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                              Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία

     Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με τον Επιχειρηματικό 

σχεδιασμό Υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης πάνω σε έργα πληροφορικής ή ακόμη 

και  προγράμματα λογισμικών για την βιομηχανία αλλά και  για τον εμπορικό τομέα. 

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται  μια συνοπτική περιγραφή όλης της διαδικασίας την οποία 

ακολουθεί  εταιρείες  τέτοιου τύπου και  έπειτα γίνεται  μια αναλυτική περιγραφή 

όλης της διαδικασίας με υπόδειγμα την εταιρεία Μέγαsoft  πληροφορική Α.Ε.

      Ο σκοπός της παρούσας Πτυχιακής εργασίας είναι  η παρουσίαση του 

σχεδιασμού μιας επιχείρησης τεχνικής υποστήριξης που θα μας βοηθήσουν να 

απαντήσουμε σε πολλές ερωτήσεις  σχετικές  με τις  απαιτήσεις  του ιδιωτικού τομέα 

εργασίας και  κατά πόσο υπάρχει  εξέλιξη των επιχειρήσεων.  Όμως πέρα από αυτό 

τα θέματα που πρόκειται  να αναλυθούν θα μας βοηθήσουν και  πρώτο και  κύριο 

εμένα να δω στην πράξη και  όλα αυτά που διδασκόμασταν τα 8 εξάμηνα σπουδών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον επιβλέποντα αυτής της 

εργασίας καθηγητή Νικόλαο Καρανάσιο για την συνεχή βοηθεια,  παρότρυνση 

καθώς και  τις  επισημάνσεις  του σε κάθε στάδιο περάτωσης αυτής της δουλειάς. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το ίδρυμα για τις  διευκολύνσεις  που έκανε στους 

σπουδαστές και  συγκεκριμένα για το τμήμα δανειστικής βιβλιοθήκης.

Ακόμη, θέλω να ευχαριστήσω την Μέγαsoft  πληροφορική Α.Ε.  ,τους συνεργάτες 

μου αλλά και  τους  ιδιοκτήτες της για την βοήθεια που μου προσέφεραν για την 

αποπεράτωση της πτυχιακής εργασίας και  γενικά για την σωστή συνεργασία των 

ετών που βρίσκομαι σε αυτή.  Τέλος θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για 

όλη τους την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια που μου στάθηκαν όλα αυτά τα 

χρόνια και  ότι  χάρη σε αυτούς και  στην προσπάθεια τους βρίσκομαι στην 

ευχάριστη αυτή στιγμή περάτωσης των σπουδών μου.

                                                                           Σέρρες,  Οκτώβριος  2004 

                                                                           Δημήτρης Λαμπάκης 
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                                           Περίληψη

           Στο πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακή αυτής εργασίας αναπτύσσεται 

θεωρητικά ο επιχειρησιακός σχεδιασμός μιας επιχείρησης υποστήριξης 

μηχανογραφικών συστημάτων σε επιχειρήσεις  αλλά και  οργανισμούς.  Ακόμη 

αναφέρονται  ορισμοί  της μηχανογράφησης και  για ποιο λόγω υπήρχε η ανάγκη 

της δημιουργίας της μηχανογράφησης και  ανάπτυξη των τομέων αυτής.

           Στο δεύτερο κεφάλαιο  συνεχίζει  να γίνεται  θεωρητική αναφορά στον 

επιχειρησιακό σχεδιασμό των επιχειρήσεων αναφερόμενος για τις  μεθοδολογίες 

ανάθεσης έργων και  ακόμη για τους ρόλους  των manager , συμβούλων και  του 

τμήματος υποστήριξης μηχανογράφησης.

        Στο τρίτο κεφάλαιο ξεκινά με την συνέντευξη του Διευθύνοντα σύμβουλου 

της Μέγαsoft  πληροφορική Α.Ε.  ο οποίος μιλά για την εταιρεία και  για τους 

στόχους της.  Συνεχίζοντας με το ιστορικό της εταιρείας και  με το 

οργανόγραμμα της Μέγαsoft  πληροφορική Α.Ε.  ,επίσης γίνεται  αναφορά πάνω 

στην εσωτερική επικοινωνία της εταιρείας ,  για την εκπαίδευση των υπαλλήλων 

με βάση ποια κριτήρια.  Ακόμη αναφέρεται  η ιχνηλασιμότητα και  η μέθοδος 

δημιουργίας νέων προϊόντων για την εταιρεία και  την αγορά.  Έπειτα μιλάει  για 

την εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση των προϊόντων ,  για τα 

παράπονα των πελατών και  τον έλεγχο ικανοποίησης τους.  Τέλος γίνεται 

αναφορά στην διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων ποιότητας για όλα τα τμήματα 

της εταιρείας.

        Στο Τέταρτο και  Πέμπτο κεφάλαιο κάνει  την παρουσίαση του 

προγράμματος ελέγχου των μηνυμάτων για την εταιρεία,  το οποίο εξυπηρετεί 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων  και  τελευταία γίνεται  μια εξαγωγή 

συμπερασμάτων.
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                                            Εισαγωγή

Από το 1980 και  μετά ,δηλαδή από τότε που εμφανίστηκε η μηχανογράφηση 

ευρέως στην Ελλάδα,  πολλές επιχειρήσεις  (δημόσιες και  ιδιωτικές)   αλλά και 

οργανισμοί  χρησιμοποιήσανε την μηχανογράφηση ως μέσω διαχείρισης των 

πληροφοριών στην επιχείρηση τους παρά το μεγάλο κόστος  που είχανε οι  συσκευές 

ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Μετά όμως την μεγάλη αύξηση των πληροφοριών,  των 

απαιτήσεων,  των προβλημάτων των μηχανογραφικών συστημάτων αλλά και  των 

αναγκών που συνεχώς προέκυπταν χρόνο με το χρόνο δημιουργήθηκαν 

επιχειρήσεις,  εταιρίες  οπού βασικός τους στόχος ήταν δημιουργία μηχανογραφικών 

συστημάτων προς επίλυση των αναγκών της κάθε εταιρείας και  μαζί  με αυτές 

δημιουργήθηκε και  το τμήμα υποστήριξης το οποίο σαν μέλημα του είχε την 

επίβλεψη του συστήματος αυτού,  την εκπαίδευση των χρηστών,  την καταγραφή 

των αναγκών της επιχείρησης του κάθε πελάτη.  Καθώς όμως οι  διεργασίες των 

εταιρειών αυξανότανε και  μαζί  τους και  οι  ανάγκες της  με αποτέλεσμα να ζητούν 

καλύτερες,  σωστότερες,  ευκολότερες  ,  άμεσες και  αποτελεσματικότερες  λύσεις 

δημιουργήθηκαν  ανάγκες στις  υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης  του καλύτερου 

επιχειρηματικού σχεδιασμού,  στην καλύτερη οργάνωση της Υπηρεσίας ,στην 

αποτελεσματικότητας,  άμεση-αποτελεσματική-γρήγορη εξυπηρέτηση του πελάτη .

Κατά το πέρασμα των ετών οι  ανάγκες αυτών των εταιρειών εξελισσόταν με 

ραγδαίους ρυθμούς με αποτέλεσμα να υπάρχει  σημαντικός ανταγωνισμός μεταξύ 

παλαιών αλλά και  νέων εταιρειών  τεχνικής υποστήριξης οδηγώντας αυτές στην συνεχή 

ενημέρωση για την πληροφορική, την αλλαγή νόμων περί φορολογίας, την συνεχή 

εκπαίδευση του πρωσοπικού κ.τ.λ.

Η οργάνωση της Πτυχιακής μου εργασίας έγινε αρχικά συλλέγοντας υλικό από την 

βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Σερρών για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων 

μηχανογράφησης. Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν να συλλέγω συνεχώς στοιχεία από την 

εταιρεία( στην οποία μάλιστα εργάζομαι από την 01/06/02 ) για την οργάνωση τους, για 

τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς, για την προσέγγιση των πελατών της και γενικά από 

όλους τους τομείς από τους οποίους απαρτίζεται η εταιρεία. Μετά από την συλλογή 

στοιχείων υπήρξε η συγκέντρωση της πρωτογενής πληροφορίας για το διαχωρισμό αυτών . 

Έπειτα ο χωρισμός σε κεφάλαια της εργασίας βάση την συλλογή της ύλης και ακόμη των 

όσων πραγμάτων έχω διδαχτεί από την εταιρεία αυτή. Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν η 
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τακτοποίηση της ύλης στα κεφάλαια και τέλος η διαμόρφωση της οπτικής μορφής της 

πτυχιακής εργασίας.

Θα πρέπει να επισημάνω το γεγονός ότι σε όλη την πτυχιακή εργασία υπάρχουν κάποιοι 

όροι της πληροφορικής και ότι οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν για αυτή είναι ότι θα έπρεπε 

να εμπλακώ- να μάθω πολλούς ορούς της πληροφορικής και γενικά ότι για να μάθω όλη την 

διαδικασία αυτής της επιχείρησης χρειάστηκε γύρω στα 2 χρόνια και κάποιοι θα λέγανε ότι 

δεν φθάνουν.

Σχετικές εργασίες μου για ένα παραπλήσιο θέμα είναι η << Υποστήριξη Λογισμικού για 

επιχειρήσεις>>  οπού παραδόθηκε στον καθηγητή μου Νικόλαο Καρανάσιο κατά την 

διάρκεια των σπουδών μου στο Έβδομο Εξάμηνο Σπουδών στο μάθημα του σεμιναρίου και 

της οποίας η παρουσίαση έγινε σε συσπουδαστές κατά την διάρκεια του μαθήματος.
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          1 Κεφάλαιο
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1.1 Ορισμοί Μηχανογράφησης

1      ο ς        ορισμός             Μηχανογράφησης  

Μηχανογράφηση καλείται  η Οργάνωση μιας επιχείρησης με την χρήση Η/Υ και 

προγραμμάτων για την επεξεργασία – ανάγνωση, σύγκριση,  ενημέρωση κ.λ.π.  – 

πληροφοριών και  την απεικόνιση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας.

2      ο ς        ορισμός             Μηχανογράφησης  

Μηχανογράφηση ονομάζεται  η χρησιμοποίηση αυτόματων μηχανών για 

υπολογισμούς,  ταξινομήσεις ,  στατιστικά δεδομένα κτλ.

1      ο ς        ορισμός             Υποστήριξης μηχανογράφησης   

Υποστήριξη μηχανογράφησης ονομάζεται  ένας από τους  τομείς  της 

μηχανογράφησης ο οποίος καλείται  να αναβαθμίζει,  να συντηρεί ,  να ενημερώνει 

για αλλαγές,  να επιλύει  προβλήματα  της μηχανογράφησης κ.λ.π.  

2  ος   ορισμός     Υποστήριξης μηχανογράφησης   

Υποστήριξη λογισμικού για τις  επιχειρήσεις  ονομάζεται  ένας από τους  τομείς  της 

υποστήριξης της μηχανογραφήσεις  ο οποίος ασχολείται  μόνο με το λογισμικό της 

επιχείρησης (προγράμματα).

1.02   Ανάγκες που δημιούργησαν την μηχανογράφηση

Η δραστηριότητα μιας εταιρείας,  ενός οργανισμού,  μιας επιχείρησης αποτελείται 

από τα γεγονότα των οποίων η καταγραφή μας δίνει  τις  πρωτογενείς  πληροφορίες. 

εξαιτίας  όμως της συνεχούς  αυξήσεως του όγκου των εργασιών και  τις 

αλληλοσυνδέσεις  των δραστηριοτήτων,  έχουμε μια τρομακτική αύξηση 

πρωτογενών πληροφοριών .
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  Συγχρόνως η αλλαγή του μεγέθους των οργανισμών ή των επιχειρήσεων,  τόσο 

απομάκρινε τους διευθυντές  από τα γεγονότα όσο και  οδήγησε στην δημιουργία 

διάφορων διοικητικών επιπέδων με ιδιαίτερες ανάγκες σε πληροφορίες.

   Από τα παρακάτω προκύπτει  ότι  απαιτείται  η δημιουργία ενός κατάλληλου και 

αποδοτικού συστήματος το οποίο θα επιλέγει  και  μορφοποιεί  της πληροφορίες που 

εισρέουν σε μια εταιρεία,  επιχείρηση.

    Δηλαδή δημιουργείται  η ανάγκη για την γρήγορη και  σωστή επεξεργασία 

(συλλογή,  κατάταξη,  σύνδεση,  ταξινόμηση, ανακεφαλαίωση)  πληροφοριών ώστε 

να παρέχονται  έγκαιρα με το μικρότερο κόστος και  με την εύληπτη μορφή σε 

όσους είναι  απαραίτητες ή και  χρήσιμες για διεκπεραιώσει  του έργου τους,  το 

οποίο μπορεί  να είναι  <<συναλλακτικό>>,  <<ελεγκτικό>> ή << λήψη αποφάσεως 

με γενικότερες επιπτώσεις  >> .

   Αυτή την ανάγκη ήρθε και  κάλυψε η μηχανογράφηση και  συνεπώς μαζί  της ο 

τομέας της υποστήριξης της μηχανογράφησης που είναι  ένας από τους 

σημαντικότερους  τομείς  αυτής για λόγω ότι  είναι  υπεύθυνοι  για την λειτουργία 

του μηχανογραφικού συστήματος,  για την εξυπηρέτηση των πελατών,  για το 

προφίλ της εταιρείας που δείχνουν στους  πελάτες ,για την κάλυψη αναγκών 

κάποιας επιχείρησης ή οργανισμού κτλ.

1.03   Τομείς μηχανογράφησης

Οι Τομείς  μηχανογράφησης μιας επιχείρησης είναι:

i .  Hardware

i i .  Software

i ii .  Δίκτυα

iv. Υποστήριξης

     --  Hardware

     --  Software

     --  Δίκτυα

i. Hardware είναι  οτιδήποτε υλικό υπάρχει  σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή 

δηλαδή τα υλικά από τα οποία αποτελείται  για παράδειγμα ο σκληρός 

δίσκος  που χρησιμεύει  στην αποθήκευση των στοιχείων,  στο να ξεκινά 

το λογισμικό εγκατάστασης   ανήκει  στην κατηγορία των Hardware
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ii.  Software είναι  αυλό λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικών υπολογιστών 

το οποίο χρησιμεύει  στην διαχείριση πρωτογενών πληροφοριών τα οποία 

εκλαμβάνει  η επιχείρηση κατά την διαδικασία των διεργασιών της.

iii. Δίκτυο είναι  η σύνδεση αρκετών ηλεκτρονικών υπολογιστών μαζί  μέσω 

καλωδίου ,μέσω κεραιών(ασύρματο δίκτυο),  μέσω τηλεφωνικών 

γραμμών.

iv. Υποστήριξη είναι  αυτή η οποία υπάρχει  σε κάθε επιχείρηση 

μηχανογράφησης και  η οποία καλείται  να καλύπτει  τυχόν προβλήματα σε 

ένα από τους τρεις  παραπάνω τομείς ,  σε σημείο που πλέον μεγάλες 

επιχειρήσεις  και  οργανισμοί  έχουν δικό τους  τμήμα μηχανογράφησης 

αλλά και  υποστήριξης

1.04 Η μηχανογράφηση πάνω στην Επιχείρηση

   Η εταιρεία έχει  παρά πολλούς τομείς  τους οποίους θα πρέπει  να ελέγχει  και  να 

παίρνει  κάποιες αποφάσεις  για αυτούς,  εκεί  παίρνει  θέση η μηχανογράφηση της 

οποίας έργο είναι  η επεξεργασία των πληροφοριών για την μελέτη αυτών και  για 

την καλύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων.

 

  Το παρακάτω σχήμα (1) απεικονίζει  τους τομείς  μιας επιχείρησης :
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Τομείς  μιας Επιχείρησης:

1. πρόβλεψη των πωλήσεων της επιχείρησης

2. προγραμματισμός της παραγωγής της επιχείρησης

3. προγραμματισμός αγορών

4. αγορές Α’ Υλών

5. έλεγχος και  παρακολούθηση αποθεμάτων

6. λογαριασμοί πληρωτέοι  της επιχείρησης

7. έλεγχος παραγωγής

8. μισθοδοσία

9. κοστολόγηση

10. παραγγελίες πελατών της επιχείρησης

11. τιμολόγηση

12. λογαριασμοί εισπρακτέοι  της επιχείρησης
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13. στατιστικές πωλήσεων

14. γενική λογιστική και  οικονομικός προγραμματισμός

λειτουργώντας σύμφωνα με την μηχανογράφηση η γενική διεύθυνση της 

επιχείρησης θα μπορεί   κάθε στιγμή και  ανά πάσα στιγμή να βλέπει  την πρόοδο 

της επιχείρησης,  τις  πωλήσεις ,  τις  αγορές,  το κόστος,  το προσωπικό και  να βγάζει 

στατιστικά δεδομένα τα οποία θα μπορούνε να τον βοηθήσουνε στην εξαγωγή 

κάποιων συμπερασμάτων αλλά και  αποφάσεων για το μέλλον της επιχείρησης.

Το παρακάτω σχήμα (2) απεικονίζει  την λειτουργία της μηχανογράφησης προς 

όφελος της διοίκησης:

στο σχήμα (2) βλέπουμε πως η μηχανογράφηση συλλέγει από τους παρακάτω τομείς τις 

πληροφορίες, όπου τις συλλέγει σε μια τράπεζα πληροφοριών και έπειτα τις <<μοιράζει>> 

στις διευθύνσεις και συνεπάγεται στην γενική διεύθυνση.
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          2 Κεφάλαιο
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2.1 Μεθοδολογία έργου εισαγωγής της μηχανογράφησης σε μία επιχείρηση

Σύμφωνα με μια μεθοδολογία αποδεκτή τόσο για την θεωρητική όσο και  για την 

πρακτική της σημασίας,  ένα έργο εισαγωγής της μηχανογραφήσεως σε ένα 

οργανισμό,  μια εταιρεία,  μια επιχείρηση,  μια εταιρεία αποτελείται  από τις  εξής 

επιμέρους φάσεις:

Α.   προδιαγνωστική μελέτη

Β.   ανάθεση μελέτης

Γ.    μελέτη του συστήματος

1. απεικόνιση παρούσης κατάστασης 

2. προσδιορισμός απαιτήσεων και  περιοριστικών παραγόντων

3. γενικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστήματος

Δ.   προσδιορισμός του hardware και  του software  που απαιτείται  για την 

υποστήριξη του συστήματος

Ε.   διενέργεια διαγωνισμού και  επιλογή προμηθευτή και  συστήματος

στ.   λεπτομερειακή μηχανογραφική ανάλυση και  ο προσδιορισμός αυτών είναι:

     πρωτογενών παραστατικών

       καταστάσεων

       αρχείων

       κανόνων επεξεργασίας

       προδιαγραφών των προγραμμάτων

ζ.    προγραμματισμός,  είναι:

       σύνταξη

       μετάφραση

       έλεγχος προγραμμάτων

η.   προετοιμασία της εγκαταστάσεως και  της λειτουργίας του νέου συστήματος, 

είναι  :

       διαμόρφωση χώρων

       εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού

       μετατροπή αρχείων

       μετατροπή διαδικασιών

θ.   επιλογή και  εκπαίδευση του προσωπικού

ι.   παράλληλη λειτουργία του παλιού και  του νέου συστήματος 

ια.  Λειτουργία του νέου συστήματος

ιβ.  Συνεχής έλεγχος και  βελτίωση του συστήματος
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2.2 Μεθοδολογία ενός έργου μηχανογράφησης από την πλευρά της  

Μηχανογραφικής Εταιρείας.

Α. Γνωριμία με τον πελάτη.

Β.  Μελέτη του συστήματος

4. απεικόνιση παρούσης κατάστασης 

5. προσδιορισμός απαιτήσεων και  περιοριστικών παραγόντων

6. γενικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστήματος

Γ.  Καταγραφή αναγκών

Δ. Δημιουργία μελέτης στην οποία θα γίνεται  ανάλυση του έργου και  στην οποία 

θα αναγράφεται  η κάθε λύση για την κάθε ανάγκη και  πως το αντιμετωπίζει  το 

μηχανογραφικό σύστημα της.  Ακόμη γίνεται  προσδιορισμός του hardware και  του 

software  που απαιτείται  για την υποστήριξη του συστήματος  και  αναγράφεται  το 

κόστος.

Ε.    Συμμετοχή στο διαγωνισμό ανάθεσης τους έργου

Εφόσον γίνει  η ανάθεση του έργου στην εταιρεία τότε ακολουθεί  το επόμενο 

στάδιο στο οποίο είναι:

στ.   λεπτομερειακή μηχανογραφική ανάλυση και  ο προσδιορισμός αυτών είναι:

     πρωτογενών παραστατικών

       καταστάσεων

       αρχείων

       κανόνων επεξεργασίας

       προδιαγραφών των προγραμμάτων

ζ.    προγραμματισμός,  είναι:

       σύνταξη

       μετάφραση

       έλεγχος προγραμμάτων

η.   προετοιμασία της εγκαταστάσεως και  της λειτουργίας του νέου συστήματος, 

είναι  :

       διαμόρφωση χώρων

       εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού

       μετατροπή αρχείων

       μετατροπή διαδικασιών

θ.   εκπαίδευση του προσωπικού
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ι .  Λειτουργία του νέου συστήματος

ια.  Συνεχής έλεγχος και  βελτίωση του συστήματος

2.03 Ο Ρόλος του Τμήματος Υποστήριξης

ο τομέας της μηχανογραφείς  είναι  αρκετά μεγάλος με αποτέλεσμα και  το τμήμα 

υποστήριξης για την μηχανογράφηση να είναι  συνεπώς μεγάλο ώστε να μπορεί  να 

καλύπτει  ανάγκες της μηχανογράφησης.  Όπως ανέφερα παραπάνω ο τομέας 

υποστήριξης μηχανογραφικών συστημάτων για επιχείρησης ανήκει  στο τμήμα 

υποστήριξης της μηχανογράφησης.  

Ο οποίος αναλαμβάνει  και  έχει  ως έργο την διεκπεραίωση των παρακάτω 

λειτουργιών:

1. έλεγχος και  μελέτη της μηχανογράφησης που υπάρχει  ήδη στην επιχείρηση

2. ενημέρωση για της αλλαγές και της διορθώσεις που θα πρέπει να  γίνουν ώστε το 

μηχανογραφικό σύστημα  να μπορεί να λειτουργεί σωστά

3. εγκατάσταση λογισμικού στην επιχείρηση

4. μεταφορά αρχείων του παλιού μηχανογραφικού συστήματος στο νέο με 

σκοπό την διατήρηση των στοιχείων και  των πληροφοριών.

5. δημιουργία μεθόδων φύλαξης στοιχείων (backup)

6. εκπαίδευση

- στον υπεύθυνο της μηχανογράφησης της επιχείρησης

- σε χρηστές του μηχανογραφικού συστήματος

- σε απλούς χρηστές 

- στον γενικό διευθυντή

        (σε περίπτωση που επιχείρηση είναι  μια μικρομεσαία τότε γίνεται  μια 

εκπαίδευση χρηστή)

7. συνεργασία με τον οικονομικό διευθυντή ή με υπεύθυνους  του 

λογιστηρίου(σε περίπτωση που επιχείρηση είναι  μια μικρομεσαία τότε 

γίνεται  με το λογιστή του ιδιοκτήτη) ώστε να μπορεί  να γίνει  η μεταφορά 

των στοιχείων στη λογιστική.

8. αναβάθμιση του προγράμματος με βάση κάποιες νέες εκδόσεις

9. διόρθωση κάποιων προβλημάτων λόγω κάποιων δυσλειτουργιών του 

προγράμματος
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10. διόρθωση κάποιων προβλημάτων λόγω κακού χειρισμού του χρηστή

11. ενημέρωση του υπεύθυνου της μηχανογράφησης για τις  τυχόν αλλαγές που 

έχουν γίνει  στο πρόγραμμα

12. δημιουργία κάποιων νέων εκτυπώσεων(εκτύπωση ονομάζεται  μια μέθοδος 

παρουσίασης κάποιων δεδομένων μέσω του προγράμματος) για την 

καλύτερη και  ευκολότερη χρησιμοποιήσει  του προγράμματος

13. να ανακαλύπτει  κάποια back των προγραμμάτων τις  επιχειρήσεις  ώστε να 

διορθώνονται  πριν φθάσει  στα χέρια του πελάτη

14. να ερευνά για καλύτερες  μεθόδους στο πρόγραμμα για την ευκολότερη 

χρήση του προγράμματος

15. συνεχώς να ενημερώνεται  από την ανάπτυξη για τυχόν προβλήματα.  κ.λ.π

2.04 Ο ρόλος του συμβούλου μηχανογράφησης

Ο ρόλος του συμβούλου μέσα στην υποστήριξη λογισμικού είναι :

Α.  επί τοπίο έλεγχο για τυχόν προβλήματα που υπάρχουν 

Β.  ετήσιες επισκέψεις συντήρησης λογισμικού

Γ. έλεγχος μηχανογράφησης κάποιου νέου πελάτη

Δ. προετοιμασία της επιχείρησης για την εγκατάσταση του λογισμικού

Ε. εγκατάσταση λογισμικού

Στ. εύρεση λύσης φύλαξης αρχείων  του προγράμματος

Ζ. εκπαίδευση 

      -- του υπεύθυνου μηχανογράφησης  

      -- των στελεχών της επιχείρησης ή χρηστών

      -- των καταχωρητών

Η. μεταφορά των στοιχείων από το παλιό στο νέο λογισμικό της επιχείρησης 

Θ. δημιουργία των παραστατικών

Ι. δημιουργία εκτυπώσεων

Ία. έλεγχος προγραμμάτων  για τυχόν δυσλειτουργίες

Ιβ. ανεύρεση εύκολων τρόπων λειτουργίας του προγράμματος για το χρηστή

Ιγ. Έλεγχος νέων εκδόσεων στο κάθε πρόγραμμα για τυχόν λάθη

Ιδ. Ανάλυση του συστήματος της επιχείρησης

Ιε. Καταγραφή Αναγκών της επιχείρησης

Ιστ. Δημιουργία μελέτης για την επιχείρηση αυτή

Ιζ. Αναφορά  στον διευθύνων σύμβουλο
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Ιη. Είναι Υπεύθυνος για το κομμάτι ευχαριστημένος πελάτης

Υποχρέωση ακόμη  του συμβούλου είναι η καταχώρηση των εργασιών του μέσα στο 

πρόγραμμα.

2.05  Απαιτήσεις γνώσεων για την εργασία στην υποστήριξη μηχανογράφησης

 

οι  απαραίτητες γνώσεις  που θα πρέπει  να έχει  κάποιος ώστε να μπορεί  να κάνει 

υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος για τις  επιχείρησης είναι:

α.  γνώση οργανωτικών και  μηχανογραφικών μεθόδων

β.  ανθρώπους που θα συμμετέχουν με ενθουσιασμό και  θα έχουν 

συνειδητοποιήσει  το τι  ζητούν και  τι  πρέπει  να περιμένουν από τη 

μηχανογράφηση

γ.  γνώσεις  χειρισμού εμπορικών προγραμμάτων

δ.  γνώσεις  περί  των αναγκών των επιχειρήσεων και  της λειτουργίας αυτών,  π.χ. 

(να γνωρίζει  μερικά πράγματα περί  μισθοδοσίας ,όπως για την απδ κτλ)

ε.  γνώσεις  χειρισμού των windows

στ.  κάποια πιστοποίηση όπως 

     -  MCP (Microsoft  cert i fied professional)

-          -   MCDB (Microsoft  cert i fied database administrator)

- MCSA (Microsoft  cert if ied Systems  administrator)

         -   MCSD (Microsoft  cert i fied solut ion developer)

         -   MCSE (Microsoft  cert if ied System engineer)

         -   MCT   (Microsoft  certi f ied Trainer)

         -   Sun Microsystems

         -   CISCO

         -   IBM

          -  ECDL

          -  CAMBRIDGE

     ζ .  γνώσεις  από βάσεις  δεδομένων

     η .  γνώσεις  περί  ms-dos

     θ .  γνώσεις  από hardware

     ι .  γνώσεις  προγραμμάτων όπως crystal  report  που χρησιμοποιείται  από τις 

εταιρείες  λογισμικού κτλ
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Το παρακάτω σχήμα (3) 

μας δείχνει το οργανόγραμμα μιας μικρής επιχείρησης κατασκευής, υποστήριξης, πωλήσεις 

μηχανογραφικών συστημάτων και στην οποία βάλλεται το τμήμα υποστήριξης από παντού 

και το οποίο είναι το κυριότερο τμήμα για την κάθε επιχείρηση λογισμικού.

Το Τμήμα υποστήριξης  είναι αυτό που δέχεται τα μηνύματα για κάθε τι πρόβλημα υπάρχει 

περί του λογισμικού, οι τρόποι λήψης το μηνυμάτων  είναι:

1. τηλεφωνικά

2. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

3. με fax

4. μέσω internet (καταχώρηση προβλημάτων σε μια ιστοσελίδα την οποία ελέγχει πολύ 

συχνά το τμήμα υποστήριξης

5. επί τόπος έλεγχος προβλημάτων
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οι τρόποι εξυπηρέτησης του πελάτη από το τμήμα υποστήριξης  είναι :

1. τηλεφωνικά

2. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

3. με fax

μέσω internet

4. επιτόπιος έλεγχος

5. σύνδεση μέσω γραμμών internet

6. Αποστόλη νέων εκδόσεων με cd (με courier)

2.06  Ο ρόλος του  υπεύθυνου πωλήσεων

Ο υπεύθυνος πωλήσεων άσχετα με τι  τίτλο φέρει  είναι  εκείνος ο οποίος έχει  την 

ευθύνη των πωλήσεων .  είναι  ο άνθρωπος που πρέπει  να γνωρίζει  την 

οικονομική κατάσταση και  την οικονομική ροή (cash-flow) της επιχείρησης ,τις 

δυνατότητες για πίστωση προς την πελατεία,  καθώς και  τα λοιπά οικονομικά 

μεγέθη της επιχείρησης.  Ο ρόλος του είναι  καθοριστικός για την επιτυχία των 

πωλήσεων.  Εκτός  των όσων προανέφερα,  πρέπει  να έχει  επίσης πλήρη εικόνα :

Της ‘‘πολιτικής’’  της Εταιρείας

Των αγοραστικών δυνατοτήτων της επιχείρησης (πρώτες ύλες,  ημικατεργασμένα 

προϊόντα ,προϊόντα στην τελική μορφή τους).

Την παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης.

Των προβλημάτων του προσωπικού και  ειδικότερα των πωλητών αν πράγματι 

επιθυμεί  να είναι  αποτελεσματικός στο να αυξήσει  τις  πωλήσεις ,  οι  όποιες κατ’ 

επέκταση,  αφ’ ενός αυξάνουν τα κέρδη,  κι  αφ’ ετέρου εξασφαλίζουν την 

επιβίωση της επιχείρησης σε μια εποχή σκληρού ανταγωνισμού.  Κατά συνέπεια 

ο υπεύθυνος πωλήσεων οφείλει  να είναι  ‘‘πολύπλευρος’’,  και  μάλιστα κάποιες 

πλευρές της επαγγελματικής του αξιοσύνης να είναι  τόσο σημαντικές  που να 

μην μπορεί  κανείς  να πει ,  ποια είναι  σημαντικότερη της άλλης.

2.07 Παράγοντες που καθορίζουν τις δραστηριότητες του υπεύθυνου 

πωλήσεων 

Παράγοντες που καθορίζουν τις  δραστηριότητες του υπεύθυνου πωλήσεων είναι 

οι  εξής:

• Το αντικείμενο της επιχείρησης
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• Το μέγεθος της επιχείρησης

• Η φύση των προϊόντων ή των υπηρεσιών

• Η δραστηριότητα της επιχείρησης ,τοπική ή εθνική.

• Το μέγεθος του δικτυού πωλητών.

• Το εποχιακό ή μη των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης

• Οι οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης

2.08 Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ‘‘ΠΡΟΦΙΛ’’ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΟΙ Σημαντικότερες δραστηριότητες του υπεύθυνου πωλήσεων,  χωρίς να 

λαμβάνεται  υπ’ όψη η ιεράρχηση τους ,  γιατί  αυτό επαφίεται  στην κρίση του 

κάθε αναγνώστη,  θα μπορούσαν να είναι  :

• Ανάλυση των αγορών.

• Μακροχρόνιος σχεδιασμός των δραστηριοτήτων.

• Έρευνα της αγοράς.

• Προϋπολογισμός των δαπανών.

• Πρόβλεψη των πωλήσεων.

• Καθορισμός της ‘‘πολιτικής’’  των πωλήσεων.

• Στρατολόγηση και  Επιλογή των πωλητών.

• Καθορισμός γεωγραφικής δραστηριότητας των πωλητών κατά περιοχές.

• Έλεγχος /  Επίβλεψη των πωλητών.

• Συνέδρια,  οργάνωση Διαγωνισμού πωλήσεων.

• Αποτελεσματική αλληλογραφία(ιδίως με την πελατεία).

• Υποκίνηση των πωλητών.

• Καλή συνεργασία με τις  άλλες υπηρεσίες (Διευθύνσεις)  της εταιρείας.

• Εγγραφή Εγχειριδίου πωλητών (καθήκοντα ,υποχρεώσεις  αρμοδιότητες 

και  δικαιώματα).

• Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων σχέσεων της 

Επιχειρήσεις.

• Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής καμπάνιας.

• Εκπαίδευση των πωλητών και  λοιπού πρωσοπικού της διεύθυνσης.

• Εκθέσεις  και  αναφορές προς τη διοίκηση.
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• Σύνταξη και  επίβλεψη ενημερωτικού δελτίου πωλητών.

• Γνώση των προς πώληση προϊόντων.

• Ταχυδρομική διαφήμιση.

• Προώθηση των πωλήσεων.

• Τρόποι διανομής πέραν εκείνου των πωλητών.

• Ικανότητα διαπραγμάτευσης.

• Καθορισμός τιμών πωλήσεων.

• Έλεγχος του κέρδους  κατά γεωγραφική περιοχή.

• Ικανότητα επικοινωνίας.

Το προφίλ /  περιγραφή εργασίας λαμβάνει  υπ’ όψη τις  δραστηριότητες ενός 

υπεύθυνου πωλήσεων μίας μεσαίας επιχείρησης .  αν η επιχείρηση είναι  πολύ 

μικρή ,  πολλές  από αυτές τις  δραστηριότητες δεν θα μπορέσουμε να τις 

΄΄επισημάνουμε΄΄.  Αντίθετα σε μια μεγάλη επιχειρηματική μονάδα ,  οι 

δραστηριότητες διευρύνονται  ΄΄Γεωμετρικά΄΄.

2.09 Ο ρόλος των Manager

Το σύγχρονο Management   (διοίκηση) δέχεται  ότι  ο Manager είναι  ένα άτομο 

που διευθύνει ,  εκπαιδεύει ,  καθοδηγεί ,  και  κατευθύνει  προς επίτευξη 

προκαθορισμένων στόχων,  6-8 άτομα (αμέσους  υφισταμένους).  Με αυτό το 

νόημα, ο γενικός διευθυντής κάθε εταιρείας μπορεί  να έχει  υφισταμένους  το 

πολύ έως 8 διευθυντές.  Ο κάθε διευθυντής μπορεί  να έχει  έως 8 το πολύ 

υποδιευθυντές  .  ο κάθε τμηματάρχης μπορεί  να έχει  μέχρι  8 υφισταμένους.  Το 

maximum των υφισταμένων είναι  ο αριθμός 8,  και  αυτό γιατί  τόσους  μόνο 

μπορεί  κάνεις  να ελέγχει  πλήρως.  Υπέρβαση του αριθμού αυτού δημιουργεί 

πολλά προβλήματα.  Βέβαια,  στην πράξη (στη χώρα μας),  υπάρχουν Managers 

(διευθυντές)  που έχουν 10 – 12 ή ακόμη και  50 υφισταμένους(συνήθως στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα).  Αυτό έχει  ως συνέπεια τη χαμηλή απόδοση της 

επιχείρησης ή του φορέα,  διότι  ξεφεύγει  ο έλεγχος,  και  δε δύναται  να προβούν 

στις  απαιτούμενες  ενέργειες.  Για τους λόγους αυτούς,  συνιστάται  να τηρείται  η 

αναλογία (6-8 υφιστάμενοι) ,  εφόσον είναι  δυνατόν.  Αν ο Manager αδυνατεί  να 

ανταποκριθεί  στα καθήκοντα του,  λόγω φόρτου εργασίας,  τότε είναι 

υποχρεωμένος να εκχωρεί  αρμοδιότητες (delegat ion).  

2.10 Οι Βαθμίδες των Manager
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Οι βαθμίδες των Managers

• Ο γενικός διευθυντής είναι Manager.

• Ο διευθυντής είναι Manager.

• Ο υποδιευθυντής είναι Manager.

• Ο τμηματάρχης είναι Manager.

• Ο εργοδηγός είναι Manager.

• Ο ομαδάρχης είναι Manager(group Manager).

2.11 Η φύση των εργασιών των Managers 

Οι Managers,είναι ανεξάρτητα από την ιεραρχική βαθμίδα που ευρίσκονται, επιτελούν τις ίδιες 

βασικές εργασίες, διαφορετικού βέβαια ΄΄ειδικού βάρους΄΄. Οι εργασίες αυτές  ΄΄κατατάσσονται΄΄ 

σε 4 μεγάλες κατηγορίες.

Α)

 Προβλέπει τα γεγονότα.

 Βάζει στόχους.

 Παίρνει αποφάσεις.

Β)

 Ταξινομεί την εργασία.

 Την αναθέτει σε ομάδες ή άτομα.

Γ)

 Παρακολουθεί τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με αυτό που έχει προγραμματιστεί.

Δ)

 Αυτό σημαίνει ότι εμπνέει τα άτομα να συνεισφέρουν το μέγιστο δυνατό για την 

επίτευξη των κοινών τους στόχων. Η υποκίνηση που παρέχει ο Manager στους 

συνεργάτες του παίζει τεράστιο ρόλο.

 2.12  Περιγραφή της εργασίας ενός manager πωλητών

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

Α. Στρατολόγηση Πωλητών

 1.Αναζητηση καινούργιων πωλητών

 2.Επιλογή των σωστών υποψηφίων

22



                              Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία

 3.Παρουσιαση της καριέρας

 4.Πρόσληψη των σημαντικότερων 

    Υποψηφίων.

Β. Χρηματοδότηση Των καινούριων Πωλητών.

 1.Καθορισμός των οικονομικών αναγκών μέσω 

    του προϋπολογισμού

 2.Αποφαση για το αν ο πωλητής μπορεί να 

    κερδίσει τα χρήματα που υπολογίστηκαν

    σε μια δεδομένη περίοδο.

 3.Συμφωνια  για τήρηση του προγράμματος

    και συνέχιση της προσπάθειας.

Γ. Εκπαίδευση των καινούριων πωλητών

 1.Προσωπική ηγεσία και καθοδήγηση.

 2.Ανάπτυξη ή χρήση μιας βασικής 

    Εκπαιδευτικής διαδικασίας:

    α. Προσωπικές Συναντήσεις και Διδασκαλία

    β. Παρακολούθηση της διδασκόμενης ύλης.

    γ. Εκπαίδευση στο ‘‘πεδίο μάχης’’

        (Επίβλεψη της εργασίας)

    δ. Εκτίμηση της προόδου και συνεχής

        επιμόρφωσης των Συνεργατών.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

Α. Εξυπηρέτηση Πωλητών.

 1.Προσφορά ανέσεων στους χώρους των γραφείων.

 2.Καθοδήγηση και βοήθεια στις δραστηριότητες των πωλήσεων.

 3.Βοήθεια στο κλείσιμο των συναλλαγών.

 4.Προσφορά οικονομικής βοήθειας και συμβούλων όποτε

    χρειάζεται.

Β. Πρωσική βελτίωση των πωλητών.

 1.Αναλύουν τις μεθόδους και τις πωλήσεις κάθε πωλητή.

    α. Στο γραφείο (μελέτη των αναφορών, σημειώσεων, κτλ)

    β. Στο ‘‘Πεδίο Μάχης’’ –επιβλέποντας την εργασία.

 2.Μαθαίνουν τους πωλητές να αναλύουν την δική τους εργασία.

 3.Βοηθουν τους πωλητές να ξεπεράσουν της αδυναμίες που έχουν.
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 4.Παρακινούν και βοηθούν τους πωλητές για περαιτέρω 

    ανάπτυξη μέσω της μάθησης.

 5.Δημιουργούν και αναπτύσσουν νέες ιδέες και χρήσεις πωλήσεων.

 6.πληροφορούν τους πωλητές για τις καινούριες τακτικές 

    Πρόβλεψης κτλ.

Γ. Χτίζοντας το ‘‘ηθικό’’ της ομάδας

 1.Θέτουν τους στόχους της ομάδας.

 2.Αναπτύσουν την έννοια του ‘‘άϋλου’’ όσον αφορά την 

    Επιτυχημένη λειτουργία της ομάδος:

    α. Ομαδικό πνεύμα και εμπιστοσύνη.

    β. Ευγενής άμυλα μεταξύ των πωλητών.

    γ. Λέσχες, διαγωνισμοί, δελτία ,συγκεντρώσεις πωλητών.

    δ. Αμοιβαίος σεβασμός και φιλικότητα.

 3.Δημιουργούν το κύρος των Πωλητών

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ

Α. Σχεδιασμός της εργασίας του επικεφαλής

Β. Ορθή κατανομή της εργασίας του επικεφαλής.

Γ. Επιλογή των επικεφαλής και των περιφερειακών   managers  .  

Δ. Εκπαίδευση των επικεφαλής.

Ε. Έλεγχος και εκτίμηση της εργασίας κάθε επικεφαλής.

MANAGEMENT ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

A  . Γνώση της οικονομικής κατάστασης του τμήματος  

Β. Διαχωρισμό μεταξύ των επικερδών και των ασύμφορων δαπανών.

Γ. Διαχωρισμό μεταξύ των επικερδών και των ασύμφορων συναλλαγών.

Δ. Διαχωρισμό μεταξύ των επικερδών και των ασύμφορων πωλητών.

ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Α. Ενθαρρύνοντας την διατήρηση των εργασιών

     1.Προσφέροντας σύγχρονα προϊόντα και άλλες υπηρεσίες στους 
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        πελάτες.

     2.Ξεκαθαρίζοντας τις όποιες παρεξηγήσεις.

Β. Εξασφαλίζοντας πρόσθετες συναλλαγές (πωλήσεις)

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Α. Διατήρηση των σχέσεων με τα κεντρικά γραφεία.

Β. Συσκέψεις με τους αντιπροσώπους των κεντρικών γραφείων 

     στην εταιρεία ή στα κεντρικά γραφεία.

Γ. Δημιουργώντας αρμονικό πνεύμα μεταπωλήσεων και γενικών στόχων της εταιρείας.

Δ. Διαβιβάζοντας τα προβλήματα των πωλητών στα κεντρικά γραφεία

Ε. Αναλύοντας στους πωλητές την τακτική και της διαδικασίες των κεντρικών γραφείων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Α. Διατηρώντας σε ισορροπία τα προσωπικά θέματα

     1.Μοιράζοντας ανάλογα τον χρόνο και την προσπάθεια.

     2.Διατηρώντας τη σωματική και πνευματική αποτελεσματικότητα

     3.Καλιεργώντας το κύρος και τη φιλικότητα με κάθε πωλητή.

Β. Καθιστώντας την ομάδα και τον εαυτό σας κοινωνικό παράγοντα

     1.Συνεργασία με άλλους πωλητές.

     2.Συμετοχή σε δημόσιες δραστηριότητες.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Α. Ανάλυση των δυνατοτήτων της γεωγραφικής περιοχής

     1.Διατηρώντας επαφή με τα γεγονότα που συμβαίνουν.

     2.καθορίζοντας τις καλύτερες αγορές και τις πιο λογικές προσεγγίσεις 

        για κάθε μια από αυτές.

Β. Επαρκής κάλυψη του τομέα.

     1.Χωρίζοντας των τομέα σε περιοχές ή αγορές.

     2.Τοποθετώντας Πωλητές σε κάθε περιοχή ή αγορά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
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Α. Εξασφάλιση εξοπλισμού

     1.Επιλογή της τοποθεσίας και εξασφάλιση ‘‘ζωτικού’’ χώρου.

     2.Εξασφάλιση του εξοπλισμού του γραφείου

     3.Αγορά προμηθειών

Β. Διαλέγοντας το προσωπικό του γραφείου

     1.Επιλέγωντας το διαχειριστή και τους άλλους υπαλλήλους

     2.Εκπαίδευση και επίβλεψη του Προσωπικού.

Γ. Διατήρηση των καθηκόντων του γραφείου

     1.Ρυθμιση των τραπεζικών διευκολύνσεων.

     2.Επίβλεψη του λογιστηρίου και των λογαριασμών.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Α. Δημιουργία καλών δημοσίων σχέσεων με τις 

     ακόλουθες κοινωνικές ομάδες:

     1.Τους Πελάτες.

     2.Τους Υποψήφιους Πελάτες.

     3.Την Κοινή Γνώμη.

     4.Την Επιχειρηματική Κοινότητα.

     5.Τους Πωλητές και τους Υπαλλήλους.

     6.Τις άλλες Εταιρείες.

     7.Τους Προμηθευτές.

     8.Τα κεντρικά Γραφεία.

Β. Χρήση των κατάλληλων μέσων Προβολής.

     1.Διαφήμηση.

     2.Δημοσιότητα.

     3.Ειδικές Εκδόσεις(περιλαμβάνοντας τα δελτία της εταιρείας).

     4.Δραστηριότητες Προώθησης .

     5.Ταχυδρομική Διαφήμιση.

     6.Ξεχωριστή θέση στην κοινότητα.

     7.Διάφορες σημαντικές εκδηλώσεις.
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          3 Κεφάλαιο
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3.01  Εισαγωγή

    Σύμφωνα με την αναφορά που έγινε παραπάνω έγινε ομιλία σε θεωρητικό 

επίπεδο  για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μια επιχειρήσεις  παραγωγής 

λογισμικού και  παρακολούθησης έργων πληροφορικής.

    Για το πρακτικό μέρος θα γίνει  μια εκτενής αναφορά πάνω στον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό της ΜέγαSoft  Πληροφορικής Α.Ε.  και  μετέπειτα στο 

τρόπο εργασίας όλων των τμημάτων και  της πολιτικής γενικά που ακολουθεί  η 

εταιρεία.  

    Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον διευθύνων σύμβουλο 

της εταιρείας Τσαουσίδη Ελευθέριο για την συνέντευξη που μου παραχώρησε.

3.02 Συνέντευξη Διευθύνων Σύμβουλου Τσαουσίδη Ελευθέριου

Η Μέγαsoft πληροφορική Α.Ε. είναι συνέχεια της Πληροφορικής Σερρών η οποία άρχισε να 

λειτουργεί ως επιχείρηση το 1983.

Σημαντική επένδυση έγινε από το 2000 και μετά οπού η Μέγαsoft πληροφορική μετατράπηκε σε 

Ανώνυμη Εταιρεία και επένδυσε σε οργανωτική, υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή με βάση 

τα έργα πληροφορικής και κατά κύριο στόχο την παραγωγή λογισμικού.

Η Μέγαsoft πληροφορική ΑΕ από το 2000 και μετά έχει συνεχή πορεία ανάπτυξης με μέσω όρο 

ανάπτυξης ανά έτος 30% και τουλάχιστον το 25% του τζίρου της είναι καθαρά κέρδη προ 

φόρων.

Ήδη από το 2003 έχει επενδύσει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 500 τετραγωνικών μέτρων 

(ιδιόκτητο κτίριο).έγινε σημαντική επένδυση στην ποιότητα των στελεχών σχεδόν όλοι 

πτυχιούχοι πληροφορικής ή οικονομικών σχολών και μερικοί μεταπτυχιακές ή διδακτορικές.

Η Μέγα soft έχει επενδύσει σε τεχνολογίες Microsoft και κατέχει πιστοποιητικό συνεργασίας 

Microsoft Certified Partner και έχει κάνει επένδυση στη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων 

της κατέχοντας πιστοποιητικό iso 9001-2000 με φορέα πιστοποίησης ένα από τους ποιο 

έγκριτους σε ολόκληρο τον κόσμο την TUV RHEINLAND.

Οι πελάτες της Μέγαsoft πληροφορικής ΑΕ είναι βιομηχανικές – εμπορικές επιχειρήσεις ανά την 

Ελλάδα αλλά και δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις. Στον ιδιωτικό τομέα σημαίνοντα ρόλο 

παίζει τόσο στην βιομηχανία όσο και στον εμπορικό τομέα η εφαρμογή του μηχανογραφικού 

συστήματος WinPlan ERP.
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Ένα ERP σύστημα καινοτόμο και τεχνολογικά πρωτοπόρο ανεπτυγμένο καθολοκληρείαν από 

την Μέγαsoft πληροφορική ΑΕ το ERP σύστημα αυτό το εφαρμόζουν περίπου 60 επιχειρήσεις 

ανά την Ελλάδα κάποιες από τις οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών.

Η πρωτοπορία του WinPlan είναι η εύκολη – άμεση και αποτελεσματική προσαρμογή στην 

επιχείρηση ή στον οργανισμό. Το μηχανογραφικό αυτό σύστημα ενσωματώνει και διοργανώνει 

όλες τις διεργασίες της επιχείρησης ή του οργανισμού. Οργανώνει και βελτιστοποιεί την 

εισαγωγή ,εξαγωγή και ενδοδιακίνηση της πληροφορίας στην επιχείρηση ή στον οργανισμό.

Η Μέγαsoft πληροφορική ΑΕ αναπτύσσει και έργα πληροφορικής κατά παραγγελία . Ειδική 

σημασία για την εταιρεία έχουν τα έργα πληροφορικής τα οποία έχει αναλάβει στον δημόσιο 

τομέα (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ κ.α.). Στα οποία εφαρμόζονται τεχνικές – τεχνολογικές πρωτοτυπίες 

(virtual networks, egoverment).

Π.Χ. 

Έχει αναπτυχθεί ένα ιδιωτικό δίκτυο διαμέσου internet όπου μέσω αυτού καταγράφεται η 

δραστηριότητα εργοστασίων αγροτικών προϊόντων (εκκοκκιστηρίων βάμβακας) και οι 

πληροφορίες αυτές μεταφέρονται τόσο αναλυτικά  << on-line >>  όσο και συγκεντρωτικά << 

Δικλίδα Ασφαλείας σε Μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Γεωργίας (ΟΠΕΚΕΠΕ)>>.

Στην after sales εξυπηρέτηση η Μέγαsoft πληροφορική ΑΕ λειτουργεί καινοτόμα έχοντας 

δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης των εγκαταστάσεων της με ψηφιακά μέσα (Remote) με 

αυτό το τρόπο επιτυγχάνει άμεση εξυπηρέτηση.

Η υψηλή αποτελεσματικότητα και υπερκάλυψη των στόχων της εταιρείας είναι οι εξειδικευμένοι 

επιστήμονες με υψηλή επιστημονική κατάρτιση που εκπαιδεύονται και παρακολουθούν τα 

πράγματα της πληροφορικής από πολύ κοντά και μέσα στην φιλοσοφία τους είναι το απόλυτο 

της δημιουργίας.

Η φιλοσοφία της Μέγαsoft πληροφορική ΑΕ μετατρέπει τους πελάτες σε συνεργάτες .

Οι άμεσοι στόχοι της Μέγαsoft πληροφορική ΑΕ είναι η ακόμη ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των 

πελατών της πράγμα το οποίο θα πετύχει εξελίσσοντας σε σημεία αναφοράς τα μηχανογραφικά 

της συστήματα αλλά και εκπαιδεύοντας τα στελέχη της στο κομμάτι της επικοινωνίας 

εξυπηρέτηση του πελάτη με οργανωμένη εκπαίδευση στην επικοινωνία.

Τέλος εξελίσσοντας ακόμη περισσότερο το σύστημα οργάνωσης ποιοτικού ελέγχου που ήδη 

εφαρμόζει στο after sales support

Ένας άμεσος στόχος της είναι επίσης η αύξηση εγκαταστάσεων συστημάτων ERP καθώς και 

ανάληψη έργων πληροφορικής για το σκοπό αυτό η Μέγαsoft πληροφορική ΑΕ ήδη ένα μόνιμο 

συνεργάτη στο τομέα δημοσίων σχέσεων – lobbing και ακόμη υπάρχει μόνιμη συνεργασία για 

θέματα άμεσης τεχνικής υποστήριξης με εταιρεία πληροφορικής στην Αθήνα. Τέλος Μέγαsoft 

πληροφορική ΑΕ πρόκειται τους επόμενους μήνες να έχει μόνιμη εγκατάσταση με γραφεία στην 

πρωτεύουσα.
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3.03 Ιστορικό της ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕ

• ΙΔΡΥΣΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000 και αποτελεί  την φυσική 

συνέχεια της Πληροφορικής Σερρών ΟΕ και της ΜέγαSoft (ατομική επιχείρηση) που 

δραστηριοποιούνταν από το 1983 στις Σέρρες με την πώληση Η/Υ , περιφερειακών και 

λογισμικού  αλλά και την λειτουργία στην πόλη σχολής Πληροφορικής και Μηχανογράφησης , 

τροφοδοτώντας με  εκατοντάδες εξειδικευμένα στελέχη τα τμήματα Μηχανογράφησης των 

επιχειρήσεων στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 .

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η Μέγαsoft Πληροφορική ΑΕ δραστηριοποιείται στην παραγωγή προγραμμάτων Η/Υ και στον 

σχεδιασμό ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων για τις ανάγκες βιομηχανικών και 

εμπορικών επιχειρήσεων .

Μια πλούσια γκάμα καινοτόμων και επαναστατικών προγραμμάτων διατίθεται στη αγορά . 

Σε περιπτώσεις που η ιδιαιτερότητα και η συνθετότητα των αναγκών των πελατών απαιτούν 

διαφορετική αντιμετώπιση , προωθείται η ανάπτυξη ειδικών μηχανογραφικών λύσεων .

• ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ     

Στην πορεία η ανάπτυξη της ΜέγαSoft συνδέθηκε με την  προώθηση των προϊόντων της σε 

επιχειρήσεις εκτός Νομού. Η υλοποίηση του στόχου αυτού ξεκινά με την εφαρμογή “Cotton” Η 

τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης σύνθετων βιομηχανικών αναγκών , καθιστά την ΜέγαSoft 

πρωτοπόρο στον βιομηχανικό κλάδο παραλαβής , εκκόκκισης και πώλησης βάμβακος , και το 

“Cotton for Windows” να καλύπτει τις ανάγκες της συνολικής μηχανογράφησης περίπου του 

60% των Εκκοκκιστηρίων Βάμβακος σε όλη την Ελλάδα ενώ πάνω από το 80% των 

εκκοκκιστηρίων έχουν τουλάχιστον ένα προϊόν την ΜέγαSoft.

Παράλληλα αναπτύσσονται προϊόντα και σε άλλους τομείς δραστηριότητας .

Ειδική εφαρμογή , “Μηχανοργάνωση Δευτεροβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων” , 

εγκαθίσταται σε πολλά εργατικά κέντρα της Ελλάδος (μεταξύ των οποίων  των Αθηνών και του 

Πειραιά) . 

Για την διαχείριση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και των μελών τους η Γ.Σ.Ε.Ε. 

χρησιμοποιεί  εφαρμογή που αναπτύχθηκε από την ΜέγαSoft .

Η διαχείριση των συναλλαγών της αλυσίδας καταστημάτων “192” σε πολλές πόλεις της Ελλάδος 

(μεταξύ των οποίων και των Αθηνών) καλύπτονται με λογισμικό της ΜέγαSoft .
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Σε συνεργασία με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η ΜέγαSoft δημιούργησε και εγκατέστησε στα γραφεία 

του Οργανισμού στην Αθήνα ειδική εφαρμογή on-line καταχώρησης  μέσω internet των 

ημερήσιων και περιοδικών στοιχείων των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων . 

• ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

H εξέλιξη της Πληροφορικής και η ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικά προγραμματιστικών 

εργαλείων οδηγούν το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης λογισμικού της ΜέγαSoft στην 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας των Windows στα προϊόντα της. 

Έτσι η φιλικότητα , η πληρότητα , η ευχρηστία , η ευελιξία και η ταχύτητα της νέας τεχνολογίας 

εκσυγχρονίζουν τεχνολογικά την εφαρμογή “Cotton” . 

Το “Cotton for Windows” αναβαθμίζει δυναμικά το σύνολο των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων .

 Η παραγωγή λογισμικού για την ενσωμάτωση στις εφαρμογές της ΜέγαSoft , βιομηχανικών 

ζυγών, συστήματος ψηφιακής καταγραφής βιομηχανικών δραστηριοτήτων με χρήση κάμερας , 

σύνδεσης bar code readers και smart cards , πιστοποιούν την άμεση ανταπόκριση της ΜέγαSoft 

στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς .

Ήδη από τις αρχές του 2003 κυκλοφορεί το νέο προϊόν της ΜέγαSoft , “ΜΕΓΑSOFT 

BUSINESS OFFICE” , ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικής διαχείρισης σε περιβάλλον 

Windows , καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο τις μηχανογραφικές ανάγκες μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων .

• ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σημαντικός τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜέγαSoft αποτελεί η διαρκής και 

άμεση αναβάθμιση των εφαρμογών της , ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

πελατών της , στις αλλαγές της νομοθεσίας και στο ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον που 

διαμορφώνει ο 21ος αιώνας.

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανογραφικής και τεχνικής υποστήριξης σε συνδυασμό με τις 

νέες τεχνολογίες και την χρήση των τηλεπικοινωνιών , εξασφαλίζουν κάθε στιγμή την αξιοπιστία 

των συστημάτων και των εφαρμογών της ΜέγαSoft .

• ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕ έχει στο δυναμικό της 15 συνεργάτες, οι οποίοι στελεχώνουν τα 

ποιο κάτω 4 τμήματα.

Υποστήριξης πελατών (7)

Έρευνας και ανάπτυξης (4)

Πωλήσεων και Marketing (2)

Λογιστήριο και Γραμματειακή Υποστήριξη (2) .
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• ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕ είναι μία αναπτυσσόμενη, κερδοφόρα εταιρία η οποία έχει 

συνδέσει την  παρουσία και την εξέλιξη της με την ανάπτυξη και προώθηση μηχανογραφικών 

λύσεων για εργοστάσια έχοντας στο ενεργητικό της εγκαταστάσεις και πελάτες με υψηλές 

απαιτήσεις

Ο τζίρος για το 2003 υπολογίζεται στα 700.000 ευρώ μία αύξηση της τάξης του 40% σχετικά με 

την προηγούμενη χρήση. (ανάλογη αναμένεται και η αύξηση στα κέρδη).

Στις αρχές του 2004 θα ολοκληρωθούν και οι νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της ΜέγαSoft  (450 

τμ) όπου και θα μετακομίσει.  

• ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ  Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΛ. ΕΚΚΟΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΛ. ΕΚΚΟΚ.ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΚΟΚ.ΚΛΩΣΤ.Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝ.ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΗΣ GOLDEN WEST SEED HELLAS ΑΒΕΕ
ΣΙΑΡΚΟΣ Α.Ε. ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΕ MAVICOTTON
SKL Α.Ε. ΑΓΡΟΒΑΜ Α.Ε. 
ΚΑΠΑ – ΣΙΓΜΑ ΑΕ ΕΚ.ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.Ε ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ Α.Ε
Ε.Γ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΚΟΚ.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε.
ΕΚΚΟΚ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΕ ΕΚΚΟΚ.ΘΗΒΩΝ Α.Ε
ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΚΚΟΚ.ΣΟΦΑΔΩΝ & ΛΑΜΙΑΣ
ΠΥΡΑΜΙΔΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΛΑΜΑΝΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚΟΚ ΑΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ

BIBATOM

ΓΣΕΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΤΑΦΛΑΝΙΔΗ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Α.Ε ΑΛΑΤΙ ΑΙΓΑΙΟ ΑΕ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΒΕ ΤΣΙΩΛΑ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ

3.04 Πολιτική ποιότητας της ΜέγαSoft  Πληροφορική ΑΕ

      Συντομογραφίες
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      Υ.Σ.Δ.Π.     : Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητα

Η βασική πολιτική ποιότητας,  η οποία αποτελεί  γνώμονα για τον 

προγραμματισμό όλων των ενεργειών της ΜΕΓΑSOFT A.E. ,  συνοψίζεται  στα 

ακόλουθα :

Γενικός σκοπός της πολιτικής ποιότητας 

Α. Περισσότερα κέρδη με λιγότερο κόπο

Β. Ελεξιμότητα και  προβλεψιμότητα

Γ. Ευχαριστημένοι  πελάτες

Δ. Συμμόρφωση στις  απαιτήσεις  του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 

9001

Ε. Συνεχείς  βελτίωση

 Εφαρμόσιμα σε όλες τις  κατηγορίες:

 Ευγένεια σε όλες τις  συνθήκες

 Θετική συμπεριφορά,  θετικές σκέψεις

ΣΤ. Προσπάθησε να βρεις  τρόπους για να βελτιώσεις  τον εαυτό σου και 

ολόκληρη την εταιρεία.  Κάνε επισκόπηση του εαυτού σου από καιρό σε καιρό

 Ζ.  Βάλε στόχους,  κάνε σχέδια,  ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΑ και  ΕΛΕΓΞΕ ΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 Θα υπάρχουν τακτικές  συσκέψεις  για τα σχέδια αυτά και  τον έλεγχό 

τους.

 Πολύ καλά ορισμένες και  γραμμένες περιγραφές καθηκόντων για όλους. 

Αυτό αποτελεί  ένα πλεονέκτημα.  Πχ δίνει  την δυνατότητα αναπλήρωσης 

όταν λείπει  κάποιος.

 Αλληλοϋποστήριξη /  Ενότητα.   Ο,  τι  κάνει  οποιοσδήποτε είναι  προς 

όφελος όλης της εταιρείας.  Μην νοιάζεσαι μόνο για τα δικά σου 

καθήκοντα αλλά για ολόκληρη την αλυσίδα των εταιρικών λειτουργιών

 Συνέχισε να μαθαίνεις  ώστε να γίνεις  καλύτερος  σ’αυτό  που κάνεις  και 

να εξελιχθείς  σε μία καλύτερη θέση.

 Μίλα όταν έχεις  κάτι  να πεις

Α. Περισσότερα κέρδη με λιγότερο κόπο

Μην δουλεύεις  μηχανικά.  Προσπάθησε να βρεις  τρόπους για να γίνεις  πιο 

αποτελεσματικός  και  για γίνει  ολόκληρη η εταιρεία πιο αποτελεσματική.  Κάνε 

προτάσεις,  ανέφερε νέες ιδέες και  κάνε τις  πραγματικότητα αν μπορείς .

Β.  Ελεγξιμότητα και  προβληεψιμότητα
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 Ξεκαθαρισμένες και  γραμμένες διαδικασίες για όλες τις  τυποποιημένες 

και  επανελλημένες διαδικασίες

 Καταγραφή /  καταγραφή ιστορικού οποιουδήποτε γεγονότος που μπορεί 

να καταγραφεί

 Καλύτερη δυνατόν ισορροπία μεταξύ ταχύτητα και  ποιότητα

 Προβλεψιμότητα.  Κοίταξε μπροστά και  ετοιμάσου

 Μοίρασε πληροφορίες με συναδέλφους  συντηρώντας αρχεία και 

ενημερώνοντας όταν κάτι  συμβαίνει .

 Φροντίστε τις  υποχρεώσεις  σας και  φροντίστε ότι  μπορείτε να λείψετε. 

Οργανωθείτε ώστε άλλοι  να μπορούν να κάνουν τη δική σας δουλειά.

Γ.  Ευχαριστημένοι  Πελάτες

 Ευγένεια πάντοτε

 Κάνε αυτό που έχεις  υποσχεθεί  και  κάνε το στην ώρα που συμφωνήθηκε

 
Διαρκής βελτίωση του Συστήματος 

Διαχείρισης της Ποιότητας 

 
 
 
 
 

Πελάτες 
 
 
 
 
 

Απαιτήσεις 

 
 
 

Πελάτες 
 
 

Ικανοποίηση 

Ευθύνη 
Διοίκησης 

Προϊόν 

Διαχείριση  
Πόρων 

Μέτρηση ανάλυσης  
και βελτίωση 

Υλοποίηση 
Προϊόντος 

Εισερχόμενα 
Εξερχόμενα 

Όπου                                                 Δραστηριότητες που προσθέτουν αξία 
                                       Ροή πληροφοριών

Το παραπάνω σχήμα μας εμφανίζει  την διαρκή βελτίωση του συστήματος και  ότι 

αυτή είναι  η αρχή της πολιτικής ποιότητας.

3.05 Οργανόγραμμα της ΜέγαSoft  Πληροφορική ΑΕ
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3.06   Εσωτερική Επικοινωνία της ΜέγαSoft  Πληροφορική ΑΕ

Η διαδικασία επικοινωνίας αναφέρεται  στην ενδοεπιχειρησιακή /εσωτερική 

επικοινωνία .  

• ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :

         Ο Διευθύνων Σύμβουλος  καθορίζει  τις  προσεχείς  ενέργειες   επικοινωνίας.  

    Ο Υ.Σ.Δ.Π.:

παραλαμβάνει  ή/ και  ανασκοπεί  εισερχόμενη επικοινωνία

ενημερώνει  τη Διοίκηση 

συντονίζει  και  ελέγχει  τις  ενέργειες διερεύνησης περιστατικών και  τις 

διορθωτικές ενέργειες που πρέπει  να υιοθετηθούν 

έχει  την ευθύνη σχεδιασμού της ενημέρωσης του προσωπικού

μελετά και  εκπονεί  σχέδια επικοινωνιακών ενεργειών 

ανασκοπεί  τις  ανάγκες επικοινωνίας

    Οι  Προϊστάμενοι  των Τμημάτων:

έχουν την ευθύνη τελικής ενημέρωσης του προσωπικού

αναφέρουν στον Προϊστάμενο προβλήματα και  κινδύνους  που υποπίπτουν στην 

αντίληψή τους

     Το προσωπικό :

αναφέρει  αμέσως στον αντίστοιχο Προϊστάμενο προβλήματα και  κινδύνους  που 

υποπίπτουν στην αντίληψή του

Η επικοινωνία της επιχείρησης πραγματοποιείται  μέσω CRM (Customer 

Relat ionship Management) και  συγκεκριμένα μέσω του λογισμικού ΜέγαSoft 

Business CRM-Dev-CRM.

Το μήνυμα μπορεί  να είναι  τηλεφωνικό,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

μέσω fax και  να προέρχεται  τόσο από άτομο της επιχείρησης,  όσο και  από 

οποιονδήποτε εξωτερικό άτομο,  πελάτη κ.α.

Παραλήπτης του κάθε μηνύματος είναι  ο Συντονιστής.  Ο Συντονιστής μετά τη 

λήψη του μηνύματος,  καταγράφει  αυτό στο  CRM, πατώντας το αντίστοιχο 

εικονίδιο «Μηνύματα» (θα γίνει  ανάλυση του μηχανογραφικού συστήματος 

παρακάτω).   Στο αρχείο «Μηνύματα»,  υπάρχει  τα εξής πεδία:   κωδικός, 

ημερομηνία,   χρήστης,   αρμόδιο τμήμα,  συναλλασσόμενος,   προϊόν και 

παρατηρήσεις .

Στο πεδίο ημερομηνία συμπληρώνεται  η ημερομηνία λήψης του μηνύματος,  στο 

πεδίο χρήστης,  συμπληρώνεται  το όνομα του ατόμου (αν είναι  εκ των προτέρων 

36



                              Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία

γνωστό,  πιο άτομο θα ασχοληθεί  με το συγκεκριμένο μήνυμα).  Στο πεδίο 

αρμόδιο τμήμα καταγράφεται  το τμήμα το οποίο θα ασχοληθεί  με το 

συγκεκριμένο μήνυμα.  Στο πεδίο συναλλασσόμενος  καταγράφεται  το άτομο από 

το οποίο προέρχεται  το μήνυμα,  τόσο για το προσωπικό της επιχείρησης όσο και 

για οποιονδήποτε εξωτερικό.  Στο πεδίο παρατηρήσεις  δίδεται  μία σύντομη 

περιγραφή του μηνύματος.  

Σε περίπτωση απουσίας του Συντονιστή,  ο υπεύθυνος αναπλήρωσης του, 

χειρίζεται  με τον ίδιο τρόπο τα εισερχόμενα μηνύματα,  εισάγοντας τον κωδικό 

του.

Ο Συντονιστής είναι  υπεύθυνος προγραμματισμού των μηνυμάτων.  Αυτός 

καθορίζει  ποιος και  πότε θα λάβει  το εισερχόμενο μήνυμα.  Μέσω του εικονιδίου 

«εργασίες» (θα γίνει  ανάλυση του μηχανογραφικού συστήματος παρακάτω).   

Η διαχείριση εργασιών είναι  μία φόρμα που καταγράφονται  οι  εργασίες και 

γίνεται  εφικτή η παρακολούθηση της εξέλιξης  μίας εργασίας και  ο έλεγχος της 

από τους  υπευθύνους.

Με την εισαγωγή των μηνυμάτων στην παραπάνω φόρμα δημιουργείται  η 

κατάσταση μη δρομολογημένων μηνυμάτων,  η οποία εμφανίζεται  ανά τμήμα και 

ανά χρήστη.

Ο κάθε χρήστης με ένα απλό κλικ,  ανοίγει  το κάθε μήνυμα και  τσεκάρει  το 

πεδίο δρομολόγησης του μηνύματος,  έτσι  ώστε να εμφανιστεί  στον αποστολέα η 

λήψη του μηνύματος.  

Το πρόγραμμα αυτόματα προτείνει  στον χρήστη εργασίες που δεν έχουν 

ολοκληρωθεί .  Ο χρήστης έχει  επιλογή να εργαστεί  με υπάρχουσα ή με νέα 

εργασία.

Όταν επιλέξει  νέα εργασία,  με το πάτημα ενός κουμπιού καταγράφει  το 

πρόβλημα, τον υπεύθυνο συντονισμού,  το θέμα και  προστίθεται  αυτόματα ο 

κωδικός του μηνύματος.  Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας,  το 

μήνυμα καταχωρείται  αυτόματα στην οργάνωση χώρου η πρώτη επαφή. Η ίδια 

διαδικασία ακολουθείται  και  σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει  υπάρχουσα 

εργασία.

Η λύση κάθε προβλήματος ξεκινά με την επικοινωνία του χρήστη με τον 

πελάτη,  αποστολέα του μηνύματος.  Ο χρήστης μετά την επικοινωνία με τον 

πελάτη καταγράφει  αναλυτικά το πρόβλημα του.  Ο χρήστης γράφει  κάθε φορά 

στην οργάνωση χρόνου,  τις  ενέργειες που πραγματοποιεί  (π.χ.  τηλεφωνικές 

κλήσεις,  εργασίες,  επίσκεψη στον πελάτη κ.α.) ,  τις  ημερομηνίες 

πραγματοποίησης των ενεργειών αυτών καθώς και  τις  αντίστοιχες ώρες,  ενώ 
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στις  παρατηρήσεις  γίνεται  περιγραφή των εργασιών και  εκδίδεται  δελτίο 

μηχανογραφικής υποστήριξης.

 Όταν ο χρήστης συμφωνήσει  με τον πελάτη την τελική λύση τότε την 

καταγράφει  στο πεδίο περιγραφή λύσης και  τσεκάρει  το πεδίο για τη σύμφωνη 

γνώμη του πελάτη καθώς και  τη συμφωνημένη ημερομηνία εκτέλεσης.

Όταν ολοκληρωθεί  η εργασία,  ο χρήστης τσεκάρει  το κόκκινο πεδίο και  κλείνει 

τη φόρμα.

Ο Συντονιστής στο ευρετήριο των εργασιών,  με επιλογή της καρτέλας 

«ολοκληρωμένες  εργασίες -  χρήστης» μπορεί  να δει  ποιες εργασίες έχει 

ολοκληρώσει  και  παραδώσει  ο κάθε χρήστης.

Τέλος ο Συντονιστής επικοινωνεί  με κάθε πελάτη και  αν δεν υπάρχει  περαιτέρω 

πρόβλημα, τσεκάρει  το εκπληρωμένο μήνυμα.

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου,  από την καρτέλα του πελάτη ελέγχει  τα σχετικά 

δελτία μηχανογραφικής υποστήριξης και  τέλος  τιμολογεί  τον πελάτη.

Μερικά από τα κυριότερα θέματα εσωτερικής επικοινωνίας είναι:

Πολιτικής Ποιότητας

Σκοποί και  Στόχοι  της εταιρείας 

Ρόλοι  και  Υπευθυνότητες

Απόδοση σε σχέση με τους Σκοπούς και  Στόχους

Διαδικασίες και  Οδηγίες

 Διαχείριση Θεμάτων Εσωτερικής Επικοινωνίας Διαχείριση Θεμάτων Εσωτερικής Επικοινωνίας

Ο Υ.Σ.Δ.Π. είναι  υπεύθυνος για την ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα 

Πολιτικής Ποιότητας καθώς και   Διαδικασιών Διαχείρισης σε όλο το 

προσωπικό.  Ο ίδιος έχει  επίσης την ευθύνη ενημέρωσης του προσωπικού 

αναφορικά με τους ρόλους και  τις  υπευθυνότητες που απορρέουν για κάθε μέλος 

του προσωπικού από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.  

Οι Προϊστάμενοι  έχουν την ευθύνη ενημέρωσης του προσωπικού των τμημάτων 

τους σχετικά με τους Σκοπούς και  Στόχους που τους  αφορούν.  Οι ίδιοι  έχουν 

επίσης την ευθύνη ενημέρωσης για:

αλλαγές στις  διαδικασίες 

εκπαιδευτικά προγράμματα που τους αφορούν 

Όλα όσα έχουν σχέση με τα παραπάνω θέματα εσωτερικής επικοινωνίας 

καταγράφονται  στα σχετικά Αρχεία Εκπαίδευσης.

38



                              Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία

Επίσης όλο το προσωπικό της εταιρείας είναι  δυνατόν να αναφέρει  ή να 

προτείνει  θέματα που έχουν σχέση με την βελτίωση ή την εφαρμογή του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

3.07   Εκπαίδευση Προσωπικού της ΜέγαSoft  Πληροφορική ΑΕ

Η παρούσα Διαδικασία Ποιότητας περιγράφει  τον προγραμματισμό εκπαίδευσης 

του προσωπικού,  προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό να είναι  εις  θέση να 

ανταποκριθεί  επιτυχώς στις  απαιτήσεις  της εργασίας που αναλαμβάνει.

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

 1.  Ο Υπεύθυνος Προσωπικού,  σε συνεργασία με τον Υ. Σ.  Δ.  Π.  και  τους 

υπεύθυνους των τμημάτων,  εντοπίζουν,  προγραμματίζουν και  παρακολουθούν 

τις  εκπαιδευτικές ανάγκες  ανά τμήμα του προσωπικού της εταιρίας.

 2.  Ο Υπεύθυνος Προσωπικού σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους των 

τμημάτων και  τον Υ. Σ.  Δ.  Π.  αξιολογούν το προσωπικό και  εντοπίζουν τις 

ανάγκες  των εργαζομένων σε θέματα εκπαίδευσης,  τόσο για θέματα ποιότητας 

όσο και  για θέματα εργασίας.

Η αξιολόγηση του προσωπικού πραγματοποιείται  μια φορά ανά έτος,  μέσω των 

Προσωπικών Καταστάσεων Εκπαίδευσης.  Η αξιολόγηση περιλαμβάνει  κριτήρια 

που αναφέρονται  στις  γνώσεις ,  στην απόδοση, στη συνεργασία,  στην 

εκπαίδευση,  στην προθυμία στην εμπειρία,  στην συμπεριφορά και  τις  δεξιότητες 

των εργαζομένων.  Για κάθε εργαζόμενο ανά κριτήριο δίνεται  μια βαθμολογία 

από 0 έως 10 η οποία ποσοτικοποιεί  τα παραπάνω ποιοτικά κριτήρια.  Ο μέσος 

όρος της βαθμολογίας είναι  το κριτήριο της εξέλιξης του εργαζομένου και 

ουσιαστικά λαμβάνεται  υπόψη από την διοίκηση για την επαγγελματική του 

προώθηση. 

3.  Ο Υπεύθυνος Προσωπικού όταν εντοπίσει  μια εκπαιδευτική ανάγκη 

καταγράφει  στο Πρόγραμμα -  Παρακολούθηση Εκπαίδευσης  τον αύξοντα 

αριθμό της εκπαιδευτικής ανάγκης,  την θέση εργασίας που ενδιαφέρει ,  το 

γνωστικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής ανάγκης και  την ημερομηνία που 

εντοπίστηκε η εκπαιδευτική ανάγκη.  

 4.  Αφού καταγραφεί  η εκπαιδευτική ανάγκη ο Υπεύθυνος Προσωπικού 

αναλαμβάνει  την υποχρέωση να προσδιορίσει  τον τρόπο υλοποίησης της 

παραπάνω ανάγκης,  καθώς και  να προγραμματίσει  την διεκπεραίωσή της.  
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5.   Αρχικά προσδιορίζει  τον τρόπο υλοποίησης της εκπαιδευτικής ανάγκης 

(ενδοεπιχειρισιακό πρόγραμμα κατάρτισης,  σεμινάριο,  κ.α.)  και  συγκεντρώνει 

τα απαραίτητα στοιχεία αξιολόγησης (ημερομηνίες εκπαίδευσης,  ώρες,  κόστος 

κ.α.).  Ακολούθως αξιολογεί  σε συνεργασία με τους  Υπευθύνους  των 

αντίστοιχων τμημάτων τα στοιχεία και  αποφασίζουν να εισηγηθούν στην 

διοίκηση ποια λύση θα ακολουθήσουν και  ποιες θέσεις  εργασίας θα εμπλακούν. 

Η πρόταση καταγράφεται  στο Πρόγραμμα - Παρακολούθηση Εκπαίδευσης  με 

την ακόλουθη σειρά,  φορέας που υλοποιεί  την εκπαίδευση,  τίτλος έργου,  τόπος 

εκπαίδευσης και  χρόνος εκπαίδευσης.

6.   Το πρόγραμμα ακολούθως μεταβιβάζεται  στην διεύθυνση η οποία εγκρίνει  ή 

απορρίπτει  την εισήγηση.

7.   Για τις  εισηγήσεις  που εγκρίνονται  ο Υπεύθυνος Προσωπικού παρακολουθεί 

την υλοποίησή τους  και  ενημερώνει  τις  Προσωπικές Καταστάσεις  Εκπαίδευσης 

των εκπαιδευόμενων (εργαζομένων).  Σε αυτές καταγράφει  τον αύξοντα αριθμό 

της εκπαίδευσης (τον οποίο παίρνει  από το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης),  το θέμα 

της εκπαίδευσης,  την ημερομηνία διεξαγωγής της εκπαίδευσης,  την υπογραφή 

του εκπαιδευτή ή του υπεύθυνου του προγράμματος καθώς και  παρατηρήσεις 

σχετικά με την εκπαίδευση.

8.   Η διαδικασία είναι  δυναμική και  εφαρμόζεται  όλο τον χρόνο χωρίς 

περιορισμούς  και  χρονικά όρια.  Επίσης είναι  δυνατόν η διαδικασία να 

λειτουργήσει  αντίστροφα. Εντοπιστεί  αρχικά η εκπαίδευση και  ακολούθως να 

προταθεί  στους  Υπευθύνους  των τμημάτων οι  οποίοι  θα εισηγηθούν την 

συμμετοχή σε αυτό ορισμένων θέσεων εργασίας του τμήματός τους.  Σε κάθε 

περίπτωση η καταγραφή γίνεται  με τον ανώτερο τρόπο.  Όλα τα παραπάνω 

δελτία καθώς και  τα σχετικά στοιχεία της εκπαίδευσης (πιστοποιητικά,  έντυπο 

υλικό κ.α.)  αρχειοθετούνται  από τον Υπεύθυνο Προσωπικού στο Αρχείο 

Εκπαίδευσης.

   

 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

9.   Το νεοπροσληφθέν προσωπικό ή το προσωπικό των μετατάξεων της εταιρίας 

αρχικά ενημερώνεται  από τον Υ. Σ.  Δ.  Π.  σε γενικά θέματα ποιότητας και  για το 

Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει  η εταιρία.  Ειδικότερα,  ενημερώνεται  για τα 

ακόλουθα :

- Γενικά περί  της σημασίας της ποιότητας

- Για το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας και  τον έλεγχο των 

εγγράφων
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Για τις  συγκεκριμένες  υπευθυνότητες που αναλαμβάνει  όσον αφορά το Σύστημα 

Ποιότητας της εταιρίας

- Για τις  λειτουργικές διαδικασίες και  οδηγίες εργασίας που το 

αφορούν

10.   Στη συνέχεια ενημερώνεται  /  εκπαιδεύεται  από τον Υπεύθυνο του τμήματος 

ή άλλο στέλεχος της εταιρίας σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας του.  Αυτή 

η επανεκπαίδευση πραγματοποιείται  όταν γίνεται  κάποια εσωτερική αλλαγή 

θέσης στην εταιρία ή όταν μεταβάλλεται  η διαθέσιμη τεχνολογία /  εξοπλισμός 

και  γίνεται  με βάση τις  Περιγραφές Θέσεων Εργασίας και  τις  Οδηγίες Εργασίας. 

Εφόσον το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί  να ανταπεξέλθει  στις  απαιτήσεις  της 

εταιρείας και  έχει  εκπαιδευτεί  σωστά τότε αυτό που πρέπει  να μας προσφέρει 

είναι   το παρακάτω σχήμα:

 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ 

α) απαραίτητη ικανότητα του 
προσωπικού το οποίο εκτελεί 
εργασίες που επηρεάζουν την 
ποιότητα του προϊόντος 

β) απαιτήσεις για την επίτευξη 
της συμμόρφωσης του 
προϊόντος   

γ) απαιτήσεις των πελατών ως 
προς το προϊόν, 

δ) προδιαγραφές προϊόντος 
(απαιτήσεις προτύπων ή 
επιχειρησιακών ή εγχώριων ή 
διεθνών). 

 

 

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ 

α) ανάγκες σε 
ανθρώπινους πόρους (νέο, 
εκπαίδευση) 

β) ανάγκες σε κτήρια, 
χώρους εργασίας , 
βοηθητικές εγκαταστάσεις 
, εξοπλισμό διεργασιών 
και υπηρεσίες 
υποστήριξης  

γ) διαχείριση του 
περιβάλλοντος εργασίας, 

 

 
 
 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΚΟΠΟΣ 
α) η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, 
β) διατήρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας,  
γ διαρκείς βελτίωση της αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, 
δ) αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων τους 

Δέσμευση της 
Διοίκησης, 

Εστίαση στον Πελάτη, 
Πολιτική για την 

Ποιότητα 

 

Μέτρηση, ανάλυση και 
βελτίωση 

Σχεδίαση, καταγραφή 
και προγραμματισμός 

των αναγκών 

Αξιολόγηση των 
απαιτήσεων 

3.08   Σχεδιασμός και  Επιβεβαίωση νέων προϊόντων  της ΜέγαSoft 

Πληροφορική ΑΕ
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Η παρούσα Διαδικασία Ποιότητας περιγράφει  την καταγραφή της απαίτησης του 

πελάτη,  το σχεδιασμό και  την επιβεβαίωση νέων προϊόντων.

                              

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ:  Είναι  το νέο αντικείμενο που πρόκειται  να κατασκευαστεί  και 

να διατεθεί  στην κατανάλωση από τα τμήματα πωλήσεως της ΜΕΓΑSOFT 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Για την κατασκευή ενός Νέου Προϊόντος,  αρμόδιο να αποφασίσει  είναι  το Δ.Σ. 

της εταιρείας,  κατόπιν εισηγήσεως των προϊσταμένων των διευθύνσεών της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία παραγωγής ενός νέου προϊόντος άρχεται  με την απόφαση του Δ.Σ. 

της επιχείρησης.  Σε αυτή γίνεται  καταγραφή 

Για την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής  ενός Νέου Προϊόντος,  βάσει  της 

αποφάσεως του Δ.Σ. ,  το οποίο έχει  οριοθετήσει  τις  ποιοτικές απαιτήσεις  που 

πρέπει  να πληρή το Νέο Προϊόν,  δεν απαιτείται  σύνταξη Δελτίου Παραγγελίας. 

Εντολή,  για την έναρξη των διαδικασιών κατασκευής,  θεωρείται  η απόφαση του 

Δ.Σ.

Ο σχεδιασμός νέου προϊόντος αφορά:

Επανεκδόσεις

Εξαρτήματα για ένα πάγιο προϊόν και  

Δημιουργία νέου προϊόντος

 Επανεκδόσεις:

Πραγματοποιούνται  τουλάχιστον μία φορά το χρόνο,  ή εάν παρουσιαστεί 

ανάγκη.  Οι ανάγκες παρουσιάζονται  όταν:

Υπάρχει  αλλαγή στο λογισμικό

Υπάρχει  αλλαγή του Κώδικα Βιβλίων και  Στοιχείων,  Νομικού Καθεστώτος

Υπάρχει  αλλαγή λόγω δυσλειτουργίας

Υπάρχει  αλλαγή,  λόγω βελτιώσεων.
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Πρόταση Βελτίωσης μπορεί  να κάνει  κάθε άτομο που εργάζεται  στον 

οργανισμό.  Όλες οι  προτάσεις  βελτίωσης αποθηκεύονται  σε Αρχείο Πρότασης 

Βελτίωσης.  

Κάθε πρόταση βελτίωσης που καταγράφεται  φέρει  το όνομα αυτού που την 

καταχωρεί,  την ημερομηνία καταχώρησης,  τον Α/Α, το προϊόν που αφορά η 

πρόταση βελτίωσης,  το τμήμα στο οποίο απευθύνεται,  από πελάτη 

συναλλασσόμενου και  τέλος τις  προτάσεις.

Η ροή των προτάσεων βελτίωσης ακολουθούν την παρακάτω πορεία:
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Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα ροής,  οι  προτάσεις  μετά την πρώτη 

αξιολόγηση από τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης,  αξιολογούνται  από την επιτροπή 

αξιολόγησης,  η οποία αποφασίζει  ποιες προτάσεις  θα υλοποιηθούν σε αυτήν την 

έκδοση,  ποιες στην επόμενη,  ποιες δεν πρόκειται  να υλοποιηθούν και  ποιες θα 

εισαχθούν προς υλοποίηση,  ενώ δεν έχουν καταγραφεί .  Η επιτροπή υπογράφει 

Αναφορά 
Βελτίωσης 
Επανέκδοσης 
(Υπεύθυνος 
Ανάπτυξης ή 
Αναπληρωτής 
Υ.Α.

Συμβούλιο 
Αξιολόγησης 
(Marketing, 
Διοίκηση, 
Ανάπτυξη, 
Υποστήριξη)

Εργασία 
(τεχνική 
ανάλυση των 
προτάσεων)

Προγραμματιστές

Επόμενη 
Έκδοση 

Έκδοση αυτή

Εκτέλεση του 
έργου (μέσω 
εκτέλεσης 
CRM)  της 
εργασίας

Έλεγχος 
αποτελεσμάτων

Παράδοση 
έργου

Παραλαβή έργου 
(Beta test)

Προώθηση 
προς πώληση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Προτάσεις 
Βελτίωσης 
CRM

Λίστα Προτάσεων 
βελτίωσης

Α΄Αξιολόγηση από 
Υπεύθυνο 
Ανάπτυξης

Απόρριψη 
προτάσεων

Προώθηση
προτάσεων
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τις  προτάσεις  που θα υλοποιηθούν σε αυτή την έκδοση ενώ ο Υπεύθυνος 

Ανάπτυξης τις  αναθέτει  σε κάθε εμπλεκόμενο μέσω έκδοσης Νέας Εργασίας 

(CRM)  και  σε κάθε θέση εργασίας υπάρχει  ο κωδικός  της ανάπτυξης.

Οι επανεξεταζόμενες προτάσεις  καταγράφονται  στη λίστα για το επόμενο 

συμβούλιο και  οι  άκυρες προτάσεις  παραμένουν ως έχουν.  Η λίστα Αρχείο, 

θεωρείται  από τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης και  δίδεται  η ημερομηνία έγκρισης 

έκδοσης της νέας version.

Από τη λίστα προτάσεων – βελτιώσεων,  ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης αναθέτει  σε 

κάθε εμπλεκόμενο μέσω του CRM, έκδοση νέας εργασίας,  όπου δίνεται 

αυτόματα και  ο κωδικός ανάπτυξης νέας εργασίας.

O Υπεύθυνος Ανάπτυξης από τον κωδικό του έργου,  έχει  την συγκεντρωτική 

κατάσταση των απαιτούμενων εργασιών ανά version.  Από τη συγκεντρωτική 

κατάσταση αυτήν,  γίνεται  ο έλεγχος της παράδοσης των εργασιών.  Ακολούθως 

ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης κάνει  την ανάθεση στον Υπεύθυνο Ελέγχου 

Σχεδιασμού μέσω ανάθεσης νέας εργασίας (έργο version) και  με τον τρόπο αυτό 

γίνεται  ολοκληρωμένος έλεγχος της version. Check l ist   τμήματος ειδικού και 

γενικού για το πρόγραμμα. Μέσω της εργασίας έργου γίνεται  η παράδοση στον 

Υπεύθυνο Ανάπτυξης.

Ο κωδικός  του έργου καταγράφεται  στην καρτέλα έργο και  περιλαμβάνει:

Τον κωδικό του έργου

Το υπεύθυνο υποτμήμα

Τον χειριστή (USER)

Την ημερομηνία παράδοσης

 Ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης παραδίδει  την νέα version – πρόγραμμα στον 

Συντονιστή μέσω μηνύματος.  Επιπλέον ο Συντονιστής ενημερώνεται  για τη 

διανομή και  με τη σειρά του ενημερώνει  τη Λίστα Εκδόσεων ανά προϊόν. 

Προϊόν,  Έκδοση, Ημερομηνία κυκλοφορίας.

Ο συντονιστής είναι  υπεύθυνος για την απόσυρση των παλαιοτέρων εκδόσεων.

Οι εκδόσεις  τηρούνται  ηλεκτρονικά σε αρχείο,  «Εκδόσεις  ανά προϊόν». 

Υπεύθυνος τήρησης του ηλεκτρονικού αρχείου  «Εκδόσεις  ανά προϊόν» είναι  ο 

Υπεύθυνος Ανάπτυξης.

Παράδειγμα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ERP

ΠΡΟΪΟΝ Υπάρχουσα 

Έκδοση

Νέα Έκδοση
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Business Advantage 2.2 3.0
Business Accountant 2.1 2.2
Business CRM 2.1 2.2
Business HRM 1.3 2.0
Business Salary 1.0 2.0
Cotton for Windows 2.0 2.1

1.  Διαχωρισμός του «πυρήνα» της κάθε εφαρμογής από το περιβάλλον εργασίας.

Σκοπός είναι  η κάθε εφαρμογή να αποτελέσει  ένα module  του ERP. Απαιτείται:

o Δημιουργία ενός ActiveX DLL το οποίο θα περιέχει  όλες τις  λειτουργίες, 

φόρμες και  εκτυπώσεις  της εφαρμογής με ονομασία ERPModXXX.dll 

(όπου XXX η ονομασία της εφαρμογής).  

o Δημιουργία ενός Standalone περιβάλλοντος εργασίας το οποίο θα 

συνεργάζεται  με το αντίστοιχο DLL και  θα καλεί  όλες  τις  απαραίτητες 

φόρμες από αυτό.

2.  Ονοματολογία Πινάκων Βάσης Δεδομένων

o Μετονομασία όλων των πινάκων με την προσθήκη τριψήφιου 

προθέματος,  μοναδικού για κάθε εφαρμογή.

3.  Διαχείριση Χρηστών

o Επανασχεδιασμός του συστήματος διαχείρισης χρηστών,  τμημάτων και 

προσβάσεων.  Χρήση κρυπτογράφησης 128-bit  για τους κωδικούς 

πρόσβασης.

4.  Αυτόματος Σχεδιασμός/Αναβάθμιση Βάσεων

     Σχεδιασμός νέου συστήματος κατασκευής  και  επιδιόρθωσης βάσεων.  Το 

σύστημα αυτό θα χρησιμοποιείται  στη δημιουργία καινούργιας χρήσης αλλά και 

την αναβάθμιση μιας υπάρχουσας χρήσης.  

o Κατάρτιση μίας γλώσσας περιγραφής της δομής της βάσης  DSL 

(Database Shape Language) και  κατασκευή ενός συστήματος  ανάγνωσης 

προτύπων βάσεων από αρχεία τύπου MDS (Megasoft  Database Shape) και 

ενός συστήματος κατασκευής  ή/και  επιδιόρθωσης βάσεων σύμφωνα με το 

πρότυπο.  

o Κατάρτιση μίας γλώσσας περιγραφής των δεδομένων της βάσης DDL 

(Database Data Language) και  συστήματος ανάγνωσης δεδομένων από 

αρχείου τύπου MDD (Megasoft  Database Data) και  μεθόδου αποθήκευσης 

(φόρτωσης) των δεδομένων από (σε) μία βάση.
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5.  Εκτυπώσεις

Μετακίνηση των εκτυπώσεων σε ξεχωριστό υποφάκελο.

     Στο παραπάνω παράδειγμα είναι  ένα έντυπο το οποίο αναφέρει  τις  εκδόσεις 

οι  οποίες έχουν μερικά προγράμματα και  τι  αλλαγές πρέπει  να γίνουν για να 

επιτευχθεί  ο σκοπός των αλλαγών των προγραμμάτων.

Παράδειγμα

 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ 

α) προσδιορισμένες απαιτήσεις 
που σχετίζονται με το προϊόν,  

β) απαιτήσεις που σχετίζονται 
με το προϊόν μετά από 
ανασκόπηση, 

γ) απαιτήσεις που σχετίζονται με 
το προϊόν και προσδιορίζονται 
από την επικοινωνία με τους 
πελάτες. 

 

 

 

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ 

α) έλεγχος παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών, 

β) επικύρωση διεργασιών 
παραγωγής και παροχής 
υπηρεσιών,  

γ) απόδοση ταυτότητας και 
ιχνηλασιμότητας, 

δ) φροντίδα της  
ιδιοκτησίας του πελάτη 

ε) διατήρηση της 
συμμόρφωσης του 
προϊόντος 

 

 
 
 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΚΟΠΟΣ 
α) θέσπιση αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα και τις απαιτήσεις για το προϊόν,  
β) καθιέρωση διεργασιών, εγγράφων και διάθεση πόρων,  
γ)  θέσπιση συγκεκριμένων για το προϊόν απαιτούμενων δραστηριοτήτων επαλήθευσης, 
επικύρωσης, παρακολούθησης, ελέγχων και δοκιμών, καθώς και κριτηρίων αποδοχής του 
προϊόντος, 
δ) δημιουργία αρχείων που χρειάζονται για την παροχή αποδείξεων ότι οι διεργασίες 
υλοποίησης και το προκύπτον προϊόν, ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

Αγορές 

Έλεγχος των συσκευών 
παρακολούθησης και 

μέτρησης 
 

Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη 

 

Παραγωγή και Παροχή 
Υπηρεσιών 

Στο παραπάνω παράδειγμα το σχήμα μας δείχνει  τις  κινήσεις  οι  οποίες θα πρέπει 

να γίνονται  κατά την διαδικασία υλοποίησης νέου προϊόντος.

3.09   Εξυπηρέτηση Πελατών μετά την πώληση των Προϊόντων της ΜέγαSoft 

Πληροφορική ΑΕ

      Η παρούσα Διαδικασία Ποιότητας περιγράφει  τον τρόπο με τον οποίο η 

εταιρία εξυπηρετεί  τους πελάτες της μετά την πώληση των προϊόντων της.
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

O Συντονιστής σε συνεργασία με τους  εργαζομένους της τηλεφωνικής 

εξυπηρέτησης και  τους  συμβούλους  μηχανογράφησης ευθύνονται  για την 

εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση. 

1.   Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση παρέχεται  σε όλα τα προϊόντα που διαθέτει 

η επιχείρηση.

2.   Η επιχείρηση συνάπτει  με τους πελάτες συμβόλαια συντήρησης και  για τα 

προϊόντα λογισμικού.  Τα συμβόλαια είναι  ορισμένου χρονικού διαστήματος και 

παρέχουν στον πελάτη υποστήριξη τηλεφωνική ή μέσω e-mail  για τυχόν 

προβλήματα που αντιμετωπίζει,  καθώς και  την παροχή νέων version των 

προϊόντων που διαθέτει.

 Η επιχείρηση παρέχει  στον πελάτη υποστήριξη κατ΄ ιδίαν στον χώρο του.  Η 

υποστήριξη τόσο σε λογισμικό όσο και  σε εξοπλισμό γίνεται  με χρέωση. Στην 

χρέωση λαμβάνεται  υπόψιν ο χρόνος εργασίας,  το πλήθος των ατόμων και  η 

απόσταση του πελάτη από τις  εγκαταστάσεις  της επιχείρησης.

 Σε κάθε περίπτωση η υποστήριξη παρέχεται  από το Τεχνικό Τμήμα. 

 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι γενικοί  όροι  του συμβολαίου αποστέλλονται  στον πελάτη με την αγορά ενός 

προϊόντος.  Σε κάθε συμβόλαιο υπάρχει  κωδικός.  Στο συμβόλαιο περιγράφεται 

τη παρέχεται  στον πελάτη και  το χρονικό διάστημα.  Η ισχύς του συμβολαίου 

άρχεται  από την ημερομηνία καταβολής του τιμήματος για την πρώτη φορά. 

Κάθε πελάτης που έχει  συμβόλαιο δύο μήνες πριν την λήξη του γίνεται 

υπενθύμιση για τακτοποίηση του θέματος με επιστολή.  Οι επιστολές  στέλνονται 

ανά δίμηνο και  αναμένεται  εξέλιξη επί  του θέματος.  Η παροχή της υποστήριξης 

προς τον πελάτη τελειώνει  τρεις  μήνες μετά την ημερομηνία λήξης του 

συμβολαίου.  Εάν ακολούθως ο πελάτης  τακτοποιήσει  την οφειλή του η 

υποστήριξη από την ημερομηνία καταβολής και  μετά ισχύει  για το χρόνο που 

έχει  οριστεί.  

Στο Φάκελο του Πελάτη αρχειοθετεί  ο Υπεύθυνος Πωλήσεων τα συμβόλαια 

συντήρησης ανά πελάτη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ή ΜΕΣΩ E-MAIL

1. Η επιχείρηση τηρεί  Αρχείο Service (CRM). Στο αρχείο αυτό είναι 

καταχωρημένοι  οι  πελάτες και  οι  εργασίες που γίνονται  γι’ αυτόν.  
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Σχημα1 

Στο σχήμα 1  και στο σχήμα2 εμφανίζεται ένα πρόγραμμα συνδέσεις σε 

απομακρυσμένους υπολογιστές τους οποίους συνδέεται ο χρήστης μέσω την γραμμή του 

τηλεφώνου με την οποία δυνατότητα η  Μέγαsoft  πληροφορική Α.Ε.  να έχει  άμεση 

εξυπηρέτηση εντός μικρού χρονικού διαστήματος μέσα σε χρονικό διάστημα 

ακόμη και  5 λεπτών.
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Σχήμα 2

SERVICE ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

1.   Η επίσκεψη στο χώρο του πελάτη γίνεται  σε εξαιρετικές περιπτώσεις  και 

μόνον αφού το επιθυμεί  ο πελάτης.  Η πρακτική της επιχείρησης είναι  το service 

να παρέχεται  τηλεφωνικά ή μέσω e-mail .  Σε περίπτωση που τελικά καθοριστεί 

επίσκεψη στον πελάτη ο Τεχνικός καθορίζει  σε συνεργασία με τον πελάτη 

ραντεβού (ημέρα και  ώρα).  Ο τεχνικός επισκέπτεται  τον πελάτη και  του παρέχει 

υπηρεσίες προκειμένου να έκλειψη το πρόβλημα.

2.  Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο Τεχνικός Συμπληρώνει  την έκθεση 

παροχής υπηρεσιών εις  διπλούν,  στην οποία καταγράφει  ημερομηνία,  ώρες 

εργασίας,  χιλιομετρική απόσταση, τα στοιχεία της εργασίας και  υπογράφει 

αυτός και  ο πελάτης.  Αντίγραφο μένει  στον πελάτη ενώ ο τεχνικός με την 

επιστροφή του στις  εγκαταστάσεις  της επιχείρησης το παραδίδει  στον Υπεύθυνο 

Πωλήσεων.  Ο Υπεύθυνος Πωλήσεων αρχειοθετεί  την έκθεση παροχής 

υπηρεσιών στο φάκελο του πελάτη.  Βάσει  της έκθεσης γίνεται  η τιμολόγηση.

3.10   Παράπονα Πελατών της ΜέγαSoft  Πληροφορική ΑΕ
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Η παρούσα Διαδικασία Ποιότητας περιγράφει  τον τρόπο καταγραφής των 

παραπόνων που λαμβάνει  η εταιρία,  τον καθορισμό των υπευθυνοτήτων για τον 

χειρισμό τους και  τη λήψη τυχόν διορθωτικών ενεργειών.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Παράπονο:  κάθε έγγραφη, προφορική ή τηλεφωνική πληροφορία που αναφέρει 

δυσλειτουργία ή υπηρεσία εκτός προδιαγραφών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

Ο Υ.Σ.Δ.Π. σε συνεργασία με τους  εμπλεκόμενους  υπευθύνους  των τμημάτων, 

ευθύνεται  για την άμεση αξιολόγηση των λαμβανομένων παραπόνων και  τη 

λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

1.   Τα παράπονα είναι  προφορικά,  γραπτά ή τηλεφωνικά.  Τα παράπονα είναι 

δυνατόν να προέλθουν είτε από πελάτη της εταιρίας,  είτε από εργαζόμενο,  είτε 

από συνεργάτη,  είτε από οποιοδήποτε άλλο άτομο.  Λήπτες των παραπόνων 

ανάλογα με την προέλευση τους  είναι  είτε  ο Υπεύθυνος  Πωλήσεων,  είτε  ο 

Διαχειριστής,  είτε  ο Υπεύθυνος  Προσωπικού,  είτε κάθε εργαζόμενος της 

εταιρίας.  Σε κάθε περίπτωση τα παράπονα που λαμβάνονται  καταγράφονται  στο 

Δελτίο Παραπόνων.  Για τα παράπονα που αξιολογούνται  ως σοβαρά ζητείται 

γραπτή επιβεβαίωση  με αναλυτικότερη περιγραφή του προβλήματος.  Επίσης σε 

αυτές τις  περιπτώσεις  στοιχεία που αποδεικνύουν τεκμηριωμένα την ορθότητα 

του παραπόνου επισυνάπτονται  από τον παραπονούμενο.

2.   Οι  λήπτες των παραπόνων παραδίδουν τα Δελτία Παραπόνων  αμέσως,  ή το 

αργότερο εντός της εργάσιμης ημέρας στον Υ.Σ.Δ.Π.,  μαζί  με τα σχετικά 

στοιχεία (επιβεβαίωση, αλληλογραφία,  τεκμήρια κ.α.).

3.   Ο Υ.Σ.Δ.Π. σε συνεργασία με τον Διευθύνων Σύμβουλο (εφόσον είναι 

απαραίτητο) αξιολογούν το παράπονο και  αποφασίζουν εάν υπάρχει  μη-

συμμόρφωση ή όχι .  Εάν έχουμε μη-συμμόρφωση συντάσσετε η Αναφορά Μη – 

Συμμόρφωσης /  Διορθωτικές – Προληπτικές Ενέργειες  και  ακολουθούνται  οι 

επιταγές των διαδικασιών ποιότητας Χειρισμός Μη – Συμμορφώσεων και 

Διορθωτικών – Προληπτικών Ενεργειών,  εάν δεν έχουμε μη – συμμόρφωση 

γίνεται  διευθέτηση του παραπόνου αμέσως από τον Υπεύθυνο που θα οριστεί , 

είτε μέσου επεξηγήσεων προφορικών ή τηλεφωνικών,  είτε με αποστολή 

επιστολής,  είτε με άλλο τρόπο που ορίζεται  για την συγκεκριμένη περίπτωση. 

Οι ενέργειες που απαιτούνται  καταγράφονται  στα σχετικά τμήματα του 

επισυναπτόμενου εντύπου.
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4.   Κάθε μήνα,  ο Υ.Σ.Δ.Π. προβαίνει  σε ανασκόπηση όλων των παραπόνων για 

την διεκπεραίωση τυχόν εκκρεμοτήτων και  την επαλήθευση ότι  έχουν 

πραγματοποιηθεί  οι  απαιτούμενες  ενέργειες.  

5.   Τα Δελτία Παραπόνων καθώς και  κάθε σχετικό στοιχείο τηρούνται  από τον 

Υ.Σ.Δ.Π. στο Αρχείο Παραπόνων.

Παράδειγμα

                 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
Α/Α : 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ:

ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ:          ΓΡΑΠΤΟ                ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ                ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟΥ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………      ΤΗΛ / FAX: ……………………………………………………..

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:           ΠΕΛΑΤΗΣ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΛΛΟΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ:

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ:  

ΠΡΟΪΟΝ          ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:……………………………………………………………………….

ΥΠΗΡΕΣΙΑ       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:……………………………………………………………………..

ΑΛΛΟ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:……………………………………………………………………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: ΝΑΙ           ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ
                                                               ΟΧΙ              ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ:…………………………………………………
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΥΘΥΤΗΣΗΣ:……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………ΥΠ. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ:……….…………………..….ΗΜ/ΝΙΑ:…………………….. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΣΩΣ Ή ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΜΕΡΑΣ!!!

ΛΗΠΤΗΣ  ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ : ........................................                   Υ. Σ. Δ. Π.

      …… (Υπογραφή)………                                                           …… (Υπογραφή)………
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Το παραπάνω παράδειγμα μας δείχνει  τον τρόπο καταχωρήσεις  παραπόνων στο 

ειδικό δελτίο παραπόνων.

3.11 Ιχνηλασιμοτητα της ΜεγαSoft  Πληροφορικής Α.Ε.

     Η παρούσα Διαδικασία Ποιότητας περιγράφει  τη μεθοδολογία σήμανσης, 

αναγνώρισης και  ανίχνευσης των προϊόντων.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Σήμανση – Αναγνώριση:  είναι  οι  τεχνικές  που χρησιμοποιούνται  προκειμένου 

να είναι  καθορισμένο και  αναγνωρίσιμο το προϊόν με την πρώτη ματιά.

Ανίχνευση: είναι  οι  τεχνικές που χρησιμοποιούνται  προκειμένου να ελέγχονται 

υλικά και  διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ενός προϊόντος. 

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Την ευθύνη της σήμανσης και  των κωδικοποιήσεων τη φέρει  το Τμήμα 

Πωλήσεων σε συνεργασία με τον Υ. Δ. Σ.  Π.  και  τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης και 

Έρευνας.  

1.   Η  εταιρία έχει  οργανώσει  ένα σύστημα κωδικοποίησης,  ώστε να διασφαλίζει 

τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων της.  Η επιχείρηση δεν διατηρεί  στην 

αποθήκη στοκ..  Τα προϊόντα είναι  σε ηλεκτρονική μορφή. Με την εγκατάστασή 

τους από τους πελάτες στα PC αποκτούν ταυτότητα η οποία περιλαμβάνει  όνομα 

προϊόντος,  όνομα προμηθευτή,  version και  ημερομηνία ενημέρωσης.  

2.   Η αναγνωρισημότητα κατά την παράδοση στον πελάτη πραγματοποιείται  με 

τον κωδικό προσφοράς της επιχείρησης,  το τιμολόγιο αγοράς και  το δελτίο 

αποστολής ή το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της courier .  Η 

αναγνωρισημότητα μετά την εγκατάσταση στον πελάτη πραγματοποιείται  με την 

ταυτότητα του προϊόντος η οποία περιλαμβάνει  όνομα προϊόντος,  version και 

ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης.
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3.   Η ιχνηλασιμότητα πραγματοποιείται  μέσου των παραστατικών αναγνώρισης 

και  των αρχείων ποιότητας παραγωγής του προμηθευτή.

4.   Η ροή ανίχνευσης και  ιχνηλασίας από το παράπονο έως τον Προμηθευτή 

περιγράφεται  παρακάτω:
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ΠΑΡΑΠΟΝΟ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ –
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΡΟΪΟΝ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ).

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΚΟ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΛΟΓΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟΥ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟΥ

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ, VERSION 

ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
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3.12 έλεγχος της ικανοποίησης των πελατών της ΜεγαSoft  Πληροφορικής 

Α.Ε.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της ικανοποίησης των πελατών από τα προϊόντα και τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης.

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

Ο Υ.Σ.Δ.Π. έχει την ευθύνη να προσμετρά τον βαθμό της ικανοποίησης των πελατών σε σχέση 

με τα προϊόντα και της υπηρεσίες της επιχείρησης και να εντοπίζει τις νέες ανάγκες τους. 

Μια φορά το χρόνο ο Υ.Σ.Δ.Π. σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Πωλήσεων αποστέλλουν σε 

όλους τους πελάτες τον Πίνακα Στοιχείων Αξιολόγησης Ικανοποίησης Πελάτου. 

Σε αυτό τον πίνακα ο πελάτης καλείται να αναφέρει τα στοιχεία του, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

που προμηθεύεται από την επιχείρηση και να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα που 

σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης με ποιοτική κλίμακα 

πέντε διαβαθμίσεων ‘Απόλυτη Ικανοποίηση, ικανοποίηση, αδιαφορία, δυσαρέσκεια, απόλυτη 

δυσαρέσκεια’:

ΕΙΣΤΕ ΓΕΝΙΚΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ;

ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΑΣ;

ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΑΣ; ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ;

ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ;

ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ, ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ, ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΛΠ;;

ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΜΑΣ;;

Τα ερωτηματολόγια συγκεντρώνονται και αξιολογούνται. Τα ποιοτικά κριτήρια γίνονται 

ποσοτικά με την ακόλουθη κλίμακα:

Απόλυτη Ικανοποίηση 10

Ικανοποίηση 7

Μέτρια Ικανοποίηση 3,5

Δυσαρέσκεια 0

Ακολούθως οι βαθμολογίες τοποθετούνται σε φύλλο του EXCEL και βρίσκεται ο μέσος όρος σε 

μια κλίμακα από το 0 έως το 10. Οι ποσοτική βαθμολογία μεταφράζεται σε ποιοτική ως εξής:

Απόλυτη Ικανοποίηση 8-10
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Ικανοποίηση 6-7

Μέτρια Ικανοποίηση 4-6

Δυσαρέσκεια 2-4

Απόλυτη δυσαρέσκεια 0-2

Ανάλογα με το επίπεδο ικανοποίησης που βρίσκεται η εταιρία κάθε χρόνο προσδιορίζει και 

διορθωτικές ενέργειες που έχουν να κάνουν είτε με την αναθεώρηση των στόχων, είτε με την 

αναθεώρηση των προγραμμάτων διαχείρισης.

Επίσης όταν προκύπτουν νέες ανάγκες των πελατών είτε σε υπάρχοντα προϊόντα είτε σε νέα ο 

Διαχειριστής ενημερώνεται και καθορίζει τις επόμενες ενέργειες.

3.13 Διενέργειας εσωτερικών ελέγχων ποιότητας σε όλα τα τμήματα της 

ΜεγαSoft  Πληροφορικής Α.Ε.

  ΣΚΟΠΟΣ   

Η παρούσα Διαδικασία Ποιότητας περιγράφει  την μεθοδολογία διενέργειας 

εσωτερικών ελέγχων ποιότητας σε όλα τα τμήματα της εταιρίας.  Οι εσωτερικοί 

έλεγχοι  ποιότητας αποσκοπούν στην επιβεβαίωση της συνεχούς  λειτουργίας και 

στη βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εσωτερικός  Έλεγχος Ποιότητας:  ο προγραμματισμένος έλεγχος που 

πραγματοποιείται  από τον εσωτερικό ελεγκτή και  αποσκοπεί  στην διαπίστωση 

του βαθμού εφαρμογής των επιταγών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

και  του βαθμού εμπέδωσης από τους εμπλεκόμενους σε αυτό.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Ο Υ.Σ.Δ.Π. ευθύνεται  για την υλοποίηση και  τον συντονισμό των εσωτερικών 

ελέγχων της εταιρίας.

1  Ο Υ.Σ.Δ.Π. συντάσσει  Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων  βάσει  του οποίου 

πραγματοποιούνται  οι  έλεγχοι  όλων των τμήματα και  διαδικασιών της εταιρίας. 

Οι εσωτερικού έλεγχοι  εκτελούνται  μία (1)  φορά το έτος από εκπαιδευμένους 

εσωτερικούς  ελεγκτές .
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2  Το Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων  παίρνει  την έγκριση από το 

Διαχειριστή και  τηρείται  στο Αρχείο Εσωτερικών Ελέγχων από τον Υ.Σ.Δ.Π.

3  Το πρόγραμμα αναρτάται  στον πίνακα ανακοινώσεων δέκα τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των ελέγχων προκειμένου να κοινοποιηθεί 

στους ενδιαφερόμενους (ελεγκτές και  ελεγχόμενους) με  ευθύνη του Υ.Σ.Δ.Π. 

Επίσης γίνεται  προφορική γνωστοποίηση σε κάθε εμπλεκόμενο ξεχωριστά από 

τον Υ.Σ.Δ.Π.

4  Κατά τη διάρκεια του ελέγχου,  ο ελεγκτής εξετάζει  τις  ακόλουθες 

παραμέτρους οι  οποίες συνθέτουν το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας:

- Καταγραφή απαιτήσεων (διαδικασίες,  οδηγίες,  προδιαγραφές  κ.α.)

- Γνώση του αντικειμένου του συστήματος

- Εφαρμογή των δεσμεύσεων που απορρέουν από το σύστημα για 

τον καθένα

Οι ελεγκτές  εξετάζουν διαδικασίες,  πρόσωπα και  αρχεία.  Η διαδικασία 

των ελέγχων συνεπικουρείται  από ερωτηματολόγιο κατάλληλα διαμορφωμένο 

για κάθε διαδικασία.  Σε περιπτώσεις  εντοπισμού παραλήψεων συντάσσεται 

αναφορά μη – συμμόρφωσης /  διορθωτικές και  προληπτικές ενέργειες  και 

ακολουθεί  επανέλεγχος σε προσυμφωνημένη ημερομηνία.

5  Οι ελεγκτές  μετά το πέρας των ελέγχων συντάσσουν την Έκθεση Εσωτερικών 

Ελέγχων  όπου γίνεται  αναφορά των ευρημάτων που προέκυψαν.  Τις  εκθέσεις 

συνοδεύουν πάντα το ερωτηματολόγιο και  οι  αναφορές μη – συμμόρφωσης / 

διορθωτικές και  προληπτικές ενέργειες.  Επίσης στις  εκθέσεις  καταγράφεται  η 

ημερομηνία επανελέγχου καθώς και  τα αποτελέσματα των επανελέγχων.  Τα 

αποτελέσματα των ελέγχων και  επανελέγχων προσυπογράφουν ο ελεγκτής και  ο 

ελεγχόμενος.  Οι Εκθέσεις  και  τα ερωτηματολόγια τηρούνται  από τον Υ.Σ.Δ.Π. 

στο αρχείο Εσωτερικών Ελέγχων.

57



                              Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία

          4 Κεφάλαιο
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4.01  Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφαλαίο γίνεται  αναφορά των μηχανογραφικών συστημάτων 

διαχείρισης μηνυμάτων από πελάτες και  οιονδήποτε συναλλασσόμενο. 

Συστήματα διαχείρισης μηνυμάτων λίγες εταιρείες  έχουν δημιουργήσει 

τέτοιου είδους προγράμματα μερικές από αυτές είναι  sap ,Microsoft 

,singular ,  unisoft  ,ΜέγαSoft  Πληροφορική Α.Ε. .

Το πρόγραμμα που πρόκειται  να σας αναφέρω ανήκει  στην ΜέγαSoft 

Πληροφορική Α.Ε .  Δεν έγινε η Παρουσίαση μηχανογραφικών 

συστημάτων και  άλλων εταιρειών για το λόγω ότι  οι  απαιτήσεις  των 

προγραμμάτων ήταν αρκετές.

4.02 Απαιτήσεις Προγράμματος CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT)

1. MEGASOFT RUNTIME PACKAGE 5 

     (ΔΙΔΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΜΕΓΑSOFT)

2. MEGASOFT RUNTIME SERVICE PACK 1 

     (ΔΙΔΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΜΕΓΑSOFT)

3. INTERNET EXPLORER 6

     (ΔΙΔΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΗΣ MICROSOFT)

4. ΜΝΗΜΗ RAM 64 KB

5. MSDE 2000 MICROSOFT

     (ΔΙΔΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΗΣ MICROSOFT)

4.03 Παρουσίαση Προγράμματος CRM

Στην παρακάτω σχήμα(σχημα1) μας γίνεται η παρουσίαση του γενικού παραθύρου από το 

οποίο έχεις τον έλεγχο του προγράμματος. Από την αριστερή πλευρά  βλέπουμε τις 

επιλογές Μηνύματα, Εργασίες , Ευκαιρίες , Προγραμματισμένες Εργασίες, Προτάσεις
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Σχήμα 1

Στο παρακάτω σχήμα (σχημα2) μας εμφανίζεται  το παράθυρο μηνύματα το 

οποίο δείχνει  τα μηνύματα που είναι  μη δρομολογημένα δηλαδή 

60



                              Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία

Σχήμα2

Ο χρήστης  δεν έχει ασχοληθεί ακόμη με το μήνυμα το οποίο δημιουργήθηκε από 

τον υπεύθυνο συντονισμού και το έχει καταχωρήσει από το ίδιο παράθυρο από 

τον υπολογιστή του.

Σχήμα 3

Στο παραπάνω σχήμα (σχήμα 3) εμφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο το οποίο 

εμφανίζει τις εργασίες.

Εργασία ονομάζεται η κίνηση το κάθε έργο που γίνεται από πλευράς υποστήριξης 

προς επίλυση του προβλήματος του πελάτη. Αυτή δημιουργείται ξερώντας ο 

χρήστης όσο ακόμη είναι στα μηνύματα πηγαίνοντας στις λεπτομέρειες του 

παραθύρου και τσεκάροντας ότι είναι τοποθετημένο σε εργασία και έπειτα 

αυτόματα το πρόγραμμα καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να το μετατρέψει σε εργασία 

και εκεί ο χρηστής καταχωρεί οτιδήποτε έχει κάνει στον πελάτη και όταν 

τελειώσει συμπληρώνει τα στοιχειά αν συμφώνησε ο πελάτης και τσεκάρει την 

ανάλογη επιλογή.
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Σχήμα 4

Στο παραπάνω σχήμα (σχήμα 4) εμφανίζεται το παράθυρο ευκαιρίες στο οποίο 

μέσα στις λεπτομέρειες ο χρηστής καταχωρεί οτιδήποτε πιστεύει ότι είναι 

ευκαιρία για την επιχείρηση από την πώληση ενός προγράμματος και ακόμη την 

αγορά ενός εκτυπωτή που είδε προσφορά σε ένα κατάστημα.

Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 5) εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο δεν 

μπορούμε να κάνουμε καταχωρήσεις παρά μονό δουλεύει βοηθητικά δηλαδή

Κατά την διαδικασία καταχωρήσεις μιας εργασίας το πρόγραμμα δίνει την 

δυνατότητα επιλογής προγραμματισμένες εργασίες για παράδειγμα:

Ο Α χρηστής συνομιλεί με ανά πελάτη και κανονίζουν ραντεβού για της  06/09 η 

αμέσως επόμενη κίνηση που πρόκειται να κάνει ο χρήστης είναι να τσεκάρει μέσα 

στην εργασία προγραμματισμένη εργασία ωτοσόστε όταν τις 6/09 ‘δει  την 

προγραμματισμένη εργασία να μην ξεχάσει τον πελάτη και να κανονίσει το 

πρόγραμμα του.
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Σχήμα 5

Σχήμα 6
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Στο παραπάνω σχήμα (σχήμα 6) εμφανίζεται το παράθυρο προτάσεις το οποίο 

χρησιμεύει στην καταχώρηση προτάσεων βελτίωσης προγραμμάτων, διαδικασιών 

μέσα στην εσωτερική επικοινωνία  και γενικά ότι πιστεύει ότι μπορεί να βελτιώσει 

την εταιρεία το καταγράφει εκεί.

Σχήμα 7

Τέλος στο σχήμα 7 εμφανίζεται το παράθυρο από το οποίο μπορεί να πάρει 

στατιστικές εκτυπώσεις η εταιρεία για να βγάλει συμπεράσματα για κάποιους 

πελάτες και όχι μόνο για υπαλλήλους κτλ.
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                        5 Κεφάλαιο 
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5.01 Συμπεράσματα

1. Οι πελάτες της επιχειρήσεις  είναι  ασφαλής όσον αφορά την 

λειτουργία του λογισμικού

2. υπάρχει  ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών λόγω των νέων τεχνικών 

μέσων της υποστήριξης

3. οι  πελάτες έχουν περισσότερο έλεγχο στην επιχείρηση τους μέσω των 

εκτυπώσεων 

4. οι  πελάτες έχουν δημιουργήσει  την ψευδαίσθηση ότι  όλα γίνονται  με 

αποτέλεσμα να έχουν μεγάλες απαιτήσεις  και  να μην καλύπτονται 

όλες με αποτέλεσμα την δυσανασχέτηση

5. Τέτοιου τύπου εταιρείες  θα πρέπει  να συμβαδίζουν με την τεχνολογία 

για να μπορούν να συμβαδίζουν με τις  αλλαγές αυτής και  ακόμη για 

την κάλυψη ,την ευχαρίστηση των πελατών με μειωμένο κόστος
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