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Πξναπαηηνύκελα

Σηόρνη Μαζήκαηνο:
Τα Οινθιεξσκέλα Σπζηήκαηα Δηαρείξηζεο Επηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ (ΟΣπΔΕΠ)
(Enterprise Resource Planning -ERP) είλαη κηα θαηεγνξία πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάησλ πoπ ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία πνιιώλ κεγάισλ εηαηξεηώλ θαη
επηρεηξήζεσλ. Τα Οινθιεξσκέλα Σπζηήκαηα Δηαρείξηζεο Επηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ
απνηεινύληαη από ππνζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο
δξαζηεξηόηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο θαη παξέρνπλ εξγαιεία ειέγρνπ θαη παξαθνινύζεζεο
ησλ εξγαζηώλ. Κεληξηθή ζρεδηαζηηθή επηινγή ζε απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη ε
δεκηνπξγία απνζεηεξίνπ δεδνκέλσλ πνπ επηηπγράλεη ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ από
όια ηα ηκήκαηα ελόο νξγαληζκνύ θαη κέζσ απηήο ππνζηεξίδεη ηελ ελνπνηεκέλε
αιιειεπίδξαζε ησλ δηάθνξσλ εθαξκνγώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηκήκαηα κηαο
επηρείξεζεο. Σπρλά, ε εγθαηάζηαζε ελόο ΟΣπΔΕΠ έρεη σο επαθόινπζν ηνλ
επαλαζρεδηαζκό ησλ επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ κε ζηόρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο.
Σην κάζεκα απηό, παξνπζηάδνληαη ηα ππνζπζηήκαηα (module) ελόο ΟΣπΔΕΠ, ε
ιεηηνπξγηθόηεηα (functionality) ηνπο θαζώο θαη πιαηθόξκεο πνπ ζπλαληώληαη ζπρλά
ζε επηρεηξεκαηηθά πεξηβάιινληα. Πξνβάιιεηαη ε ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμύ ησλ
επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο (αλα)δηακόξθσζεο ελόο ΟΣπΔΕΠ. Εμεηάδνληαη
πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο αιιά θαη παξάγνληεο επηηπρίαο. Τα πην πάλσ ζέκαηα
πξνβάιινληαη κέζσ δηαιέμεσλ, παξνπζηάζεσλ από νκηιεηέο πξνεξρόκελνπο από ηνλ
επηρεηξεκαηηθό θόζκν, κέζσ κειεηώλ πεξηπηώζεσλ θαη ηέινο κέζσ εξγαζηεξηαθώλ
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αζθήζεσλ.
Οη θύξηνη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ζπλνςίδνληαη ζηνπο αθόινπζνπο:
 Να δνζνύλ νη βαζηθέο ζρεδηαζηηθέο αξρέο θαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ ΟΣπΔΕΠ
 Να θαιπθζνύλ ζε βάζνο νη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε
ηε δηακόξθσζε ησλ ΟΣπΔΕΠ
 Να εμεηαζζνύλ νη παξάγνληεο επηηπρίαο θαη λα αλαιπζνύλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο
(θαζώο θαη ζεκεία πξνο απνθπγή)
 Να ππνζηεξηρζεί κε πξαθηηθή εμάζθεζε ε θαηαλόεζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ
βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ελόο ΟΣπΔΕΠ
 Να παξνπζηαζηνύλ νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελεο πιαηθόξκεο θαη λα
αλαδεηρζνύλ θξηηήξηα επηινγήο ηνπο
 Να εμεηαζζνύλ κειέηεο πεξηπηώζεσλ ΟΣπΔΕΠ.
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα:
Με ηελ νινθιήξσζε απηνύ ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο αλακέλεηαη όηη ζα:
1. Αλαγλωξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα ηππηθά
ππνζπζηήκαηα ησλ ΟΣπΔΕΠ θαη λα ηα εληνπίδνπλ ζε δεδνκέλε πινπνίεζε.
2. Πεξηγξάθνπλ ηηο θύξηεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, ζα αλαγλωξίδνπλ
ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ελόο ΟΣπΓΔΠ θαη κε βάζε απηά ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ή θαη ζα ηξνπνπνηήζνπλ ηα δηθά ηνπο γηα ηελ εξγαζία
ηνπ καζήκαηνο.
3. Δθαξκόδνπλ ηηο ηξέρνπζεο πινπνηήζεηο ΟΣπΔΕΠ, ζα αλαιύνπλ θαη ζα
θαηαλννύλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηνπο ελδερόκελνπο
πεξηνξηζκνύο ηνπο από ηερλνινγηθή ή/θαη επηρεηξεζηαθή ζθνπηά θαη ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ΟΣπΓΔΠ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ
επηρεηξεκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ.
4. Δμεγήζνπλ ηε δηαδηθαζία παξακεηξνπνίεζεο ΟΣπΔΕΠ, ζα εληνπίδνπλ ηα
βαζηθόηεξα ζέκαηα πνπ απαηηνύλ ιήμε απνθάζεωλ, θαη ζα αμηνινγνύλ κε
βάζε ηελ απνθηεζείζα γλώζε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πξνο έγθξηζε.
5. Σπγθξίλνπλ ηα πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελα ΟΣπΔΕΠ θαη ζα εθαξκόζνπλ
ηε ζπιινγηθή γλώζε θαη εκπεηξία γηα ηελ επηινγή ελόο ΟΣπΓΔΠ πξνο
αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ηελ ππνζηήξημε δεδνκέλσλ νηθνλνκηθώλ
πεξηνξηζκώλ θαηά πεξίπησζε.
Πεξηερόκελα Μαζήκαηνο:
1. Εηζαγσγή ζε ζέκαηα ΟΣπΔΕΠ
2. Κύξηα ππνζπζηήκαηα ελόο ΟΣπΔΕΠ (Accounts Payable, Accounts Receivable,
General Ledger, Fixed Assets, Costing, Sales and Distribution, Materials
Management, Production Planning, Human Resources, MIS)
3. Τερλνινγηθή Υπνδνκή (Databases, GUIs, Client-server apps / multi-tier, interfaces,
documents, events, programming)
4. Πξνγξακκαηηζκόο θη έιεγρνο παξαγσγήο κε ζύγρξνλα ζπζηήκαηα ERP (BOM,
Routings/Process Plans, MRP, Scheduling, additional functionality)
5. Παξνπζίαζε ιεηηνπξγηώλ ζπζηήκαηνο
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6. Τν έξγν θαη νη δξαζηεξηόηεηεο πινπνίεζεο ελόο ζπζηήκαηνο ERP (Οκάδα έξγνπ,
αλάιπζε απαηηήζεσλ, δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο θαη δνθηκήο, ζηξαηεγηθέο εηζαγσγήο
ζε ρξήζε, Εθπαίδεπζε Φξεζηώλ, δηαρείξηζε έξγνπ)
7. Επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ERP ζπζηεκάησλ (Επηρεηξεκαηηθόο Σρεδηαζκόο,
Επζπγξάκκηζε θαη Αλαζρεδηαζκόο Επηρεηξεζηαθώλ Δηαδηθαζηώλ, Δηαδηθαζίεο
νξγαλσζηαθήο αιιαγήο) θαη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο.
Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο:
 Ηρνγξαθεκέλεο δηαιέμεηο
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