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Το Μεγάλο Λάθος στην Οργάνωση
Ζ Βάζε ηεο νξγάλσζεο ζε κία ζύγρξνλε επηρείξεζε είλαη ε ζσζηή δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε
θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο πνπ εηζέξρεηαη ή δεκηνπξγείηαη ζε απηήλ. Σαλ άκεζν απνηέιεζκα
απηήο ηεο νξγάλσζεο είλαη ε γξήγνξε αλάθηεζε θαη όζν ην δπλαηόλ ν απηόκαηνο έιεγρνο θαη
δηαζηαύξσζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ θαζώο επίζεο ε βέιηηζηε παξαθνινύζεζε ησλ
ιεηηνπξγηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ κίαο επηρείξεζεο.
Ζ Οξγάλσζε κίαο Δηαηξείαο πξέπεη λα απνηειεί αξρηθά ην αληηθείκελν ζρεδηαζκνύ ζπλνιηθήο
ιύζεο γηα όιε ηελ Δηαηξεία θαη όρη εύξεζε ιύζεσλ ζε πξνβιήκαηα ησλ επηκέξσλ ηκεκάησλ.
Όιεο νη επηκέξνπο ιύζεηο ζα πξέπεη λα ζεσξνύληαη θαη λα ζρεδηάδνληαη ζαλ επέθηαζε κίαο
θεληξηθήο ιύζεο γηα ηελ νξγάλσζεο όιεο εηαηξείαο.
Πξέπεη λα δνύκε ινηπόλ ηελ νξγάλσζε ζαλ ηελ αλέξγεζε κίαο πνιπθαηνηθίαο, όπνπ ζρεδηάδεηαη
εμ νινθιήξνπ από ηελ αξρή ην ηη ζέινπκε θαη πσο ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε θαη κόλν ε
πινπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά από ηα ζεκέιηα πξνο ηνπο πάλσ νξόθνπο.
Σηελ Διιάδα δπζηπρώο πνιύ ζπρλά θαη δελ ππάξρεη θεληξηθόο ζρεδηαζκόο θαη μεθηλάκε από
δνξπθνξηθέο ιύζεηο πνπ δελ απνθέξνπλ ηα επηζπκεηά ζπλνιηθά νθέιε κε κεγάιν ιεηηνπξγηθό
θόζηνο. Δπίζεο θαη ην θόζηνο πινπνίεζεο ηέηνησλ έξγσλ ρσξίο ηνλ ζσζηό ζρεδηαζκό είλαη πάξα
πνιύ κεγάιν από όηη ζα έπξεπε λα είλαη. Απηό δηαπηζηώλεηαη ζπλήζσο κεηά από ιίγν ρξόλν
ιεηηνπξγίαο απηώλ ησλ ιύζεσλ. Πόζεο θνξέο αθνύκε ηειεπηαία γηα ιύζεηο ειεθηξνληθώλ
δηαδηθαζηώλ ζε εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ νύηε θεληξηθό πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα νύηε ζύζηεκα
ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο θαη δηαρείξηζεο εγγξάθσλ. Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθή ή
κε δεκηνπξγεί ζε πιεηνςεθία πιεξνθνξίεο/έγγξαθα ζε θπζηθή ή ειεθηξνληθή κνξθή. Δάλ δελ
έρνπκε εμαζθαιίζεη από πξηλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αξρεηνζέηεζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ/
εγγξάθσλ θαζώο επίζεο θαη ηελ γξήγνξε δηαρείξηζε απηώλ όπνηε ηηο ρξεηαζηνύκε, έρνπκε
απνηύρεη ζηελ νξγάλσζε καο.
Όζνλ αθνξά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δύν είλαη απηά πνπ απνηεινύλ ηνλ θνξκό ηεο
ζύγρξνλεο νξγάλσζεο. Γηα κεγάιεο Δηαηξείεο ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα (ERP)
πνπ θαιύπηεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηηο επηρείξεζεο θαη ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη
αξρεηνζέηεζεο Πιεξνθνξηώλ/Δγγξάθσλ (DMS). Σε κηθξόηεξεο εηαηξείεο κε απιέο δηαδηθαζίεο
παξαγσγήο αξθεί ην ινγηζηηθό ζύζηεκα θαη ην DMS. Γηα νηηδήπνηε όκσο είδνπο εηαηξείαο ην
ζεκέιην ηεο νξγάλσζεο απνηειεί ην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο θαη αξρεηνζέηεζεο
εγγξάθσλ.
Απηό ζα απνηειέζεη ηελ θεληξηθή ηξάπεδα πιεξνθνξηώλ θαη αζθαινύο αξρεηνζέηεζεο ζε
επίπεδν εγγξάθσλ (ειεθηξνληθώλ θαη κε) όισλ ησλ άιισλ ζπζηεκάησλ. Γελ κπνξνύκε λα
εηζάγνπκε ιύζεηο ρσξίο λα έρνπκε πξνβιέςεη ην πώο ζα δηαρεηξηζηνύκε ην πξντόλ απηώλ ησλ
ιύζεσλ πνπ ζηελ πιεηνςεθία έρεη ηελ κνξθή ελόο εγγξάθνπ.
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Όια ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα γηα ηξέμνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηη νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί,
πξέπεη λα ηξνθνδνηεζνύλ κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Όηαλ απηέο νη πιεξνθνξίεο
πξνέξρνληαη από έγγξαθα, ηόηε εάλ δελ έρνπκε κία θαηάιιειε ιύζε γηα ηελ κεηαθνξά απηώλ
ησλ πιεξνθνξηώλ από ην έγγξαθν ζην ζύζηεκα, όζν ην δπλαηόλ απηόκαηα, γξήγνξα θαη
αμηόπηζηα, ηόηε βάδνπκε ηξνρνπέδε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ
ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαη σο εθ ηνύηνπ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο.
Γηα παξάδεηγκα κέζα από έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα κπνξεί λα παξαθνινπζεί θάπνηνο άκεζα
ηηο παξαγγειίεο γηα έλα πξντόλ ηεο επηρείξεζεο. Δάλ απηέο νη παξαγγειίεο έξρνληαη κε ηελ
κνξθή θπζηθνύ εγγξάθνπ ηόηε εάλ ν ρξόλνο εηζαγσγήο ηεο παξαγγειίαο ζην ζύζηεκα
θαζπζηεξεί ρξνληθά ηόηε ε «άκεζε παξαθνινύζεζε» δελ είλαη θαη ηόζν άκεζε. Απηή ε
θαζπζηέξεζε κεγαιώλεη όζν κεγαιώλεη θαη ν όγθνο ησλ εγγξάθσλ. Ζ ιύζε ην λα έρνπκε
πνιινύο ππαιιήινπο γηα λα εηζάγνπλ ηηο πιεξνθνξίεο έγθαηξα ζην ζύζηεκα, ώζηε λα κπνξνύλ
επεμεξγαζζνύλ, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πνιινύο από ηνπο ζθνπνύο πνπ εηζάγακε έλα
ειεθηξνληθό ζύζηεκα ζηελ επηρείξεζε, δειαδή ηελ γξήγνξε επεμεξγαζία δηαδηθαζηώλ ηεο
επηρείξεζεο θαη κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ. Δπίζεο δεκηνπξγνύκε κε παξαγσγηθέο ζέζεηο
εξγαζίαο, θαζώο ε εηζαγσγή πιεξνθνξηώλ ζην ζύζηεκα δελ απνηειεί κέξνο ηεο παξαγσγηθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, όπσο επίζεο απμάλνπκε θαη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ππέξνγθα ζε
ζρέζε κε ηελ αύμεζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο (νη παξαγγειίεο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε). Αθόκε θαη
ειεθηξνληθά λα έξρνληαλ νη παξαγγειίεο, νπόηε ιύλνπκε ην πξόβιεκα ηεο γξήγνξεο εηζαγσγήο
ζην ζύζηεκα, ην ειεθηξνληθό έληππν ζα πξέπεη λα αξρεηνζεηεζεί ζαλ νληόηεηα γξήγνξα θαη κε
αζθάιεηα (κε δπλαηόηεηα αιινίσζεο), όπσο επίζεο θαη λα κπνξνύκε άκεζα λα ην αλαζύξνπκε
ζε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε έλαλ έιεγρν. Με αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ εγγξάθσλ
αθόκε θαη ειεθηξνληθώλ απμάλεηαη ζπλεπώο θαηά πνιύ ην δηαρεηξηζηηθό θόζηνο απηώλ ησλ
εγγξάθσλ.
Δπνκέλσο ε εηζαγσγή ελόο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αζθαιή αξρεηνζέηεζε, γξήγνξε
αλάθηεζε θαη αμηόπηζηε παξαθνινύζεζε ηνπ θύθινπ δσήο ελόο εγγξάθνπ είλαη κνλόδξνκνο.
Τα βαζηθά ζηάδηα γηα ηελ εηζαγσγή ελόο ηέηνηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα
δεκηνπξγήζεη ην ζσζηό ζεκέιην γηα ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο καο είλαη
1. Καηεγνξηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ ζε επίπεδν εγγξάθνπ θαη νξηζκόο ησλ πεδίσλ
ηεθκεξίσζεο απηώλ ησλ εγγξάθσλ πνπ δηαθηλνύληαη ζηελ επηρείξεζε.
2. Σρεδηαζκόο θπζηθώλ εγγξάθσλ γηα όζνλ ην δπλαηόλ απηόκαηεο ηεθκεξίσζεο κεηά από
ζάξσζε.
3. Σρεδηαζκόο απηόκαηεο ηεθκεξίσζεο θαη γηα ειεθηξνληθά έγγξαθα.
4. Γεκηνπξγία θεληξηθώλ Ζιεθηξνληθώλ Φαθέισλ θαη βαζκίδσλ αζθαιείαο απηώλ ζην
ζύζηεκα ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο θαη αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ.
5. Οξηζκόο ησλ επηκέξνπο πιεξνθνξηώλ ζε επίπεδν πεδίσλ (metadata) πνπ πεξηέρνληαη ζε
απηά ηα έγγξαθα θαη πνπ ζα ζειήζνπκε αξγόηεξα λα δηαρεηξηζηεί ην νινθιεξσκέλν ή ην
ινγηζηηθό πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα.
6. Σρεδηαζκόο ησλ ιεηηνπξγηθώλ δηαδηθαζηώλ ηεο επηρείξεζεο
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Έρνληαο πινπνηήζεη ηα παξαπάλσ ζηάδηα έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηελ ππνδνκή γηα ηελ γξήγνξε
θαη πνιύ κηθξόηεξνπ θόζηνπο εηζαγσγή ERP θαζώο επίζεο θαη ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθώλ
δηαδηθαζηώλ (Workflow System). Γηα λα ην επηηύρνπκε απηό ζα πξέπεη επίζεο ην ζύζηεκα
ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο πνπ ζα επηιέμνπκε λα έρεη κεγάιν βαζκό ελζσκάησζεο ζε άιια
ζπζηήκαηα γηα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη λα αληαιιάζεη εύθνια πιεξνθνξίεο κε απηά.
Τν ζύζηεκα DMS ζα απνηειέζεη ηελ θεληξηθή ηξάπεδα πιεξνθνξηώλ (ελεξγώλ θαη κε) όισλ
ησλ άιισλ ζπζηεκάησλ, νπόηε ζα έρνπκε έλαλ πιήξε έιεγρν ησλ δηαδηθαζηώλ , αζθαιή
δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ, εύθνιε δηαζηαύξσζε πιεξνθνξηώλ θαη πνιύ
ηαρύηεξε θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
Με εθηίκεζε
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