
ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

Αςκήςεισ Πράξησ 

ΕΡΓΑΙΑ 

Α’ μζροσ 

1. Επινοιςτε μια εμπορικι επιχείρθςθ ι χρθςιμοποιείςτε μια υπάρχουςα τθσ 

αρεςκείασ ςασ που κα χρθςιμοποιιςετε ωσ παράδειγμα (π.χ. ζνα κατάςτθμα 

πϊλθςθσ ροφχων, διανομισ τροφίμων, κλπ., φαρμακείο, εςτιατόριο, …) 

2. Πραγματοποιιςτε μια ςφντομθ μελζτθ αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ για ςφςτθμα ERP 

(τι απαιτιςεισ κόςτουσ-δυνατοτιτων υπάρχουν, ποια χαρακτθριςτικά είναι 

επικυμθτά, τι τφπου χριςτεσ κα το χρθςιμοποιιςουν, κλπ). 

3. Πραγματοποιιςτε  μια διερεφνθςθ τθσ αγοράσ για διακζςιμα ςυςτιματα και 

εντοπίςτε τουλάχιςτον 2 που να ταιριάηουν ςτισ ανάγκεσ ςασ.  

Β’ μζροσ 

4. Κατεβάςτε τθν ζκδοςθ DEMO του ςυςτιματοσ ERP ΚΕΦΑΛΑΙΟ τθσ ALTEC από τθν 

ιςτοςελίδα του μακιματοσ ςτο  

www.mkt.teithe.gr -> Σπουδζσ -> Σελίδεσ μακθμάτων -> Συςτιματα Πλθροφορικισ ςτθ 

Διοίκθςθ 

(Η ςελίδα κα ςασ ηθτιςει ςυνκθματικό το οποίο κα ςασ ζχει δοκεί ςτο μάκθμα) 

Εγκαταςτιςτε το πρόγραμμα και εξοικειωκείτε με τθ χριςθ του. 

5. Πραγματοποιιςτε ςτο πρόγραμμα ERP μερικά βαςικά βιματα παραμετροποίθςθσ 

και ειςαγωγισ δεδομζνων για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, επινοϊντασ δικά ςασ 

δεδομζνα όςο γίνεται πιο ρεαλιςτικά. 

Ειςάγετε 5 προϊόντα με το όνομα, τιμι, αποκζματα ςτθν αποκικθ, κλπ, μερικοφσ 

πελάτεσ, μερικοφσ προμθκευτζσ και δϊςτε μερικζσ παραγγελίεσ. 

6. Παραδϊςτε ωσ εργαςία ζνα κείμενο ςε MS-word που να περιζχει:  

Α1. Το όνομα και μια ςφντομθ περιγραφι τθσ επιχείρθςθσ 

Α2. Τθ μελζτθ αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ 

Α3. Τα αποτελζςματα τθσ διερεφνθςθσ αγοράσ για ςφςτθμα ERP. Συμπεριλάβετε τα 

ονόματα των ςυςτθμάτων που βρικατε, ζνα ςφνδεςμο προσ τθν ιςτοςελίδα του 

προμθκευτι και μια ςφνοψθ των πλεονεκτθμάτων-μειονεκτθμάτων του κακενόσ. 

Β1. Οκόνεσ του προγράμματοσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ από PrintScreen που να δείχνουν τα 

ςτακερά και οικονομικά ςτοιχεία των προϊόντων, των πελατϊν, κακϊσ και τισ 

παραγγελίεσ που ζχετε ειςάγει. 

http://www.mkt.teithe.gr/


Β2. Ζνα γράφθμα που να παρουςιάηει τα ςτοιχεία ποςοτιτων ειδϊν (Γραφικά -> 

Είδθ -> Προβολι Συνοπτικι) και μια διοικθτικι αναφορά που κεωρείτε χριςιμθ 

π.χ. τισ πωλιςεισ του ζτουσ, ανά είδοσ, ανά πελάτθ, κλπ. με ζνα ςφντομο ςχόλιο 

για το κακζνα. 

 

Παράδοςη μe email ςτο   datan.mkt@gmail.com  

μζχρι Παραςκευή 22 Μαϊου 2015 

Η εργαςία είναι ατομική 

Με άριςτη εμπρόθεςμη εργαςία λαμβάνετε 2,5 προςθετικζσ μονάδεσ 
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