι η µεθοδολογία της Baan για την εγκατάσταση του 
Σ∆ΕΠ συστήµατος. Η Target Enterprise  µέσα από τη διαδικασία Stages, δίνει την 
δυνατότητα στην εταιρεία-πελάτη να παρέµβει ενεργά στο έργο. Όπως έχουµε ήδη 
αναφέρει, η προτεινόµενη µεθοδολογία ΜοΠΕ, επιτρέπει κάτι ανάλογο µέσα από την 
διαδικασία της αναφοράς προόδου του έργου. Βλέπουµε λοιπόν, ότι και οι δύο 
µεθοδολογίες, δίνουν µεγάλη σηµασία στη δυνατότητα παρέµβασης της εταιρείας 
κατά την διάρκεια του έργου.  
 

Παράλληλα, βλέπουµε ότι και οι δύο µεθοδολογίες προσπαθούν να 
βελτιστοποιήσουν την επικοινωνία µεταξύ των µελών του έργου. Η Target Enterprise, 
µέσα από την διαδικασία Business Development Framework, προσπαθεί να 
απλοποιήσει τον συγχρονισµό µεταξύ της βελτίωσης της επιχείρησης και την 
οργάνωση της εξέλιξης, ενώ παράλληλα αποβλέπει στην καλύτερη επικοινωνία των 
ανώτερων στελεχών της διοίκησης της εταιρείας και των χρηστών του συστήµατος. 
Αντίστοιχα, η προτεινόµενη µεθοδολογία ΜοΠΕ, µέσω της διαδικτυακής φύσης της 
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εφαρµογής της, των κατηγοριών χρηστών και των δικαιωµάτων τους, εξασφαλίζει 
την πλήρη επικοινωνία σε κάθε στάδιο του έργου µεταξύ των συµβούλων, του 
διαχειριστή του συστήµατος, τους διαχειριστή του έργου και των ανώτερων στελεχών 
της εταιρείας. 
 

 Μία από τις βασικότερες εφαρµογές που χρησιµοποιεί η Target Enterprise, είναι 
η διαχείριση του κινδύνου (Risk Management). Μέσα από αυτό, δίνεται η δυνατότητα 
στον διαχειριστή να υπολογίσει όσο γίνεται περισσότερους κινδύνους που µπορεί να 
εµφανιστούν κατά την διάρκεια της εγκατάστασης του συστήµατος και την 
προσαρµογή της εταιρείας στα νέα δεδοµένα που της προσφέρονται µετά την 
εγκατάσταση. Η µεθοδολογία ΜοΠΕ εργαλείου περιλαµβάνει την διαδικασία της 
διαχείρισης του κινδύνου, η οποία έχει τους ίδιους στόχους και επιφέρει ανάλογα 
αποτελέσµατα. 
 

Η Target Enterprise, διαθέτει µια επιπλέον εφαρµογή, το Budget Estimator. Μέσα 
από αυτό η µεθοδολογία προσπαθεί να προσφέρει στην επιχείρηση-πελάτη µια πλήρη 
οικονοµική ανάλυση της όλης πορείας του έργου. Αντίστοιχα, όπως έχει αναφερθεί, η 
µεθοδολογία ΜοΠΕ εργαλείου, µε την διαδικασία της αποτίµησης κόστους, οδηγεί σε 
δηµιουργία ολοκληρωµένου προϋπολογισµού του έργου. 
 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, βλέπουµε ότι η Target Enterprise και η 
προτεινόµενη µεθοδολογία ΜοΠΕ, έχουν πολλά κοινά στοιχεία τα οποία έχουν στόχο 
την σωστή εγκατάσταση του συστήµατος και την πλήρη εκµετάλλευση του από τον 
πελάτη. Βασικά στοιχεία, τα οποία υποστηρίζουν και οι δύο µεθοδολογίες, είναι η 
επικοινωνία µεταξύ των µελών του έργου, η διαχείριση του κινδύνου και η 
οικονοµική ανάλυση της πορείας του έργου. 
 

Παρόλα αυτά όπως και η προηγούµενη µεθοδολογία που περιγράφηκε αλλά και, 
κατά τη γνώση του συγγραφέα, όλες οι µεθοδολογίες εγκατάστασης που έχουν 
αναπτυχθεί µέχρι τώρα, είναι απόλυτα προσαρµοσµένες στο Σ∆ΕΠ σύστηµα της 
εταιρείας τους και προϋποθέτουν την αγορά του συστήµατος αυτού, και µόνο, από 
την εταιρεία πελάτη µε το αντίστοιχο κόστος. Αντιθέτως η µεθοδολογία που 
προτείνεται στο παρόν είναι γενικευµένη και µπορεί να «κουµπώσει» σε οποιοδήποτε 
σύστηµα διαχείρισης, κάτι που βρίσκει ευρεία χρήση σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
της αγοράς που δεν είναι σε οικονοµική θέση η δεν χρειάζονται να υιοθετήσουν τα 
µεγάλα και ακριβά Σ∆ΕΠ πακέτα. 
 

Επιπλέον και στην περίπτωση της Target Enterprise, παρατηρείται η απώλεια της 
αποθήκευσης γνώσης και εµπειρίας που αποκτάται από την υλοποίηση διαφορετικών 
έργων εγκατάστασης. Αυτό καθιστά και την ΒΑΑΝ ευάλωτη σε οποιεσδήποτε 
αλλαγές των έµπειρων και εκ των πραγµάτων αναντικατάστατων στελεχών της 
οµάδας έργου. Ακόµα η προτεινόµενη µεθοδολογία και η εφαρµογή της είναι έτσι 
σχεδιασµένη ώστε να παρέχει έναν αυτοµατοποιηµένο τρόπο καθοδήγησης του 
διαχειριστή της οµάδας έργου στην πρόοδο της υλοποίησης της εγκατάστασης, µέσα 
από σαφή και καθορισµένα στάδια και προδιαγεγραµµένες εργασίες µε αρχή µέση 
και τέλος, οι οποίες εξελίσσονται µέσα από έναν οδηγό πιλότο. Στην Target 
Enterprise, υπάρχει µια πλούσια αλλά και συγκεχυµένη βιβλιογραφία για την πορεία 
και τις δραστηριότητες του έργου και όχι κάποιος άµεσος τρόπος καθοδήγησης του 
διαχειριστή.  
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Τέλος, η προτεινόµενη µεθοδολογία και κατ’ επέκταση η εφαρµογή της µπορεί 
να χαρακτηριστεί ως δυναµική και «ελαστική». Έχει τη δυνατότητα να 
αναπροσαρµόζει τα δεδοµένα σύµφωνα µε αλλαγές η τροποποιήσεις που προκύπτουν 
κατά την εξέλιξη του έργου και επιπλέον να αποθηκεύει τις τροποποιήσεις αυτές 
ώστε να τις αξιοποιήσει ως εµπειρία σε παρεµφερή έργα. Αντιθέτως η Target 
Enterprise έχει µια πάγια δοµή και αυτή ακολουθείται κάθε φορά χωρίς να προβλέπει 
τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις η αποκλίσεις. 
 
 

7.2.3 Γενικά Συµπεράσµατα 

 
Για την υλοποίηση κάθε έργου ανάλυσης και µοντελοποίησης επιχειρηµατικών 

λειτουργιών και εγκατάστασης Σ∆ΕΠ υπάρχουν πέντε  βασικά στάδια στην διάρκεια 
του κύκλου ζωής του, τα οποία συνοπτικά είναι: προώθηση (marketing) και βήµατα 
προετοιµασίας (presales), υποβολή της πρότασης, συµβόλαιο, υλοποίηση και 
κλείσιµο του έργου. Για την υλοποίηση των διαδικασιών αυτών και την επιτυχή 
ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητη η συνδροµή όλων των µελών της οµάδας 
έργου. Για να µπορέσουν να συντονιστούν τα µέλη αυτά και να υπάρχουν οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις για την οµαλή διαχείριση και υλοποίηση του έργου, 
δηµιουργήθηκε η προτεινόµενη µεθοδολογία και η εφαρµογή της η οποία αξιοποίησε 
τις βασικές αρχές της διαχείρισης έργων καθοδηγούµενης από στόχους (∆ΕΚΣ).  

Οι βασικές έννοιες που εισήχθησαν από τη µέθοδο ∆ΕΚΣ είναι: 

• η σαφής διατύπωση των στόχων, που διαιρείται σε υπο-στόχους 

• ο προσανατολισµός προς τα αποτελέσµατα και τα παραδοτέα 

• η περιγραφή αλλαγών σχετικών µε διαφορετικές πτυχές όπως στόχους 
προσωπικούς, του συστήµατος ή του οργανισµού  

• η εστίαση στον προγραµµατισµό και τη διαχείριση 

• η παροχή όσο το δυνατό απλούστερων πληροφοριών που αφορούν τον 
προγραµµατισµό αλλά και τον έλεγχο και την οργάνωση του έργου.  

 
Εστιάζοντας στα αποτελέσµατα, επινοείται ένα σχέδιο πιo εύκαµπτο στις αλλαγές 

που αναµφισβήτητα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου. Η αξιοποίηση της 
µεθόδου αυτής δίνει το µεγάλο πλεονέκτηµα της προτεινόµενης µεθοδολογίας, καθώς 
υιοθετώντας τη λογική της εστίασης προς το αποτέλεσµα την καθιστά πολύ 
αποτελεσµατική στην επίτευξη των στόχων των κρίσιµων ηµεροµηνιών, και 
εποµένως επιτυχή στην υλοποίηση του έργου της εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ στον 
βέλτιστο χρόνο.   
 

Η µεθοδολογία εξασφαλίζει την άµεση και εύκολη επικοινωνία µεταξύ των 
συµβούλων, του υπεύθυνου έργου, της εταιρείας – παρόχου και της εταιρείας - 
πελάτη µε εύχρηστο και λειτουργικό τρόπο. Ταυτόχρονα, έχει τη δυνατότητα να 
µπορεί να προσαρµοστεί σε κάθε είδους έργο υλοποίησης, ανεξάρτητα µε τη µορφή 
του Σ∆ΕΠ που θα εγκατασταθεί. 
 

Επιπλέον, υποστηρίζει την δηµιουργία ενός νέου έργου, αναλύοντας τα στοιχεία 
που αφορούν στον πελάτη. Περιλαµβάνει διαδικασίες για τον προγραµµατισµό 
πόρων, τα έγγραφα που σχετίζονται µε το έργο καθώς και βιβλιοθήκες στις οποίες 
υπάρχουν πληροφορίες για όλα τα µέλη του έργου, απαραίτητες για την υλοποίηση. 
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Ο υπεύθυνος του έργου έχει την δυνατότητα να ακολουθήσει ειδική διαδικασία, 

µε βάση την οποία θα µπορέσει να αρχικοποιήσει το έργο και να καθορίσει τα βασικά 
στοιχεία αυτού. Η µεθοδολογία καθοδηγεί το διαχειριστή, µέσα από οδηγό πιλότο, να 
οργανώσει τις οµάδες, να καθορίσει τις εργασίες κάθε µέλους και να διαχειριστεί τα 
απαραίτητα έγγραφα. Επιπλέον, προσδιορίζει την πραγµατοποίηση του οργανωτικού 
σχεδιασµού, ώστε να γίνει ο χρονοπρογραµµατισµός και η αναφορά του έργου, να 
διαχειριστούν σωστά οι  απαραίτητοι πόροι για το έργο και να υπολογιστούν οι 
πιθανοί κίνδυνοι. Με την διαδικασία της µεθοδολογίας που ονοµάσαµε αποτίµηση 
του κόστους, η εταιρεία – πάροχος είναι σε θέση να δώσει µια πλήρη 
χρηµατοοικονοµική ανάλυση πόρων και υπηρεσιών του έργου εγκατάστασης. 
 

Μια σηµαντική λειτουργία της µεθοδολογίας είναι ο οργανωτικός σχεδιασµός. 
Παρόλο που ο καταµερισµός ρόλων είναι απαραίτητο να γίνεται στην αρχή του 
έργου, ορισµένες φορές προκύπτει η ανάγκη για αλλαγές και αναπροσαρµογές. Μέσα 
από την λειτουργία αυτή ο υπεύθυνος του έργου έχει την δυνατότητα να 
τροποποιήσει ή ακόµα και να δηµιουργήσει νέα στοιχεία για την συνέχεια του έργου. 
Με αυτόν τον τρόπο αντιµετωπίζονται καταστάσεις που µπορεί να καθυστερήσουν το 
έργο, εξασφαλίζοντας έτσι την οµαλή του εξέλιξη και την ελαχιστοποίηση της 
απόκλισης από τα αρχικά ορισµένα χρονικά όρια. 
  

Για ένα τόσο µεγάλο έργο, όπως είναι η εγκατάσταση ενός Σ∆ΕΠ συστήµατος, 
είναι απαραίτητη η σωστή διάχυση της γνώσης και της κατάλληλης πληροφορίας 
προς όλα τα µέλη της οµάδας έργου. Αυτό καθιστά και πιο εύκολη τη διαδικασία 
ελέγχου της απόδοσης των µελών. Η µεθοδολογία µέσω της διαδικασίας που 
ονοµάσαµε διαδικασία επικοινωνίας καθορίζει ποιος, πότε και πώς θα πάρει τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Παράλληλα, υπάρχει και η διαδικασία της αναφοράς της 
απόδοσης. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ο υπεύθυνος του έργου ενηµερώνει τα 
ανώτερα στελέχη και τους µετόχους για την υπάρχουσα κατάσταση, την εξέλιξη του 
έργου, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα 
εκτίµησης της προόδου του έργου, διαδικασία που αφενός επιτρέπει στην εταιρεία – 
πελάτη να συµβάλλει ενεργά στη διαµόρφωση του έργου και αφετέρου καθησυχάζει 
την εταιρεία – πελάτη αφού έχει συνεχή εικόνα της εξέλιξης, στοιχείο που 
διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία εµπιστοσύνης µεταξύ αυτής και της 
εταιρείας – παρόχου, απαραίτητης για την υλοποίηση ενός τόσο σύνθετου και µε 
αλληλεξαρτήσεις έργου. 
 

Ένα από τα βασικότερα σηµεία της µεθοδολογίας είναι η διαδικασία της 
διαχείρισης κινδύνου. Ακόµη και σε ένα βέλτιστο σχεδιασµό εγκυµονεί ο κίνδυνος 
προβληµάτων και λαθών τα οποία µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντικές 
καθυστερήσεις και αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους, ακόµη και σε µαταίωση 
του έργου. Οτιδήποτε παρεµβαίνει σε αυτόν το σχεδιασµό, µειώνει τις πιθανότητες 
επιτυχίας του έργου. Για αυτό το λόγο, η διαχείριση κινδύνου, αποτελεί βασική και 
αναπόσπαστη διαδικασία της διαχείρισης έργου της προτεινόµενης µεθοδολογίας. Με 
µια τέτοια διαδικασία, αποτρέπονται οι καθυστερήσεις του έργου, πράγµα που 
διατηρεί το έργο τόσο µέσα στα χρονικά όσο και µέσα στα οικονοµικά 
προκαθορισµένα όρια. Επιπλέον, όπως παρουσιάστηκε στο έκτο κεφάλαιο, ο 
δυναµικός του χαρακτήρας, προσφέρει στο διαχειριστή τη δυνατότητα να 
προσαρµόσει τα δεδοµένα στις απαιτήσεις κάθε έργου. Παρέχει κάποιες κατηγορίες 
που καλύπτουν ένα µεγάλο ποσοστό των απαιτήσεων ενός έργου και δίνει τη 
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δυνατότητα προσθήκης νέων καθώς και τη δυνατότητα  µορφοποίησης και διαγραφής 
υπαρχόντων κατηγοριών κινδύνου. 
 

Τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν τα βασικότερα στοιχεία της προτεινόµενης 
µεθοδολογίας. Στα πλαίσια της µεθοδολογίας αυτής δηµιουργήθηκε µια εφαρµογή, η 
οποία καθοδηγεί τον υπεύθυνο έργου, µέσα από τα διαφορετικά στάδια της 
µεθοδολογίας. Τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής αυτής είναι τα ακόλουθα: 
 

• Είναι ελαστική. ∆ίνει την δυνατότητα απόκλισης από τις τυπικές διαδικασίες 
καθώς και της δηµιουργίας κατηγορίας εγγράφων µη συµπεριλαµβανοµένων 
στις τυπικές µεθόδους. 

• Είναι εύκολα παραµετροποιήσιµη. Η παραµετροποίηση των στοιχείων είναι 
απλή και έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει στοιχεία και δεδοµένα της κατά 
την διάρκεια του έργου, µε τρόπο τέτοιο ώστε να γίνονται αντιληπτές από όλα 
τα µέλη της οµάδας έργου.  

• Είναι έµπειρη. Είναι µια εφαρµογή που αποθηκεύει τη γνώση, δίνοντας έτσι 
τη δυνατότητα στο διαχειριστή, να έχει πρόσβαση τόσο σε συνήθη στοιχεία 
όσο και σε αλλαγές ή τροποποιήσεις που έγιναν σε παρεµφερή έργα. 

• Είναι ασφαλής. Έχει διάφορες κατηγορίες χρηστών µε διαφορετικά 
δικαιώµατα πρόσβασης, ανάλογα µε το ρόλο τους στο έργο. 

• Είναι δυναµική. Μπορεί να διαχειρίζεται τις αρµοδιότητες που έχει το κάθε 
µέλος της οµάδας εκτέλεσης του έργου και να υποστηρίζει εργασίες 
προδιαγραµµένες και µη. 

 
 

7.3 Αποτίµηση Συστήµατος κατά την Πιλοτική Εφαρµογή 
 

Συνοψίζοντας λοιπόν, βλέπουµε ότι έχει δηµιουργηθεί µια µεθοδολογία µε τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

• Αξιοποιεί βασικές αρχές της διαχείρισης έργων καθοδηγούµενης από στόχους 
ξεκινώντας από το στόχο – αποτέλεσµα και φτάνοντας στο σηµείο έναρξης . 

• Παρέχει εύκολη και αποτελεσµατική καθοδήγηση για όλα τα στάδια της 
εγκατάστασης και όλα τα επίπεδα ανάλυσης. 

• Προσφέρει πιο γρήγορη εγκατάσταση του συστήµατος Σ∆ΕΠ. 

• Προσφέρει έλεγχο και µείωση του κόστους της εγκατάστασης (χρόνο, 
ανθρώπινο δυναµικό, τεχνολογικό εξοπλισµό και άλλες πηγές). 

• Παρέχει έλεγχο και µείωση των κινδύνων της εγκατάστασης για όλα τα µέλη 
που συµµετέχουν στο έργο. 

• ∆ηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την οµαλή µετάβαση της 
επιχείρησης στο νέο οργανωτικό και διαχειριστικό σύστηµα. 

• Αναδιαµορφώνει την δοµή της επιχείρησης, ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί 
στο νέο περιβάλλον που δηµιουργεί το Σ∆ΕΠ σύστηµα. 

• Τέλος, υποστηρίζει την οµάδα για την διαµόρφωση του συστήµατος και την 
επιλογή του τεχνολογικού εξοπλισµού. 

 
Η µεθοδολογία εφαρµόστηκε πιλοτικά από µεγάλη εταιρία ανάπτυξης 

πληροφοριακών συστηµάτων (Singular) στο Σ∆ΕΠ πακέτο της “SEn” (Singular 
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Enterprise). Για την εφαρµογή της δεν χρειάστηκε καµία προσαρµογή σχετικά µε το 
Σ∆ΕΠ σύστηµα της εταιρίας που επρόκειτο να εγκατασταθεί. Απαιτήθηκε 
παραµετροποίηση των βασικών στοιχείων και δηµιουργία των βοηθητικών αρχείων 
του συστήµατος, καθώς ήταν η πρώτη εφαρµογή του. Κατά την πιλοτική εφαρµογή 
διαπιστώθηκε ότι το εργαλείο προσέφερε στους χρήστες όλες τις δυνατότητες που 
είχαν αναπτυχθεί στις απαιτήσεις. Συνέβαλε στην αναβάθµιση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών της εταιρίας και στη βελτίωση της εργασίας, από άποψη χρόνου, 
οργάνωσης, ευκολιών, δυνατοτήτων και επικοινωνίας, τόσο του διαχειριστή έργου, 
όσο και των υπολοίπων µελών της οµάδας έργου. 

 
Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται συνοπτικά τα οφέλη από την αξιοποίηση του 

συστήµατος στη διαδικασία ΜοΠΕ σε σχέση µε την προηγούµενη κατάσταση: 
 

 
Πριν την αξιοποίηση της 

µεθοδολογίας ΜοΠΕ και 

της εφαρµογής της 

Με την αξιοποίηση της 

µεθοδολογίας  ΜοΠΕ και 

της εφαρµογής της  

Χρησιµοποίηση 
εσωτερικής εταιρικής 
µεθοδολογίας 

Αξιοποίηση της 
µεθοδολογίας ΜοΠΕ µε 
σαφείς και ξεκάθαρους 
στόχους και πορεία 
εστιασµένη στο 
αποτέλεσµα. 

Μεθοδολογία 

Καθυστέρηση στην 
υλοποίηση των εκάστοτε 
εργασιών 

Παροχή δυνατότητας 
παράλληλης υλοποίησης 
εργασιών µε αποφυγή 
αλυσιδωτών 
καθυστερήσεων και 
δυνατότητα βελτίωσης και 
ανασχεδιασµού κάθε 
εργασίας ανεξάρτητα. 

Έλλειψη επικοινωνίας 
µεταξύ των εµπλεκοµένων 
κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης 

Απευθείας επικοινωνία 
µεταξύ του διαχειριστή 
του συστήµατος, του 
διαχειριστή του έργου και 
των συµβούλων  µέσω 
διαδικτύου  

Επικοινωνία 

Ανυπαρξία σωστής 
συνεργασίας µεταξύ 
εταιρείας παρόχου και 
εταιρείας πελάτη 

Συµµετοχή µέσα από 
σωστή συνεργασία και 
συντονισµό της εταιρείας 
πελάτη στην πλήρη 
προσαρµογή των 
λειτουργιών της 
επιχείρησης µε το Σ∆ΕΠ 
σύστηµα και εξασφάλιση 
απόλυτης συµβατότητας  

Έγγραφα 
∆ιαχείριση εγγράφων σε 
πλήρη ασυµφωνία µε τις 
κρίσιµες ηµεροµηνίες 

Οργανωµένη ∆ιαχείριση 
των εγγράφων, ακρίβεια 
σε χρόνους υπογραφής 
συµβολαίων 
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Αποθήκευση γνώσης 

Οι σύµβουλοι 
χρησιµοποιούσαν µόνο τις 
προσωπικές τους γνώσεις 
και µετά από αρκετές 
συναντήσεις, τις γνώσεις 
συναδέλφων τους στην 
εταιρεία 

Η σύµβουλοι µπορούν 
άµεσα να αξιοποιήσουν 
την αποθηκευµένη γνώση 
που µπορεί να υπάρχει 
πάνω σε οποιαδήποτε 
εγκατάσταση έχει γίνει 
στην εταιρεία µέχρι τώρα. 

Εφαρµογή τυχαίας και 
επικίνδυνης διαδικασίας 
χωρίς καµία πρόβλεψη 
απόκλισης 

Αξιοποίηση του εργαλείου 
διαχείρισης ρίσκου, 
πρόβλεψη απόκλισης 
ηµεροµηνιών και 
εποµένως δυνατότητα 
δηµιουργίας εναλλακτικών 
σεναρίων 

Κίνδυνος µετακύλισης της 
διάρκεια του έργου εκτός 
ορίων χρονικού 
προγραµµατισµού λόγω 
κινδύνων που 
εξελίσσονται σε 
προβλήµατα 

Μέσω της αναγνώρισης 
και αντιµετώπισης των 
πιθανών κινδύνων, 
πραγµατοποιείται 
ρεαλιστικότερος 
χρονοπρογραµµατισµός 
των δραστηριοτήτων του 
έργου, µε αποτέλεσµα  
αυτό το νέο πλαίσιο να 
έχει και τις ελάχιστες 
χρονικές απαιτήσεις  

∆ιαχείριση Ρίσκου 

Η αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που µπορεί 
να προκύψουν κατά τη 
διάρκεια του έργου 
ενδέχεται να απαιτούν 
παραπάνω πόρους, χωρίς 
δυνατότητα εξεύρεσής 
τους 

Μέσω της διαχείρισης 
κινδύνου αναγνωρίζονται 
οι πιθανοί κίνδυνοι και 
αντιµετωπίζονται έγκαιρα 
πριν εξελιχθούν σε 
προβλήµατα. Αλλά ακόµη 
και να υπάρχει η 
βεβαιότητα ότι θα γίνουν 
προβλήµατα, είναι κάτι 
αναµενόµενο και γίνονται 
µέρος του 
προγραµµατισµού. 
Επιτυγχάνεται έτσι 
βέλτιστος 
προγραµµατισµός των 
απαιτούµενων πόρων.  

Πόροι 

Εσωτερικές αλλαγές χωρίς 
καµία συνέπεια τόσο στην 
εταιρεία - πελάτη όσο και 
στην εταιρεία – πάροχο, 
τυχαία ανακατανοµή 
ρόλων, αταξία, έλλειψη 
εµπιστοσύνης 

∆έσµευση συγκεκριµένων 
πόρων και ανάθεση 
συγκεκριµένων 
αρµοδιοτήτων 

Χρόνος 
Ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ 

∆ραστικότατη µείωση της 
εγκατάστασης του Σ∆ΕΠ 
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σε ένα έτος σε έξι µήνες 

Πιν. 7.1 Συγκριτική Αποτίµηση 

 
Συγκεκριµένα, µε την ανάπτυξη του εν λόγω συστήµατος, επιτεύχθηκαν τα  

ακόλουθα αποτελέσµατα τα οποία διασφάλισαν την επιτυχή υλοποίηση του 
συστήµατος και την αξιοποίηση του εύρους των δυνατοτήτων που παρέχονται:   
 

• ∆ιευκόλυνση και αποτελεσµατική καθοδήγηση της διαδικασίας ΜοΠΕ σε όλα 
τα στάδια και σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης. 

• Ταχύτερη υλοποίηση του έργου ΜοΠΕ.  

• Επίσπευση της έναρξης λειτουργίας (start-up) του Σ∆ΕΠ στην εταιρεία - 
πελάτη στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν αµεσότερη αξιοποίηση του 
συστήµατος. 

• Mείωση κόστους µεταβατικής επιχείρησης λόγω της µεταβατικής περιόδου. 

• Έλεγχος και µείωση κόστους υλοποίησης (χρόνος, ανθρώπινοι και άλλοι 
πόροι) του έργου ΜοΠΕ τόσο από την πλευρά της εταιρίας-πελάτη όσο και 
από την πλευρά της εταιρείας - παρόχου. 

• Έλεγχος και µείωση επιχειρηµατικών και οικονοµικών ρίσκων του έργου 
υλοποίησης για τους δύο εµπλεκόµενους φορείς. 

• Σταδιακή και οµαλή µετάβαση της επιχείρησης στα νέα οργανωτικά και 
διαχειριστικά συστήµατα που παρέχονται από το Σ∆ΕΠ. 

• Βέλτιστη προσαρµογή των διαδικασιών και των δοµών της επιχείρησης στο 
νέο σύστηµα Σ∆ΕΠ. 

• Βέλτιστη καθοδήγηση και έλεγχος των διαδικασιών κατάλληλης εκπαίδευσης 
των χρηστών του Σ∆ΕΠ.  

• Ενίσχυση της Οµάδας Βέλτιστης Εγκατάστασης και Τεχνικής Υποστήριξης 
Λειτουργίας του Σ∆ΕΠ. 

 

7.3.1 ∆ιαχειριστής Έργου 

Οι αλλαγές που επήλθαν στη διαχείριση του έργου ήταν εµφανείς στους τοµείς 
του σχεδιασµού, της οργάνωσης και του έλεγχου. Ο διαχειριστής έργου είχε, µε τη 
βοήθεια της µεθοδολογίας και της εφαρµογής της, εποπτική εικόνα των εργασιών, 
των χρονικών στόχων αλλά και της προόδου κάθε εργασίας ξεχωριστά και 
ολόκληρου του έργου. Μπορούσε να ελέγχει άµεσα τη δουλειά των συµβούλων, ενώ 
παράλληλα η µεθοδολογία συνέβαλε στην βέλτιστη κατανοµή του διαθέσιµου 
δυναµικού. Σηµαντική ήταν η αξιοποίηση των κοινών στοιχείων διαφορετικών έργων 
και της εµπειρίας από την διεκπεραίωση παρόµοιων έργων. 

 
Η διευκόλυνση του έργου του διαχειριστή και η µείωση του χρόνου εργασίας 

του, έγινε περισσότερο αισθητή µετά από τη χρήση του εργαλείου σε έναν αρχικό 
αριθµό έργων. Κι αυτό γιατί µε τη χρήση του κατά την εφαρµογή των πρώτων αυτών 
έργων καταχωρήθηκε στο σύστηµα ένας ικανοποιητικός αριθµός προδιαγεγραµµένων 
εργασιών και πρότυπων εγγράφων,  τα οποία µπορούσαν πλέον να χρησιµοποιηθούν 
έτοιµα ή µε µικρές τροποποιήσεις σε νέα έργα.  



Κεφάλαιο 7 : Συµπεράσµατα 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   142 

 

 
Ιδιαίτερα εκτιµήθηκε το γεγονός ότι η δουλειά του διαχειριστή έργου πάνω στο 

εργαλείο µπορούσε να γίνει από οποιοδήποτε χώρο µε πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 

7.3.2 Σύµβουλοι 

Από την δική τους πλευρά, οι σύµβουλοι έβλεπαν πλέον µόνο τα στοιχεία εκείνα 
που αφορούσαν τους ίδιους ή που θα µπορούσαν να τους φανούν χρήσιµα κατά τη 
διάρκεια του έργου τους. Μπορούσαν να εκτυπώσουν τα παραδοτέα και να 
επικοινωνήσουν µε τον διαχειριστή έργου, ο οποίος µετέβαλε δυναµικά τα στοιχεία 
που προέκυπταν κατά τη διάρκεια του έργου. Σηµαντική ήταν επίσης η δυνατότητα 
χρησιµοποίησής του εργαλείου από οποιοδήποτε τερµατικό στον χώρο του πελάτη. 

 
Το εργαλείο βοήθησε στην αναβάθµιση της συνεργασίας µεταξύ των µελών της 

οµάδας έργου, αλλά και ανάµεσα στους συνεργάτες και τον πελάτη. Τέλος µε τη 
χρήση του εργαλείου βελτιώθηκε η εικόνα της εταιρίας που το χρησιµοποίησε. 

 

 

7.4 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Η µεθοδολογία και το σύστηµα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας 
διδακτορικής διατριβής αποτελεί µια ολοκληρωµένη πρόταση διαχείρισης έργων 
εγκατάστασης συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Παράλληλα, µπορεί 
να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ακόµα περισσότερο εκτεταµένων 
συστηµάτων τα οποία θα στηρίζονται στην παρούσα µεθοδολογία και θα αξιοποιούν 
τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν. Συγκεκριµένα: 

• Πλήρης εφαρµογή της µεθοδολογίας σε διαφορετικά έργα. Μέσα από τη 
διαδικασία εφαρµογής, θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα της µεθοδολογίας 
και του συστήµατος εφαρµογής της να αποθηκεύει τη γνώση και να 
µπορεί να την αξιοποιεί σε επόµενα έργα. Αυτό προσδίδει στη 
µεθοδολογία συνεχώς βελτιούµενο χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα 
συνεισφέρει καθοριστικά στην ανεξαρτητοποίηση της εταιρείας από τη 
γνώση των εκάστοτε συµβούλων - διαχειριστών. 

• Αξιοποίηση των στοιχείων του συστήµατος της µεθοδολογίας από την 
εταιρεία για άλλες χρήσεις. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο σύστηµα 
και τα οποία βρίσκονται αποθηκευµένα στη βάση δεδοµένων του 
συστήµατος, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την έκδοση 
στατιστικών στοιχείων. Θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα εργαλείο 
προσαρµοσµένο στο υπάρχον σύστηµα, το οποίο να προσφέρει 
στατιστικά στοιχεία και µε τη βοήθεια του οποίου να βγαίνουν 
συµπεράσµατα για τους πελάτες, το Σ∆ΕΠ σύστηµα και το βαθµό 
χρησιµοποίησης των επιµέρους µερών του. Επίσης θα µπορεί να 
αξιολογεί τους συµβούλους και την επιτυχία της εργασίας των υπευθύνων 
έργων και να επεξεργάζεται τις αποκλίσεις από τους χρονικούς ή άλλους 
στόχους. 

Τέλος η γενικευµένη φύση της µεθοδολογίας επιτρέπει σε οποιαδήποτε εταιρεία 
να το προσαρµόσει απόλυτα στις απαιτήσεις της ή σε ιδιαιτερότητες στον τρόπο 
λειτουργίας της. 

 



Βιβλιογραφία 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   143 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

[1]  
Shtub, A. (1999), “Enterprise Resource Planning (ERP): The Dynamics of 
Operations Management”. 

[2]  

Markus, ML. and Tanis C. (2000), “The Enterprise systems experience – 
from adoption to success”, Framing the Domains of IT Research: 
Glimpsing the Future through the Past, RW Zmud, ed. Inc., Cincinnati, 
OH: Pinnaflex Educational Resources (2000). 

[3]  
Davenport, TH.: “Mission Critical: Realizing the Promise of Enterprise 
Systems.”, Boston, MA, Harvard Business School Press (2000). 

[4]  

Soh, C. and SS. Kien and J. Tay-Yap: “Cultural fits and misfits: Is ERP a 
universal solution?”, Communications of the ACM, Vol. 43 (2000), pp. 47-
51 

[5]  

Kennerley, M. and Neely Andy: “Enterprise resource planning: analyzing 
the impact”, Integrated Manufacturing Systems, Vol. 12, Issue 2 (2001), 
pp.103-113. 

[6]  Paul Bruges, ERP Implementation Methodologies, MSIS 488, 2002. 

[7]  
T.H. Davenport, Putting the enterprise into the enterprise system, Harvard 
Business Review (1998) 121–131. 

[8]  

S. Buckhout, E. Frey, J. Nemec, Making ERP succeed: turning fear into 
promise, Journal of Strategy and Business, Technology 15 (1999) 60–72 
(Reprint No. 99208). 

[9]  
H. Klaus, R. Rosemann, G. Gable, What is ERP? Information Systems 
Frontiers 2 (2000) 141–162. 

[10] 

V. Botta-Genoulaz, P.-A. Millet, G. Neubert, The role of enterprise 
modeling in ERP implementation, in: International Conference on 
Industrial Engineering and Production Management (IEPM’01), 
Proceedings Book I August 20–23, 2001, Quebec, Canada, 2001, pp. 220–
231. 

[11] 

R. Poston, S. Grabski, Financial impacts of enterprise resource planning 
implementations, International Journal of Accounting Information Systems 
2 (2001) 271–294. 

[12] 

P. Rajagopal, An innovation—diffusion view of implementation of 
enterprise resource planning (ERP) systems and development of a research 
model, Information & Management 40 (2002) 87–114. 

[13] 

G. Saint Le´ger, G. Neubert, L. Pichot, Projets ERP: incidence des 
spe´cificite´s des entreprises sur les Facteurs Cle´s de Succe`s, in: 
Proceedings of AIM 2002, Hammamet, Tunisia, 30 Mai–1 Juin, 2002. 



Βιβλιογραφία 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   144 

 

[14] 

M. Al-Mashari, A. Al-Mudimigh, M. Zairi, Enterprise resource planning: a 
taxonomy of critical factors, European Journal of Operational Research 
146 (2003) 352–364. 

[15] 

M. Bradford, J. Florin, Examining the role of innovation diffusion factors 
on the implementation success of enterprise resource planning systems, 
International Journal of Accounting Information Systems 4 (2003) 205–
225. 

[16] 

V.-A. Mabert, A. Soni, M.-A. Venkataramanan, Enterprise resource 
planning: managing the implementation process, European Journal of 
Operational Research 146 (2003) 302– 314. 

[17] 

P.-A. Millet, V. Botta-Genoulaz, Differences between service and 
manufacturing organizations regarding ERP, in: International Conference 
on Industrial Engineering Production 586 V. Botta-Genoulaz, P.-A. Millet 
/ Computers in Industry 56 (2005) 573–587 Management (IEPM’03), 
Proceedings Book I May 26–28,2003, Porto, Portugal, 2003, pp. 358– 365. 

[18] 

S. Sarker, A.S. Lee, Using a case study to test the role of three key social 
enablers in ERP implementation, Information & Management 40 (2003) 
813–829. 

[19] 

E.J. Umble, R.R. Haft, M.M. Umble, Enterprise resource planning: 
implementation procedures and critical success factors, European Journal 
of Operational Research 146 (2003) 241–257. 

[20] 

J. Motwania, D. Mirchandani, M. Madan, A. Gunasekaran, Successful 
implementation of ERP projects: evidence from two case studies, 
International Journal of Production Economics 75 (2002) 83–96. 

[21] 
P. Kræmmergaard, J. Rose, Managerial competences for ERP journeys, 
Information Systems Frontiers 4 (2) (2002) 199–211. 

[22] 
H.H. Chang, A model of computerization of manufacturing systems: an 
international study, Information & Management 39 (2002) 605–624. 

[23] 

T.M. Somers, K.G. Nelson, A taxonomy of players and activities across 
the ERP project life cycle, Information & Management 41 (2004) 257–
278. 

[24] 

J.E. Hunton, B. Lippincott, J.L. Reck, Enterprise resource planning 
systems: comparing firm performance of adopters and non-adopters, 
International Journal of Accounting  Ιnformation Systems 4 (2003) 165–
184. 

[25] 

F. Calisir, F. Calisir, The relation of interface usability characteristics, 
perceived usefulness, and perceived ease of use to end-user satisfaction 
with enterprise resource planning (ERP) 

[26] Pozzebon M. Combining a structuration approach with a behavioral-based 
model to investigate ERP usage. Paper Presented at Americas Conference 



Βιβλιογραφία 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   145 

 

on Information Systems. Long Beach, CA: Association for Information 
Systems; 2000. 

[27] 
Davenport TH. Putting the enterprise into the enterprise system. Harvard 
Bus Rev 1998;76:121–31 (4, July–August). 

[28] Wah L. Give ERP a chance. Manage Rev 2000:20–4 March. 

[29] 

Bray, H. Computer woes cause registration ‘nightmare’ at University of 
Massachusetts, Knight Ridder Business News, Washington: Sept 14, 2004: 
1. 

[30] 
Songini M. ERP system doesn't make the grade in Indians. 
Computerworld; 2004. p. 1. Sep 13. 

[31] 
Nelson RR. Project retrospectives: evaluating project success, failure, and 
everything in between. MIS Quart Exec 2005;4(3):361–72. 

[32] 

Muscatello JR, Parente DH. Enterprise Resource Planning (ERP): A 
postimplementation cross-case analysis. Inf Resour Manage J 
2006;19(3):61–80. 

[33] 
Brown CV, Vessey I. Managing the next wave of enterprise systems: 
leveraging lessons from ERP. MIS Quart Exec 2003;2(1):65–77. 

[34] 
Nelson RR. IT project management: infamous failures, classic mistakes, 
and best practices. MIS Quart Exec 2007;6(2):67–78. 

[35] 

Gable G, Stewart G. SAP R/3 implementation issues for small to medium 
enterprises. Paper presented at Americas Conference on Information 
Systems, Milwaukee, WI, Aug. 13–15; 1999. p. 779–81. 

[36] 

Hitt LM, Wu DJ, Zhou X. Investment in Enterprise Resource Planning: 
business impact and productivity measures. J Manage Inf Syst 
2002;19(1):71–98. 

[37] 
Wagner EL,Newell S. Repairing ERP: producing social order to create a 
working information system. J Appl Behav Sci 2006;42(1):40–57. 

[38] 

Cotteleer, M.J. An empirical study of operational performance 
convergence following enterprise-IT implementation (Working Paper No. 
03-011): Harvard Business School;2002. 

[39] 

Hunter MG, Lippert SK. Critical success factors of ERP implementation. 
Paper presented at the Information Resources Management Conference 
Vancouver, BC, Canada. Hershey, PA.: IGI Publishing; 2007 

[40] 
Hamerman P, Wang R. ERP: still a challenge after all these years. 
Enterprise Applications; 2006. p. 1–2. Jan 29. 

[41] 
Luftman J, Kempaiah R, Nash E. Key issues for IT executives 2005. MIS 
Quart Exec 2006;5(2):81–99. 



Βιβλιογραφία 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   146 

 

[42] 

Anderson, S. E, Grude V. K and Haug T. (1999), “Goal Directed Project 
Management: Effective Techniques and Strategies”, Kogan Page 
Professional Paperback Series. 

[43] 
Kristoffer V. Grude, “Goal-Directed Project Management” / Published 
1997 

[44] 

Erling S Anderson, Kristoffer V Grude, Tor Haug, Goal Directed Project 
Management Effective Techniques and Strategies, Second Edition, 
PriceWaterhouseCoopers, 1995. 

[45] 
Meredith J. and Mantel S. (1995), “Project Management: A Managerial 
Approach”, John Wiley,  3rd Edition. 

[46] 

Laudon, KC. and JP. Laudon: “Management Information Systems: 
Organization and Technology in the Networked Enterprise.”, Upper Saddle 
River, NJ, Prentice Hall (2000). 

[47] 
David I. Cleland, “Project Management: Strategic Design and 
Implementation” / Published 1994 

[48] 

David King, “Project Management Made Simple: A Guide to Successful 
Management of Computer Systems Projects (Yourdon Press Computing 
Series)”/ Published 1991 

[49] 

Pawlowski, S. and M-C Boudreau (1999), “Constraints and Flexibility in 
Enterprise Systems: A Dialectic of System and Job”, Americas Conference 
on Information Systems, August 13-15 1999, Milwaukee, WI. 

[50] 

Chung, SH. and Synder, C. (1999), “ERP Initiation – A Historical 
Perspective”, Americas Conference on Information Systems, August 13-15 
1999, Milwaukee, WI. 

[51] http://www.sap.com 

[52] http://www.baan.com 

[53] http://www.epicor.com 

[54] 
Norbert Welti, “Successful SAP R3 Implementation: Practical 
Management of ERP Projects” / Published 1999 

[55] 
White D, Fortune K. Current practice in project management – an 
empirical study. Int J Project Manage 2002 

[56] 
Ahlemann F, Backhaus K. Project management software systems – 
requirements, selection processes and products. Wu¨rzburg: BARC 

[57] 

Dorndorf U, Pesch E, Phan-Huy T. Time-oriented branch-andbound 
algorithm for resource-constrained project scheduling with generalised 
precedence constraints. Manage Sci 2000 



Βιβλιογραφία 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   147 

 

[58] 
Chang CK, Christensen MJ, Zhang T. Genetic algorithms for project 
management. Ann Software Eng 2001 

[59] 
Hartmann S. A self-adapting genetic algorithm for project scheduling 
under resource constraints. Naval Res Logist 2002 

[60] 
Dworatschek S, Hayek A. Marktspiegel Projekt-Management Software – 
Kriterienkatalog und Leistungsprofile. Ko¨ ln: Verlag TU¨ V Rheinland 

[61] 

Rabl W, Fiedler S. Projektmanagement-Software: Marktu¨bersicht und 
Entwicklungstrends. In: Gareis R, editor. Projekte & EDV. Wien: Service-
Fachverlag 

[62] 
Kolisch R, Hempel K. Experimentelle Evaluation der methodischen 
Fundierung von Projektmanagementsoftware. Kiel 

[63] 
Kurbel K. Groupware extension for a software – project management 
system. Int J Project Manage 1994 

[64] 
Schulz R, Malzahn U, von Schoultz F. An integrated project management 
information system. Leipzig 

[65] 

Ehlers P. Integriertes Projekt- und Prozeίmanagement auf Basis 
innovativer Informations- und Kommunikationstechnologien: Das 
GroupProject-System. Aachen: Shaker 

[66] 

Hayek A. Projektmanagement-Software: Anforderungen und 
Leistungsprofile, Verfahren der Bewertung und Auswahl sowie 
Nutzungsorganisation von Projekt-Software.Ko¨ ln: Verlag 
Tu¨VRheinland 

[67] 

Meyer MM. Stand und Trend von Softwareunterstutzung fur 
Projektmanagement-Aufgaben – Zwischenbericht zu den Ergebnissen 
einer Befragung von Projektmanagement-Experten. Bremen 

[68] 
Meyer MM. Softwareunterstu¨tzung fu¨ r das Projektmanagement. 
Bremen: Universita¨t Bremen 

[69] Freeman M, Beale P. Measuring project success. Proj Manage J 1992 

[70] 
Wilson M, Howcroft D. Re-conceptualizing failure: social shaping meets 
IS research. Euro J Inform Syste 2002 

[71] 
Christenson D, Walker D. Understanding the role of ‘vision’ in project 
success. Proj Manage J 2004 

[72] 

Love P, Irani Z, Standing C, Lin C, Burn J. The enigma of evaluation: 
benefits, costs and risks of IT in Australian small-medium-sized 
enterprises. Inform Manage 2005 

[73] 
Lubbe S, Remenyi D. Management of information technology evaluation – 
the development of a managerial thesis. Log Informa Manage 1999 



Βιβλιογραφία 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   148 

 

[74] 

Irani Z, Sharif A, Love P. Transforming failure into success through 
οrganizational learning: an analysis of a manufacturing information 
system. Euro J Inform Syste 2001 

[75] 
L.Wallace, M. Keil, Arun Rai, Understanding software project risk: a 
cluster analysis, Information & Management 42, 2004, pp. 115–125. 

[76] 

K. Lyytinen, R. Hirschheim, Information Systems Failures: A Survey and 
Classification of the Empirical Literature, (4), Oxford Surveys in 
Information Technology, 1987pp. 257–309. 

[77] 

R. Atkinson, Project management: cost, time and quality, two best guesses 
and a phenomenon, its time to accept other success criteria, International 
Journal of Project Management 17 (6), 1999, pp. 337–342. 

[78] 
F.P. Brooks, No silver bullet: essence and accidents of software 
engineering, IEEE Computer 20 (4), 1987, pp. 10–19. 

[79] 
A. de Wit, Measurement of project success, International Journal of Project 
Management 6 (3), 1988, pp. 164–170. 

[80] 
R.H. Deane, T.B. Clark, Creating a learning project environment (cover 
story), Information System Manage 14 (3), 1997, pp. 54–61. 

[81] 
A.J. Shenhar, O. Levy, Mapping the dimensions of project success, Project 
Management Journal 28 (2), 1997, pp. 8756– 9728. 

[82] 

J.R. Turner, Project management: a profession based on knowledge or 
faith, International Journal of Project Management 17 (6), 1999, pp. 329–
330. 

[83] 

J.Wateridge, How can IS/IT projects be measured for success? 
International Journal of Project Management 16 (February 1), 1998, pp. 
59–63, (5). 

[84] 

K.R. Linberg, Software developer perceptions about software project 
failure: a case study, Journal of Systems and Software 49, 1999, pp. 177–
192. 

[85] 

N. Agarwal, U. Rathod, Defining success for software projects: an 
exploratory revelation, International Journal of Project Management 24, 
2006, pp. 358–370. 

[86] 

J. Drew Procaccino, J.M. Verner, Software project managers and project 
success: an exploratory study, The Journal of Systems and Software 2006. 
D. Aloini et al. / Information & Management 44 (2007) 547–567 565 

[87] 
D. Baccarini, The logical framework method for defining project success, 
Project Management Journal 30, 1999, pp. 25–32. 

[88] 
B.W. Boehm, Software Engineering Economics, Prentice Hall, Englewood 
Cliffs, NJ, 1981. 



Βιβλιογραφία 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   149 

 

[89] 
C. Jones, Patterns of large software systems: failure and success, IEEE 
Computer 28, 1995, pp. 86–87. 

[90] 
S.P. Keider,Why projects fail, Datamation 20, 1974, pp. 53–55. 564 D. 
Aloini et al. / Information & Management 44 (2007) 547–567 

[91] 
J.K. Pinto, D.P. Slevin, Project success: definitions and measurement 
techniques, Project Management Journal 19, 1988, pp. 67–72. 

[92] 
Myers M. Dialectic hermeneutics: a theoretical framework for the 
implementation of information systems. Informa Syste J 1994 

[93] 
Szajna B, Scammel R. The effect of information system user expectations 
on their performance and perceptions. MIS Quart 1993 

[94] 
Kahneman D, Slovic P, Tversky A. Judgement under uncertainty: 
heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press 

[95] 
Smithson S, Hirschheim R. Analyzing information systems evaluation: 
another look at an old problem. Euro J Inform Syste 1998 

[96] 
Saarinen T. An expanded instrument for evaluating information systems 
success. Inform Manage 1996 

[97] 
Remenyi D, Sherwood-Smith M. Maximize information systems value by 
continuous participative evaluation. Log Informa Manage 1999 

[98] 
Wateridge J. How can IS/IT projects be measured for success? Int J Proj 
Manage 1998 

[99] 
Rai A, Lang S, Welker R. Assessing the validity of IS success models: an 
empirical test and theoretical analysis. Inform Syste Res 2002 

[100] 
Cooke-Davies T. The ‘real’ success factors in projects. Int J Proj Manage 
2002 

[101] 
Baccarini D. The logical framework method for defining project success. 
Proj Manage J 1999 

[102] 
Jugdev K, Muller R. A retrospective look at our evolving understanding of 
project success. Proj Manage J 2005 

[103] 
Espinosa J, DeLone W, Lee G. Global boundaries, task processes and IS 
project success: a field study. Inform Technol People 2006 

[104] 

Ballantine J, Bonner M, Levy M, Martin A, Munro I, Powell P. The 3-D 
model of information systems success: the search for the dependent 
variable continues. Inform Res Manage J 1996 

[105] 
DeLone W, McLean E. Information systems success: the quest for the 
dependent variable. Inform Syste Res 1992 

[106] DeLone W, McLean E. Measuring e-commerce success: applying the 



Βιβλιογραφία 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   150 

 

DeLone and McLean information systems success model. Int J Electron 
Comm 2004 

[107] 
Gatian A. IS user satisfaction: a valid measure of system effectiveness? 
Inform Manage 1994 

[108] 
Goodhue D. Understanding user evaluations of information systems. 
Manage Sci 1995 

[109] 
Wixom B, Watson H. An empirical investigation of the factors affecting 
data warehousing success. MIS Quart 2001 

[110] 
David I. Cleland, Lewis R. Ireland, Project manager's portable handbook, 
McGraw-Hill Professional, 2000 

[111] 
Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK Guide), 2000 

[112] 
Joseph W. Weiss, Robert K. Wysocki, “5-Phase Project Management: A 
Practical Planning & Implementation Guide” / Published 1992 

[113] 
Richard Baruer & Cliff Longman, “Method Function And Process 
Modelling” 

[114] 
Kenneth Laudon and Jane Laudon, Essentials of Management Information 
Systems, Third Edition, Prentice Hall, 1999 

[115] 

Rosemann, M.: “ERP Software: “Characteristics and Consequences”, 7th 
European Conference on Information Systems – ECIS ’99, Copenhagen, 
Denmark, June 1999. 

[116] 

K. Mark, E.C. Paul, L. Kaole, R.C. Schmidt, A framework for identifying 
software project risks, Communications of the ACM 41 (11), 1998, pp. 76–
83. 

[117] 
Y.H. Kwak, J. Stoddard, Project risk management: lessons learned from 
software development environment, Technovation 24, 2004, pp. 915–920. 

[118] 

D. Baccarini, G.S. Salm, P.E.D. Love, Management of risk in information 
technology projects, Industrial Management & Data Systems 104 (4), 
2004, pp. 286–295. 

[119] 

K.K. Hong, Y.G. Kim, The critical success factors for ERP 
implementation: an organizational fit perspective, Information & 
Management 40, 2002, pp. 25–40. 

[120] 

S.-M. Huang, I.S.Y. Kwan, Y.-C. Hung, Planning enterprise resources by 
use of a reengineering approach to build a global logistics management 
system, Industrial Management & Data System 101 (9), 2001, pp. 483–
491. 

[121] K. Nikolopoulos, K. Metaxiotis, N. Lekatis, V. Assimakopoulos, 
Integrating industrial maintenance strategy into ERP, Industrial 



Βιβλιογραφία 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   151 

 

Management & Data Systems 103 (3), 2003, pp. 184–191. 

[122] 

M. Keil, P.E. Cule, K. Lyytinen, R.C. Schmidt, A framework for 
identifying software project risks, Communications of the Association of 
Computer Machinery 41 (11), 1998, pp. 76–83. 

[123] 
S.B. Sitkin, A.L. Pablo, Reconceptualizing the determinants of risk 
behavior, Academy of Management Review 17 (1), 1992, pp. 9–38. 

[124] 
N. Smith, Managing Risk in Construction Projects, Blackwell Science, 
Oxford, 1999. 

[125] 
PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK 
Guide), 2000 ed., Project Management Institute Publications, 2001. 

[126] 
Standard Australia, Risk Management, AS/NZS 3360:1999, Standard 
Australia, Strathfield. 

[127] 
ESCOM-ENCRESS 98, Project Control for 2000 and Beyond, SAFE 
methodology, Rome, 1998. 

[128] 

J. Keizer, J.I.M. Halman, X. Song, From experience: applying the risk 
diagnosing methodology, Journal Product Innovation Management 19 (3), 
2002, pp. 213–232. 

[129] 

S. Wright, A.M. Wright, Information system assurance for enterprise 
resource planning systems: implementation and unique risk 
considerations’’, Journal of Information Systems 16, 2001, pp. 5–15. 

[130] 

H. Xu, J.H. Nord, N. Brown, G.D. Nord, Data quality issues in 
implementing an ERP, Industrial Management & Data Systems 102 (1), 
2002, pp. 47–60. 

[131] Dave Hall, Dr. David Hulett, Universal Risk Project Final Report, , 2002 

[132] 
Anton D. Buttigieg, Risk Management in a Software Development Life 
Cycle, 2003 

 

   



Βιβλιογραφία 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   152 

 



∆ηµοσιευµένο Έργο 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   153 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 

[1]  

Ioannis Zafeiropoulos, Kostas Metaxiotis, John Psarras, Goal-directed 
project management methodology for support of ERP implementation and 
optimal adaptation procedure in the WSEAS TRANSACTIONS on 
SYSTEMS Journal, Issue 5, Volume 3, July 2004 

[2]  

Ioannis Zafeiropoulos, Kostas Metaxiotis, John Psarras, Goal-directed 
project management methodology for support of ERP implementation and 
optimal adaptation procedure in the information Management and 
Computer Security Journal, Volume 13 Number 1, 2005 

[3]  

Ioannis Zafeiropoulos, Kostas Metaxiotis, Dimitris Askounis, Dynamic 
Risk Management System for the Modelling, Optimal Adaptation and 
Implementation of an ERP System in the information Management and 
Computer Security Journal, Volume 13 Number 1 and 3, 2005 

[4]  

Ioannis Zafeiropoulos, Elli Pagourtzi, Akrivi Litsa, Dimitris Askounis, 
Installing an ERP system with a Methodology based on the principles of 
Goal Directed Project Management in the Journal of Information Systems 
and Technology Management, Volume 6, Number 3 Sept/Dec 2009 

 

 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

[1]  

Ioannis Zafeiropoulos, Kostas Metaxiotis, John Psarras, Goal-directed 
project management methodology for support of ERP implementation and 
optimal adaptation procedure in the WSEAS Conference CSCC July 2004 

 



∆ηµοσιευµένο Έργο 

 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   154 

 

 
 

 
 



Παράρτηµα Α : Παρουσίαση  Συστήµατος  Εφαρµογής  της  Μεθοδολογίας ΜοΠΕ 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   155 

 

 

 

 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΜοΠΕ 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Παράρτηµα Α : Παρουσίαση  Συστήµατος  Εφαρµογής  της  Μεθοδολογίας ΜοΠΕ 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   156 

 

 

1.1  Παρουσίαση Συστήµατος  

 

1.1.1 Εισαγωγή χρήστη στο σύστηµα 
 

Κατά την εισαγωγή του χρήστη στο σύστηµα εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα:  
 

 
 

Ο χρήστης πρέπει να εισάγει το όνοµα εισόδου (login) και τον κωδικό του και να 
κάνει κλικ στην εντολή ‘login’. 

→ Ο κωδικός δεν φαίνεται κατά την πληκτρολόγησή του για λόγους ασφαλείας. Στη 
θέση κάθε χαρακτήρα που πληκτρολογούµε εµφανίζεται το σύµβολο *. 
Αν ο συνδυασµός Login – password που δώσουµε δεν υπάρχει θα εµφανιστεί µήνυµα 
λάθους ‘Login failed…’ και κάνοντας κλικ στην εντολή ‘return’ επιστρέφουµε για να 
ξαναπροσπαθήσουµε. 
Αν ο χρήστης που πληκτρολογήσουµε υπάρχει και δώσουµε το σωστό κωδικό 
ασφαλείας, τότε αποκτούµε πρόσβαση στο σύστηµα. Η πληροφορία του χρήστη µε 
τον οποίο κάναµε την εισαγωγή παραµένει κατά την παραµονή µας στο σύστηµα και 
καθορίζει τα δικαιώµατα πρόσβασης στις διάφορες εφαρµογές του εργαλείου. 
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1.1.2 Γενικά στοιχεία εργαλείου 
 

Κατά την πλοήγησή µας στο εργαλείο έχουµε τη δυνατότητα να επιστρέψουµε στην 
αρχική σελίδα ή να βγούµε από το σύστηµα κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα εικονίδια.  
 

 
 
 

Κάνοντας κλικ στο δεξιό βελάκι προχωράµε στο επόµενο βήµα της προκαθορισµένης 
διαδικασίας δηµιουργίας έργου η οποία εξετάζει τα στοιχεία του έργου µε την εξής 
σειρά: 
 
 
 
 
 

Επιστροφή στην 
αρχική σελίδα 

Έξοδος χρήστη 
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Σχ. A.1  Βήµατα ∆ηµιουργίας Έργου 

 
 
Κάνοντας κλικ στο αριστερό βελάκι επιστρέφουµε στην προηγούµενη σελίδα ή στο 
προηγούµενο βήµα όταν βρισκόµαστε σε κεντρική σελίδα της διαδικασίας. Στο 
αριστερό περιθώριο της σελίδας υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κάποιου στοιχείου 
του έργου. Έτσι αν κάνουµε κλικ πάνω στη λέξη: 
 

o ‘CONSULTANTS’ θα µεταφερθούµε στη σελίδα καθορισµού της οµάδας 
του έργου 

o ‘MODULES’ στη σελίδα καθορισµού των ενοτήτων 
o ‘TASKS’ στο διάγραµµα εργασιών του έργου 
o ‘RAS’ στη λίστα των αναφορών κατανοµής πόρων 
o ‘DOCUMENTS’ στη λίστα µε τις κατηγορίες των εγγράφων 
o ‘PROJECT’ στη σελίδα µε τα βασικά στοιχεία του έργου 
o ‘PROJECTS’ στη λίστα µε τα έργα στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης. 

Αρχικοποίηση

Καθορισµός Συµβούλων

Καθορισµός Ενοτήτων

Καθορισµός Εργασιών

Κατανοµή Πόρων

Εισαγωγή Εγγράφων

Αρχικοποίηση

Καθορισµός Συµβούλων

Καθορισµός Ενοτήτων

Καθορισµός Εργασιών

Κατανοµή Πόρων

Εισαγωγή Εγγράφων
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1.1.3 Επιλογή διαδικασίας 

 
 
Η αρχική σελίδα του εργαλείου έχει την εξής µορφή: 
 

 
 
 
Σε αυτή αναγράφεται το όνοµα εισόδου του χρήστη και έχουµε τη δυνατότητα να 
επιλέξουµε µία από τις εξής διαδικασίες: 
 

� ∆ηµιουργία νέου έργου κάνοντας κλικ στη φράση ‘Create a new project’ 
� Επεξεργασία ήδη δηµιουργηµένου έργου στην οµάδα του οποίου ο χρήστης 

ανήκει είτε ως σύµβουλος είτε ως διαχειριστής έργου κάνοντας κλικ στη 
φράση ‘Edit an existing project’ 

� Επεξεργασία των χρηστών του συστήµατος όταν ο χρήστης έχει δικαιώµατα 
διαχειριστή συστήµατος κάνοντας κλικ στη φράση ‘Edit Users’ 

� ∆υνατότητα αλλαγής των δεδοµένων του εργαλείου διαχείρισης κινδύνου, 
κάνοντας κλικ στη φράση ‘Risk Tool’. 

 
Πρέπει να τονιστεί ότι οι τα links ‘Edit Users’ και ‘Risk Tool’ εµφανίζονται µονάχα 
όταν ο χρήστης είναι ο διαχειριστής του συστήµατος. 
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1.1.4 ∆ηµιουργία νέου έργου 

 

Καθορισµός βασικών στοιχείων 

 
Κατά τη δηµιουργία νέου έργου το πρώτο βήµα είναι ο καθορισµός των βασικών 
στοιχείων του έργου. Τα στοιχεία αυτά είναι: 
 

o Ο Πελάτης στον οποίο θα υλοποιηθεί η εγκατάσταση των ενοτήτων του 
Σ∆ΕΠ (Customer) 

o Ο Τίτλος του έργου (Title) 
o Η προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έναρξης του έργου (Start Date Planned) 
o Η προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λήξης του έργου (End Date Planned) 
o Η πραγµατική ηµεροµηνία έναρξης του έργου (Start Date Actual) 
o Η πραγµατική ηµεροµηνία λήξης του έργου (End Date Actual) 
o Οι προβλεπόµενοι πόροι για την υλοποίηση του έργου (Planned Resources) 
o Οι πόροι που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση του έργου (Allocated 

Resources) 
o Η τιµή του έργου (Project Price) 
o Το πραγµατικό του κόστος  (Project Cost) 
o Άλλες Πληροφορίες για το έργο (Other Info) 
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Η εικόνα που εµφανίζεται είναι η εξής: 
 

 
 
Σε αυτήν εισάγουµε όσα από τα στοιχεία επιθυµούµε στα αντίστοιχα πεδία και 
κάνουµε κλικ στην εντολή ‘insert’ για να καταχωρήσουµε το έργο. Συγκεκριµένα για 
τον πελάτη υπάρχει δυνατότητα επιλογής από λίστα των ήδη καταχωρηµένων 
πελατών στο σύστηµα, ενώ στην περίπτωση καινούργιου πελάτη κάνουµε κλικ στη 
φράση ‘New Customer’  και µεταφερόµαστε στη σελίδα εισαγωγής νέου πελάτη. 
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Εισαγωγή νέου πελάτη 

 
Η σελίδα που χρησιµοποιείται για την εισαγωγή νέου πελάτη έχει την εξής µορφή: 
 

 
 
Σε αυτή καλούµαστε να συµπληρώσουµε τα εξής στοιχεία: 
 

o Τον τύπο της επιχείρησης (Business Type) 
o To όνοµα της εταιρείας (Company) 
o To όνοµα του υπεύθυνου του έργου από τη µεριά του πελάτη (Contact 

Person) 
o Στοιχεία για τον υπεύθυνο του έργου (Details) 
o Άλλα στοιχεία για την εταιρεία (Other Info) 

 
Κάνοντας κλικ στην εντολή ‘insert’ γίνεται η καταχώρηση του νέου πελάτη και 
επιστρέφουµε στη σελίδα καταχώρησης νέου έργου, όπου υπάρχει πλέον στη λίστα 
πελατών ο πελάτης που µόλις καταχωρήσαµε. 
Συγκεκριµένα για τον τύπο της επιχείρησης υπάρχει δυνατότητα επιλογής από λίστα 
των ήδη καταχωρηµένων τύπων ή δηµιουργίας νέου τύπου κάνοντας κλικ στη φράση 
‘New Type’. 
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Εισαγωγή νέου τύπου πελατών 

  
Στην περίπτωση αυτή µεταφερόµαστε στην παρακάτω σελίδα: 
 

 
 
 
 
όπου συµπληρώνουµε το όνοµα του τύπου της επιχείρησης και κάνουµε κλικ στην 
εντολή ‘Insert’ για να καταχωρήσουµε τον νέο τύπο και να επιστρέψουµε στη σελίδα 
καταχώρησης νέου πελάτη, όπου υπάρχει πλέον στη λίστα των τύπων πελατών ο 
τύπος που µόλις καταχωρήσαµε. 
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Καθορισµός της οµάδας υλοποίησης του έργου 

 
Με την εισαγωγή νέου έργου ο χρήστης γίνεται αυτόµατα διαχειριστής έργου σε 
αυτό. Το επόµενο βήµα είναι ο καθορισµός των συµβούλων του έργου. Η σελίδα που 
χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό είναι η εξής: 
 

 
 
Σε αυτήν υπάρχει λίστα όλων των χρηστών εκτός από τον διαχειριστή έργου και 
αυτούς που έχουν ήδη οριστεί ως σύµβουλοι. Επιλέγοντας έναν χρήστη από τη λίστα 
αυτή και κάνοντας κλικ στην εντολή ‘Add’, ο χρήστης προστίθεται στην κάτω λίστα 
όπου υπάρχουν τα ονόµατα των χρηστών που έχουν ήδη οριστεί ως σύµβουλοι. 
Επιλέγοντας κάποιο όνοµα από αυτή τη λίστα και κάνοντας κλικ στην εντολή 
‘Delete’, ο συγκεκριµένος χρήστης αφαιρείται από την οµάδα του έργου και 
εµφανίζεται πλέον στην πάνω λίστα. 
 
Κάνοντας κλικ στη φράση ‘Edit Users’ µεταφερόµαστε στη σελίδα µε τη λίστα των 
χρηστών για µεταβολή στοιχείων ή προσθήκη νέου (βλέπε επεξεργασία χρηστών 
συστήµατος). 
 
 
 
 

Λίστα χρηστών που 
δεν ανήκουν στην 
οµάδα έργου 

Λίστα των 
συµβούλων του 

έργου 



Παράρτηµα Α : Παρουσίαση  Συστήµατος  Εφαρµογής  της  Μεθοδολογίας ΜοΠΕ 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   165 

 

 

Καθορισµός των ενοτήτων του έργου 

 
Το επόµενο βήµα είναι ο καθορισµός των ενοτήτων (modules) του έργου. Η σελίδα 
που χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό είναι η εξής: 
 

 
 
Λειτουργεί µε τρόπο παρόµοιο µε αυτό του καθορισµού των συµβούλων. Υπάρχουν 
δηλαδή δύο λίστες, µία µε τις ενότητες που δεν ανήκουν στο έργο στην οποία 
επιλέγουµε κάποια και κάνουµε κλικ στην εντολή ‘Add’ για να την προσθέσουµε στο 
έργο και µία µε τις ενότητες που έχουν ήδη προστεθεί στο έργο στην οποία 
επιλέγουµε κάποια και κάνουµε κλικ στην εντολή ‘Delete’ για να την αφαιρέσουµε 
από το έργο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
2 
1 

Λίστα των ενοτήτων 
του έργου 
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Καθορισµός εργασιών 

 

Οι εργασίες χωρίζονται στις προκαθορισµένες και στις ειδικές που αφορούν ένα 
συγκεκριµένο έργο. 
Με την εισαγωγή κάθε ενότητας εισάγονται αυτόµατα στο έργο οι προκαθορισµένες 
εργασίες της συγκεκριµένης ενότητας. Στη συνέχεια ο χρήστης µπορεί να προσθέσει 
εργασίες ειδικές για το συγκεκριµένο έργο, να τις αφαιρέσει, να αλλάξει τη σειρά 
τους ή να µεταβάλλει τα στοιχεία τους. Όλες οι εργασίες που δηµιουργούνται 
παραµένουν ως γενικές εργασίες ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε άλλα 
έργα. 
Κάθε εργασία προσδιορίζεται από τα γενικά της στοιχεία και τα στοιχεία που 
αφορούν µόνο το συγκεκριµένο έργο. 
 
Τα γενικά στοιχεία µιας εργασίας είναι: 
 

o Όνοµα (Name) 
o Ακρωνύµιο (Acronym) 
o Οι στόχοι και το Αντικείµενο της Εργασίας (Objectives) 
o Φάση (Phase) 
o Ενότητα (Module) 
o Ποια εργασία προηγείται της συγκεκριµένης (Prior Task) 
o Περιγραφή των απαιτούµενων δραστηριοτήτων από τον πελάτη στην εργασία 

(Client Actions) 
o Περιγραφή των κριτηρίων βάση των οποίων η εργασία θα θεωρηθεί ότι έληξε 

(Accomplishment Criteria) 
o Αν η εργασία θεωρείται “Predefined” ή αφορά συγκεκριµένο έργο 

(Predefined/Specific) 
o Τα ρίσκα που ενέχει η υλοποίηση της εργασίας (Task Risks) 
o Οι απαιτούµενοι πόροι για την υλοποίηση της εργασίας (Required 

Resources) 
 
 
Τα στοιχεία της εργασίας στο έργο είναι: 
 

o Ο σύµβουλος (consultant) που είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της 
εργασίας 

o Η προγραµµατισµένη ηµεροµηνία έναρξης της Εργασίας (Start Date 
Planned) 

o Η προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λήξης (End Date Planned) 
o Η πραγµατική ηµεροµηνία έναρξης (Start Date Actual) 
o Η πραγµατική ηµεροµηνία λήξης (End Date Actual) 
o Η εργασία που προηγείται στο συγκεκριµένο έργο (Prior Task) 
o Πληροφορίες για τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται (Tools) 
o Οι κίνδυνοι της εργασίας (Task Risks) 
o Οι πόροι που απαιτούνται (Resources) 
o Σχόλια για τη συγκεκριµένη Εργασία (Comments) 

 
Κατά την προσθήκη µιας εργασίας στο συγκεκριµένο έργο είτε αυτόµατα ως 
προκαθορισµένη εργασία ενότητας είτε µε προσθήκη από τις γενικές εργασίες, τα 
γενικά στοιχεία της µεταφέρονται στα αντίστοιχα στοιχεία της εργασίας στο έργο 
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(Προηγούµενη Εργασία, κίνδυνοι, Πόροι). Στη συνέχεια αυτά µπορούν να 
τροποποιηθούν ειδικά για το συγκεκριµένο έργο. 
 

Εργασίες έργου 

 

Η βασική σελίδα που αφορά στον καθορισµό των εργασιών περιέχει το διάγραµµα 
των εργασιών του έργου και έχει την εξής µορφή: 
 

 
 
 
Το διάγραµµα είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει γραµµές τις φάσεις του έργου 
‘Εκκίνηση’, ‘Ανάλυση’, ‘Υλοποίηση’ και ‘Ολοκλήρωση’ και στήλες τις ενότητες που 
ανήκουν στο έργο. Προσθέτοντας ή αφαιρώντας µια ενότητα στη διαδικασία 
‘καθορισµός των ενοτήτων’, προστίθεται ή αφαιρείται αντίστοιχα και η αντίστοιχη 
στήλη. Στα πεδία του πίνακα υπάρχουν µε τη σειρά που αυτές πρέπει να εκτελεστούν 
τα ακρωνύµια των εργασιών της συγκεκριµένης ενότητας και της συγκεκριµένης 
φάσης. 
 

→ Για να εµφανιστούν οι εργασίες µε τη σωστή σειρά στο διάγραµµα αλλά και κατά την 

εκτέλεσή τους στο κοµµάτι του συµβούλου πρέπει να γίνει σωστός καθορισµός της 

σειράς τους. Κάθε εργασία εκτός της πρώτης πρέπει να έπεται κάποιας άλλης. 

 
 
Κάνοντας κλικ πάνω στο ακρωνύµιο της κάθε εργασίας εµφανίζονται τα αναλυτικά 
στοιχεία της στο έργο: 
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Οι αλλαγές που γίνονται στα στοιχεία της εργασίας καταχωρούνται κάνοντας κλικ 
στην εντολή ‘update’. 
Αν θέλουµε να αφαιρέσουµε την εργασία από το έργο κάνουµε κλικ στην εντολή 
‘Remove from Project’. 
 

→ Η  εργασία απλά αφαιρείται από το έργο, δεν σβήνεται και εξακολουθεί να υπάρχει 

στις γενικές εργασίες. 

 
Κάνοντας κλικ πάνω στο αριστερό βελάκι επιστρέφουµε στο διάγραµµα των 
εργασιών του έργου χωρίς να καταχωρήσουµε τις αλλαγές. 
 
Κάτω από το διάγραµµα των εργασιών υπάρχουν οι εξής εντολές: 
 

• ‘View List of Project Tasks’ επιλέγοντας την οποία µπορούµε να δούµε τις 
εργασίες σε µορφή λίστας ανά φάση και ενότητα όπου εµφανίζεται ο 
υπεύθυνος σύµβουλος της εργασίας:  
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• ‘General Tasks’. Κάνοντας κλικ σε αυτή την εντολή εµφανίζεται το 
διάγραµµα των γενικών εργασιών (βλέπε γενικές εργασίες). 

 

• ‘Insert New Task’. Με την εντολή αυτή δηµιουργούµε µία καινούργια 
εργασία. Εµφανίζεται σελίδα στην οποία πρέπει να συµπληρώσουµε τα γενικά 
στοιχεία της εργασίας και κάνοντας κλικ στην εντολή ‘insert’ µεταφερόµαστε 
σε σελίδα µε τα στοιχεία της εργασίας στο έργο όπου πρέπει επίσης να 
πατήσουµε ‘insert’ για την τελική καταχώρηση. Η νέα εργασία εµφανίζεται 
και στο διάγραµµα των εργασιών του project και στο διάγραµµα των γενικών 
εργασιών. 
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Γενικές εργασίες 

 

Το διάγραµµα των γενικών εργασιών είναι παρόµοιο µε αυτό των εργασιών του 
project: 
 

 
 
 
Εδώ κάνοντας κλικ στο ακρωνύµιο εµφανίζονται τα γενικά στοιχεία της εργασίας: 
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Στη σελίδα αυτή µπορούµε να αλλάξουµε τα γενικά στοιχεία της και να κάνουµε κλικ 
στην εντολή ‘update’ για να καταχωρήσουµε τις αλλαγές ή να διαγράψουµε την 
εργασία κάνοντας κλικ στην εντολή ‘delete’. 
 

→ Προσοχή: διαγράφοντας µια εργασία αφαιρείται από όλα τα έργα στα οποία 

χρησιµοποιείται. 

 
Τέλος κάνοντας κλικ στη φράση ‘Add Task to the Project’ µπορούµε να 
προσθέσουµε την εργασία στο έργο, αφού πρώτα συµπληρώσουµε τα ειδικά στοιχεία 
της στο έργο και πατήσουµε ‘insert’. 
 

→ Η εργασία θα εµφανιστεί τώρα και στο διάγραµµα των εργασιών του έργου. 

 
Κάτω από το διάγραµµα των εργασιών υπάρχουν οµοίως οι εξής εντολές: 
 

• ‘View List of Tasks’ όπου εµφανίζεται λίστα των γενικών εργασιών  
 

• ‘Project Tasks’. Κάνοντας κλικ σε αυτή την εντολή εµφανίζεται το 
διάγραµµα των εργασιών του έργου (βλέπε εργασίες έργου). 

 

• ‘Insert New Task’. Με την εντολή αυτή δηµιουργούµε µία καινούργια 
εργασία. Εµφανίζεται σελίδα στην οποία πρέπει να συµπληρώσουµε τα γενικά 
στοιχεία της εργασίας και κάνοντας κλικ στην εντολή ‘insert’ µεταφερόµαστε 
σε σελίδα µε τα στοιχεία της εργασίας στο έργο όπου πρέπει επίσης να 
πατήσουµε ‘insert’ για την τελική καταχώρηση. Η νέα εργασία εµφανίζεται 
και στα δύο διαγράµµατα, ενώ µετά την εισαγωγή µεταφερόµαστε στο 
διάγραµµα των εργασιών του έργου. 
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∆ηµιουργία της αναφοράς κατανοµής πόρων 

 

Η αναφορά κατανοµής πόρων είναι ένα excel αρχείο που έχει την εξής µορφή: 
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Σε ένα έργο µπορούν να υπάρχουν πολλές εκδόσεις της αναφοράς, γι’ αυτό η βασική 
σελίδα που αφορά τις αναφορές περιέχει λίστα µε τον τίτλο, το όνοµα του αρχείου 
και την ηµεροµηνία δηµιουργίας του: 
 

 
 
 
Κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο µεταφερόµαστε στη σελίδα µε τα στοιχεία της 
αναφοράς: 
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Εδώ κάνοντας κλικ στην εντολή ‘open’ ανοίγουµε το αρχείο. 
Με την εντολή ‘update’ καταχωρούµε τις αλλαγές στον τίτλο ή στο όνοµα του 
αρχείου και µε την εντολή ‘delete’ διαγράφουµε τη συγκεκριµένη αναφορά. Τέλος αν 
κάνουµε κλικ στο αριστερό βελάκι επιστρέφουµε στη λίστα των αναφορών χωρίς να 
καταχωρηθούν οι αλλαγές. 
 
Για εισαγωγή νέας αναφοράς κατανοµής πόρων κάνουµε κλικ στη φράση ‘Insert 
Resource Allocation Sheet’ οπότε εµφανίζεται η παρακάτω σελίδα: 

 
 
 
 
Η οθόνη αυτή χωρίζεται σε δύο µέρη: 
 

� uploaded files, όπου κάνοντας κλικ στην εντολή ‘open an existing ras’ 
εµφανίζεται λίστα µε τις αναφορές που βρίσκονται ήδη στον διακοµιστή. Ο 
χρήστης µπορεί να τα ανοίξει ώστε να τα χρησιµοποιήσει ως βάση για την 
δηµιουργία καινούργιου. 

 
� files to upload, όπου κάνοντας κλικ στην εντολή ‘Browse’ αναζητείται στον 

τοπικό δίσκο του χρήστη το αρχείο, το µονοπάτι του µεταφέρεται στο κενό 
πεδίο και στη συνέχεια µε κλικ στην εντολή ‘upload’ το αρχείο 
µεταφορτώνεται στον διακοµιστή. Αν η µεταφορά πραγµατοποιηθεί σωστά 
εµφανίζεται το µήνυµα ‘File successfully written to disk’. 

 
Ο χρήστης πρέπει τώρα να κάνει κλικ στο δεξιό βελάκι ώστε να δώσει έναν τίτλο 
στη καινούρια αναφορά (το όνοµα του αρχείου δίνεται αυτόµατα). Κάνοντας κλικ 



Παράρτηµα Α : Παρουσίαση  Συστήµατος  Εφαρµογής  της  Μεθοδολογίας ΜοΠΕ 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   175 

 

στην εντολή ‘ΟΚ’ ολοκληρώνεται η καταχώρηση της αναφοράς και 
επιστρέφουµε στη λίστα των αναφορών. 
 

∆ιαχείριση εγγράφων 

 
Η αρχική σελίδα του σταδίου της διαχείρισης εγγράφων περιλαµβάνει λίστα µε τις 
κατηγορίες των εγγράφων: 
 

 
 
 
 
Κάνοντας κλικ στην φράση ‘Modify Types’ εµφανίζεται νέα λίστα των κατηγοριών 
όπου µπορούµε πλέον κάνοντας κλικ πάνω στο όνοµα της κατηγορίας να δούµε τα 
αναλυτικά της στοιχεία και να την τροποποιήσουµε (update) ή να την διαγράψουµε 
(delete) ή να προσθέσουµε νέα κάνοντας κλικ στην φράση ‘New Document Type’. 
 
Αν στην αρχική λίστα κάνουµε κλικ πάνω στο όνοµα µιας κατηγορίας, τότε 
εµφανίζεται λίστα µε τα έγγραφα αυτής της κατηγορίας. 
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Εδώ κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο του εγγράφου εµφανίζονται τα αναλυτικά του 
στοιχεία τα οποία είναι: 
 

o Τίτλος (Title) 
o Όνοµα αρχείου (Filename) 
o Κατηγορία εγγράφου (Type) 
o Η εργασία που αφορά στο έγγραφο (Task) 
o Ο χρήστης που καταχώρησε το έγγραφο (User) 
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∆ίπλα στο όνοµα του αρχείου υπάρχει η εντολή ‘open’ µε την οποία ανοίγουµε το 
αρχείο. Οι αλλαγές καταχωρούνται µε την εντολή ‘update’, ενώ µε το αριστερό 
βελάκι επιστρέφουµε στη λίστα των εγγράφων χωρίς καταχώρηση. Τέλος µπορούµε 
να διαγράψουµε το έγγραφο µε την εντολή ‘delete’. 
 
Για να εισάγουµε ένα νέο έγγραφο της συγκεκριµένης κατηγορίας κάνουµε κλικ στη 
φράση ‘Insert Document’. Η εικόνα που εµφανίζεται είναι η εξής: 
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και η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια µε αυτή της εισαγωγής αρχείου 
αναφοράς κατανοµής πόρων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Παράρτηµα Α : Παρουσίαση  Συστήµατος  Εφαρµογής  της  Μεθοδολογίας ΜοΠΕ 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   179 

 

1.1.5 Επεξεργασία δηµιουργηµένου έργου 

 

Αν στην αρχική σελίδα της επιλογής διαδικασίας επιλέξουµε την εντολή ‘Edit an 
existing project’ εµφανίζεται λίστα µε όλα τα έργα στα οποία έχει πρόσβαση ο 
χρήστης. Σε αυτά δηλαδή που είναι µέλος της οµάδας υλοποίησης είτε ως 
διαχειριστής έργου (PM) είτε ως σύµβουλος (CO). 

 

 
 
 
Ανάλογα µε τον ρόλο του στο έργο που θα επιλέξει κάνοντας κλικ πάνω στο όνοµα 
του, ο χρήστης οδηγείται σε δύο διαφορετικές διαδικασίες. 
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Επεξεργασία έργου στο οποίο ο χρήστης είναι διαχειριστής έργου 

 
Επιλέγοντας έργο στο οποίο έχουµε ρόλο διαχειριστής έργου εµφανίζονται τα βασικά 
στοιχεία του έργου, τα οποία και µπορούµε να µεταβάλλουµε. Ειδικά για την αλλαγή 
του πελάτη πρέπει να κάνουµε κλικ στην εντολή ‘change customer’ ώστε να 
εµφανιστεί η λίστα των πελατών. Για να δούµε και να επεξεργαστούµε τα αναλυτικά 
στοιχεία του πελάτη κάνουµε κλικ στην εντολή ‘customer’. 

 

 
 
 
 
 
 
Οι µεταβολές καταχωρούνται µε ‘update’. 
Κάνοντας κλικ στην εντολή ‘delete’ διαγράφεται το έργο. 
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Στο σηµείο αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα επιµέρους 
στοιχεία του έργου από το menu που βρίσκεται στο αριστερό µέρος της σελίδας ή να 
ακολουθήσει την προκαθορισµένη σειρά επεξεργασίας όπως αυτή έχει περιγραφεί 
παραπάνω κάνοντας κλικ στο δεξιό βελάκι. Η επεξεργασία των επιµέρους στοιχείων 
του έργου είναι ίδια µε την επεξεργασία τους κατά την δηµιουργία νέου έργου. 
 
 

Επεξεργασία έργου στο οποίο ο χρήστης είναι σύµβουλος 

 

Βασικά στοιχεία 

 
Επιλέγοντας έργο στο οποίο έχουµε ρόλο συµβούλου εµφανίζονται τα βασικά 
στοιχεία του έργου, χωρίς όµως να µπορούµε να τα µεταβάλλουµε. 

 

 

 
 
 
Εδώ κάνοντας κλικ στο αριστερό βελάκι επιστρέφουµε στη λίστα των έργων, ενώ 
κάνοντας κλικ στο δεξιό βελάκι αρχίζει η διαδικασία παρουσίασης των εργασιών µε 
τη σειρά που αυτές πρέπει να εκτελεστούν. 
 

 

 

 

 

Εργασίες 
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Η εικόνα της κάθε εργασίας έχει την εξής µορφή: 
 
 

 
 
 
Ο χρήστης µπορεί να δει τα στοιχεία της εργασίας όπως αυτά έχουν καθοριστεί από 
τον διαχειριστή έργου και µπορεί ενηµερώσει τα σχόλια γράφοντας στο ελεύθερο 
κείµενο και κάνοντας κλικ στην εντολή ‘update’.  
Με το αριστερό και το δεξί βέλος πηγαίνουµε στην προηγούµενη ή την επόµενη 
εργασία αντίστοιχα. 
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Για να δούµε το συνολικό διάγραµµα των εργασιών του έργου κάνουµε κλικ στην 
εντολή ‘task diagram’ και µεταφερόµαστε στην παρακάτω σελίδα: 
 

 
 
 
 
Από εδώ µπορούµε να επιλέξουµε οποιαδήποτε εργασία κάνοντας κλικ πάνω στο 
ακρωνύµιό της. 
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Έγγραφα έργου 
 
Αν ο χρήστης έχει οριστεί ως υπεύθυνος σύµβουλος για την συγκεκριµένη εργασία 
τότε έχει πρόσβαση στα έγγραφα που σχετίζονται µε την εργασία κάνοντας κλικ στη 
λέξη ‘Documents’. Τότε εµφανίζεται λίστα των εγγράφων µε τον τίτλο τους, το 
όνοµα του αρχείου, την ηµεροµηνία δηµιουργίας τους και την κατηγορία που 
ανήκουν. 
 

 
 
 
 
Κάνοντας κλικ πάνω στο όνοµα του αρχείου γίνεται άνοιγµα του αρχείου. Ο χρήστης 
έχει τη δυνατότητα να σώσει το αρχείο τοπικά στον δίσκο του, να το τροποποιήσει 
και να το µεταφορτώσει, δηµιουργώντας έτσι µια νέα έκδοσή του. Η διαδικασία της 
µεταφόρτωσης γίνεται µε την εντολή ‘upload files’, η οποία οδηγεί στην παρακάτω 
σελίδα: 
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Εδώ ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το αρχείο αναζητώντας το µε την εντολή ‘Browse’ 
και να το µεταφορτώσει µε την εντολή ‘upload’. Στη συνέχεια πατώντας το δεξιό 
βέλος καλείται να δώσει έναν τίτλο στο έγγραφο και να επιλέξει την κατηγορία στην 
οποία ανήκει: 
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κάνοντας κλικ στην εντολή ‘ΟΚ’ ολοκληρώνεται η καταχώρηση του εγγράφου. 
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Στα έγγραφα του έργου ο χρήστης έχει πρόσβαση επίσης κάνοντας κλικ στη λέξη 
‘Documents’ στο αριστερό µενού. Σε αυτήν την περίπτωση εµφανίζεται αρχικά λίστα 
των κατηγοριών των εγγράφων και επιλέγοντας µία κατηγορία λίστα µε τα έγγραφα 
της κατηγορίας αυτής: 

 

 
 
 
οι δυνατότητες του χρήστη και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει είναι οι 
ίδιες. 
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Αναφορά κατανοµής πόρων 

 

Κάνοντας κλικ στη λέξη ‘RAS’ στο αριστερό µενού µεταφερόµαστε στη σελίδα µε τη 
λίστα των αναφορών κατανοµής πόρων του έργου: 
 

 
 
 
Εδώ όπως και στα έγγραφα µπορούµε να ανοίξουµε το αρχείο µε κλικ πάνω στο 
όνοµα αρχείου και να κάνουµε µεταφόρτωση τροποποιηµένης έκδοσής του κάνοντας 
κλικ στην εντολή ‘upload files’. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια µε την 
αντίστοιχη για µεταφόρτωση εγγράφων. 
 
 
 

∆ιαχείριση Κινδύνου 
 

Από την αρχική σελίδα του εργαλείου επεξεργασίας έργου ‘Edit an existing project’ 
που περιγράψαµε παραπάνω και επιλέγοντας ‘Risk Assessment’, εµφανίζεται η 
παρακάτω σελίδα: 
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Στη σελίδα αυτή φαίνεται η κατηγορία η οποία εξετάζεται, οι διάφορες 
υποκατηγορίες µε τις ερωτήσεις τους και οι απαντήσεις για κάθε ερώτηση. Όπως 
προαναφέρθηκε, κάθε απάντηση έχει συγκεκριµένο κίνδυνο. Έτσι η πρώτη έχει 
µηδαµινό, η δεύτερη µέσο και η τρίτη υψηλό. Μπορεί να επιλεχθεί µονάχα µια 
απάντηση για κάθε ερώτηση. Σε περίπτωση που δεν επιλεχθεί καµία, τότε αυτή η 
υποκατηγορία δε λαµβάνεται υπόψη. 

Μόλις επιλεχθούν οι απαντήσεις, ο χρήστης µπορεί να µεταβεί στη σελίδα που 
επιθυµεί, επιλέγοντας µε βάση τις κατηγορίες.  
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Ο χρήστης µπορεί να πάει στο επόµενο βήµα, τη διαχείριση των συµβούλων 
(consultants), πατώντας το δεξί βελάκι ή να γυρίσει στη σελίδα που παρουσιάζονται 
οι λεπτοµέρειες του έργου, πατώντας το αριστερό. 

Επιλέγοντας, για παράδειγµα, την κατηγορία “software package selection”, 
παρουσιάζεται η παρακάτω σελίδα 
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Επίπεδα κινδύνου 

 

Πατώντας ο χρήστης στην παραπάνω σελίδα το κουµπί ‘Calculate’, προωθείται σε 
µια άλλη σελίδα, η οποία παρουσιάζει τον κίνδυνο που προκύπτει από τις απαντήσεις, 
το µέγιστο κίνδυνο που θα µπορούσε να προκύψει, και το ποσοστό κινδύνου ανά 
κατηγορία αλλά και συνολικά. 
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Πατώντας το βελάκι, εµφανίζεται µια σελίδα µε την γραφική αναπαράσταση των 
παραπάνω. 

 

Γραφική αναπαράσταση των επιπέδων κινδύνου 

 

Μετά από τον υπολογισµό των επιπέδων του κινδύνου, το εργαλείο δίνει τη 
δυνατότητα γραφικής τους αναπαράστασης ανά κατηγορία. 
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Τα επίπεδα κινδύνου µπορούν να παρουσιαστούν γραφικά µε µορφή ράβδων αλλά 
και µε µορφή γραµµής, µέσω των ‘link’ που υπάρχουν. Συγκεκριµένα πατώντας το 
‘Line Graph’ παρουσιάζεται η εξής γραφική αναπαράσταση: 
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Μέθοδοι µετριασµού κινδύνων 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί µια σελίδα όπου παρουσιάζονται οι µέθοδοι µετριασµού των 
κινδύνων που προκύπτουν από την όλη διαδικασία. Σε αυτή τη σελίδα εµφανίζονται 
µόνο οι υποκατηγορίες για τις οποίες ενέχεται κάποιος κίνδυνος. Αν η απάντηση που 
έχει επιλεχθεί είναι µηδενικού κινδύνου, τότε δεν εµφανίζεται. 
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Στο τέλος της σελίδας υπάρχουν τα βελάκια που σε οδηγούν στο επόµενο ή το 
προηγούµενο βήµα της διαχείρισης έργου. 
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Επεξεργασία δεδοµένων διαχείρισης κινδύνου 

 

Για να είναι δυνατή η επεξεργασία των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται κατά την 
αξιολόγηση κινδύνου, δηµιουργήθηκε ένα εργαλείο. Σε αυτό το εργαλείο έχει 
δικαίωµα πρόσβασης µονάχα ο διαχειριστής του βοηθητικού εργαλείου διαχείρισης 
έργων. Η εισαγωγή σε αυτό το εργαλείο γίνεται µέσω της παρακάτω σελίδας 
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Επιλέγοντας, λοιπόν, ο χρήστης την εντολή ‘risk tool’, παραπέµπεται στην παρακάτω 
σελίδα 
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Αρχικά παρουσιάζονται στο χρήστη όλες οι κατηγορίες. Κάθε επιλεγµένη κατηγορία 
εµφανίζεται σε µια περιοχή κειµένου, ώστε να µπορεί ο χρήστης να αλλάξει την 
ονοµασία της. Αυτή η αλλαγή πραγµατοποιείται πατώντας το κουµπί ‘Change 
Name’ που βρίσκεται κάτω από τις κατηγορίες. 

Παράλληλα για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται οι υποκατηγορίες που της 
αντιστοιχούν. 

Μέσω του κουµπιού ‘Delete’ που βρίσκεται κάτω από τις κατηγορίες, διαγράφεται η 
επιλεγµένη κατηγορία και µαζί µε αυτή όλα τα στοιχεία που περιέχει, δηλαδή 
υποκατηγορίες, ερωτήσεις, απαντήσεις. 

Μέσω του κουµπιού ‘New’ δηµιουργείται µια νέα κατηγορία. 

Με την επιλογή µιας υποκατηγορίας εµφανίζεται η ερώτηση που αντιστοιχεί σε αυτή, 
οι απαντήσεις, η βαρύτητα της ερώτησης και η µέθοδος µετριασµού του κινδύνου 
που ενδέχεται να προκύψει. 
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Όπως και στις κατηγορίες, έτσι και στις υποκατηγορίες δίνονται οι παρακάτω 
δυνατότητες : 

Μέσω της περιοχής κειµένου µπορεί ο χρήστης να µεταβάλει το όνοµα µιας 
υποκατηγορίας, πατώντας το ‘Change Name’. Μέσω του κουµπιού ‘New’, µπορεί να 
δηµιουργηθεί µια νέα υποκατηγορία, ενώ µέσω του ‘Delete’ µπορεί ο χρήστης να 
διαγράψει µια υποκατηγορία και µαζί την ερώτηση, τις απαντήσεις, τη βαρύτητα της 
και τη στρατηγική µετριασµού του κινδύνου. 

Αντίστοιχα µπορούν να πραγµατοποιηθούν αλλαγές και στις ερωτήσεις, τις 
απαντήσεις, την στρατηγική µετριασµού και τη βαρύτητα της ερώτησης. 

Για να περαστούν στη βάση οι αλλαγές, πρέπει ο χρήστης να πατήσει το κουµπί 
‘Change’. 
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Οι τιµές για τη βαρύτητα κυµαίνονται µεταξύ των τιµών µηδέν και δέκα. Σε άλλη 
περίπτωση βγαίνει µήνυµα που το επισηµαίνει, και η παλαιά τιµή επανέρχεται. Για 
παράδειγµα σε προσπάθεια εισαγωγής στη βαρύτητα τιµής ίσης µε δέκα προκύπτει το 
παρακάτω: 

 

 

όπου, το πεδίο που εκφράζει τη βαρύτητα της ερώτησης, έχει πάρει την παλαιά της 
τιµή. 

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουµπί ‘New’ για να δηµιουργήσει µια καινούρια 
κατηγορία, εµφανίζεται η εξής σελίδα: 
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Ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει όλα τα πεδία, αλλιώς αν πατήσει το ‘Submit’ και 
δεν έχει συµπληρώσει κάποιο, του εµφανίζεται µήνυµα για αυτή την έλλειψη και δε 
γίνεται εισαγωγή στη βάση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια τέτοια περίπτωση. 
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Σε αυτή την περίπτωση πατήσαµε το κουµπί ‘Submit’, συµπληρώνοντας µόνο το 
πεδίο της κατηγορίας. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι ότι δεν υπάρχει νόηµα να 
υπάρχει κατηγορία χωρίς στοιχεία, όπως και να υπάρχει υποκατηγορία χωρίς 
στοιχεία. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να εισάγει µια νέα υποκατηγορία, τότε 
παρουσιάζεται η ίδια σελίδα µε τη διαφορά ότι το πεδίο της κατηγορίας λείπει. 
Συγκεκριµένα: 

 



Παράρτηµα Α : Παρουσίαση  Συστήµατος  Εφαρµογής  της  Μεθοδολογίας ΜοΠΕ 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   203 
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1.1.6 ∆ιαχείριση χρηστών συστήµατος 
 

 

Επιλέγοντας την εφαρµογή ‘edit users’ στην αρχική σελίδα, εµφανίζεται λίστα όλων 
των χρηστών του συστήµατος: 
 

 
 
Εδώ µπορούµε να δούµε τα στοιχεία ενός χρήστη κάνοντας κλικ πάνω στο όνοµά 
του. Τα στοιχεία του χρήστη είναι: 
 

o Όνοµα (Name) 
o Το login που χρησιµοποιεί ο χρήστης για τη χρήση της εφαρµογής (Login) 
o Κωδικός ασφαλείας (Password) 
o Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (E-mail) 
o Άλλες πληροφορίες (Info) 
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Η σελίδα µε τα στοιχεία του έχει ως εξής: 

 

 
Εδώ µπορούµε να µεταβάλλουµε τα στοιχεία του χρήστη και να καταχωρήσουµε τις 
αλλαγές κάνοντας κλικ στην εντολή ‘update’ ή να διαγράψουµε τον χρήστη 
κάνοντας κλικ στην εντολή ‘delete’. 
Κάνοντας κλικ πάνω στην λέξη ‘email’ ανοίγει αυτόµατα η φόρµα αποστολής email 
στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο. 
Κάνοντας κλικ πάνω στο αριστερό βέλος επιστρέφουµε στην λίστα των χρηστών. 
 
Για να εισάγουµε ένα νέο χρήστη κάνουµε κλικ πάνω στη φράση ‘insert user’, οπότε 
εµφανίζεται σελίδα όπου συµπληρώνουµε τα στοιχεία του και πατάµε ‘insert’ για να 
τον καταχωρήσουµε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
 
 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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Εγκατάσταση βοηθητικού εργαλείου διαχείρισης έργων 

Για τη λειτουργία του εργαλείου πρέπει να υπάρχουν τα αρχεία του συστήµατος 
στον διακοµιστή. Οι χρήστες που θα συνδέονται µε τον διακοµιστή θα πρέπει να 
έχουν δικαίωµα ανάγνωσης – εγγραφής στα αρχεία αυτά όπως και στη βάση 
δεδοµένων. Επιπλέον πρέπει να γίνει εγκατάσταση της βάσης δεδοµένων και του 
ASPSimpleUpload component. 

 

Βάση δεδοµένων 

Απαραίτητη είναι η ύπαρξη της Microsoft Access καθώς η βάση δεδοµένων είναι 
υλοποιηµένη σε αυτή. 
Για την επικοινωνία του εργαλείου µε τη βάση δεδοµένων πρέπει να δηµιουργηθεί 
ODBC είσοδος µε το όνοµα “PM”, το οποίο θα δείχνει στη βάση του συστήµατος, 
δηλαδή στο αρχείο PM.mdb. Το αρχείο αυτό βρίσκεται στο αρχείο στο οποίο 
υπάρχουν και τα υπόλοιπα αρχεία του συστήµατος καθώς και το αρχείο ‘connections’ 
στο οποίο υπάρχει η PM connection. 
 

 

Εγκατάσταση  ASPSimpleUpload component 

Για τη δυνατότητα µεταφόρτωσης (upload) αρχείων πρέπει να γίνει εγκατάσταση 
του ASPSimpleUpload component µε εκτέλεση του προγράµµατος εγκατάστασης 
ASPSimpleUpload.exe. Επίσης πρέπει να δηµιουργηθεί το αρχείο 
/Inetpub/wwwroot/uploads στο οποίο αντιγράφονται τα αρχεία κατά τη διαδικασία 
της µεταφόρτωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
 
 
 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ 
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ΦΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Αρχικοποίηση έργου και καθορισµός των βασικών στοιχείων του.  
∆ηµιουργία της οµάδας υλοποίησης και ανάθεση αρµοδιοτήτων. 
Επιλογή των ενοτήτων του Σ∆ΕΠ που θα περιλαµβάνονται στο έργο. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

∆ιάγραµµα Έργου (Project Charter) 
 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

Έντυπο καταγραφής αναγκών.  
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Έγγραφη αποδοχή του διαγράµµατος. 
 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος του ∆ιαγράµµατος Έργου. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Καταγραφή λανθασµένων/ ηµιτελών πληροφοριών (πελάτης). 
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ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή ανάλυση των δεδοµένων / απαιτήσεων της εταιρείας βασισµένο στο Έντυπο  
Καταγραφής αναγκών. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

Τεύχος  Ανάλυσης  (Design Requirements). 
 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

Έντυπο καταγραφής αναγκών.  
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Έγγραφη αποδοχή του τεύχους ανάλυσης. 
 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος του Τεύχους ανάλυσης. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Καταγραφή λανθασµένων/ ηµιτελών πληροφοριών (πελάτης). 
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ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή  µεταφορά των Αναγκών  βάσει του  τεύχους ανάλυσης στην εφαρµογή. 
 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

Έντυπο καταγραφής αναγκών  και έντυπο ανάλυσης 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Καταχώρηση στο Σύστηµα: 
� Οργάνωση Εταιρίας  
� Οργάνωση Οικονοµικών χρήσεων 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος  στοιχείων εφαρµογής Βάση έντυπου καταγραφής 
 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ: 

� Λανθασµένο τεύχος ανάλυσης και έντυπο καταγραφής 
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των αναγκών βάσει του τεύχους ανάλυσης στην εφαρµογή. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Έντυπο καταγραφής αναγκών  
� Τεύχος ανάλυσης 
� Λειτουργίες µετακίνησης δεδοµένων (data migration utilities) 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Μετακίνηση ειδών 
� Παράµετροι ειδών 
� Προσδιοριστικά χαρακτηριστικά Ειδών 
� Πρότυπα συσκευασίας ειδών 
� Μορφή κωδικού (Serial Numbers) 
� Κωδικοποίηση παρτίδων ειδών 
� Κατηγοριοποίηση ειδών 
� ∆ηµιουργία αθροιστών 
� ∆ηµιουργία τύπων κίνησης 
� Ορισµός οθονών προβολής 
� Ορισµός µορφών εκτύπωσης 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος  στοιχείων εφαρµογής βάσει του τεύχους ανάλυσης και το εντύπου 
καταγραφής. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

� Λανθασµένο έντυπο ανάλυσης και έντυπο καταγραφής. 
� Ασύµβατο ή ελλιπές αρχείο µεταφόρτωσης του αρχείου ειδών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Παράρτηµα Γ : Προτεινόµενες Εργασίες ανά Φάση 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   214 

 

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΙ∆ΩΝ                    
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των στοιχείων παραστατικών ειδών στην εφαρµογή. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

Tεύχος Aνάλυσης 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

� Παράµετροι παραστατικών ειδών στην εφαρµογή 
� Τύποι παραστατικών ειδών 
� Τριγωνικά παραστατικά 
� Επιβαρύνσεις 
� Σχεδιασµός φορµών εκτύπωσης 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων των παραστατικών ειδών   
συγκρινόµενα µε το τεύχος ανάλυσης και το τεύχος αναγκών. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Λανθασµένο έντυπο ανάλυσης (αποδοχή του τεύχους χωρίς έλεγχο από τον 
πελάτη). 
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ΜΕΤΑΦΟΡA ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των στοιχείων του λογιστικού σχεδίου στην οικονοµική διαχείριση. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

Τεύχος ανάλυσης 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

� Λογιστικό σχέδιο στην εφαρµογή 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος  στοιχείων εφαρµογής  βάση των στοιχείων του Λογιστικού σχεδίου  
συγκρινόµενα  µε το  τεύχος ανάλυσης  και µε το παλαιό  µηχανογραφικό σύστηµα.  
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

� Ανορθολογικό  τεύχος ανάλυσης και έντυπο καταγραφής 
� Μη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείου µεταφόρτωσης    
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ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των στοιχείων συναλλασσοµένων στην εφαρµογή. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Λειτουργίες µετακίνησης δεδοµένων  
� Τεύχος ανάλυσης 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

� Μετακίνηση συναλλασσοµένων 
 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων των συναλλασσοµένων 
συγκρινόµενα µε την παλαιά εφαρµογή. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ασύµβατο αρχείο µεταφόρτωσης   
� Αδυναµία αναπαραγωγής αρχείου µεταφόρτωσης 
� Χειροκίνητη καταχώρηση συναλλασσοµένων στην εφαρµογή 
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ΠΕΛΑΤΕΣ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή  µεταφορά των  στοιχείων Πελατών στην εφαρµογή. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Λειτουργίες µετακίνησης δεδοµένων 
� Τεύχος ανάλυσης 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Μετακίνηση πελατών 
� ∆ηµιουργία αθροιστών 
� Τρόποι πληρωµής 
� Συµφωνίες αποπληρωµής 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων των πελατών συγκρινόµενα µε 
την παλαιά εφαρµογή. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ασύµβατο αρχείο µεταφόρτωσης   
� Αδυναµία αναπαραγωγής αρχείου µεταφόρτωσης  
� Καταχώρηση πελατών χειροκίνητα 

 
 
 
 
 
 
 
 



Παράρτηµα Γ : Προτεινόµενες Εργασίες ανά Φάση 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή                                   218 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των στοιχείων προµηθευτών στην εφαρµογή. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Λειτουργίες µετακίνησης δεδοµένων 
� Τεύχος ανάλυσης 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Μετακίνηση Προµηθευτών 
� ∆ηµιουργία αθροιστών 
� Τρόποι πληρωµής 
� Συµφωνίες αποπληρωµής 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων των προµηθευτών συγκρινόµενα 
µε την παλαιά εφαρµογή. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ασύµβατο αρχείο µεταφόρτωσης   
� Αδυναµία αναπαραγωγής αρχείου µεταφόρτωσης  
� Χειροκίνητη καταχώρηση προµηθευτών στην εφαρµογή 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                     
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των στοιχείων αγορών στην εφαρµογή. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

Προσωρινό πρωτόκολλο αποδοχής υποσυστήµατος διαχείρισης προµηθειών.  
 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

Τεύχος ανάλυσης 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Παράµετροι παραστατικών αγορών 
� Τύποι παραστατικών αγορών 
� Πρότυπα παραστατικά 
� Επιβαρύνσεις 
� Φόρµες εκτύπωσης 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων των αγορών συγκρινόµενα µε το 
τεύχος ανάλυσης 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ανορθολογικό τεύχος ανάλυσης 
� Πολύπλοκες φόρµες παραστατικών  
� Καθυστέρηση σχεδιασµού τους (από πελάτη) 
� Μη διαθέσιµα δείγµατα παραστατικών 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ∆ΙΑΝΟΜΕΣ                    
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των στοιχείων πωλήσεων στην εφαρµογή. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

Τεύχος ανάλυσης 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Παραστατικά πωλήσεων 
� Παράµετροι παραστατικών 
� Τύποι παραστατικών  
� Πρότυπα παραστατικά 
� Επιβαρύνσεις 
� Φόρµες εκτύπωσης παραστατικών πωλήσεων 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων των πωλήσεων συγκρινόµενα µε 
το τεύχος ανάλυσης.  
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ανορθολογικό τεύχος ανάλυσης  
� Πολύπλοκες φόρµες παραστατικών  
� Καθυστέρηση σχεδιασµού τους (από πελάτη) 
� Μη διαθέσιµα δείγµατα παραστατικών 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ                    
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των στοιχείων πωλητών στην εφαρµογή.  
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

Προσωρινό πρωτόκολλο αποδοχής υποσυστήµατος πωλήσεων & διανοµών. 
 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

Τεύχος ανάλυσης 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� ∆ηµιουργία αθροιστών 
� ∆ηµιουργία τύπων κίνησης 
� Ζώνες ειδικών προµηθειών 
� Κλίµακες προµήθειας 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων των πωλητών συγκρινόµενα µε 
το έντυπο καταγραφής και το τεύχος ανάλυσης. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ανορθολογικό έντυπο καταγραφής 
� Λανθασµένο τεύχος ανάλυσης 
� Πρώτη έναρξη διαχείρισης πωλητών (πολιτική προµηθειών κλπ.) 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΙ∆ΩΝ             
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  

Η ορθή µεταφορά των στοιχείων τιµοκαταλόγων ειδών στην εφαρµογή. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

Προσωρινό πρωτόκολλο αποδοχής υποσυστήµατος διοίκησης αποθηκών 
 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Τεύχος ανάλυσης 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Τιµοκατάλογοι ειδών 
� Ζώνες έκπτωσης 
� Πολιτική προµηθειών 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων των τιµοκαταλόγων ειδών  
βασισµένα στο έντυπο ανάλυσης 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ανορθολογικό τεύχος ανάλυσης  
� Μη διαθέσιµοι τιµοκατάλογοι   
� Μη διαθέσιµη εµπορική πολιτική 
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ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ             
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των στοιχείων κοστολόγησης ειδών στην εφαρµογή. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

Προσωρινό πρωτόκολλο αποδοχής υποσυστήµατος λογιστικής κοστολόγησης 
 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Τεύχος ανάλυσης 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Κατηγορίες Εξόδων 
� Κατηγορίες Παραγοµένων 
� Παράµετροι Κοστολόγησης 
� Περίοδοι Κοστολόγησης 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων της κοστολόγησης ειδών 
συγκρινόµενα µε το τεύχος ανάλυσης. 
 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ανορθολογικό τεύχος ανάλυσης 
� Μη διαθέσιµες τεχνικές προδιαγραφές (πρώτη κοστολόγηση) 
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ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ             
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των στοιχείων αξιόγραφων στην εφαρµογή. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Τεύχος ανάλυσης 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Κατηγορίες αξιόγραφων 
� Καταστάσεις αξιόγραφων 
� Τύποι κίνησης 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων των αξιόγραφων συγκρινόµενα  
µε το  τεύχος ανάλυσης. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ανορθολογικό έντυπο καταγραφής & τεύχος ανάλυσης 
� Αρχικός σχεδιασµός αξιόγραφων    
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡ/ΚΑ 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των χρηµατοοικονοµικών παραστατικών στην εφαρµογή. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Τεύχος ανάλυσης 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Παράµετροι χρηµατοοικονοµικών παραστατικών 
� Τύποι χρηµατοοικονοµικών παραστατικών 
� Πρότυπα χρηµατοοικονοµικών παραστατικών 
� Φόρµες εκτύπωσης χρηµατοοικονοµικών παραστατικών 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών  
συγκρινόµενα µε το τεύχος ανάλυσης. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ανορθολογικό τεύχος ανάλυσης 
� Μη διαθέσιµοι τύποι χρηµατοοικονοµικών  
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ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των στοιχείων της λογιστικής στην εφαρµογή. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Εργαλεία εισαγωγής (import tools) 
� Τεύχος ανάλυσης 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Παράµετροι λογιστικής 
� Μορφές κωδικών λογαριασµών 
� ∆ηµιουργία αθροιστών 
� Λογιστικές οδηγίες 
� Τύποι άρθρων 
� Οθόνες προβολής 
� Μορφές εκτύπωσης 
� Σχεδίαση φορµών εκτύπωσης λογιστικών άρθρων 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων της λογιστικής συγκρινόµενα µε 
το  τεύχος ανάλυσης και µε το παλαιό µηχανογραφικό σύστηµα 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ανορθολογικό τεύχος ανάλυσης 
� Μη διαθέσιµο αρχείο µεταφόρτωσης  
� Αδυναµία αναπαραγωγής αρχείου µεταφόρτωσης 
� Χειροκίνητη καταχώρηση λογιστικού σχεδίου 
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των στοιχείων της εµπορικής διαχείρισης στην οικονοµική 
διαχείριση. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Τεύχος ανάλυσης 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Άρθρα µεταφοράς  
� ∆ιαδικασίες µεταφοράς παραστατικών 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων της λογιστικής συγκρινόµενα µε 
το τεύχος ανάλυσης και µε το παλαιό µηχανογραφικό σύστηµα καθώς και έλεγχος 
αποτελεσµάτων µεταφοράς των ποσών. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ανορθολογικό τεύχος ανάλυσης και έντυπο καταγραφής 
� Ανύπαρκτος έλεγχος αποτελεσµάτων (µεταφορών στη λογιστική)    
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των στοιχείων της γενικής λογιστικής στην αναλυτική λογιστική. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

Προσωρινό πρωτόκολλο αποδοχής υποσυστήµατος οικονοµικής διαχείρισης 
 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Τεύχος ανάλυσης 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Φύλλα µερισµού 
� Μεταφερόµενοι λογαριασµοί 
� ∆ιαδικασίες µεταφοράς ποσών λογαριασµών 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων της λογιστικής συγκρινόµενα µε 
το τεύχος ανάλυσης και µε το παλαιό µηχανογραφικό σύστηµα καθώς και έλεγχος 
αποτελεσµάτων µεταφοράς των ποσών. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ανορθολογικό τεύχος ανάλυσης & έντυπο καταγραφής 
� Ανυπαρξία φύλλων µερισµού  
� Ανυπαρξία κέντρων κόστους  
� Πρώτη υποχρεωτική ένταξη στην αναλυτική λογιστική   
� Ελλιπής γνώση αναλυτικής λογιστικής  
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η ορθή µεταφορά των στοιχείων παγίων στην εφαρµογή. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

Προσωρινό πρωτόκολλο αποδοχής υποσυστήµατος παγίων.  
 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Τεύχος ανάλυσης 
� Λειτουργίες εισαγωγής δεδοµένων 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Παράµετροι 
� Συντελεστές απόσβεσης 
� Χώροι εγκατάστασης παγίων 
� Καθεστώτα χρήσης  
� Αθροιστές 
� Τύποι κίνησης 
� Μετακίνηση Παγίων 
� Οθόνες προβολής 
� Μορφές εκτύπωσης 
� Παραστατικά παγίων 
� Μεταφορά παραστατικών παγίων 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων των παγίων συγκρινόµενα µε το  
τεύχος ανάλυσης και µε το παλαιό µηχανογραφικό σύστηµα καθώς και έλεγχος 
αποτελεσµάτων µεταφοράς των ποσών. 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ανορθολογικό τεύχος ανάλυσης &  έντυπο καταγραφής 
� Μη µηχανογραφηµένα πάγια  
� Αδυναµία δηµιουργίας αρχείου µεταφόρτωσης 
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ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Ο προσδιορισµός των παραµέτρων (set up) της γεωγραφίας αποθήκης, προκειµένου 
να είναι εφικτή η σχεδίαση του φυσικού χώρου από τον πελάτη.  
Στη γεωγραφία αποθήκης βασίζεται η υλοποίηση των διαδικασιών/λειτουργιών 
αποθήκης, σύµφωνα µε ότι έχει συµφωνηθεί στο τεύχος ανάλυσης. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Εργαλείο σχεδίασης φυσικών χώρων του Σ∆ΕΠ (αν υπάρχει) 
� Κάτοψη αποθήκης 
� Τεύχος καταγραφής αναγκών  
� Τεύχος ανάλυσης 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Παράµετροι εφοδιαστικής (µορφή κωδικού θέσεων αποθήκης, κλπ.) 
� Γεωγραφία αποθήκης  

- Τύποι θέσεων 
- Αποθηκευτικά χαρακτηριστικά 
- Ζώνες αποθήκευσης 
- Σχεδίαση φυσικού χώρου – παραµετροποίηση θέσεων αποθήκευσης 
- Εισαγωγή θέσεων αποθήκευσης 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

� Σχεδίαση Φυσικού Χώρου  & Εισαγωγή Θέσεων Αποθήκευσης 
� Έλεγχος Θέσεων Αποθήκευσης 
� Καταχώρηση Εφοδιαστικών Χαρακτηριστικών Ειδών  (Θέσεις ∆ιαλογής, 

σηµείο και ποσότητα ανεφοδιασµού, Αποθηκευτικά Χαρακτηριστικά, κλπ.). 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ελλιπής γνώση της γεωγραφίας της αποθήκης. 
� Ελλιπή στοιχεία γεωγραφίας αποθήκης (π.χ. συσκευασίες χωρητικότητας 

θέσεων, χωρητικότητες, στοιβάξεις, κλπ.) 
� Αλλαγές στη γεωγραφία αποθήκης. 
� Αλλαγές στα πρότυπα συσκευασίας ειδών. 
� Λανθασµένα εφοδιαστικά χαρακτηριστικά ειδών. 
� Ανεπαρκές τεύχος ανάλυσης και τεύχος καταγραφής αναγκών. 
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ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η Υλοποίηση των διαδικασιών/λειτουργιών αποθήκης, σύµφωνα µε ότι έχει 
συµφωνηθεί στο τεύχος ανάλυσης. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

Τεύχος Ανάλυσης 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Τύποι λειτουργιών  
� Μέθοδοι εκτέλεσης λειτουργιών 
� Χαρακτηρισµοί αποθέµατος 
� Τύποι Παραστατικών Ειδών που ενηµερώνουν το περιεχόµενο της αποθήκης. 
� Λειτουργίες αποθήκης 
� ∆ιαδικασίες αποθήκης 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

� Καταχώρηση εφοδιαστικών χαρακτηριστικών ειδών (Λειτουργίες). 
� Έλεγχος των διαδικασιών/λειτουργιών αποθήκης, σε σχέση µε το τεύχος 

ανάλυσης και σύγκριση των αποτελεσµάτων σε σχέση µε την πραγµατική 
λειτουργία της αποθήκης. 

� Έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ειδών (πρότυπα συσκευασίας, 
κωδικοί αριθµοί και παρτίδες). 

� Έλεγχος της διαχείρισης των ειδών σε σχέση µε τα εφοδιαστικά τους 
χαρακτηριστικά. 

 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ανεπαρκές τεύχος ανάλυσης . 
� Ελλιπής γνώση των διαδικασιών της αποθήκης. 
� Αλλαγές στην γεωγραφία αποθήκης. 
� Λανθασµένα εφοδιαστικά χαρακτηριστικά ειδών. 
� Αλλαγές στα πρότυπα συσκευασίας ειδών. 
� Αλλαγές στις παραµέτρους εκτέλεσης των λειτουργιών αποθήκης (µέθοδοι 

εκτέλεσης λειτουργιών, επιτρεπτοί τύποι θέσεων, χαρακτηρισµοί 
συσκευασίας, επιτρεπτοί χαρακτηρισµοί αποθέµατος). 
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ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η σύνδεση των εντολών αποθήκης µε τα παραστατικά της εµπορικής διαχείρισης, 
σύµφωνα µε ότι έχει συµφωνηθεί στο τεύχος ανάλυσης. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

Προσωρινό πρωτόκολλο αποδοχής υποσυστήµατος εφοδιαστικής διαχείρισης. 
 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

Τεύχος ανάλυσης. 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Σύνδεση παραστατικών πωλήσεων/αγορών/ειδών µε εντολές - διαδικασίες 

αποθήκης. 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

� Έλεγχος της σύνδεσης των διαφόρων υποσυστηµάτων µε την εφοδιαστική 
και της ροής της πληροφορίας. 

 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ανεπαρκές τεύχος ανάλυσης. 
� Ανυπαρξία των απαιτούµενων παραστατικών πωλήσεων / αγορών / ειδών για 

τη σύνδεση µε την εφοδιαστική. 
� Αλλαγές στον τρόπο ενηµέρωσης των Αθροιστών ειδών (Λογιστικό και 

Εφοδιαστικό Υπόλοιπο). 
� Ασαφής προσδιορισµός διαχείρισης παρτίδων. 
� Ελλιπής γνώση της σύνδεσης του Εµπορικού κυκλώµατος µε την 

εφοδιαστική. 
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ΑΣΥΡΜΑΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Ο λεπτοµερής προσδιορισµός των διαδικασιών/λειτουργιών αποθήκης που θα 
εκτελούνται µέσω ασύρµατων τερµατικών. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

Προσωρινό πρωτόκολλο αποδοχής ασύρµατων τερµατικών. 
 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Τερµατικά 
� Χρήστες τερµατικών 
� Μέθοδοι εκτέλεσης εντολών προς ασύρµατα τερµατικά 
� Τύποι πόρων αποθήκης 
� Πόροι αποθήκης 
� Σύνδεση τύπων κίνησης ειδών µε µεθόδους αποµάκρυνσης/τοποθέτησης 

από ασύρµατα τερµατικά 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

� Έλεγχος των εργασιών της αποθήκης, οι οποίες θα εκτελούνται µέσω 
ασύρµατων τερµατικών, σε σχέση µε τις καθορισµένες µεθόδους εκτέλεσης 
εντολών προς ασύρµατα τερµατικά. 

 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ελλιπής γνώση των διαδικασιών της αποθήκης. 
� Ασαφείς µέθοδοι εκτέλεσης εντολών προς ασύρµατα τερµατικά. 
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (3RD PARTY LOGISTICS) 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η παραµετροποίηση αντιπροσωπευτικών συµφωνητικών παροχής υπηρεσιών προς 
τους αποθέτες. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

Προσωρινό πρωτόκολλο αποδοχής υποσυστήµατος παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Συµφωνητικά παροχής υπηρεσιών . 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Παράµετροι 
� Μονάδες χρέωσης υπηρεσιών 
� Ζώνες διανοµής 
� Τρόποι χρέωσης υπηρεσιών 
� Υπηρεσίες  
� Γενικός τιµοκατάλογος υπηρεσιών 
� Συµφωνητικά παροχής υπηρεσιών 

 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

� Υλοποίηση του συνόλου των συµφωνητικών παροχής υπηρεσιών. 
� Έλεγχος των αποτελεσµάτων της τιµολόγησης σε σχέση µε τις κινήσεις της 

εφοδιαστικής. 
 

 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ελλιπής γνώση των συµφωνητικών παροχής υπηρεσιών σε αποθέτες. 
� Ελλιπής γνώση των διαδικασιών της αποθήκης και των χρεώσεων που 

προκύπτουν. 
� Ελλιπής προσδιορισµός των  παραµέτρων χρέωσης των υπηρεσιών (π.χ. 

βάρος, όγκος, αξία κλπ.) στα πρότυπα συσκευασίας των ειδών. 
� Ανυπαρξία εµπορικών παραµέτρων (π.χ. κατηγοριοποίηση παραληπτών ανά 

ζώνη διανοµής). 
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η Υλοποίηση των διαδικασιών/λειτουργιών παραγωγής, σύµφωνα µε ότι έχει 
συµφωνηθεί στο τεύχος ανάλυσης. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

� Tεύχος ανάλυσης 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Τύποι λειτουργιών  
� Μέθοδοι εκτέλεσης λειτουργιών 
� Καθορισµός στοιχείων ειδών 
� Τεχνικές προδιαγραφές ειδών 

 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

� Έλεγχος στοιχείων εφαρµογής βάση των στοιχείων παραγωγής και σύγκριση 
αυτών µε παλαιά εφαρµογή αν υπήρχε 

� Έλεγχος των διαδικασιών/λειτουργιών παραγωγής, σε σχέση µε το τεύχος 
ανάλυσης και σύγκριση των αποτελεσµάτων σε σχέση µε την πραγµατική 
λειτουργία παραγωγής 

 
 
 
ΡΙΣΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ασύµβατο αρχείο µεταφόρτωσης   
� Αδυναµία αναπαραγωγής αρχείου µεταφόρτωσης  
� Καταχώρηση στοιχείων χειροκίνητα 
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ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ– ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η σύνδεση των εντολών παραγωγής µε τους τύπους παραστατικών ειδών που 
ενηµερώνουν το περιεχόµενο της αποθήκης, σύµφωνα µε ότι έχει συµφωνηθεί στο 
τεύχος ανάλυσης. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

Προσωρινό πρωτόκολλο αποδοχής υποσυστήµατος διοίκησης παραγωγής. 
 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

Τεύχος Ανάλυσης. 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Σύνδεση εντολών – διαδικασιών παραγωγής µε παραστατικά ειδών 

αποθήκης 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

� Έλεγχος της σύνδεσης των διαφόρων υποσυστηµάτων µε την παραγωγή και 
της ροής της πληροφορίας 

 
 
ΡΙΣΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ανεπαρκές  τεύχος ανάλυσης 
� Ανυπαρξία απαιτούµενων παραστατικών ειδών για τη σύνδεση µε την 

Παραγωγή 
� Αλλαγές στον τρόπο ενηµέρωσης των αθροιστών ειδών 
� Ασαφής προσδιορισµός διαχείρισης παραγωγής 
� Ελλιπής γνώση της σύνδεσης του Εφοδιαστικού κυκλώµατος µε την 

Παραγωγή 
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ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η εκπαίδευση των τελικών χρηστών πάνω στο Σ∆ΕΠ που εγκαταστάθηκε από τους 
βασικούς χρήστες (key users). 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

Εγχειρίδιο Χρήσης του Σ∆ΕΠ, Παρουσιάσεις, Σεµινάρια. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες: 
� εκπαίδευση τελικών χρηστών στην οικονοµική διαχείριση 
� εκπαίδευση τελικών χρηστών στην εµπορική διαχείριση 
� εκπαίδευση τελικών χρηστών στην παραγωγή 
� εκπαίδευση τελικών χρηστών στην εφοδιαστική 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

� Παροχή του απαραίτητου υπεύθυνου προσωπικού και τήρηση 
παρουσιολόγιου  

 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Έλλειψη σε προσωπικό 
� Έλλειψη ικανοτήτων προσωπικού. 
� Αδυναµία τήρησης παρουσιολόγιου 
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ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ 
 

 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η καταχώριση της φυσικής απογραφής των ειδών ποσοτικά στο σύστηµα, αναλυτικά 
ανά θέση αποθήκευσης, και σύµφωνα µε τις εφοδιαστικές παραµέτρους των ειδών 
(συσκευασίες, παρτίδες, µερίδες, κλπ.). 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες και να εισαχθούν στο σύστηµα: 
� Τύποι παραστατικών απογραφής ειδών  
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

� Καταχώρηση Παραστατικών Ειδών Απογραφής . 
� Έλεγχος περιεχοµένου αποθήκης στο Σ∆ΕΠ, µετά την οριστικοποίηση της 

απογραφής  
 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

� Ελλιπής /λανθασµένη φυσική απογραφή 
� Αλλαγές στη γεωγραφία αποθήκης. 
� Ελλιπείς/λανθασµένες εφοδιαστικές παράµετροι ειδών (συσκευασίες, 

χαρακτηρισµός αποθέµατος, κ.λ.π) 
� Ελλιπή στοιχεία θέσεων αποθήκευσης (χωρητικότητες, κ.λ.π) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

 
 
 
 

 
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ              

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
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