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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΟΙ ΚΡΙΣΜΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP)
Περίληψη
Τα Συστήµατα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων Ο∆ΕΠ (Enterprise
Resource Planning ERP) είναι εξέλιξη των Πακέτων Μηχανογραφικών Εφαρµογών (Software
Packages) για οργανισµούς και υπερτερούν στο ότι αντί να αντιµετωπίζουν τις επί µέρους
λειτουργίες και να προσπαθούν να τις συνθέσουν ώστε να καλύψουν το σύνολο των
λειτουργικών αναγκών του οργανισµού (Bottom up), δίνουν έµφαση στο σύνολο των
λειτουργικών και πληροφοριακών αναγκών του οργανισµού, οι οποίες αναλύονται σε επί µέρους
λειτουργίες (Top down). Η υλοποίηση ενός συστήµατος Ο∆ΕΠ από έναν οργανισµό άπτεται
του συνόλου των λειτουργιών και διαδικασιών του οργανισµού και επηρεάζει σηµαντικά το
σύνολο του προσωπικού του, ανεξάρτητα βαθµίδας.

4.1 Εισαγωγή
4.1.1. Ο Ανθρώπινος Παράγοντας
Η πείρα έχει δείξει ότι ο κρισιµότερος παράγοντας για την επιτυχή υλοποίηση
οποιουδήποτε έργου είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Τα συστήµατα αποτυγχάνουν εξ.
αιτίας των ανθρώπων. Ειδικότερα στα έργα που αφορούν την εφαρµογή των τεχνολογιών
πληροφορικής στην πράξη και επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας ενός οργανισµού και την
όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων των στελεχών του, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο
κρισιµότερος. Όσο µεγαλύτερο το έργο πληροφορικής, τόσο περισσότεροι άνθρωποι
εµπλέκονται σε διαφόρους ρόλους και τόσο πιο κρίσιµος γίνεται ο ανθρώπινος
παράγοντας. Πόσο µάλλον στα έργα ολοκληρωµένης διαχείρισης επιχειρηµατικών πόρων
που οι παρεµβάσεις αφορούν στο σύνολο των επιχειρηµατικών λειτουργιών και διαδικασιών.
Ο ανθρώπινος παράγοντας αν και ο σηµαντικότερος δεν είναι εν τούτοις ο µοναδικός και πρέπει
να ερευνηθεί σε συνάρτηση και µε τους υπόλοιπους σηµαντικούς παράγοντες που
συνθέτουν ένα σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων (Ο∆ΕΠ).
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4.1.2. O Σκοπός Υλοποίησης Ενός Συστήµατος Ο∆ΕΠ – ∆ιοίκηση
Από την οπτική γωνία της διοίκησης, τελικός σκοπός της υλοποίησης ενός συστήµατος
Ο∆ΕΠ είναι η αύξηση των κερδών. Ένα σύστηµα Ο∆ΕΠ όµως διαχειρίζεται κυρίως
πληροφορίες και εποµένως δεν µπορεί να παράγει κέρδη αφ. εαυτού. Τα κέρδη
δηµιουργούνται από τις ενέργειες των ατόµων που έχουν αποκτήσει γνώσεις µέσα από την
αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που θα παράγει το σύστηµα Ο∆ΕΠ[6].
Εποµένως µε την µορφή συναρτήσεων
Γνώση = f(Άτοµο, Πληροφορία, Αξιολόγηση & Αξιοποίηση Πληροφορίας) και
Κέρδος = f(Άτοµο, Γνώση, Ενέργεια).
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Εποµένως το ζητούµενο είναι η αξιοποίηση των στελεχών ώστε να τους δοθεί
ικανοποιητική πληροφόρηση, να βοηθηθούν στην διαδικασία αξιολόγησης και αξιοποίησης
αυτής της πληροφόρησης ώστε να την µετασχηµατίσουν σε γνώση και ενέργεια µε τελικό
αποτέλεσµα οι σωστές ενέργειες να αποφέρουν κέρδη στον οργανισµό.
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4.1.3. Εφαρµόζοντας τις Αρχές ∆ιαχείρισης Ποιότητας και του Μαρκετινγκ στα συστήµατα
Ο∆ΕΠ
Επειδή η πληροφορία είναι στην ουσία προϊόν της επιχειρηµατικής διαδικασίας η οποία
την δηµιουργεί και την συντηρεί, οι αρχές της Ολικής .ιαχείρισης Ποιότητας (TQM) που
χρησιµοποιούνται για την βελτίωση της ποιότητας των βιοµηχανικών προϊόντων έχουν
άµεση εφαρµογή και για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της πληροφορίας [2].
Η έµφαση πρέπει να δοθεί εποµένως :
• στον καταναλωτή της πληροφορίας (χρήστη), ο οποίος πρέπει να συµµετέχει σε όλο τον κύκλο
ζωής ενός συστήµατος Ο∆ΕΠ
• στην διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών σε όλες τις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες είτε αυτές παράγουν προϊόντα είτε πληροφόρηση και
• στην χρήση εξελιγµένων τεχνικών και εργαλείων στην διαδικασία διοίκησης και ελέγχου του
συστήµατος Ο.ΕΠ.
Εξετάζοντας αντίστοιχα την αντιµετώπιση των καταναλωτών πληροφοριών από την οπτική
γωνία του µάρκετινγκ [3], διαπιστώνουµε ότι οι αρχές είναι παρόµοιες αφού ένα σύστηµα
Ο∆ΕΠ πρέπει :
• να γνωρίζει τις ανάγκες των καταναλωτών πληροφοριών
• να ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες
• να έχει συνολικό έλεγχο σε όλες τις λειτουργίες που άπτονται των καταναλωτών
πληροφοριών
• να κερδίσει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών πληροφοριών σε όλη την διάρκεια του
κύκλου ζωής του συστήµατος, ώστε να επιτύχει την καλή τους µαρτυρία, την κάλυψη του
συνόλου των πληροφοριακών αναγκών τους µέσα από το σύστηµα, ικανοποιώντας µε τον
τρόπο αυτό τους στόχους του οργανισµού.
Εποµένως και από την οπτική γωνία της ολικής ποιότητας και από την οπτική γωνία του
µάρκετινγκ, ο σηµαντικότερος στόχος που καλείται να εξυπηρετήσει ένα σύστηµα Ο∆ΕΠ
είναι οι ανάγκες πληροφόρησης των καταναλωτών πληροφοριών.
4.1.4 ∆ιαχείριση Ολικής
∆ιαδικασιών (BPR) ;

Ποιότητας

(TQM)

.

Αναδιοργάνωση

Επιχειρηµατικών

Ένα σύστηµα Ο∆ΕΠ, όπως προαναφέρθηκε, κατά την υλοποίησή του άπτεται του συνόλου
των επιχειρηµατικών διαδικασιών του οργανισµού. Όταν φθάσει η ώρα του σχεδιασµού κάθε
διαδικασίας τα βασικά ερωτήµατα είναι :
Την αφήνουµε ως έχει ή την αλλάζουµε ;
Και αν την αλλάξουµε σε ποιο βαθµό θα την αλλάξουµε ;
Οι δύο ακραίες προσεγγίσεις είναι από το ένα άκρο αυτή της διαχείρισης ολικής
ποιότητας (TQM) που προτείνει σταδιακά ελεγχόµενες αλλαγές και από το άλλο άκρο η
αναδιοργάνωση επιχειρηµατικών διαδικασιών (BPR) που προτείνει δραστικές αλλαγές.
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται σαφώς το τι συνεπάγεται η υιοθέτηση της κάθε µιας από τις
δύο µµεθοδολογίες
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Απάντηση για το ποια από τις δύο µεθοδολογίες πρέπει να ακολουθηθεί δεν µπορεί να υπάρξει.
Ανάλογα µε τους στόχους, το µέγεθος και την κρισιµότητα της αλλαγής, τα χρονικά περιθώρια
και τις δυνατότητες των ανθρώπων που καλούνται να την υλοποιήσουν και να την
εφαρµόσουν, επιλέγεται µία από τις δύο µεθόδους.
Αυτό όµως που πρέπει να ληφθεί υπ. όψιν είναι ότι η µεθοδολογία της ολικής ποιότητας
είναι µια µεθοδολογία σταδιακής ωρίµανσης του οργανισµού που έχει σαν αποτέλεσµα την
σταδιακή υιοθέτηση πιο εξελιγµένων µεθόδων υλοποίησης διαδικασιών. Η ώρα όµως της
υλοποίησης ενός συστήµατος Ο∆ΕΠείναι µια σπάνια ευκαιρία για τον κάθε οργανισµό, η οποία
σηµειωτέον δεν παρουσιάζεται κάθε µέρα, να «βάλει το µαχαίρι στο κόκαλο» και να
διορθώσει κάποια χρονίζοντα κακώς κείµενα.

4.2 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΕΠ ;
Τρία είναι τα επίπεδα των χρηστών ενός συστήµατος Ο∆ΕΠ
1. Η διοίκηση
2. Οι καταναλωτές πληροφοριών
3. Οι χειριστές
Το σύστηµα για να είναι αποδεκτό και από τα τρία επίπεδα χρηστών πρέπει να
ικανοποιεί τους στόχους και τις προσδοκίες και των τριών επιπέδων αυτών. Και επειδή οι
προσδοκίες κάποιων χρηστών από το σύστηµα µπορεί να είναι εξωπραγµατικές, είναι
σηµαντικότατο από τα πρώτα στάδια καταγραφής των προσδοκιών από το σύστηµα να
φροντίσει η οµάδα υλοποίησης του έργου που γνωρίζει τις δυνατότητες του συστήµατος
Ο∆ΕΠ να περιορίσει τις προσδοκίες των χρηστών στα όρια του εφικτού. Η διαχείριση των
προσδοκιών των χρηστών είναι εξ. ίσου σηµαντικό έργο µε την υλοποίηση του
συστήµατος Ο.ΕΠ, γιατί εάν οι προσδοκίες από το σύστηµα κινηθούν σε µη εφικτά
επίπεδα, ανεξάρτητα από την επιτυχία και καλή λειτουργία του συστήµατος, οι χρήστες
αυτοί δεν θα µείνουν ποτέ ευχαριστηµένοι, γιατί τελικά πήραν κάτι λιγότερο από αυτό που
περίµεναν. Καλύτερα το τελικό αποτέλεσµα να είναι ανώτερο των προσδοκιών, οπότε οι
χρήστες θα είναι ενθουσιασµένοι, παρά κατώτερο των προσδοκιών [5].
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4.3 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Για την επιτυχία
της οποιασδήποτε αλλαγής στη λειτουργία του οργανισµού θα πρέπει
πρώτα να έχει πειστεί για την αναγκαιότητά της και να την υποστηρίζει αµέριστα η
διοίκηση.
Χωρίς αυτή
τη συµµετοχή και τη συµπαράσταση οποιαδήποτε αλλαγή, είτε
Μηχανογραφική είτε όχι, είναι καταδικασµένη σε αποτυχία.
Καλείται εποµένως η οµάδα υλοποίησης να τονίσει από τα αρχικά στάδια τα κέρδη της
διοίκησης από την υλοποίηση του συστήµατος Ο∆ΕΠ ώστε να έχει την ενθουσιώδη
συµπαράστασή της σε όλα τα στάδια υλοποίησης.
Ενδεικτικά τα κέρδη αυτά είναι :
Επίτευξη Στρατηγικών Στόχων
Η διοίκηση θα πρέπει να δει την υλοποίηση σαν µέσο επίτευξης των στρατηγικών της
στόχων, και σαν τέτοιο θα πρέπει να την αντιµετωπίζει σε όλο το στάδιο του Σχεδιασµού,
Ανάπτυξης και Εγκατάστασης.
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Πέρασµα Πολιτικής στην Επιχείρηση
Η υλοποίηση βοηθά στο εύκολο πέρασµα της πολιτικής της ∆ιοίκησης είτε στο εσωτερικό είτε
στο εξωτερικό περιβάλλον του οργανισµού, από τα αρχικά στάδια σχεδιασµού.
Καθιέρωση . Αναθεώρηση ∆ιαδικασιών
Η
υλοποίηση του συστήµατος
βοηθά στην εύκολη καθιέρωση και αναθεώρηση
διαδικασιών, εφ' όσον το
κάθε τι για να γίνει θα πρέπει να ακολουθεί κάποιες
συγκεκριµένες διαδικασίες τις οποίες καθορίζει σύστηµα Ο.ΕΠ.
Συγκέντρωση Πληροφοριών σε ένα µέσο
Το µεγάλο κέρδος της υλοποίησης ενός συστήµατος Ο∆ΕΠδεν είναι φυσικά µόνο η
ελάφρυνση
κάποιων
τµηµάτων
από πολλές δουλειές ρουτίνας οι οποίες
µηχανογραφούνται. Το µεγάλο κέρδος είναι η συγκέντρωση όλων των πληροφοριών σε ένα
µέσο από το οποίο υπάρχει η δυνατότητα άντλησης και
παρουσίασής της πληροφόρησης µε όποιο τρόπο επιθυµεί η διοίκηση για την υποβοήθηση στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Εξυπηρέτηση Χρηστών
Η σωστή υλοποίηση του συστήµατος ανεβάζει το επίπεδο των χρηστών. Γιατί δεν
απαιτείται από τους χρήστες να σπαταλούν το ενεργητικό τους σε εργασίες ρουτίνας.
Αντίθετα τους δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν την πληθώρα των πληροφοριών που τους
παρέχονται, ώστε να µετατραπούν από µηχανικά ροµπότ σε σκεπτόµενους ανθρώπους.
∆ιαδικασίες Ανεξάρτητες Προσώπων
Το πρόβληµα όλων των οργανισµών είναι η εξάρτηση και της ίδιας τους της ύπαρξής τους
πολλές φορές, από ανθρώπους κλειδιά οι οποίοι γνωρίζουν κάποιες διαδικασίες και
είναι απαραίτητοι για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης. Με την υλοποίηση του
συστήµατος Ο∆ΕΠ τα πάντα καταγράφονται και µηχανογραφούνται ώστε να γίνουν όλες
οι διαδικασίες απρόσωπες και να δοθεί η έµφαση στη δυνατότητα ή όχι του κάθε
υπευθύνου στη λήψη σωστών αποφάσεων.
Αξιοποίηση του τεχνολογικού περιβάλλοντος
Η υλοποίηση ενός συστήµατος Ο∆ΕΠ πέραν των άλλων θα δώσει την δυνατότητα στον
οργανισµό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει το νέο τεχνολογικό περιβάλλον και
δη το διαδίκτυο (Internet) και οι εφαρµογές διαχείρισης γνώσης (Knowledge Management).
Η ενθουσιώδης συµµετοχή της ∆ιοίκησης χρειάζεται γιατί η υλοποίηση ενός συστήµατος
Ο∆ΕΠδεν απαιτεί µόνο εκταµίευση για µηχανήµατα, προγράµµατα και υπηρεσίες. Χρειάζεται
σκληρή προσπάθεια και συµµετοχή όλων των υπευθύνων χρηστών σε όλα τα στάδια
σχεδιασµού, ανάπτυξης και εγκατάστασης του συστήµατος

4.4

Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σε µια µεγάλη µερίδα ελληνικών επιχειρήσεων, απ. όπου έχουν αντληθεί οι πληροφορίες
για την συγγραφή του άρθρου αυτού, τα κύρια χαρακτηριστικά των χρηστών που κλήθηκαν
να υλοποιήσουν ένα σύστηµα Ο∆ΕΠ είναι :
∆εν έχουν εµπειρία στον σχεδιασµό / υλοποίηση νέων πληροφοριακών συστηµάτων
(τουλάχιστον όχι συχνή).
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∆εν έχουν εµπειρία στην περιγραφή των δραστηριοτήτων τους µέσα στον
Οργανισµό, πλην των περιπτώσεων που έχουν υλοποιήσει κάποιο σύστηµα ISO.
Αντιδρούν στις αλλαγές.
∆εν έχουν γνώση των γενικότερων στόχων της διοίκησης.
∆υσκολεύονται στην διαδικασία αφαίρεσης και πρόσθεσης (π.χ. δυσκολεύονται να
κατανοήσουν την διαφορά ανάµεσα στο πρόγραµµα που δεν λειτουργεί σωστά και
στο πρόγραµµα που έχει λάθος δεδοµένα).
∆υσκολεύονται να κατανοήσουν τις λειτουργίες και τα επίπεδα πληροφόρησης ενός
συστήµατος εάν δεν το δουν να λειτουργεί µε τις δικές τους διαδικασίες και τα δικά
τους δεδοµένα.
Εξετάζοντας όλους τους πιο πάνω περιορισµούς το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι όσο πιο
σύντοµα αρχίσουν να δουλεύουν οι χρήστες µε το σύστηµα Ο∆ΕΠ επάνω στις δικές τους
λειτουργίες και µε τα δικά τους δεδοµένα τόσο µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας θα έχει η τελική
υλοποίηση του συστήµατος.
Εξετάζοντας τις διάφορες µεθοδολογίες σχεδιασµού και ανάπτυξης συστηµάτων Ο∆ΕΠ,
αυτή που κρίνεται ότι θα φέρει το βέλτιστο αποτέλεσµα στο συγκεκριµένο επίπεδο των
χρηστών είναι η µεθοδολογία του Πρωτοτύπου (Prototyping) και των ελεγχόµενων
αναθεωρήσεων (Iterations).
Η µεθοδολογία αυτή στοχεύει στην δηµιουργία ενός Λειτουργικού Πρωτοτύπου το οποίο
θα χρησιµεύσει σαν η βάση για την υλοποίηση του συστήµατος Παραγωγής, µέσα από µια
διαδικασία Ελεγχόµενων Αναθεωρήσεων.
Η µεθοδολογία του Λειτουργικού Πρωτοτύπου προσφέρει :
Ένα ικανοποιητικό επίπεδο επικοινωνίας µεταξύ της οµάδας Υλοποίησης και της οµάδας
των Χρηστών.
Μια πρώτη αίσθηση για τους Χρήστες πώς θα µοιάζει το σύστηµα µετά την
ολοκλήρωσή του.
Ικανοποιητικό βαθµό συµµετοχής της οµάδας Χρηστών εφ. όσον ο χρόνος
ολοκλήρωσης του πρωτοτύπου είναι σύντοµος.
 ον εντοπισµό των προβληµάτων επικοινωνίας και κατανόησης από τα πρώτα στάδια
Τ
υλοποίησης του έργου.
Για να είναι χρήσιµο το πρωτότυπο πρέπει να διαθέτει κάποια βασικά χαρακτηριστικά
όπως :
Να µην είναι διακοσµητικό αλλά λειτουργικό.
Να µην είναι κάτι ενδεικτικό το οποίο θα πεταχτεί, αλλά το σύστηµα επάνω στο οποίο θα
βασιστεί και η τελική υλοποίηση.
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Η διαδικασία των Ελεγχόµενων Αναθεωρήσεων προσφέρει :
 Μια σειρά βελτιώσεων και προεκτάσεων του λειτουργικού πρωτοτύπου µε στόχο την
µετεξέλιξή του σε ένα σύστηµα το οποίο µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι χρήστες.
 Μια διαδικασία επαναλήψεων όπου κάθε αναθεώρηση αποτελεί την είσοδο της
επόµενης.
 Οι αναθεωρήσεις επιτυγχάνουν όλο και περισσότερο να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις
των χρηστών, έναντι άλλων µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αρχικών
προδιαγραφών.
 Υποκαθιστά την ανάγκη επανασύνταξης των αρχικών προδιαγραφών.
Τα κριτήρια επιτυχίας της µεθοδολογίας του Λειτουργικού Πρωτοτύπου και των
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Ελεγχόµενων Αναθεωρήσεων είναι :
o Ταχύτητα στην δηµιουργία του πρωτοτύπου και των αναθεωρήσεων, γιατί το έργο χάνει την
δυναµική του και οι χρήστες το ενδιαφέρον τους εάν οι χρόνοι είναι µεγάλοι.
o Προσυµφωνηµένος και ελεγχόµενος αριθµός αναθεωρήσεων.
o Συµµετοχή και ενδιαφέρον της οµάδας χρηστών και της .ιοίκησης.
o Κάθε αναθεώρηση στοχεύει να βελτιώσει την προηγούµενη και όχι να την ανατρέψει.
o Σπάσιµο του συνολικού έργου σε υποέργα και εφαρµογή της µεθοδολογίας σε κάθε υποέργο
µε την συµµετοχή ολιγοµελών οµάδων και από την οµάδα Χρηστών και από την οµάδα
Υλοποίησης.
o Κατανόηση και από τις δύο οµάδες των απαιτήσεων της µεθοδολογίας.
Εάν υλοποιηθεί µε επιτυχία το σύστηµα Ο∆ΕΠµε την χρήση της µεθοδολογίας του πρωτοτύπου
και των ελεγχόµενων αναθεωρήσεων, το τελικό αποτέλεσµα θα βρίσκεται πολύ πιο κοντά
στις πραγµατικές απαιτήσεις των χρηστών, ενώ η υλοποίηση θα είναι σηµαντικά ταχύτερη.
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4.5

ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες :
o Τους καταναλωτές πληροφοριών οι οποίοι κυρίως θα χρησιµοποιούν και θα αξιοποιούν το
σύστηµα Ο∆ΕΠ και
o Τους χειριστές.
Η συµµετοχή των καταναλωτών πληροφοριών είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια Ανάλυσης,
Υλοποίησης και Ένταξης στην Παραγωγή του συστήµατος Ο∆ΕΠ. Η συµµετοχή των
χειριστών είναι απαραίτητη από το στάδιο της δηµιουργίας του λειτουργικού πρωτοτύπου
και µετά σε όλες τις αναθεωρήσεις µέχρι την ένταξη του συστήµατος Ο∆ΕΠστην παραγωγή. Ο
λόγος είναι ότι αυτοί θα χειρίζονται όλες τις επί µέρους λειτουργίες του συστήµατος και
εποµένως απαιτείται και η δική τους αποδοχή.
Αφού το σύστηµα σπάσει σε υποσυστήµατα και καθοριστούν οι χρήστες κάθε
υποσυστήµατος, είναι απαραίτητο για την επιτυχή υλοποίηση κάθε υποσυστήµατος ο εντοπισµός
των χρηστών κλειδιά (key users) οι οποίοι σε κάθε έργο είναι οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας
από µέρους της οµάδας χρηστών. Είναι οι χρήστες που ξέρουν πολύ καλά την λειτουργία του
συγκεκριµένου υποσυστήµατος και επάνω σε αυτούς βασίζεται και η προ του συστήµατος
Ο∆ΕΠ λειτουργία του οργανισµού. Οι χρήστες αυτοί δεν είναι συνήθως υψηλόβαθµα
στελέχη, αλλά η ενεργοποίησή τους και η συµµετοχή τους είναι απαραίτητη για την
σωστή και ικανοποιητική λειτουργία του υποσυστήµατος.
Όπως γίνεται κατανοητό σε όλα τα στάδια χτισίµατος του οικοδοµήµατος του συστήµατος
Ο∆ΕΠ απαιτούνται θυσίες από τη µεριά των υπευθύνων χρηστών, πάνω στους οποίους θα
πέσει όλο το βάρος για τη δηµιουργία ενός λειτουργικού συστήµατος. Και συνήθως οι
υπεύθυνοι χρήστες είναι αυτοί οι οποίοι δέχονται την µεγαλύτερη πίεση και στο υπάρχον
σύστηµα. Εποµένως απαιτείται ο ενθουσιασµός η συµπαράσταση και η κατανόηση της
.ιοίκησης στις αυξηµένες απαιτήσεις από τα συγκεκριµένα άτοµα.
Οι χρήστες παίζουν τον σηµαντικότερο λόγο στη σωστή ανάπτυξη του συστήµατος Ο∆ΕΠ και
για το λόγο αυτό :
o Πρέπει να συµµετέχουν
'Όπως εξηγήθηκε προηγούµενα απαιτείται η συνεχής συµµετοχή των χρηστών γιατί αυτοί και
µόνο γνωρίζουν τις απαιτήσεις της δουλειάς τους και πρέπει να καθοδηγούν σωστά την Oµάδα
Υλοποίησης.
o Πρέπει να κατανοήσουν τον τρόπο εργασίας
Είναι πολύ σηµαντικό οι χρήστες να ενηµερωθούν από τα αρχικά στάδια για κάποιες βασικές
αρχές Σχεδιασµού που θα ακολουθηθούν σε όλη την εξέλιξη του έργου καθώς και για τις
συγκεκριµένες τους υποχρεώσεις.
o Πρέπει να έχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις
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Από την αρχή του έργου και πριν ακόµα αρχίσουν οι επαφές µε την οµάδα Υλοποίησης, οι
χρήστες θα πρέπει να καταγράψουν τις συγκεκριµένες τους απαιτήσεις από το σύστηµα,
βοηθώντας έτσι και την οµάδα Υλοποίησης στο έργο της, αλλά και στην καλύτερη αξιολόγηση
του τελικού αποτελέσµατος.
o Είναι οι τελικοί αποδέκτες του συστήµατος
Το σύστηµα Ο∆ΕΠ γίνεται για τους χρήστες και αυτοί θα είναι οι τελικοί αποδέκτες των
αποτελεσµάτων. Για το λόγο αυτό και απαιτείται η ενεργός συµµετοχή τους σε όλα τα
στάδια ανάπτυξης.
Για όλους τους παραπάνω λόγους οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν :
 Υπευθυνότητα
 ∆υνατότητα λήψης αποφάσεων
 Επιθυµία να επιτύχει το σύστηµα
 Γνώσεις των απαιτήσεων του οργανισµού από το σύστηµα Ο∆ΕΠ
 Προθυµία στις απαιτήσεις σχεδιασµού
 Γνώσεις της µεθοδολογίας Ανάλυσης . Σχεδιασµού . Υλοποίησης του συστήµατος Ο∆ΕΠ.
Είναι εποµένως σηµαντικό να ενηµερωθούν όλοι οι χρήστες πριν να αρχίσουν οι επαφές
µε την οµάδα υλοποίησης για :
Το τεχνολογικό περιβάλλον
Τα συστήµατα Ο∆ΕΠ και ποια θα είναι τα προσωπικά τους κέρδη από την αξιοποίησή τους
Τις δυνατότητες προσωπικής τους εξέλιξης µέσα στο νέο περιβάλλον
Τις απαιτήσεις και τους στόχους της ∆ιοίκησης από την υλοποίηση του
συστήµατος Ο∆ΕΠ
Την µεθοδολογία υλοποίησης του έργου και τις υποχρεώσεις τους.
Για να κατευθύνει όλη τη ροή πληροφοριών και απαιτήσεων των χρηστών κάθε
υποσυστήµατος προς την αντίστοιχη οµάδα Υλοποίησης, χρειάζεται ο υπεύθυνος χρηστών,
ο οποίος πρέπει να χαίρει της εκτίµησης των χρηστών και να έχει τη δυνατότητα
λήψης αποφάσεων.
Για το σκοπό αυτό από τα αρχικά στάδια Ανάλυσης και Σχεδιασµού θα πρέπει να
δηµιουργηθεί µία επιτροπή χρηστών (σε επίπεδο οργανισµού), η οποία θα αποτελείται
από τους υπευθύνους χρηστών κάθε υποσυστήµατος και η οποία θα συντονίζει την
σωστή λειτουργία όλων των υποσυστηµάτων µεταξύ τους και κατ. επέκταση την σωστή
λειτουργία του συστήµατος Ο∆ΕΠ στο σύνολό του. Μετά το σπάσιµο του όλου έργου σε
υποέργα απαιτείται η δηµιουργία Επιτροπής Ανασκόπησης Έργου (σε επίπεδο έργου), η οποία
θα είναι υπεύθυνη για την οµαλή εξέλιξη του έργου και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος
υλοποίησης.

95

Κεφάλαιο 4 - Οι κρισιµότεροι παράγοντες για την υλοποίηση ενός ERP

4.6 Η ΟΜΑ∆Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι απαιτήσεις από την οµάδα υλοποίησης είναι εξ. ίσου υψηλές µε αυτές των οµάδων χρηστών.
Η υλοποίηση ενός έργου µε την µέθοδο του λειτουργικού πρωτοτύπου και των ελεγχόµενων
αναθεωρήσεων απαιτεί από την οµάδα υλοποίησης πολύ καλή γνώση :
Του συγκεκριµένου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που καλείται να
υλοποιήσει.
Του συστήµατος Ο∆ΕΠ
Των απαιτήσεων της µεθοδολογίας υλοποίησης.
Η οµάδα υλοποίησης αποτελείται από τον Υπεύθυνο Έργου, τους Συµβούλους Υλοποίησης
και την οµάδα Συντήρησης. Όπως και για την οµάδα χρηστών έτσι και για την οµάδα
υλοποίησης, το σύστηµα πρέπει να σπάσει σε υποσυστήµατα και να δηµιουργηθούν οµάδες
συµβούλων για κάθε υποσύστηµα µε έναν έµπειρο σύµβουλο υλοποίησης επικεφαλής κάθε
οµάδας.
Οι απαιτήσεις από τα µέλη της οµάδας υλοποίησης είναι οι εξής :
4.6.1. Υπεύθυνος Έργου
Είναι ο άνθρωπος κλειδί από τη µεριά των σχεδιαστών, καθ' όσο φέρει ακέραια την ευθύνη του
έργου καθώς και του ελέγχου των απαιτήσεων των χρηστών. Οι ευθύνες του είναι :
Ενεργός ρόλος σε όλη την εξέλιξη
Υπεύθυνος για επιλογή ανθρώπων και µεθόδων
Συντονισµός εργασιών ανάλυσης
∆ηµιουργία σχεδίου δράσης
Πίστη σε µεθοδολογία πρωτοτύπου . αναθεωρήσεων
Άνοιγµα καναλιών επικοινωνίας µε διοίκηση και χρήστες
Υπεύθυνος τεκµηρίωσης έργου
Οργάνωση συναντήσεων µε χρήστες
Οργάνωση διαδικασιών υποστήριξης χρηστών
Έλεγχος ποιότητας δουλειάς
∆ηµιουργία σχεδίου ένταξης στην παραγωγή
4.6.2. Σύµβουλοι Υλοποίησης
Οι σύµβουλοι υλοποίησης καλούνται να µεταφράσουν τις λειτουργικές απαιτήσεις των
χρηστών σε παραµέτρους του συστήµατος Ο∆ΕΠ, εφαρµόζοντας την µεθοδολογία
υλοποίησης που έχει επιλεγεί. Οι απαιτήσεις του έργου από τους συµβούλους υλοποίησης
είναι :
Να διαθέτουν δυνατότητα µετατροπής φράσεων σε διαδικασίες και παραµέτρους
διαδικασιών.
Να έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας µε τους χρήστες.
Γρήγορη κατανόηση αναγκών . βελτιώσεων.
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Κατανόηση ότι ο χρήστης σαν άνθρωπος µπορεί να αλλάξει γνώµη.
Κατανόηση ότι πολλές φορές θα πρέπει να αναθεωρήσουν και να φτιάξουν από την
αρχή κάποιες διαδικασίες.
Προσαρµοστικότητα ανάλογα µε τις περιστάσεις σε άλλες µεθόδους και τεχνικές.
Προσπάθεια βελτιστοποίησης εφαρµογής στο δεδοµένο περιβάλλον.
4.6.3. Υπεύθυνοι Υποστήριξης
Είναι η οµάδα η οποία θα παραλάβει το σύστηµα και θα υποστηρίζει τους χρήστες στην
καθηµερινή λειτουργία του. Οι ευθύνες τους είναι :
Υποστήριξη χρηστών.
Ελάχιστες ανάγκες τεκµηρίωσης λόγω του ότι τα συστήµατα Ο∆ΕΠ είναι συνήθως
αυτοτεκµηριούµενα.
Συµµετοχή σε όλα τα στάδια ελέγχου µαζί µε χρήστες
Εύρεση µεθόδου αναφοράς προβληµάτων
Εκπαίδευση χρηστών
Συµµετοχή σε ολοκλήρωση . εγκατάσταση
Συνεχής επικοινωνία µε χρήστες

4.7

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

4.7.1. Ανάλυση Προβλήµατος
Στο στάδιο αυτό πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί :
o Σε τι στοχεύει το σύστηµα Ο∆ΕΠ
o Πώς γίνεται κάθε λειτουργία σήµερα
o Πώς πρέπει να γίνεται στο µέλλον
Τα στάδια για την κατανόηση και πλήρη καταγραφή των ανωτέρω είναι :
 Ο αντικειµενικός σκοπός της νέας επένδυσης
 Οι στρατηγικοί στόχοι της ∆ιοίκησης
 Καταγραφή υπάρχουσων λειτουργιών
Καταγραφή υπαρχόντων προβληµάτων µε φάσεις
Σαν αποτέλεσµα αυτής της διεργασίας η οποία γίνεται σε συνεργασία µε
και την Επιτροπή Χρηστών, θα µπορέσουν να καταγραφούν :

τη ∆ιοίκηση

Οι ανάγκες πληροφόρησης
Η στρατηγική ανάπτυξης
Το χρονοδιάγραµµα εγκατάστασης
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4.7.1.1. Ο Αντικειµενικός Σκοπός
Οριοθέτηση Απαιτήσεων
Ποιες είναι οι γενικότερες απαιτήσεις της
Σύστηµα.

∆ιοίκησης

από το νέο Πληροφοριακό

Καθορισµός Βασικών Λειτουργιών
Η ∆ιοίκηση θέτει τις προτεραιότητες για το ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες που πρέπει
να υλοποιηθούν και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Σαν αποτέλεσµα αυτού θα εντοπιστούν οι
χρήστες κλειδιά για την περαιτέρω άντληση πληροφοριών.
4.7.1.2. Οι Στρατηγικοί Στόχοι Της ∆ιοίκησης
Πρέπει να καταγραφούν οι Στρατηγικοί στόχοι της ∆ιοίκησης για το πληροφοριακό σύστηµα,
σε πλήρη εναρµόνιση µε τους γενικότερους επιχειρηµατικούς στόχους και σε σχέση µε :
Τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης
Στόχους ως προς το εξωτερικό περιβάλλον
Στόχους ως προς το εσωτερικό περιβάλλον
Μακροπρόθεσµους στόχους επιχείρησης
Βραχυπρόθεσµους στόχους επιχείρησης
Οι στόχοι πρέπει να είναι :
συγκεκριµένοι
να µπορούν να µετρηθούν
πραγµατοποιήσιµοι
να µην είναι αντιφατικοί
λειτουργικοί
να δίνουν σαφώς τις απαιτήσεις πληροφόρησης
να καθορίζουν σαφώς τα επίπεδα εξυπηρέτησης
Τα κέρδη από σαφείς στόχους :
∆υνατότητα αξιολόγησης σκοπιµότητας
Εκτίµηση τάξης µεγέθους κόστους υπηρεσιών και χρόνου υλοποίησης
Βάση αξιολόγησης τελικού συστήµατος
Βοηθούν στη λύση του προβλήµατος
Εκτίµηση φόρτου στο προσωπικό
Καθαρισµός απαιτήσεων επικοινωνίας
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4.7.1.3. Καταγραφή Υπαρχόντων Λειτουργιών
Η εργασία αυτή γίνεται σε
Χρηστών.
Οι πηγές πληροφόρησης είναι :

συνεργασία

µε

τους

χρήστες κλειδιά της Επιτροπής

Η υπάρχουσα τεκµηρίωση
Περιγραφές χρηστών
Στο στάδιο αυτό θα απαντηθούν τα ερωτήµατα :
o
o
o
o
o

Ποιες είναι γενικότερες απαιτήσεις από το σύστηµα;
Πόσο δύσκολο ή εύκολο µπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις;
Με πόση ευκολία παίρνουν πληροφόρηση οι χρήστες;
Από πότε χρονολογείται το πρόβληµα;
Ποια είναι η τάξη µεγέθους του έργου;

4.7.1.4. Καταγραφή Υπαρχόντων Προβληµάτων.
Στη φάση αυτή που γίνεται σε συνεργασία µε τους χρήστες εντοπίζονται τα υπάρχοντα
προβλήµατα όπως τα βλέπουν οι χρήστες και καταγράφονται µε λόγια.
Τα προβλήµατα που καταγράφονται πρέπει να είναι συγκεκριµένα και κατανοητά Πρέπει
πάντοτε να αναζητείται το πραγµατικό πρόβληµα το οποίο πολλές φορές είναι κρυµµένο και
αυτά που οι χρήστες θεωρούν σαν προβλήµατα δεν είναι η αιτία αλλά τα αποτελέσµατα.
Πρέπει πάντοτε να αναζητείται ο λόγος που εµποδίζει τώρα στην επίτευξη των στόχων
πληροφόρησης.
Η καταγραφή των προβληµάτων πρέπει να δίνει το δρόµο για πιθανές λύσεις.
4.7.1.5. Οι Ανάγκες Πληροφόρησης
Καταγράφονται όλα τα υποσυστήµατα που απαιτούνται και τα οποία καθορίστηκαν από τη
∆ιοίκηση καθώς και οι συγκεκριµένες απαιτήσεις Πληροφόρησης όπως αυτές εντοπίστηκαν από
τη συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση (Πληροφόρηση ∆ιοίκησης) και από τη συνεργασία µε τους
υπεύθυνους χρήστες ανά υποσύστηµα.
Έµφαση θα δοθεί στις απαιτήσεις πληροφόρησης των ανωτέρων βαθµίδων της ∆ιοίκησης
σε επίπεδο :
Γενικού ∆ιευθυντή. ∆ιοικητικού Συµβούλου
∆ιευθυντών
Υπευθύνων Εφαρµογών
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Επίσης θα καθορισθούν οι ανάγκες πληροφόρησης ανά υποσύστηµα
και από ποια
πρωτογενή πληροφορία θα λαµβάνεται η πληροφόρηση των ανωτέρων βαθµίδων της ∆ιοίκησης.

4.7.1.6. Η Στρατηγική Ανάπτυξης
Η στρατηγική ανάπτυξης αποτελείται από τρία µέρη, όσες είναι και οι ενότητες
Ανάπτυξης του συστήµατος Ο∆ΕΠ:
4.7.1.6.1. Οργανωτικές Αλλαγές
Στο στάδιο αυτό προτείνονται µόνο αλλαγές που άπτονται των αµέσων αναγκών
υποστήριξης του έργου. Αλλαγές στο λειτουργικό οργανόγραµµα του οργανισµού θα
προκύψουν στο στάδιο της καταγραφής της .οµής του συστήµατος.
4.7.1.6.2. Απαιτήσεις σε Τεχνολογικό Εξοπλισµό

100

Κεφάλαιο 4 - Οι κρισιµότεροι παράγοντες για την υλοποίηση ενός ERP
Θα δοθεί το πλήρες διάγραµµα της εγκατάστασης, στο οποίο φαίνονται οι ανάγκες σε
Μηχανολογικό εξοπλισµό ώστε να ικανοποιηθούν πλήρως οι ανάγκες πληροφόρησης της
Εταιρείας.
4.7.1.6.3. Απαιτήσεις σε Λειτουργικά Προγράµµατα
Με βάση τη φύση των εφαρµογών και τις απαιτήσεις σε Τεχνολογικό εξοπλισµό θα δοθούν
συγκεκριµένες προδιαγραφές για τα λειτουργικά Προγράµµατα.
4.7.1.6.4. Το Χρονοδιάγραµµα Έγκατάστασης.
'Έχοντας πλέον καταγραµµένο το σύνολο των αναγκών σε :
Τεχνολογικό εξοπλισµό
Λειτουργικά προγράµµατα
Απαιτήσεις λειτουργίας - πληροφόρησης
και µε βάση τις προτεραιότητες που τέθηκαν κατά τη συνεργασία µε τη
∆ιοίκηση και την επιτροπή χρηστών, προτείνεται ένα πλήρες χρονοδιάγραµµα
εγκατάστασης, το οποίο πέραν
από
την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης,
βελτιστοποιεί από πλευράς επενδύσεων την προµήθεια του εξοπλισµού.
4.7.2. Καταγραφή Απαιτήσεων
Είναι το πρώτο στάδιο της υλοποίησης του συστήµατος Ο∆ΕΠκαι είναι η στιγµή που οι χρήστες
µε κάθε σοβαρότητα θα οριοθετήσουν τι περιµένουν από το νέο σύστηµα, δίνοντας έτσι το
κριτήριο για την εκτίµηση του µέτρου της επιτυχίας της κάθε φάσης υλοποίησης.
 τοχεύει
Σ
o Επακριβής καθορισµός απαιτήσεων
o Κατανόηση απαιτήσεων
o Εύρεση εναλλακτικών λύσεων
o Επιλογή αρµόζουσας λύσης
o Καθορισµός βαθµού λειτουργικότητας
o Σχεδιασµός δοµής
 άν γίνει σωστά θα κατανοηθεί
Ε
o Τι θα γίνει
o Ποια θα είναι τα κέρδη
 άν δεν γίνει σωστά
Ε
o Το τελικό σύστηµα δεν θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις

101

Κεφάλαιο 4 - Οι κρισιµότεροι παράγοντες για την υλοποίηση ενός ERP
Στο στάδιο αυτό δίνεται η δυνατότητα στα µέλη της οµάδας υλοποίησης να αποκτήσουν
µία σαφή αντίληψη των απαιτήσεων και στους χρήστες να περιγράψουν αλλά όχι να
επιβάλλουν την ιδανική λύση.
Το στάδιο αυτό θα πρέπει να γίνει όσο γρήγορα επιτρέπει η σωστή κατανόηση των θεµάτων,
το δε αποτέλεσµα θα είναι όχι ο τελικός σχεδιασµός του συστήµατος αλλά µία σαφής
λειτουργική εικόνα.
Το πλεονέκτηµα χρησιµοποίησης ενός συστήµατος Ο∆ΕΠ στο στάδιο αυτό είναι ότι, λόγω της
µεγάλης του παραµετρικότητας, πολλές λεπτοµέρειες οι οποίες δεν επηρεάζουν τη δοµή
της εφαρµογής, µπορούν να ολοκληρωθούν στο στάδιο των αναθεωρήσεων.
Εποµένως η έµφαση πρέπει να δοθεί στις λειτουργίες κλειδιά από τις οποίες θα κριθεί και η
επιτυχία ή όχι της όλης εγκατάστασης.
4.7.3 ∆οµή Συστήµατος
Στο στάδιο αυτό που είναι µέρος της καταγραφής των απαιτήσεων των χρηστών θα πρέπει να
καταγραφεί επακριβώς το λειτουργικό οργανόγραµµα δηλαδή :
Πραγµατική εικόνα οργανισµού
Κατάλογος λειτουργιών ανά λειτουργική θέση (τι κάνει ο κάθε χρήστης)
Απεικόνιση λειτουργιών
Στο στάδιο αυτό θα εκτιµηθεί σε συνεργασία µε τους χρήστες κατά πόσο είναι σωστή :
• Η ιεράρχηση ενεργειών για επίτευξη της κάθε λειτουργίας
• Ο συγχρονισµός και η συχνότητα των λειτουργιών
• Η ροή δεδοµένων µεταξύ λειτουργιών
• Η ύπαρξη της απαραίτητης πληροφόρησης ανά λειτουργία
• Η ανθρώπινη συµµετοχή
Επίσης αποφασίζεται κατά πόσο η λειτουργία του συστήµατος Ο∆ΕΠ θα είναι
συγκεντρωτική (µε οµαδοποίηση ανά λειτουργία) ή κατανεµηµένη (µε οµαδοποίηση ανά
δραστηριότητα).
Σαν αποτέλεσµα αυτής της διεργασίας θα προκύψει το τελικό λειτουργικό οργανόγραµµα
και η δοµή του συστήµατος σαν µια οµάδα µενού ανά λειτουργία και συνοπτική περιγραφή των
διαδικασιών.
4.7.4. Μοντέλο Αρχείων
Στο στάδιο αυτό θα γίνει από την οµάδα υλοποίησης η καταγραφή και ο συσχετισµός των
λογικών ενοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν από τα προηγούµενα στάδια της Ανάλυσης.
Τα κέρδη από µία πλήρη καταγραφή των λογικών ενοτήτων και των σχέσεών τους είναι :
Μεταβατικότητα
o Ανεξάρτητα από συγκεκριµένο περιβάλλον
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 εκµηρίωση
Τ
o Απεικόνιση του τρόπου µε τον οποίο οι χρήστες βλέπουν τα δεδοµένα
Επικοινωνία
o Χρήστες και οµάδα υλοποίησης αποκτούν κοινό σηµείο αναφοράς,
βελτιώνοντας την εµπιστοσύνη στο έργο
Αποτελεσµατικότητα - Λειτουργικότητα
o Επιτρέπει το σπάσιµο των εφαρµογών σε µικρά έργα.
o Βοηθά στην εύκολη συντήρηση και µελλοντικές αλλαγές.
o Οδηγεί σε ακλόνητο φυσικό σχεδιασµό
Τέλος ο σωστός σχεδιασµός των αρχείων µε βάση τις λογικές ενότητες, επιτρέπει την
ταχύτατη ανάπτυξη του Πρωτοτύπου.
4.7.5. Πρωτότυπο - Αναθεωρήσεις
Η κλασσική µέθοδος υλοποίησης ενός συστήµατος Ο∆ΕΠείναι [1] :
Αναλυτική περιγραφή όλων των λειτουργιών (Οθόνες, εκτυπώσεις, µενού,
διαδικασίες, λειτουργίες)
Συµφωνία επάνω στις λεπτοµέρειες και υπογραφή της Ανάλυσης
Παραµετροποίηση από την οµάδα υλοποίησης µε βάση την Ανάλυση
Παράδοση στους χρήστες.
Μπορεί όµως ένας χρήστης να συλλάβει µέσα στο µυαλό του ή επάνω σε µια κόλα χαρτί τη
λειτουργικότητα ενός προγράµµατος, όταν µάλιστα
τις περισσότερες φορές δεν έχει
καθόλου εµπειρία στην υλοποίηση ενός συστήµατος Ο∆ΕΠ;
Εδώ έγκειται η αξία του µοντέλου του λειτουργικού πρωτοτύπου και των ελεγχόµενων
αναθεωρήσεων. Οι φάσεις υλοποίησης του µοντέλου είναι :
Καταγραφή της ∆οµής του Συστήµατος, µε έµφαση στις διαδικασίες
κλειδιά, από τις οποίες και θα κριθεί η επιτυχία της εγκατάστασης.
∆ηµιουργία του πρωτότυπου στο συντοµότερο δυνατό χρόνο
Επίδειξη στους χρήστες από την οµάδα υλοποίησης των βασικών λειτουργιών και
ολοκλήρωση των βασικών λειτουργιών µε βάσει τις προτάσεις των χρηστών,
µέσα σε µία διαδικασία ελεγχόµενων αναθεωρήσεων.
Ολοκλήρωση και των υπολοίπων διαδικασιών και παράδοση στους χρήστες
για τον τελικό έλεγχο.

∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση οι αναθεωρήσεις να οδηγήσουν σε αλλαγή της
φιλοσοφίας των εφαρµογών, δηλαδή των απαιτήσεων των χρηστών, κάτι που θα δείχνει
ελλιπή καταγραφή των απαιτήσεων σε προηγούµενα στάδια.
Ούτε και οι αναθεωρήσεις θα κρατήσουν έπ. άπειρο, αλλά ο αριθµός τους πρέπει να έχει
προσυµφωνηθεί, οι δε παρατηρήσεις των χρηστών πρέπει να είναι κατ' αρχήν επί της ουσίας και
σε δεύτερη φάση πάνω σε λεπτοµέρειες καλαισθησίας.
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4.7.6. Ολοκλήρωση Συστήµατος
Στο στάδιο αυτό ελέγχεται το σύνολο των εφαρµογών σε πραγµατικό περιβάλλον
λειτουργίας από τους χρήστες κλειδιά και η διόρθωση πιθανών λαθών. Γίνονται οι τελικές
βελτιώσεις σε θέµατα Ασφάλειας (ποιος χρήστης θα κάνει τι), Background processing
(ποιες διαδικασίες θα λειτουργούν δεσµεύοντας ένα τερµατικό και ποιες όχι) και
συντονισµού των διαφόρων λειτουργιών (Fine tuning) σε πραγµατικό περιβάλλον λειτουργίας.
Τέλος εκτυπώνεται η τεκµηρίωση για τους χρήστες (User Manuals) και τους διαχειριστές
του συστήµατος (System Manuals).
4.7.7 Ένταξη στην παραγωγική διαδικασία
Μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο του συστήµατος µπορεί να ξεκινήσει η ένταξη στην
παραγωγική διαδικασία.
Στο στάδιο αυτό οι χρήστες και οι χειριστές θα χρειαστούν τη µεγαλύτερη δυνατή βοήθεια
από την οµάδα υποστήριξης κυρίως, αλλά και τους συµβούλους υλοποίησης, ώστε να
ξεπεραστούν οι αρχικές απορίες για τη λειτουργία κάποιων διαδικασιών. Πρέπει να
χρησιµοποιηθούν
όλες
οι
δυνατότητες
των εφαρµογών, ώστε να αποκτηθεί η
µεγαλύτερη δυνατή εµπιστοσύνη από τους χρήστες στη σωστή λειτουργία των
προγραµµάτων.
Μετά την απόκτηση της εµπιστοσύνης από τους χρήστες κλειδιά θα ακολουθήσει η
εκπαίδευση και των υπολοίπων, από την οµάδα υποστήριξης σε συνεργασία µε τους χρήστες
κλειδιά, η ένταξη στην Παραγωγή, και η παραλαβή από τους χρήστες.
Και φυσικά αµέσως µετά θα αρχίσουν τα αιτήµατα για τις νέες ανάγκες λειτουργικές και
πληροφοριακές, καθ' όσον ένα σύστηµα Ο∆ΕΠ δεν είναι κάτι το στατικό αλλά ένας
ζωντανός οργανισµός ο οποίος αν του δοθούν οι βάσεις και η σωστή υποδοµή αναπτύσσεται
πολύ γρήγορα.
Η δε ανάπτυξή του αυτή είναι και το µέτρο εκτίµησης της επιτυχίας του, καθ' όσον η επιτυχία
οδηγεί σε ανάπτυξη ενώ η αποτυχία σε µαράζωµα.
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