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Σσζηήμαηα Διατείριζης Γνώζης ζηην Ελλάδα
Σηελ ρώξα καο Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο Εγγξάθσλ έρνπλ κέρξη ηώξα ζε ιίγεο θαη εάλ
λαη κόλν ζε κεγάιεο εηαηξείεο εγθαηαζηαζεί. Σε ειάρηζηεο δε από απηέο ππάξρεη έλα
κόλν θεληξηθό δηαρεηξηζηηθό ζύζηεκα γηα όιεο ηηο αλάγθεο κίαο εηαηξείαο. Υπάξρνπλ
πεξηπηώζεηο κία εηαηξεία λα έρεη παξαπάλσ από έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ
ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα.
Η κε επξεία εηζαγσγή απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη απνηέιεζκα ηνπ κεγάινπ
θόζηνπο ηεο επέλδπζεο (θπξίσο ζαλ απνηέιεζκα κε ζσζηήο αλάιπζεο ζηελ βάζε
ελόο θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο) θαη κε ζσζηή γλώζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη
ησλ σθειεηώλ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ.
Η ύπαξμε ελόο ζπζηήκαηνο DocumentManagementSystem ζε κία εηαηξεία
βειηηζηνπνηεί πάξα πνιύ ηελ ππνδνκή ηεο θαη κεηώλεη παξάιιεια θαηά πνιύ ηα
θόζηε εηζαγσγήο νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ ERP. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν όια ηα
ζνβαξά θαη πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα Document Management System (DMS)
ελζσκαηώλνληαη πιήξσο ζε ζπζηήκαηα ERP, αθνύ απνηεινύλ ηελ ζσζηόηεξε
ππνδνκή ηξνθνδνζίαο εγγξάθσλ-πιεξνθνξηώλ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Επίζεο ηα
πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα DMS πξνζθέξνπλ ζήκεξα θαη δπλαηόηεηεο Workflow γηα
ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ δηαδηθαζηώλ.
Σηαηηζηηθά νη ππάιιεινη κίαο εηαηξείαο ζηελ δηάξθεηα κία δηαδηθαζίαο (Business
Processing) ρξεζηκνπνηνύλ 50 κε 80% ηνπ ρξόλνπ ηνπο γηα ηελ αλαδήηεζε κίαο
πιεξνθνξίαο πνπ ππάξρεη πάλσ ζε έγγξαθα (θπζηθά ή ειεθηξνληθά). Επηπιένλ
ππάξρνπλ θπζηθά έγγξαθα πνπ δηαρεηξίδνληαη ηαπηόρξνλα πνιιά ηκήκαηα. Απηό έρεη
ζαλ απνηέιεζκα πνιιά ηέηνηα έγγξαθα λα κνηξάδνληαη παξάιιεια κε ηελ κνξθή
θσηνηππίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα. Η δηαρείξηζε απηώλ ησλ εγγξάθσλ κε ηηο
ελδερόκελεο αιιαγέο ηνπο ή ε παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζε ηνπο είλαη ρξνλνβόξα
θαη θαηά ζπλέπηα ζπλδπάδεηαη κε πνιιά ιεηηνπξγηθά θόζηε.
Από ηελ ζηηγκή πνπ ζα εγθαηαζηαζεί έλα ζύζηεκα DMS ζε κία επηρείξεζε, κέρξη ην
80% ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη λα θάλεη κε ηελ ηξνθνδνζία ηνπ,
δειαδή κε ηελ εηζαγσγή ζην ζύζηεκα ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
έρνπκε ζρεδηάζεη λα δηαρεηξηζηνύκε. Απηό ζεκαίλεη όηη κε κηα ζσζηή αλάιπζε θαη
κε ηνλ ζρεδηαζκό ησλ εγγξάθσλ πνπ ζέινπκε λα δηαρεηξηζηνύκε , έηζη ώζηε λα είλαη
δπλαηή ε απηόκαηε εηζαγσγή απηώλ ζην ππάξρσλ ζύζηεκα, κεηώλνληαη δξακαηηθά
ηα παξαπάλσ ιεηηνπξγηθά θόζηε. Η κείσζε απηή κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη θάησ
από ην 20% ησλ ζπλνιηθώλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο DMS. Γηα απηόλ
ηνλ ιόγν καδί κε ηελ επηινγή ηεο ιύζεο ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα DMS, πξέπεη λα
επηιέγεηαη θαη ε ζσζηή ιύζε καδηθήο ςεθηνπνίεζεο θαη ηεθκεξίσζεο εγγξάθσλ
(Document Capturing ).
Η ιύζε απηή πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ηελ ζηξαηεγηθή δεκηνπξγίαο
κενηρικοποιημένων θόκβσλ κέζα ζε κία επηρείξεζε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ καδηθνύ
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όγθνπ ησλ εγγξάθσλ πνπ ζέινπκε λα δηαρεηξίδεηαη ην ζύζηεκα DMS. Τέηνηεο ιύζεηο
είλαη πνιύ επέιηθηεο ζε αιιαγέο θαη επεθηάζεηο, πξνζθέξνπλ πνιύ θαιή πνηόηεηα
εγγξάθσλ θαη έρνπλ κηθξό δηαρεηξηζηηθό θόζηνο ζρεηηθά κε άιιεο ιύζεηο. Επίζεο κία
ηέηνηα ιύζε κπνξεί λα θνζηνινγεζεί πνιύ πνηό γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα, κε
απνηέιεζκα λα κπνξεί κία επηρείξεζε λα απνθαζίζεη εύθνια λα πξαγκαηνπνηήζεη
εζσηεξηθά κε δηθά ηεο άηνκα ηελ ιύζε ή λα ηελ αγνξάζεη εμνινθιήξνπ κε ηελ κνξθή
ππεξεζίαο (Outsourcing) από εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο, ή λα κεηαπεδήζεη από ηελ κία
κνξθή ζηελ άιιε.
Σηελ ζεκεξηλή επνρή όπνπ ν αληαγσληζκόο κεγαιώλεη ζπλερώο, ε θαιύηεξε
εμππεξέηεζε Πειαηώλ θαη ε δεκηνπξγία επέιηθησλ επηρεηξήζεσλ κε παξάιιειε
κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ (όρη ζε βάξνο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο)
είλαη ζηόρνο θάζε εηαηξείαο, ε ζσζηή εηζαγσγή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ απνηειεί
κνλόδξνκν γηα ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ.
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