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1. Η ∆ιαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων
1.1. Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες η επιτυχία των επιχειρήσεων εξαρτάται από τη δυνατότητα επιβίωσης
τους στον ισχυρό ανταγωνισµό της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς. Όπλα των επιχειρήσεων είναι τα
προϊόντα τους και όπως είναι επόµενο για να επικρατήσει µία επιχείρηση των υπολοίπων απαιτείται
να έχει «δυνατά» και πρωτοπόρα όπλα, να αυξήσει δηλαδή την αξία του χαρτοφυλακίου των
προϊόντων της. Έτσι οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να:
¾ Αναγνωρίζουν τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού τους
¾ Παράγουν προϊόντα που ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις
¾ Βελτιστοποιούν τις λειτουργίες τους ώστε να δηµιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η σωστή επιλογή και σχεδίαση όσο το δυνατόν
περισσότερων επιτυχηµένων προϊόντων συνεπάγεται την οικονοµική επιτυχία των επιχειρήσεων
στην ελεύθερη παγκοσµιοποιηµένη αγορά.
Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα
αγοράς µέχρι την παράδοση του προϊόντος στον πελάτη.
Oρισµός

Φυσικά η επιτυχία ενός νέου προϊόντος εξαρτάται από πολλούς παραγοντές µερικοί από
τους οποίους είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ελεγχθούν όπως η ψυχολογία των πελατών, η χρονική
στιγµή που το προϊόν εµφανίζεται στην αγορά και ο τρόπος που αυτό παρουσιάζεται. Κάθε χρόνο
χιλιάδες νέα προϊόντα εµφανίζονται στην αγορά και τα περισσότερα δεν βρίσκουν ανταπόκριση από
το αγοραστικό κοινό. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως από επτά ιδέες που αφορούν νέα
προϊόντα µία µόνο υλοποιείται και ένα στα τέσσερα νέα προϊόντα είναι εµπορικά επιτυχηµένο.
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1.2. Η δηµιουργία της ιδέας
Η δηµιουργία της ιδέας είναι το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης νέου προϊόντος και θα
τολµούσε κανείς να πει ότι προηγείται αυτής, εφόσον βέβαια κριθεί ότι η υλοποίηση της ιδέας είναι
συµφέρουσα και θα αποφέρει κέρδη. Κάθε επιχείρηση οφείλει να εξετάζει κάθε ιδέα που µπορεί να
προταθεί από οποιοδήποτε στέλεχος ή υπάλληλο της επιχείρησης και καµία ιδέα δεν πρέπει να
απορρίπτεται προτού ελεγχθεί.
Τα στάδια της δηµιουργίας της ιδέας είναι τα παρακάτω:
¾ Αναγνώριση των αναγκών του πελάτη.
¾ ∆ηµιουργία των επιθυµητών προδιαγραφών.
¾ ∆ηµιουργία ιδέας- εξέταση των εναλλακτικών και δηµιουργία 20 το πολύ εναλλακτικών
που τεκµηριώνονται µε σκίτσο.
¾ Επιλογή ιδέας λύσης.
¾ ∆οκιµή ιδέας.
¾ Προγραµµατισµός έργου.
¾ Οικονοµική ανάλυση.
¾ ∆οκιµή ανταγωνιστικών προϊόντων.
¾ Μοντελοποίηση και πρωτότυπα.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα στάδια της δηµιουργίας της ιδέας δεν εκτελούνται σειριακά
αλλά υπάρχει ανάδραση πληροφοριών από το ένα στάδιο προς τα προηγούµενα.
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1.3. Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος
Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος αποτελείται από τα παρακάτω στάδια ή φάσεις:
¾ Προγραµµατισµός:
Κατά τη φάση αυτή γίνεται µελέτη της αγοράς, της απαίτησης για νέο προϊόν και του
ανταγωνισµού. Αποτέλεσµα της φάσης αυτής είναι ο ορισµός του σκοπού του έργου που
προσδιορίζει την αγορά του προϊόντος, το σκοπό της επιχείρησης, βασικές αρχές, υποθέσεις και
περιορισµούς του προϊόντος.
¾ Ανάπτυξη ιδέας:
Προσδιορίζονται λεπτοµερώς οι ανάγκες της αγοράς (απαιτήσεις του πελάτη και σύνταξη
των προδιαγραφών) και γίνεται µελέτη σκοπιµότητας µε αξιολόγηση εναλλακτικών ιδεών και
σχεδίων. Από αυτό το στάδιο προκύπτει ένα πρώτο σύνολο προδιαγραφών, µια ανάλυση των
ανταγωνιστικών προϊόντων και µια οικονοµική µελέτη σκοπιµότητας. Τελικά προσδιορίζεται η
µορφή, η λειτουργία και τα περισσότερα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
¾ Σχεδίαση συστήµατος:
Ορίζεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος και το προϊόν αναλύεται σε υποσυστήµατα και
εξαρτήµατα. Προσδιορίζεται το τελικό πλάνο συναρµολόγησης καθώς και το σύστηµα
συναρµολόγησης. Από αυτή τη φάση παραλαµβάνεται η γεωµετρική διάταξη του προϊόντος, τα
λειτουργικά χαρακτηριστικά κάθε υποσυστήµατος του και ένα πρώτο διάγραµµα ροής της
συναρµολόγησης του.
¾ Λεπτοµερής σχεδιασµός:
Σε αυτό το στάδιο το προϊόν τεκµηριώνεται πλήρως. Η τελική γεωµετρία του προσδιορίζεται
πλήρως όπως και οι διαστάσεις του, τα υλικά, οι ανοχές όλων των εξαρτηµάτων. Επιπλέον
διαχωρίζονται τα εξαρτήµατα που υπάρχουν στο εµπόριο ενώ για όσα δεν υπάρχουν σχεδιάζεται
ένα πλάνο παραγωγής τους µε τα εργαλεία που απαιτούνται γι’ αυτήν.
¾ Έλεγχος και διορθώσεις:
Εδώ δηµιουργούνται πρωτότυπα που χρησιµοποιούνται για δοκιµές. Τα εξαρτήµατα του
πρώτου πρωτοτύπου είναι τα ίδια µε αυτά του τελικού προϊόντος αλλά δεν προέρχονται από τις
παραγωγικές διαδικασίες του τελικού προϊόντος. Το πρώτο πρωτότυπο συµβάλλει στον έλεγχο
των προδιαγραφών του προϊόντος, των λειτουργιών του και της δυνατότητας ικανοποίησης των
απαιτήσεων του πελάτη. Τα επόµενα πρωτότυπα έχουν εξαρτήµατα πανοµοιότυπα µε αυτά του
τελικού προϊόντος ενώ διαφέρουν από το τελευταίο ως προς τη συναρµολόγηση.
Χρησιµοποιούνται σε εσωτερικούς ελέγχους αλλά και από τους ίδιους τους πελάτες και τελικά
εκτιµούνται οι αποδόσεις, η αξιοπιστία και οι τελικές διορθώσεις που απαιτούνται για να
τελειοποιηθεί το προϊόν.
¾ Προκαταρκτική παραγωγή:
Περιλαµβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού στις µονάδες παραγωγής της επιχείρησης
και την διόρθωση σφαλµάτων της παραγωγικής διαδικασίας. Τα πρώτα προϊόντα τίθενται στη
διάθεση κάποιων πελατών για τις τελευταίες δοκιµές και διορθώσεις. Η Μετάβαση από την
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προκαταρκτική παραγωγή στην κανονική γίνεται σταδιακά ενώ την κανονική παραγωγή
ακολουθεί η ανακοίνωση του προϊόντος.
Τα προηγούµενα στάδια αποτελούν το διάγραµµα της γενικευµένης διαδικασίας ανάπτυξης
η οποία αναφέρεται σε προϊόντα που δηµιουργούνται από την πίεση της αγοράς. Εκτός από
αυτού του είδους ανάγκης για νέο προϊόν µπορεί να προκύψει ανάγκη για νέο προϊόν από πίεση
της τεχνολογίας, προϊόντα πλατφόρµας, προϊόντα µε έντονες απαιτήσεις διαδικασιών
παραγωγής και ειδικευµένα προϊόντα οπότε η διαδικασία ανάπτυξης διαφοροποιείται.
Προϊόντα υπό πίεση τεχνολογίας: Η επιχείρηση έχει αναπτύξει µία νέα τεχνολογία που
προσπαθεί να προωθήσει σε νέα προϊόντα οπότε η διαδικασία ξεκινά µε το ταίριασµα της
τεχνολογίας µε κάποια ανάγκη της αγοράς. Κριτήρια επιτυχίας σε αυτήν την περίπτωση είναι:
¾ Η τεχνολογία να χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού.
¾ Αντίστοιχες εναλλακτικές τεχνολογίες δεν είναι διαθέσιµες στον ανταγωνισµό ή είναι πολύ
ακριβές για να χρησιµοποιηθούν από αυτόν.
Προϊόντα πλατφόρµας: ∆ηµιουργούνται γύρω από ένα προϋπάρχον βασικό
υποσύστηµα. Η διαφορά τους µε τα προϊόντα υπό πίεση της τεχνολογίας είναι ότι εδώ η
τεχνολογία έχει ήδη επιδείξει τη δυνατότητά της να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς.
Προϊόντα µε έντονες απαιτήσεις διαδικασιών παραγωγής: Αναφέρεται σε προϊόντα που η
παραγωγική διαδικασία περιορίζει σηµαντικά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και το προϊόν
αναπτύσσεται ταυτόχρονα µε τη διαδικασία παραγωγής ή η παραγωγική διαδικασία επιλέγεται
πριν την έναρξη σχεδιασµού του.
Ειδικευµένα προϊόντα: Είναι τα προϊόντα που προκύπτουν από παραλλαγές µιας βασικής
διάταξης για τις ανάγκες ενός συγκεκριµένου πελάτη.
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Πίεση αγοράς

Πίεση τεχνολογίας

Προϊόντα
πλατφόρµας

Έντονες απαιτήσεις
παραγωγικής
διαδικασίας

Ειδικευµένα
Προϊόντα

Περιγραφή Η διαδικασία
ξεκινά από µια
ανάγκη της
αγοράς και έπειτα
βρίσκονται οι
κατάλληλες
τεχνολογίες που
ικανοποιούν τις
ανάγκες του
πελάτη.

Η διαδικασία
ξεκινά από
µια νέα
τεχνολογία και
έπειτα βρίσκεται
η κατάλληλη
αγορά.

Το νέο προϊόν
βασίζεται
σε ένα
προϋπάρχον
βασικό
υποσύστηµα
παραγωγής.

Τα χαρακτηριστικά
του προϊόντος
περιορίζονται
σηµαντικά από την
διαδικασία
παραγωγής.

Τα νέα προϊόντα
αποτελούν
ελαφρές
παραλλαγές
βασικών
προϊόντων.

∆ιαφορές
µε την
πίεση
αγοράς

Η φάση
σχεδιασµού
ξεκινά µε
ταίριασµα
ήδη υπάρχουσας
τεχνολογίας µε
τις ανάγκες της
αγοράς.

Η ανάπτυξη
προϊόντος
προϋποθέτει µια
προϋπάρχουσα
πλατφόρµα
παραγωγής.

Η διαδικασία
παραγωγής
αναπτύσσεται µαζί
µε το προϊόν ή η
διαδικασία
παραγωγής
προσδιορίζεται
από την αρχή.

Η οµοιότητα των
προϊόντων
επιτρέπει
ανάπτυξη σε
αυστηρά
προκαθορισµένα
και λεπτοµερή
στάδια.

Ηµιαγωγοί, τρόφιµα, ∆ιακόπτες,
Υλικό Gore- Tex Λειτουργικά
Εφαρµογές Αθλητικά είδη,
κινητήρες,
χηµικά, προϊόντα
συστήµατα,
έπιπλα,
µπαταρίες
χάρτου
φιλµ
εργαλεία
Πίν. 1.1: Αλλαγές που απαιτούνται από κάθε κατηγορία προϊόντος στη γενικευµένη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος
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1.4. Κριτήρια επιτυχίας διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Συντελεστές επιτυχίας σε νέα προϊόντα
Μοναδικό ανώτερο προϊόν
∆υνατός προσανατολισµός στην αγορά
Παγκόσµιο προϊόν
Ισχυρή προαναπτυξιακή εργασία
Ακριβής και γρήγορος καθορισµός έργου
Σωστή σύλληψη και εισαγωγή στην αγορά
Σωστή οργανωτική δοµή/ σχεδιασµός
Υποστήριξη ανώτατης διοίκησης
Χρησιµοποίηση ικανοτήτων
Ελκυστικότητα αγοράς
Ανελαστικά σηµεία αξιολόγησης έργων
Πληρότητα – Συνέπεια – Ποιότητα
∆ιαθεσιµότητα Πόρων
Ταχύτητα
Πειθαρχηµένη, πολυσταδιακή διαδικασία

Πίν. 1.2: Συντελεστές επιτυχίας σε νέα προϊόντα
Από τους παραπάνω παράγοντες ο νούµερο ένα παράγοντας επιτυχίας είναι ένα µοναδικό
ανώτερο προϊόν ενώ κλειδί για την επιτυχία είναι η χρησιµοποίηση όλων των ικανοτήτων που έχει
στη διάθεσή της η επιχείρηση. Ο ακριβής καθορισµός του έργου και του προϊόντος µπορούν να
καθορίσουν τη νίκη ή την ήττα στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ενώ ο διεθνής προσανατολισµός
όσο αφορά τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και το επιθυµητό marketing είναι η αιχµή στην καινοτοµία
του προϊόντος. Η σωστή οργανωτική δοµή, σχεδιασµός και το κλίµα συνεργασίας είναι σηµαντικοί
παράγοντες επιτυχίας ενώ η υποστήριξη της διοίκησης δεν την εξασφαλίζει αλλά σίγουρα βοηθάει.
Εν κατακλείδι κανένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν πρέπει να αγνοείται εάν επιθυµούµε τη
σίγουρη επιτυχία της διαδικασίας ανάπτυξης νέου προϊόντος.
Το σύνολο των διαδικασιών µιας πλήρους διαδικασίας ανάπτυξης νέου προϊόντος οφείλει να
παρέχει:
¾
¾
¾
¾
¾

Καλή ποιότητα τελικού προϊόντος.
Καλό συντονισµό της οµάδας ανάπτυξης.
Πλάνο εργασίας και προόδου.
∆ιαχείριση έργου.
Συνεχή βελτίωση του προϊόντος.
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Οι οκτώ στόχοι που πρέπει να πετυχαίνει µια διαδικασία ανάπτυξης νέου προϊόντος για να
χαρακτηριστεί ως τεκµηριωµένη και να µπορεί να προσφέρει τα παραπάνω είναι:
¾ Να είναι µία ποιοτική διαδικασία που θα διευκολύνει και θα οδηγήσει το έργο από την ιδέα
ως την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά.
¾ Η διαδικασία ή το πλάνο ενεργειών να σχεδιαστεί ώστε να διαχειρίζεται τους κινδύνους.
¾ Στην χρήση µεθοδολογιών µε πύλες, οι πύλες να είναι κεντρικές στη διαδικασία ανάπτυξης
του προϊόντος
¾ Η παρουσία παράλληλων διαδικασιών ικανοποιεί την ανάγκη για ολοκληρωµένη, γρήγορη
και ποιοτική διαδικασία
¾ Μία πολυλειτουργική εξουσιοδοτηµένη οµάδα µε έναν ηγέτη να αναλαµβάνει τη διαδικασία
¾ Η διαδικασία να καθοδηγείται από την αγορά και εστιάζει στον αγοραστή
¾ Η προεργασία είναι κρίσιµη για την επιτυχία της διαδικασίας και την εµπορική επιτυχία του
προϊόντος
¾ Η υπεύθυνη οµάδα ανάπτυξης νέου προϊόντος να αναζητά ανώτερα και διαφοροποιηµένα
προϊόν

1.5. Συνήθη προβλήµατα στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος και τρόποι
αντιµετώπισης
I.
II.
III.
IV.

Υπάρχει µία σταθερή διαδικασία που είναι κατάλληλη για κάθε εταιρία;
Ποιος ο ρόλος των ειδικών από κάθε τοµέα στη διαδικασία αυτή;
Ποια τα κοµβικά σηµεία στα οποία µπορεί να διαιρεθεί η διαδικασία σε φάσεις;
Πώς πρέπει να είναι οργανωµένη η εταιρία, σε οµάδες προϊόντων (οργάνωση κατά έργο) ή
σε λειτουργικά τµήµατα (οργάνωση κατά λειτουργία);

Απαντήσεις στα συνήθη προβλήµατα διαδικασίας ανάπτυξης:
Τα προβλήµατα I. και III. µπορούν να απαντηθούν από την παράγραφο 1.3 όπου
περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία ανάπτυξης στη γενικευµένη µορφή αλλά και για ειδικότερες
περιπτώσεις ενώ γίνεται σαφής ο τρόπος διαχωρισµού της διαδικασίας σε φάσεις.
Η απάντηση του προβλήµατος II. σχετικά µε το ρόλο των ειδικών κάθε τοµέα είναι η
ακόλουθη:
Όλα τα τµήµατα της επιχείρησης συνεισφέρουν στη διαδικασία ανάπτυξης σε συνεργασία
µεταξύ τους. Η συµβολή κάθε τµήµατος εξαρτάται από τον χαρακτήρα και το µέγεθος του έργου
και της εταιρίας. Πάρα ταύτα οι κεντρικές ειδικότητες στην ανάπτυξη του προϊόντος είναι το
Εµπορικό, το τµήµα Σχεδίασης και Μελέτης και το τµήµα Παραγωγής και υποστηρίζονται από την
κοστολόγηση, τις προµήθειες και τη διοίκηση. Η ανάπτυξη ενός προϊόντος είναι αποτέλεσµα της
οµάδας έργου η οποία έχει πάντα έναν επικεφαλής. Η οµάδα αποτελείται από τον κορµό της ο
οποίος διατηρείται µικρός και ευέλικτος, τις πρόσθετες ειδικότητες που µπορεί να είναι
µεγαλύτερες και τον επικεφαλής. Στις µεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται πολύπλοκα προϊόντα
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και µεγάλα έργα έχει γίνει αποδεκτή η µέθοδος της παράλληλης µηχανικής σύµφωνα µε την οποία η
ανάπτυξη προϊόντος και τα στάδια της επεξεργασίας δεν αποτελούν σειριακή διαδικασία εκτέλεσης
των σταδίων αλλά υπάρχει µεταφορά αποτελεσµάτων υπό τη µορφή σχεδίων και αρχείων από το
ένα στάδιο στο επόµενο και ανάδραση των αποτελεσµάτων προς τα προηγούµενα στάδια. Έτσι
υπάρχει συνεργασία των οµάδων για την εκτέλεση κάθε σταδίου µε αποτέλεσµα την
ελαχιστοποίηση των αλλαγών που απαιτούνται να γίνουν στα τελευταία στάδια της µελέτης
παραγωγής του προϊόντος.
Το πρόβληµα IV. αναφέρεται στην οργάνωση της εταιρίας που είναι κατάλληλη κάθε φορά.
Βασικές δοµές είναι οι παρακάτω:
¾ ∆ηµιουργία δεσµών. Οι σχεδιαστές, οι µηχανικοί και το υπόλοιπο προσωπικό
δηµιουργούν ένα γκρουπ που µπορεί να συνδέεται µε δεσµούς:
a) Σχέσης αναφοράς – υπάρχει σχέση αντίστοιχη µε του προϊσταµένου µε τον
υφιστάµενο.
b) Οικονοµικών συµφωνιών – οι συµµετέχοντες ανήκουν στην ίδια οικονοµική
οντότητα σε σχέση κέρδους/ απώλειας
c) Φυσικής διάταξης- συστεγάζονται στον ίδιο χώρο
¾ Σύνδεση ανάλογα µε τη λειτουργία ή το έργο. Τα άτοµα ταξινοµούνται σύµφωνα µε τη
λειτουργία που κάνουν (το τµήµα ή υποτµήµα της επιχείρησης που ανήκουν) ή το έργο
στο οποίο ανήκουν (όταν ανήκουν σε µια οµάδα ανάπτυξης κάποιου έργου). Η
αντίστοιχη οργάνωση που έχουµε είναι:
a) Λειτουργική σύνδεση. ∆ιακριτές διευθύνσεις και χαλαρές συνδέσεις µεταξύ των
διευθύνσεων.
b) Οργάνωση έργου. Άτοµα από διάφορες διευθύνσεις δεσµεύονται για την
εκπλήρωση ενός έργου και δίνουν αναφορά σε έναν έµπειρο διοικητή έργου που
µπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε τµήµα.
c) Οργάνωση πίνακα. Τα άτοµα συνδέονται µε τη διεύθυνση και µε το εκάστοτε
έργο και κάθε εργαζόµενος έχει έναν επόπτη από τη διεύθυνση και έναν από το
έργο ο ένας εκ των οποίων είναι πάντα ισχυρότερος.
Όπως προκύπτει η επιλογή οργάνωσης δεν είναι εύκολη. Η λειτουργική οργάνωση
επεκτείνει τη γνώση και την ειδικότητα ενώ η οργάνωση έργου ενισχύει τη διατµηµατική
λειτουργία και επικοινωνία. Σχηµατικά:
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Λειτουργική οργάνωση
Πλεονεκτήµατα Επέκταση γνώσης και
ειδικότητας.

Μειονεκτήµατα Η συνεργασία
διαφορετικών
λειτουργικών τµηµάτων
µπορεί να
είναι αργή και
γραφειοκρατική.

Οργάνωση πίνακα

Οργάνωση έργου

Επέκταση γνώσης και
ειδικότητας
και ενίσχυση
διατµηµατικής
λειτουργίας και
επικοινωνίας.
Απαίτηση για πολλούς
διευθυντές και
επικεφαλής.

Ενίσχυση
διατµηµατικής
λειτουργίας και
επικοινωνίας.
Τα άτοµα
δυσκολεύονται
να διατηρήσουν τις
λειτουργικές τους
ικανότητες.

Εταιρίες που
Αυτοκινητοβιοµηχανία,
Εταιρίες όπου η
απευθύνονται
αεροναυπηγική,
ανάπτυξη
σε πολύ δυναµικές
υπολογιστές.
περιλαµβάνει
αγορές.
παραλλαγές
προϋπάρχοντος
σχεδιασµού.
Πίν. 1.3: Χαρακτηριστικά κάθε τύπου οργάνωσης οµάδας για την ανάπτυξη προϊόντος

Εφαρµογές
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1.6. Ο ρόλος της τεχνολογίας στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων
Πολλά από τα προβλήµατα της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων µπορούν να
αποφευχθούν µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και όπως είναι αναµενόµενο η πρόοδος της
τεχνολογίας και ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει συνεισφέρει σηµαντικά. Βασικός
σκοπός είναι η µη χρονοβόρα διαδικασία ανάπτυξης, η δυνατότητα ακρίβειας αποτελεσµάτων και η
αποφυγή των αλλαγών στα τελευταία στάδια της διαδικασίας, στη φάση της παραγωγής και της
διεξαγωγής δοκιµών κυρίως που επιτυγχάνεται µε χρήση ψηφιακών µοντέλων.
a) Συστήµατα CAID. Ένα σύστηµα αυτού του τύπου είναι συνήθως σύστηµα µοντελοποίησης
σε επίπεδο επιφανειών και παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:
 Ελεύθερη και παραµετρική σχεδίαση µε εργαλεία για σκίτσο και σχέδιο, εργαλεία
επεξεργασίας όλου του σχεδίου ή τµήµατος του και εργαλεία χρωµατισµού. Οι
παραµετρικές δυνατότητες της τρισδιάστατης µοντελοποίησης παρέχονται σε αυτά
τα συστήµατα στη σχεδίαση δύο διαστάσεων.
 Ολοκλήρωση της δισδιάστατης µε τρισδιάστατη µοντελοποίηση µε ιδιαίτερη έµφαση
στις επιφάνειες ελεύθερης µορφής και διαµόρφωση µορφής στην πραγµατική
απεικόνιση του προϊόντος.
 Κινηµατική ανάλυση σε δύο ή σε τρεις διαστάσεις που επιτρέπει τον προσδιορισµό
του απαιτούµενου χώρου που χρειάζεται να παρέχεται στα επόµενα στάδια της
µελέτης. Στη δισδιάστατη ανάλυση ο µηχανικός επιλέγει τις γραµµές που συνιστούν
ένα σώµα και κινούνται ταυτόχρονα ενώ πάντα πρέπει να είναι σε θέση να ορίζει τις
ιδιότητες των συνδέσµων και τις κινήσεις για να επισκοπεί όλο το εύρος της κίνησης.
b) Συστήµατα PDM. Τα συστήµατα PDM καταγράφουν τον κύκλο ανάπτυξης του προϊόντος
και έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας µε τα συστήµατα σχεδιοµελέτης µε τη βοήθεια
ηλεκτρονικού υπολογιστή, CAD. Παρέχουν δροµολόγηση καθηκόντων, συνεργασία µεταξύ
των οµάδων µιας επιχείρησης, ή των οµάδων διαφορετικών επιχειρήσεων καθώς και
ανταλλαγή δεδοµένων µέσω Internet. Αποτέλεσµα είναι η ταχύτερη ανάπτυξη προϊόντος, η
δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης δεδοµένων, η αξιολόγηση του κύκλου ζωής απαντώντας
σε ερωτήσεις όπως τι πέτυχε ή τι δεν πήγε καλά, και η συντήρηση όλων των εµπλεκοµένων
σε µια ενιαία αναφορά στο προϊόν.
c) Συστήµατα CAD. Πρόκειται για συστήµατα σχεδίασης µε ηλεκτρονικό υπολογιστή που
επιτρέπουν στον εξοικειωµένο χειριστή να δουλεύει αποδοτικότερα και να πετυχαίνει
µεγαλύτερη αποδοτικότητα για την ίδια ποιότητα εργασίας ή καλύτερη ποιότητα για τον ίδιο
φόρτο εργασίας ενώ συνεισφέρουν στην επικοινωνία της οµάδας σχεδιοµελέτης και
αποτελούν µοναδιαία πηγή αναφοράς για τις αποφάσεις που λαµβάνονται από την οµάδα
σχεδιοµελέτης.
Τα συστήµατα CAD χρησιµοποιούνται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος και
κυρίως στη δηµιουργία, µεταβολή, ανάλυση και βελτιστοποίηση της µορφής του προϊόντος.
Από αυτά δηµιουργείται το γραφικό µοντέλο του προϊόντος το οποίο µπορεί στη συνέχεια
να χρησιµοποιηθεί σε κάθετες εφαρµογές. Με τη δηµιουργία του τρισδιάστατου µοντέλου
στον υπολογιστή παρέχεται η δυνατότητα επιθεώρησής του στην οθόνη, ανάλυσής του µε
προγράµµατα εφαρµογών και τελικά το µοντέλο χρησιµοποιείται για την καθοδήγηση
εργαλειοµηχανών αριθµητικού ελέγχου, CNC. Το φυσικό µοντέλο συχνά δηµιουργείται και
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στην παραγωγή προϊόντος µε ηλεκτρονικό υπολογιστή κυρίως για λόγους επιθεώρησης και
όχι για αναπαραγωγή όπως συµβαίνει στη συµβατική µέθοδο παραγωγής προϊόντων. Η
πλειοψηφία των εφαρµογών CAD αφορά τον µηχανολογικό τοµέα και κατόπιν τον τοµέα
των ηλεκτρονικών. Συγκεκριµένα στη χώρα µας οι περισσότερες εφαρµογές αφορούν τον
κατασκευαστικό τοµέα.
Συχνά των συστηµάτων CAD προηγούνται τα συστήµατα CAID κυρίως στο στάδιο του
σχεδίου του προϊόντος. Τα συστήµατα CAID δίνουν τα πρώτα σχέδια και τη µορφή του
προϊόντος και βοηθούν στον προσδιορισµό των κριτηρίων µελέτης από τις γενικές
απαιτήσεις για το προϊόν και στον έλεγχο της λειτουργικότητας του.
d) Εργαλεία υποστήριξης παραγωγής, CAM. Περιλαµβάνουν:
 Μελέτη και προγραµµατισµό των κατεργασιών:
Πραγµατοποιείται µε τα συστήµατα Computer Aided Process Planning, CAPP τα
οποία υπολογίζουν τα στάδια και τη σειρά εκτέλεσης της επεξεργασίας του
προϊόντος, τις µηχανές που θα χρησιµοποιηθούν, τις συνθήκες επεξεργασίας και την
κοστολόγηση της παραγωγής. Η χρήση τους δεν είναι ιδιαίτερα εκτεταµένη και δεν
υπάρχουν αποδοτικά συστήµατα για όλα τα είδη των εξαρτηµάτων.
 Παραγωγή προγράµµατος εργαλειοµηχανής:
Πραγµατοποιείται ο προγραµµατισµός των εργαλειοµηχανών CNC δηµιουργώντας
την πορεία της κίνησης του κοπτικού εργαλείου για την κατεργασία ορισµένης
περιοχής που υποδεικνύεται από τον χρήστη. Προσδιορίζεται η πρώτη ύλη από την
οποία θα προέλθει η τελική µορφή ενώ για κάθε στάδιο της κατεργασίας
προσδιορίζονται το είδος της κατεργασίας, το εργαλείο που θα χρησιµοποιηθεί, οι
συνθήκες, η ακρίβεια και η περιοχή του αντικειµένου που θα γίνει η κατεργασία.
Υπάρχουν συστήµατα για τα περισσότερα είδη εργαλειοµηχανών αριθµητικού
ελέγχου και για τις περισσότερες εφαρµογές όπως φρεζάρισµα, τόρνευση,
ηλεκτροδιάβρωση, πρέσας, φλογοκοπής και ειδικές κατεργασίες.
 Έλεγχος.
Αφορά λογισµικό ελέγχου της πορείας του εργαλείου για έλεγχο παρεµβολών ή
ανοχών κατεργασίας κατόπιν µετρήσεως του τελικού αποτελέσµατος µε αυτόµατες
µηχανές και σύγκρισής του µε το τελικό αποτέλεσµα. Οι µηχανές µέτρησης
αποτυπώνουν την επιφάνεια του προϊόντος και µπορεί να διαθέτουν είτε αισθητήριο
επαφής είτε κεφαλή οπτικής σάρωσης. Οι πρώτες είναι πιο διαδεδοµένες και
στηρίζονται στην άµεση επαφή του αισθητηρίου µε το εξάρτηµα. Στις µηχανές µε
κεφαλή οπτικής σάρωσης το σύστηµα ελέγχου οδηγεί το σύστηµα σάρωσης σε
συνεχή πορεία µε αποτέλεσµα τη συλλογή εκατοντάδων ή χιλιάδων ανεξάρτητων
σηµείων που ορίζουν τη γεωµετρία του εξαρτήµατος. Όσο αυξάνει το πλήθος των
σηµείων που συλλέγονται αυξάνει και η ακρίβεια αναπαράστασης. Τα σηµεία που
συλλέγονται δηµιουργούν το επιφανειακό µοντέλο του προϊόντος. Τα δεδοµένα που
διαβάζει η µηχανή σάρωσης τα εξάγει σε µορφή αρχείου ή σε µορφή άµεσα
συνδεδεµένη µε συστήµατα CAD/ CAM και επεξεργάζονται από το αντίστοιχο
λογισµικό των συστηµάτων. Τελικά αυτό που επιτυγχάνεται είναι η σύγκριση των
δεδοµένων της µηχανής σάρωσης µε τα δεδοµένα του µοντέλου CAD ενώ η
απόκλιση των δεδοµένων µπορεί να φανεί µε έγχρωµη αποτύπωση στο µοντέλο
CAD.
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Πλασµατικό πρωτότυπο- πλασµατική παραγωγή.
Αφορούν την προσοµοίωση των προϊόντων στα στάδια της σύλληψης και του
ελέγχου των σταδίων παραγωγής µε χρήση εικονικής πραγµατικότητας. Αυτά τα
συστήµατα σε πρώτο στάδιο χρησιµοποιούν περιφερειακά εικονικής
πραγµατικότητας όπως γάντια, κράνος, ποντίκι τριών διαστάσεων και συσκευές
ιχνηλάτησης κίνησης.
Εικονική πραγµατικότητα είναι η τεχνολογία µε την οποία µπορεί να προσοµοιωθεί
η συµπεριφορά πραγµατικών κόσµων σε κάποιο εικονικό περιβάλλον µε τη βοήθεια
κατάλληλου συστήµατος προσοµοίωσης. Με την εµφάνισή της στα µέσα της
δεκαετίας του 1980, η εικονική πραγµατικότητα προκάλεσε συζητήσεις για τον
ορισµό της έννοιας της πραγµατικότητας. Η χρήση κράνους για την οπτικοποίηση
δεδοµένων σε εικονικά περιβάλλοντα αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό της
τεχνολογίας εικονικής πραγµατικότητας και παρέχει το πλεονέκτηµα της σύνδεσης
του χρήστη µε το περιβάλλον της εικονικής πραγµατικότητας. Οι κινήσεις του
κεφαλιού του χρήστη καταγράφονται και εισάγονται στο σύστηµα µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία και προβολή στο σύστηµα εικόνων ανάλογα µε τις κινήσεις αυτές.
Χαρακτηριστικό των κρανών εικονικής πραγµατικότητας είναι ότι συνήθως δεν
επιτρέπουν την οπτική επαφή του χρήστη µε τον πραγµατικό κόσµο, ή παρέχουν
στερεοσκοπικές απεικονίσεις αυξάνοντας έτσι τη ρεαλιστικότητα της απεικόνισης
από το σύστηµα.
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός συστήµατος εικονικής πραγµατικότητας είναι:
I. Τρισδιάστατη οπτικοποίηση δεδοµένων.
II. Περιήγηση στο εικονικό περιβάλλον.
III. Αλληλεπίδραση µε αντικείµενα στο εικονικό περιβάλλον.
IV. Προσοµοίωση φυσικών φαινοµένων.
Πλεονεκτήµατα που χαρακτηρίζουν τις εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας είναι
ο προσδιορισµός της δυνατότητας υλοποίησης εργασιών συναρµολόγησης χωρίς
αυτές να έχουν πραγµατοποιηθεί, αξιοπιστία στον προσδιορισµό του κόστους και
του χρονοδιαγράµµατος παραγωγής λόγω των χαρακτηριστικών των µοντέλων που
βασίζονται σε πραγµατικές παραγωγικές διαδικασίες, χρήση µεθόδων
µοντελοποίησης και προσοµοίωσης που συµβάλλουν στην επίτευξη ευελιξίας της
παραγωγής και κατά συνέπεια στη µείωση του κόστους παραγωγής του προϊόντος,
βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τα στελέχη της επιχείρησης,
βελτίωση της παραγωγής και βελτίωση της µορφής των εξαρτηµάτων.
Τα αποτελέσµατα από τη χρήση συστηµάτων εικονικής πραγµατικότητας είναι η
υψηλή ποιότητα προϊόντων, χαµηλότερα κόστη παραγωγής, µείωση του αριθµού
πρωτοτύπων, υψηλότερη ακρίβεια στο σχεδιασµό και τις κατεργασίες και
ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Επιπλέον επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση των
κινδύνων, µείωση του χρόνου εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά και λιγότερα
προβλήµατα στην έναρξη και εξέλιξη της παραγωγής.

e) Συστήµατα CAE. Πρόκειται για συστήµατα που χρησιµοποιούν προγράµµατα ανάλυσης µε
πεπερασµένα στοιχεία, ειδικευµένα προγράµµατα βελτιστοποίησης ανάλογα µε το υλικό και
το είδος εφαρµογής π.χ. συµπεριφορά σε ροή, θερµότητα, αντοχή ή έγχυση. Τα συστήµατα
ανάλυσης διαθέτουν έναν προεπεξεργαστή για να διαβάζουν το µοντέλο από τον τελικό
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επεξεργαστή του συστήµατος µοντελοποίησης που χωρίζει το µοντέλο σε πεπερασµένα
στοιχεία. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικά και αναλύονται από τον ειδικό
µηχανικό ο οποίος πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν του ότι βασικό στοιχείο για την εγκυρότητα
των αποτελεσµάτων είναι η πλεγµατοποίηση δηλαδή ο χωρισµός των πεπερασµένων
στοιχείων να προηγείται της απόδοσης των φορτίσεων και συνθηκών εργασίας.
Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η σειρά σύνδεσης των συστηµάτων που κάνουν χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
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CAID

Μορφή
προϊόντος

CAD

Μοντελοποίηση
προϊόντος

CAE

Ανάλυση
προϊόντος

CAPP

CAM

Επιθεώρηση –
Προγραµµατισµός
ροµπότ

Σχ.1.1: Σειρά χρήσης συστηµάτων µε χρήση Η/Υ στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος.
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Με τη χρήση των συστηµάτων µε ηλεκτρονικό υπολογιστή τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης
διαφοροποιούνται ως εξής:
Γεωµετρικό Μοντέλο
Σχεδιαζόµενου
Προϊόντος
CAID / CAD

Είναι εφικτή η
Αξιολόγηση µε
Υπάρχον λογισµικό;

Ανάπτυξη Ειδικού
Λογισµικού

ΝΑΙ
∆οκιµή και Αξιολόγηση
Προϊόντος

Αποδεκτό
Προϊόν ;

Κατασκευαστικά σχέδια

Τεκµηρίωση

ΝΑΙ

Σχεδίαση Κατεργασιών

Υπάρχουν παραγωγικές
διαφοροποιήσεις στη
βάση δεδ/ων CAD ;

Πρόγραµµα CAP

ΟΧΙ
Προγ/µός Εργαλειοµηχανών
Ψηφιακής Καθοδήγησης
Πρόγραµµα CAM

Σχ. 1.2: Πρόγραµµα Σχεδιοµελέτης µε χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάλυση
CAE

ΟΧΙ

Κατεργασία

Ποιοτικός Έλεγχος

Συναρµολόγηση

Πρόγραµµα
Ελέγχου και
Ροµποτικής

- 17 -

Εφαρµογή της Μεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης στις Ελληνικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

1.7. Απαιτήσεις πελάτη
Το στάδιο της ανάπτυξης προϊόντος στο οποίο εξετάζονται οι απαιτήσεις των πελατών είναι
πολύ βασικό αφού δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη προϊόντος που ανταποκρίνεται σε αυτές τις
απαιτήσεις. Επηρεάζει σηµαντικά τη φάση της ανάπτυξης ιδέας η οποία αποτελείται από τα στάδια
της δηµιουργίας της ιδέας, επιλογή της ιδέας, ανάλυση ανταγωνισµού και δηµιουργία
προδιαγραφών. Το στάδιο µελέτης των απαιτήσεων των πελατών οφείλει να είναι το κανάλι
επικοινωνίας των απαιτήσεων του πελάτη και της οµάδας ανάπτυξης. Οι µηχανικοί µελετητές
επιβάλλεται να επικοινωνούν µε τον πελάτη και το περιβάλλον εργασίας του προϊόντος ώστε να
εξασφαλίζονται οι βέλτιστες τεχνικές λύσεις, να προωθούνται καινοτόµες λύσεις και να
αντιµετωπίζονται εν τέλει οι απαιτήσεις του πελάτη. Σε αυτό το στάδιο η οµάδα ανάπτυξης πρέπει
να πετυχαίνει τα παρακάτω:
¾ Εξασφαλίζεται ότι το προϊόν εστιάζεται στις ανάγκες του πελάτη.
¾ Αναγνωρίζονται εκτός από τις σαφείς και οι λανθάνουσες ή κρυφές ανάγκες του πελάτη.
¾ Οι ανάγκες του πελάτη αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα δηµιουργηθούν οι
προδιαγραφές του προϊόντος.
¾ Εξασφαλίζεται ότι οι βασικές απαιτήσεις του πελάτη δεν θα αγνοηθούν σε καµία περίπτωση.
¾ Εξασφαλίζεται η επαρκής κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη από ολόκληρη την οµάδα
ανάπτυξης.
¾ Καταχωρούνται οι απαιτήσεις ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλα τα στάδια
ανάπτυξης του προϊόντος.
Μια από τις µεθοδολογίες αναγνώρισης των απαιτήσεων του πελάτη κατάλληλη για
υπάρχοντα προϊόντα ή για τελείως καινοτόµα είναι η ακόλουθη και εκτελείται σε πέντε στάδια:
1. Συλλογή πρώτων στοιχείων από τους πελάτες.
2. Μετάφραση των στοιχείων σε απαιτήσεις πελάτη.
3. Ιεράρχηση των απαιτήσεων σε σειρά προτεραιότητας (πρωτεύουσες, δευτερεύουσες και το
πολύ τριτεύουσες).
4. Καθιέρωση της σειράς προτεραιότητας των αναγκών.
5. Ανάδραση στα αποτελέσµατα και σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης.
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1.8. Προδιαγραφές προϊόντος
Οι απαιτήσεις των πελατών δεν συµπίπτουν απόλυτα µε τις προδιαγραφές του προϊόντος. Οι
πρώτες είναι ανεξάρτητες από κάθε προϊόν που αναπτύσσεται ενώ οι δεύτερες εξαρτώνται από την
ιδέα του προϊόντος που αναπτύσσουµε και είναι αποτέλεσµα της τεχνικής και οικονοµικής
εφικτότητας, της προσφοράς του ανταγωνισµού και των απαιτήσεων του πελάτη. Σε πρώτη φάση
ορίζονται οι επιθυµητές προδιαγραφές οι οποίες προηγούνται της ανάπτυξης της ιδέας. Ο
καθορισµός των τελικών προδιαγραφών γίνεται µετά την επιλογή σχεδίου του προϊόντος, µετά
δηλαδή την αξιολόγηση των εναλλακτικών ιδεών και την επιλογή της καλύτερης. Τώρα πια οι
αρχικές επιθυµητές προδιαγραφές καθορίζονται µε ακρίβεια και ο καθορισµός αυτός αποτελεί ένα
πολύ δύσκολο σηµείο αφού συνήθως υπάρχει σύγκρουση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων
προδιαγραφών και τελικά έχουµε ένα συµβιβασµό µεταξύ τους. Επίσης η ικανοποίηση µιας
απαίτησης είναι πιθανόν να συνεπάγεται πολύ υψηλό κόστος παραγωγής που η επιχείρηση να µην
µπορεί να αντέξει. Γι’ αυτό η οµάδα ανάπτυξης θα πρέπει να συνεργάζεται και µε τους προµηθευτές
ώστε να είναι σε θέση αντικαθιστά κάποια ακριβά υλικά µε φθηνότερα ή να ικανοποιεί τις ανάγκες
των πελατών γνωρίζοντας πάντα το κόστος των υλικών.
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2. Τα Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων στο σχεδιασµό και
την ανάπτυξη νέων προϊόντων
2.1. Εισαγωγή
Οι αλλαγές στο επιχειρηµατικό σκηνικό, σήµερα, δηµιουργούν την ανάγκη για τη λήψη
αποφάσεων από µια νέα οπτική γωνία. Οι νέες ιδέες των εταιριών σε συνδυασµό µε τις
τεκµηριωµένες και εµπεριστατωµένες αποφάσεις που προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήµατα,
και δη τα Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων, εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις µέσα σε ένα
έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Τα Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) είναι µια κατηγορία πληροφοριακών
συστηµάτων που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις και
οργανισµούς. Ένα κατάλληλα σχεδιασµένο ΣΥΑ είναι ένα software-based σύστηµα που
προορίζεται για να βοηθήσει τους αποφασίζοντες να συλλέξουν χρήσιµες πληροφορίες από
ακατέργαστα δεδοµένα, παλαιότερη βιβλιογραφία ή από την προσωπική τους εµπειρία και γνώση
για να προσδιορίσουν και να λύσουν προβλήµατα και να λάβουν αποφάσεις.
Σήµερα που επικρατεί ένας καταιγισµός πληροφόρησης και δεν υπάρχει επίγνωση των
συνεπειών της λανθασµένης χρήσης της, τα ΣΥΑ παρέχουν τη δυνατότητα σε κάθε ανταγωνιστική
επιχείρηση να εκµεταλλευτεί την κατάλληλη στιγµή τις σωστές πληροφορίες. Οι Garvin και
Bermont (1983) µιλώντας για τις συνέπειες της πληροφόρησης, υποστηρίζουν ότι κάθε πρόβληµα
που παρουσιάζει µία επιχείρηση είναι ουσιαστικά πρόβληµα πληροφόρησης. Γι’ αυτό το λόγο η
βοήθεια των Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη νέων
προϊόντων είναι πλέον απαραίτητη.

2.2. Καταγραφή και στατιστική ανάλυση των Συστηµάτων Υποστήριξης
Αποφάσεων για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη προϊόντων
2.2.1. Γενικό Πλαίσιο – Κριτήρια
Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται 76 Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων που έχουν άµεση
σχέση µε το σχεδιασµό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τα στοιχεία των οποίων καταγράφονται
σε πίνακες και αναλύονται στατιστικά. Τα ΣΥΑ αυτά δηµοσιεύθηκαν την τελευταία δεκαετία
(1995 - 2005) και προέρχονται από ερευνητές πανεπιστηµίων του χώρου.
Τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία γίνεται η µελέτη αυτή είναι τα εξής:
1
2
3
4

Έτος
Κατηγορία Συστήµατος
CUSTOMER-BASED
Χρησιµοποιούµενες Μέθοδοι
Simulation
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5
6
7

Algorithms
Πεδία Εφαρµογής Συστηµάτων
Ανανέωση Γνώσης (Feedback Loop)

8
9
10
11
12
13
14
15

ΧΡΗΣΗ
Περιβάλλον Εργασίας
Φάση Ανάπτυξης
Χρήστες Συστήµατος
∆υνατότητα Χειρισµού Αβεβαιότητας
Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων
Φιλικότητα στο Χρήστη
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Εφαρµογή σε Πραγµατικές Συνθήκες
Αγοράς
Εκτίµηση του Συστήµατος

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η επιλογή των συγκεκριµένων κριτηρίων έγινε µε βάση το
αντικείµενο των ΣΥΑ και µε το περιεχόµενο των σχετικών άρθρων. Έτσι π.χ. θα µπορούσε να
αποτελεί κριτήριο ο τοµέας εφαρµογής κάθε ΣΥΑ (γεωργία, φαρµακοβιοµηχανία, τρόφιµα κλπ)
αλλά τα συγκεκριµένα άρθρα αναφέρονταν στη βιοµηχανία γενικότερα.
Μετά από τη µελέτη των 76 ΣΥΑ ακολούθησε η συµπλήρωση ενός πίνακα µε γραµµές τα
76, αυτά, άρθρα και στήλες τα παραπάνω κριτήρια. Για τη συµπλήρωση αυτού του πίνακα
χρησιµοποιήθηκε η εξής κωδικοποίηση:
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
1
0
99

ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

Έπειτα µε τη βοήθεια της συνάρτησης “countif” υπολογίστηκε ο αριθµός των 0, 1 και 99 για
κάθε στήλη. Υπολογίστηκε, δηλαδή, ο αριθµός των ΣΥΑ που ικανοποιεί, δεν ικανοποιεί ή δεν
ξέρουµε αν ικανοποιεί το κάθε κριτήριο. Κατόπιν διαιρώντας τους αριθµούς αυτούς µε το 76, που
είναι το σύνολο των ΣΥΑ προέκυψαν τα ποσοστά των ΣΥΑ που πληρούν το κάθε κριτήριο.
Μετά από την εύρεση των ποσοστών κατασκευάστηκαν πίτες και ραβδογράµµατα που
αναπαριστούν καλύτερα τα παραπάνω ποσοστά.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα 76 συστήµατα της εργασίας, οι συγγραφείς, το
έτος δηµοσίευσης και µία µικρή περίληψη του περιεχοµένου τους.
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Α/Α

ΣΥΣΤΗΜΑ

1

A flexible concept for decision support:
Evaluation and selection of suitable
product development activities

2

A user-friendly marketing decision
support system for the product line
design using evolutionary algorithms

3

A genetic algorithm approach to the
product line design problem using the
seller's return criterion: An extensive
comparative computational study

4

ESPRIT project X-CITTIC: A
component-based approach to support
order planning in a distributed
manufacturing enterprise

5

Circuit diagnosis support system for
electronics assembly operations

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ (Αλφαβητικά)
Ahn, H., Dyckhoff, H.

ΕΤΟΣ
1997

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σ’ αυτό το άρθρο υιοθετήθηκε ένας νέος τρόπος για την υποστήριξη αποφάσεων
δηµιουργώντας την ευκαιρία στον αποφασίζοντα να επιλέξει µεταξύ διαφορετικών
επιπέδων αξιολόγησης µιας διαδικασίας παραγωγής. Εδώ παρουσιάζεται το
συγκεκριµένο ΣΥΑ που εφαρµόζεται στη συγκριτική αξιολόγηση και την επιλογή των
δραστηριοτήτων ανάπτυξης προϊόντων.

2005

Το συγκεκριµένο ΣΥΑ χρησιµοποιεί τρία διαφορετικά κριτήρια βελτιστοποίησης. Εξετάζει
τα διαφορετικά σενάρια χρησιµοποιώντας ‘‘What if analysis’’. Επίσης, βρίσκει τις
βέλτιστες λύσεις µόνο για τα µικρά προβλήµατα χρησιµοποιώντας την complete
enumeration µέθοδο και πλησιάζει στις βέλτιστες λύσεις για τα πραγµατικού µεγέθους
προβλήµατα χρησιµοποιώντας εξελικτικούς αλγορίθµους (evolutionary algorithms).

2001

Οι συγγραφείς µελετούν έναν Genetic Αλγόριθµο (GA) βασισµένο σε heuristic µεθόδους
για να λύσουν το πρόβληµα του σχεδιασµού της γραµµής παραγωγής. Ο GA µπορεί να
πάρει 2 µορφές: Στην πρώτη η αρχικοποίηση γίνεται µε τυχαίο τρόπο (GA1) και στη
δεύτερη ακολουθείται η ίδια διαδικασία αλλά προστίθεται και το αποτέλεσµα της Beam
Search-BS (GA2).

Azevedo, A.L., Sousa, J.P.

2000

Με το ΣΥΑ αυτό σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε µία distributed object-oriented τεχνολογία
µε µια component based αρχιτεκτονική, η οποία έχει αποδειχθεί αποδοτική και ισχυρή,
και ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πληροφοριακών συστηµάτων σε ένα περιβάλλον
distributed κατασκευών.

Balakrishnan, A., Semmelbauer, T.

1999

Αυτό το άρθρο περιγράφει ένα case-based ΣΥΑ για να µπορεί να διαγνώσει και να
βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των κυκλωµάτων στις
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρονικών κυκλωµάτων.

1995

Οι συγγραφείς έχουν κατασκευάσει ένα genetic algorithms based ΣΥΑ (GENESYS) για
το πρόβληµα του σχεδιασµού νέων προϊόντων. Το ΣΥΑ παρέχει τρεις διαφορετικές
τεχνικές λύσης: 1. πλήρης απαρίθµηση (βέλτιστη λύση) για τα µικρά προβλήµατα, 2.
ευρετικός δυναµικός προγραµµατισµός και 3. γενετικοί αλγόριθµοι, για να εξετάσει τα
προβλήµατα σχεδιασµού νέων προϊόντων.

1999

Οι ερευνητές βλέπουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων ως µια δραστηριότητα γνώσης. Με
βάση την µεθοδολογία των case studies προσδιορίζουν τα προβλήµατα που συνδέονται
µε τη διαχείριση της γνώσης στα πλαίσια της ανάπτυξης νέων προϊόντων από
συνεργαζόµενες οµάδες. Το ΣΥΑ που µελετούν συντελεί στην εύκολη πρόσβαση στη
διαδικασία της γνώσης και στην αναθεώρηση της πεπαλαιωµένης γνώσης.

Alexouda, G.

Alexouda, G., Paparrizos, K.

6

Triangulation in decision support
systems: algorithms for product design

7

Supporting Collaborative Process
Knowledge Management in New
Product Development Teams

Balasubramaniam, R., Amrit, T.

8

Decision Support Methodology for
Early Decision Making in New Product
Development – A Case Based
Reasoning Approach

Belecheanu, R., Haque, B., Pawar,
K., Barson, R.

9

A DSS for product design selection:
A generalized purchase modeling
approach

Besharati, B., Azarm, S., Kannan,
P.K.

Balakrishnan, P.V., Jacob, V.S.

*

2005

Πρόκειται για ένα Case-based ΣΥΑ που αποδεικνύει πώς η διαίρεση του προβλήµατος
µεγιστοποίησης κέρδους οδηγεί στις παραδοσιακές διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων,
προσδιορίζει τους βασικούς λόγους για τη διαίρεση του προβλήµατος σε
υποπροβλήµατα και εξηγεί γιατί η διαίρεση αυτή ποικίλλει µεταξύ των εταιριών
ανάπτυξης προϊόντων.
Οι συγγραφείς θεωρούν ότι για το σχεδιασµό ενός νέου προϊόντος πρέπει να ληφθούν
υπόψη 3 παράγοντες σηµαντικότητας. Με το συγκεκριµένο DSS συγκεντρώνουν αυτούς
τους 3 σε έναν single-valued παράγοντα και σύµφωνα µε αυτόν επιλέγουν το βέλτιστο
σχέδιο, χρησιµοποιώντας customer-based χρησιµότητες.
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10

Forecasting new product penetration
with flexible substitution patterns

Brownstone, D., Train, K.

11

On the Identification of Agents in the
Design of Production Control Systems

Bussmann, S., Jennings, N. R.,
Wooldridge, M.

2001

12

Hierarchical production planning in a
Make-To-Order company: A case study

Carravilla, M.A., De Sousa, J.P.

1995

13

Analysis of a production/inventory
system with randomly failing production
unit submitted to regular preventive
maintenance

Chelbi, A., Ait-Kadi, D.

2004

14

A knowledge-based supplier
intelligence retrieval system for
outsource manufacturing

Choy, K.L., Lee, W.B., Lau, H.,
Choy, L.C.

2005

15

PIM - “Product Innovation Manager”: A
Collaborative Knowledge Management
Tool for Product Innovation

Cormican, K., O’Sullivan, D.

16

The Relationship Between Information
and Personal Knowledge in New
Product Development

Court, A.W

17

An interactive decision support system
for an aggregate production planning
model based on multiple criteria mixed
integer linear programming

Da Silva, C.G., Figueira, J., Lisboa,
J., Barman, S.

18

Simulation Based Decision Support for
Manufacturing System Life Cycle
Management

De Vin, L. J., Amos, H.C.N. ,
Oscarsson, J.

1999

*

Οι συγγραφείς περιγράφουν και εφαρµόζουν choice models, συµπεριλαµβανοµένων των
“mixed logits”. Τα µοντέλα εφαρµόζονται σε µια έρευνα µε στοιχεία από δηλώσεις
προτίµησης πελατών για την επιλογή οχηµάτων αερίου, ηλεκτρικών, µεθανόλης και
CNG, τα οποία έχουν διαφορετικές ιδιότητες.
Περιγράφει τη µεθοδολογία που αναπτύσσει το σχεδιασµό και κατασκευάζει τα agentbased συστήµατα για κάθε πεδίο της παραγωγής. Βοηθάει τους µηχανικούς που έχουν
µια εµπειρία στον έλεγχο της παραγωγής προϊόντων αλλά όχι στην τεχνολογία των
agents.
Έχει αναπτυχθεί ένα γενικό πλαίσιο που προσδιορίζει τα κύρια επίπεδα για τη λήψη
αποφάσεων και αντιµετωπίζει αυτά προβλήµατα ιεραρχικά. Αυτό το πλαίσιο, βασισµένο
σε discretised planning προγραµµατισµό, εφαρµόζεται σε ένα ΣΥΑ που αναπτύσσεται
γύρω από ένα interface ειδικά σχεδιασµένο να περιλαµβάνει όλους τους συµµετέχοντες
στη διαδικασία προγραµµατισµού.
Θεωρούµε µια repairable µονάδα παραγωγής µε τυχαίες αποτυχίες, η οποία λειτουργεί
σύµφωνα µε µία just-in-time στρατηγική. Σ’ αυτό το άρθρο έχει αναπτυχθεί ένα
µαθηµατικό µοντέλο για αυτήν την στρατηγική. Λαµβάνει υπόψη κατανοµές πιθανοτήτων
που συνδέονται µε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, το χρόνο επισκευής, την
προληπτική διαδικασία συντήρησης, καθώς επίσης και τη διαδικασία ανανέωσης που
συνδέεται µε τους κύκλους λειτουργίας - συντήρησης της µονάδας παραγωγής.
Αυτή η µελέτη περιγράφει ένα knowledge-based σύστηµα επιλογής και αξιολόγησης
προµηθευτών. Πρόκειται για ένα case-based reasoning ΣΥΑ που εφαρµόζεται κατά τις
διαδικασίες παραγωγής στην εταιρία Honeywell Consumer Products (Hong Kong) στην
Κίνα.
Το “Product Innovation Manager (PIM)” είναι ένα collaborative knowledge management
εργαλείο κατασκευασµένο για τη συστηµατική προσέγγιση του διαχείριση του product
innovation management. Ο κύριος στόχος του PIM είναι να εξοικονοµεί πηγές και
δυνάµεις, που δαπανώνται συνήθως µε τις κλασικές µεθόδους σχεδίασης και ανάπτυξης
νέων προϊόντων.

1997

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει µια µελέτη για τη σχέση µεταξύ των πληροφοριών, της
γνώσης και της µνήµης προκειµένου να καθιερωθεί ένα σύνολο ορισµών και εννοιών
αυτών των όρων. Ο συγγραφέας αναλύει έπειτα το πώς οι σχεδιαστές εφαρµοσµένης
µηχανικής χρησιµοποιούν την προσωπική γνώση τους και τη µνήµη τους ταυτόχρονα
αναλαµβάνοντας ποικίλους στόχους στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

2004

Εδώ προτείνεται ένα ΣΥΑ βασισµένο στο µοντέλο MCMILP (Multiple Criteria Mixed
Integer Linear Programming). Θα βοηθήσει τους επαγγελµατίες να βρουν τη "καλύτερη"
λύση για ένα aggregate production planning (APP) πρόβληµα χωρίς να πρέπει να
εξοικειωθούν µε πολύπλοκους µαθηµατικούς όρους που συνδέονται µε το µοντέλο.

2004

Τα µοντέλα προσοµοίωσης που µελετώνται εδώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
υποβοηθούν τοµείς της παραγωγής όπως: τον λειτουργικό προγραµµατισµό, τη
λειτουργία και τη συντήρηση. Τα µοντέλα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν µε
λογισµικά άλλων εταιριών. Μια φιλοδοξία είναι να προστεθούν εργαλεία τεχνητής
νοηµοσύνης στο σύστηµα ώστε να αναπτύσσεται ένα ηµιαυτόνοµο σύστηµα για την
υποστήριξη απόφασης.
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19

A Decision Support System (DSS) for
agricultural pesticide production
planning

Elimam, A.A.

1995

Τη βάση του συγκεκριµένου DSS αποτελεί ένα mathematical programming µοντέλο του
οποίου στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος παραγωγής. Το µοντέλο
σχεδιάζεται επίσης για να καταγράψει τις εποχιακές διακυµάνσεις των απαιτήσεων
παραγωγής, το κόστος εργασίας καθώς επίσης και τις πηγές, το κόστος και τη
διαθεσιµότητα της πρώτης ύλης.

20

A relational database approach to a
linear programming-based decision
support system for production planning
in secondary wood product
manufacturing

Farrell, R.R., Maness, T.C.

2005

Για να κατασκευαστεί ένα linear programming-based ΣΥΑ που να µπορεί να αναλύει
ζητήµατα προγραµµατισµού παραγωγής ξύλινων προϊόντων χρησιµοποιήθηκε µια
relational βάση δεδοµένων.

21

An Object - Oriented intelligent design
tool to aid the design of manufacturing
systems

2001

Γίνεται µία integrated προσέγγιση για τα συστήµατα σχεδιασµού και παραγωγής νέων
προϊόντων στην οποία αναπτύσσονται και ελέγχονται εναλλακτικά σχέδια
χρησιµοποιώντας το integrated σύστηµα SBDSS. Έτσι οι αποφασίζοντες µπορούν να
εκτιµήσουν τις εναλλακτικές στις κατασκευές και στην παραγωγή.

Feng, S., Li, L.X., Cen, L.

22

STEP - Product Modelling Using STEP

Gu, P., Chan, K.

1995

Περιγράφει λεπτοµερώς την εξέλιξη ενός STEP-based γενικού µοντέλου σχεδιασµού
προϊόντων που έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις πηγές του STEP και υποστηρίζει ένα
σύνολο δοµής πληροφοριών και δεδοµένων και χρησιµοποιείται για την υλοποίηση µιας
πληθώρας κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.

23

DS4iP - Strategic venture partner
selection for collaborative innovation in
production systems: A decision support
system-based approach

Hacklin, F., Marxt, C., Fahrni, F.

2004

Το ΣΥΑ αυτό σχεδιασµένο για χρήση µέσα σε ένα δοκιµαστικό πλαίσιο, αποτελεί ένα
εργαλείο που παρέχει µια multi-perspective και interactive µελέτη για την εύρεση των
πιθανών συνεργατών µιας επιχείρησης από τους ιθύνοντες.

24

Analysing organisational issues in
concurrent new product development

Haque, B., Pawar, K.S., Barson,
R.J.

2000

Το βάρος της ανάλυσης αυτής δίδεται στη λειτουργία των multifunctional οµάδων για τον
υπολογισµό του κύκλου ζωής των νέων προϊόντων χρησιµοποιώντας process modelling
τεχνικές. Οι managers της επιχείρησης µειώνουν τις χρονικές ανοχές και τις αδυναµίες
στη λειτουργία. Έτσι βελτιώνουν τις επιδόσεις της διαδικασίας παραγωγής και συνεπώς
ολόκληρης της εταιρείας.

25

Towards the application of case based
reasoning to decision-making
in concurrent product development
(concurrent engineering)

Haque, B.U., Belecheanu, R.A.,
Barson, R.J., Pawar, K.S.

2000

Αυτό το Knowledge-based ΣΥΑ αναπτύσσει και εφαρµόζει Case Based Reasoning
(CBR) για την υποστήριξη των αποφάσεων των project managers και των design
engineers στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης νέων προϊόντων.

26

Decomposition in Product
Development

27

TeleDSS - Agent based workflow
management in collaborative product
development on the Internet

Herrmann, J. W.

Huang, G.Q., Huang, J., Mak, K.L.

*

2000

Οι εταιρίες σχεδιασµού και ανάπτυξης προϊόντων επιδιώκουν να δηµιουργήσουν νέα
κερδοφόρα σχέδια προϊόντων. Αυτή η µελέτη εξηγεί το πώς η διαίρεση του σύνθετου
προβλήµατος της µεγιστοποίησης του κέρδους οδηγεί τελικά στις κλασικές διαδικασίες
ανάπτυξης προϊόντων. Προσδιορίζει τους βασικούς λόγους για τη διαίρεση αυτή και
συζητά γιατί η διαίρεση ποικίλλει µεταξύ των εταιριών ανάπτυξης προϊόντων.
Οι συγγραφείς προτείνουν τη διαχείριση του workflow ως ένα µηχανισµό για τη
διευκόλυνση της οµαδικής εργασίας σε ένα collaborative περιβάλλον ανάπτυξης νέων
προϊόντων όπου τα remote Web-based Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (TeleDSS)
θα χρησιµοποιούνται εκτενώς από τα µέλη των οµάδων που βρίσκονται µακριά.
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28

Launch Decisions and New Product
Success: An Empirical Comparison of
Consumer and Industrial Products

Hultink, E. J., Hart, S., Robben, H.
S. J., Griffin, A.

29

Using the Analytic Hierarchy Process
to Support Teams in Defining New
Product Objectives

Hummel, J.M., Verkerke, G.J.,
Rossum, W., Rakhorst, G.

30

An Examination of Collaboration in
High-Technology New Product
Development Processes

Jassawalla, A.R., Sashittal, H.C.

31

CEPPS - A knowledge-based decision
support system for cost estimation and
pricing decisions in versatile
manufacturing companies

32

The role of Strategic Alliances in Hi Technology new product development

33

2000

*

1998

Σε αυτό το άρθρο οι συγγραφείς εξετάζουν τους παράγοντες επιτυχίας στο σχεδιασµό
και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Εξετάζουν το προϊόν στα πλαίσια ενός
προγράµµατος προώθησης. Υποστηρίζουν ότι οι επιτυχείς αποφάσεις προώθησης είναι
διαφορετικές για τον καταναλωτικά και για τα βιοµηχανικά προϊόντα και προσδιορίζουν
τον τρόπο µε τον οποίο διαφέρουν.
Η αναλυτική ιεραρχική διαδικασία (AHP) είναι µια επαρκής τεχνική για την πολυκριτήρια
ανάλυση αποφάσεων διότι συντελεί στον καθορισµό των στόχων των νέων προϊόντων.
Για να το αποδείξουν αυτό οι ερευνητές, εφήρµοσαν αυτήν την τεχνική σε µία µελέτη για
τη δωρεά ήπατος κατασκευάζοντας ένα σύστηµα για την διατήρηση του αριθµού των
δοτών.
Οι Avan Jassawalla και Hemant Sashittal υποστηρίζουν ότι οι εταιρίες υψηλής
τεχνολογίας πρέπει να ξεχάσουν την έννοια της “αυτονοµίας” και να συµφιλιωθούν µε
την έννοια της “συνεργασίας”. Οι συγγραφείς προσδιορίζουν τους παράγοντες που
φαίνονται να ενισχύουν την cross-functional συνεργασία στην παραγωγή νέων
προϊόντων.

1997

Οι συγγραφείς κατασκεύασαν ένα µοντέλο υπολογισµού του κόστους και της διαδικασίας
τιµολόγησης των επιχειρήσεων εστιάζοντας στους παράγοντες που επιδρούν στα
διαφορετικά στάδια των αποφάσεων, στη συµπεριφορά προς τους πελάτες και στον
τρόπο εκτίµησης του κόστους όταν οι managers βασίζονται στην κρίση τους.

Kotabe, M., Swan, K. S.

1995

Σ' αυτό το ΣΥΑ οι συγγραφείς επιβεβαιώνουν τη µεγάλη προσοχή που δίδεται τελευταία
στις στρατηγικές συµµαχίες. Αναλύουν ένα σύνολο υποθέσεων και το εφαρµόζουν στην
Wall Street Journal. Έτσι βγάζουν συµπεράσµατα που συνδέουν τις µεταβλητές των
υποθέσεων µε τις καινοτοµίες των νέων προϊόντων.

A decision support model for selecting
product/service benefit positionings

Krieger, A. M., Green, P.E.

2002

34

ICA (Intelligent Collaborative Agent
system) - The agent based
collaboration information system of
product development

Liang, W. Y., Huang, C. C.

2002

35

DRACO - Hierarchical decision making
for proactive quality control: system
development for defect reduction in
automotive coating operations

Lou, H.H., Huang, Y.L.

2003

36

A Decision Support System for the
selection of computer-integrated
manufacturing technologies

Luong, L.

37

CAPABLE: an aggregate process
planning system for integrated product
development

Maropoulos, P.J., Bradley, H.D.,
Yao, Z.

Kingsman, Β.G., De Souza, A.A.

Οι ερευνητές περιγράφουν ένα µοντέλο DSS που χρησιµοποιεί τα στοιχεία µιας έρευνας
αγοράς που έχουν σχέση µε τα όφελη που αποκοµίζουν οι καταναλωτές εάν
χρησιµοποιήσουν την κρίση τους.
Οι ερευνητές απαντουν στο ερώτηµα:"Πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί η ανάπτυξη
νέων σύνθετων προϊόντων µέσω των "έξυπνων" πρακτόρων των πληροφοριακών
συστηµάτων συνεργασίας για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του πελάτη
χρησιµοποιώντας τµήµατα προϊόντων που προέρχονται από προµηθευτές που είναι
γεωγραφικά διασκορπισµένοι και λειτουργούν πάνω σε διαφορετικές πλατφόρµες
υπολογιστών?"
Αυτό το έγγραφο, στηρίζεται στη µέθοδο quality control (QC) µε τη βοήθεια της τεχνητής
νοηµοσύνης και της εφαρµοσµένης µηχανικής. Η προσέγγιση, αυτή, επιλύει µια
κατηγορία προβληµάτων εφαρµοσµένης µηχανικής για την οποία οι συµβατικές
προσεγγίσεις φαίνονται αδύναµες µπροστά στην πολυπλοκότητα και τις αβεβαιότητες
των συστηµάτων.

1998

Περιγράφει την ανάπτυξη ενός ποσοτικού/ποιοτικού ΣΥΑ για την εκτίµηση µιας
computer-integrated µεθοδολογίας που λαµβάνει υπόψη τα αντικειµενικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά µιας επιχείρησης. Έτσι εγγυάται ότι η επιλεγµένη τεχνολογία ταιριάζει µε
τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

1998

Το CAPABLE (Concurrent Assembly and Process Assessments BLocks for Engineering)
είναι ένα εργαλείο προγραµµατισµού παραγωγής που σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει
την integrated διαδικασία σχεδιασµού και ανάπτυξης νέων προϊόντων από τα πρώτα της
στάδια
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38

A Decision Support System for
evaluating operations investments in
high-technology business

Marquez, A. C., Blanchar, C.

2004

39

An Agent-based System for Products
Penetration Strategy Selection

Matsatsinis, N., Moraitis, P.,
Psomatakis, V., Spanoudakis, N.

2003

40

Multivariate regression metamodel: A
DSS application in industry

McHaney, R.W., Douglas, D.E.

1997

41

Implementation of Industrial Process
Innovations: Factors, Effects, and
Marketing Implications

Meyers, P., Sivakumar, K., Nakata,
C.

1999

42

QFD Optimizer: A novice friendly
Quality Function Deployment DSS for
optimizing product designs

Moskowitz, H., Kim, K.J.

1997

43

New Product Development in Rapidly
Changing Markets: An Exploratory
Study

Mullins, J.W., Sutherland, D.J.

1998

44

A case-based reasoning approach
towards learning from experience
connecting design and shop floor

Nedeß, C., Jacob, U.

1997

45

A hierarchical planning system for
energy intensive production
environments

Özdamar, L., Birbil, Ş.İ.

1999

Στη βιοµηχανία υψηλής τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις έχουν στραφεί κυρίως στα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των δικών τους προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών για
να αυξήσουν το µερίδιο αγοράς. Η µελέτη αυτή δεν ψάχνει τόσο τον στόχο που θέτει η
καταναλωτική συµπεριφορά αλλά εξετάζει τα σενάρια που είναι κρισιµότερα για την
αύξηση των µεριδίων αγοράς, του εισοδήµατος και του κέρδους. Προτείνει ένα ΣΥΑ που
να συνδέει την αξία των πελατών µε τους επιχειρησιακούς στόχους, για να παρουσιάσει
τις αντιδράσεις των πελατών και των επιχειρήσεων και να συγκρίνει εναλλακτικές λύσεις.
Αυτό το έγγραφο περιγράφει ένα agent-based σύστηµα και εφαρµόζει µία consumerbased µεθοδολογία για την επιλογή στρατηγικής διείσδυσης προϊόντων σε πραγµατικές
καταστάσεις. Οι πράκτορες λειτουργούν σε δύο διαφορετικά επίπεδα: στο λειτουργικό
και στο δοµικό επίπεδο. Στο λειτουργικό επίπεδο, έχουµε τρεις τύπους πρακτόρων: task,
information και interface agents. Στο δοµικό επίπεδο, έχουµε τους βασικούς και τους
σύνθετους πράκτορες.
Αυτό το άρθρο εξετάζει τη µεθοδολογία ανάπτυξης metamodel και δίνει µε αυτήν την
τεχνική αποτελεσµατικά µέσα για τη διαµόρφωση ενός ΣΥΑ για την αντιµετώπιση αρκετά
πολύπλοκων προβληµάτων.
Οι ερευνητές για να καλύψουν την ανάγκη γνώσης, επανεξέτασαν τις προηγούµενες
µελέτες περί “υλοποίησης” (implementation), που είχαν σχέση µε τη µηχανική της
διαδικασίας παραγωγής, την τεχνολογία πληροφοριών, τη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναµικού και το µάρκετινγκ. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους, αναπτύσσουν ένα
εννοιολογικό πλαίσιο και καταθέτουν προτάσεις που περιγράφουν τα αποτελέσµατα των
βασικών παραγόντων της “υλοποίησης”. Τέλος, οι ερευνητές, για να αποδείξουν τη
χρησιµότητα της integrated γνώσης, µελετούν κάποιες επιπτώσεις στο µάρκετινγκ,
συγκεκριµένα στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην ανάπτυξη της αγοράς και στο
management των σχέσεων.
Ο QFD Optimizer κατασκευάστηκε µε βάση τον integrated µαθηµατικιό προγ/µό και
βοηθάει το χρήστη να κατανοεί και να αναλύει την αλληλοσυσχέτιση των συστηµάτων
όπως και να δίνει την κατάλληλη αξία στους στόχους που έχει θέσει ως µηχανικός.
Οι John Mullins και Daniel Sutherland προτείνουν στις εταιρίες που αναπτύσσουν
δραστηριότητες σε αγορές που αλλάζουν γρήγορα µορφή να εφαρµόζουν πρακτικές
παραγωγής νέων προϊόντων που µπορούν να µετριάζουν τον κίνδυνο, να µειώνουν την
αβεβαιότητα και, φυσικά, να αυξάνουν την πιθανότητα κατασκευής επιτυχηµένων νέων
προϊόντων.
Το συγκεκριµένο case-based reasoning ΣΥΑ βοηθάει τους σχεδιαστές και τους
µηχανικούς παραγωγής να επιλέγουν τις πρωταρχικές επαγγελµατικές τους βάσεις και
έτσι να προχωρούν στον σχεδιασµό και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων
εκµεταλλευόµενοι την προγενέστερη εµπειρία τους.
Για την ανάπτυξη ενός επιθυµητού σχεδίου παραγωγής προτιµάται µια ιεραρχική
προσέγγιση που αποσυνθέτει το πρόβληµα σε δύο υποπροβλήµατα παρά η υιοθέτηση
ενός πεπαλαιωµένου µαθηµατικού προτύπου. Στο πρώτο επίπεδο της µελέτης, τα
προϊόντα και η ικανότητα παραγωγής συνυπολογίζονται για να επιτύχουν µια γενική
εκτίµηση των διακυµάνσεων της ζήτησης κατά τη διάρκεια του χρόνου.
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46

Factors which influence decision
making in new product evaluation

Ozer, M.

2005

47

MEM (Manufacturing Enterprise Model)
- A Strategic Decision Support System
for Supply Network Design and
Management in the Semiconductor
Industry

Padillo, J.M., Ingalls, R., Brown, S.

1995

48

MMIS - Distributed knowledge
management based on product state
models - the case of decision support
in health care administration

Pedersen, M.K., Larsen, M.H.

2001

49

Decision support system design using
the operator skill to control cheese
ripening - application of the fuzzy
symbolic approach

Perrot, N., Agioux, L., Ioannou, I.,
Mauris, G., Corrieu, G., Trystram,
G.

50

Business Process Reengineering - A
case study

Ping, X.G.

1995

51

A Distributed Decision Support System
for Strategic Planning

Pinson, D. S., Louçã, J. A.,
Moraitis, P.

1997

52

Supporting decision making in
combinatorially explosive multicriteria
situations

Purao, S., Jain, H.K., Nazareth,
D.L.

1999

53

A Decision Support System for the
Alternative Assembly and Reflow
Technology Process

Ramakrishnan, S., Srihari, K.,
Westby, G.R.

1998

54

Decision Support Systems Generator
for Industrial Companies - Module I:
Product Design Support System

Ramos, J., Bearzotti, L., Milani, E.,
Woscoff, F., Gorsky, M., Carletti,
Galli, R., Chiotti, O.

1998

2004

Προκειµένου να µειωθούν οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες, οι επιχειρήσεις πρέπει να
αξιολογούν τα νέα προϊόντα τους και να λαµβάνουν ακριβείς αποφάσεις. Αυτό το άρθρο
παρουσιάζει ένα πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου που επιδρούν διάφοροι
παράγοντες στη λήψη αποφάσεων και παρέχει τις οδηγίες για τη µείωση των αρνητικών
επιπτώσεων.
Το µοντέλο MEM αξιολογήσει πώς οι αλλαγές στην επεξεργασία προϊόντων ενός
εργοστασίου έχουν επιπτώσεις σε άλλα εργοστάσια, ειδικότερα στο σύστηµα διανοµής.
Το µοντέλο αυτό κατασκευάστηκε για να αξιολογήσει τις µελλοντικές αποφάσεις των
επιχειρήσεων και για να βοηθήσει τους αρµόδιους στο σχεδιασµό στρατηγικών
αποφάσεων της κατανοµής των προϊόντων.
Η έννοια του DKM (Distributed Knowledge Management) εµπεριέχει τη δηµιουργία της
γνώσης, τη διανοµή της γνώσης και την εκµετάλλευση της γνώσης σε επιχειρήσεις
σύµφωνα µε το µοντέλο PSM (Product State Model) που απαιτείται για τη διαχείριση της
τεχνολογικής πολυπλοκότητας. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τη σχετικότητα του µοντέλου
DKM σε ένα case study ενός DDSS (Distributed Decision Support System) στη διοίκηση
των υγειονοµικών υποθέσεων στις ΗΠΑ.
Ο στόχος της µελέτης αυτής είναι να παρουσιαστεί µια εφαρµογή ενός ΣΥΑ που µπορεί
να βοηθήσει τον χρήστη on-line. Στην εφαρµογή, αυτή, οι πληροφορία που δίδονται από
το ΣΥΑ, βάσει των αισθητήρων στιγµιαίων µετρήσεων, είναι η αλλαγή στη φύση του
τυριού βήµα προς βήµα.
Κάποιες εταιρίες επανασχεδιάζουν και ξανακατασκευάζουν τα προϊόντα τους για να
κερδίσουν τον ανταγωνισµό στην αγορά. Σαν παράδειγµα, το άρθρο αυτό, δίνει ένα case
study µιας τέτοιου είδους διαδικασίας σε µια µεγάλη κατασκευαστική εταιρία
αεροσκαφών στην Κίνα.
Πρόκειται για ένα γενικό πλαίσιο κατασκευής ενός Distributed Strategic ΣΥΑ (DSDSS) το
οποίο συµπεριλαµβάνει και distributed decision making αλλά και distributed artificial
intelligence. Περιγράφει ένα σύστηµα µε 2 χαρακτηριστικά: την ανθρώπινη παρέµβαση,
ως άνθρωποι-πράκτορες και τη στρατηγική γνώση που διανέµεται σε διάφορους
πράκτορες. Αυτά τα 2 χαρακτηριστικά επικοινωνούν µεταξύ τους µε τη βοήθεια κάποιων
backboards.
Η προσέγγιση, αυτή, συνδυάζει την αναζήτηση µε την ανατροφοδότηση που επιτρέπει
στον αποφασίζοντα να καθοδηγήσει ή / και να σταµατήσει την αναζήτηση. Συγκεκριµένα,
παρέχει στον αποφασίζοντα τις πληροφορίες για: α. τα πεδία αναζήτησης που έχουν
εξεταστεί µέχρι τώρα και β. τα πεδία αναζήτησης που δεν έχουν εξεταστεί µέχρι τώρα και
µπορεί να µην εξεταστούν ποτέ.
Το ΣΥΑ που αναπτύσσεται σε αυτή την έρευνα, και που περιγράφονται σε αυτό το
άρθρο, µπορεί να βοηθήσουν έναν µηχανικό παραγωγής νέων προϊόντων να εκτιµήσει
και να προβλέψει τον όγκο της ύλης συγκολλήσεων και να κατασκευάσει σχέδια
διατρήσεων.
Σ' αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική ενός Συστήµατος Υποστήριξης
Αποφάσεων που εφαρµόζεται στο σχεδιασµό και την παραγωγή προϊόντων. Στο πρώτο
µέρος, περιγράφεται η στρατηγική που χρησιµοποιείται για την οργάνωση των
πληροφοριών της παραγωγής και στο δεύτερο µέρος, παρουσιάζεται µια object-oriented
ανάλυση.
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55

Knowledge-based product
development using XML and KCs

Rezayat, M.

2000

Σ’ αυτό το άρθρο οι ερευνητές µελετούν µια IP3D στρατηγική γνωστή σαν KnowledgeBased Product Development (KBPD) και εξετάζουν µια Web-based τεχνολογία, την
eXtensible Markup Language (XML) για τον καθορισµό των απαιτούµενων interfaces.
Προτείνουν επίσης τη χρήση των Key Characteristics (KCs).

56

Groupware in new product
development

Salo, A., Käkölä, T.

1999

Είναι ένα σύστηµα διαχείρησης απαιτήσεων που χρησιµοποιεί τεχνολογίες groupware
για τη συλλογη, ανάλυση και χρησιµοποίηση πληροφοριών.

57

Straregic Product Creation: Managing
New Interactions of Technology,
Markets and Organizations

Sanchez, R.

1996

Μ' αυτό το ΣΥΑ ο Sanchez ερευνά τις αλλαγές στις στρατηγικές για το σχεδιασµό και τις
διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων στις επιχειρήσεις που οδηγούν προς την
ανατροπή των µεθόδων του ανταγωνισµού των προϊόντων. Αναφέρει τους νέους τοµείς
ανταγωνισµού των προϊόντων και τους τρόπους που χρησιµοποιεί τις αλληλεπιδράσεις
της τεχνολογίας, των αγορών και των εταιρειών για την κάλυψη των νέων αναγκών.

58

A fuzzy logic - based decision model to
satisfy goals for successful
product/service introduction

Shipley, M., De korvin, A.,
Khursheed, O.

2001

59

MARKEX (Market Expert): An
intelligent decision support system for
product development decisions

Siskos, Y., Matsatsinis, N.

1999

60

Critical Development Activities for
Really New versus Incremental
Products

Song, X.M., Montoya-Weiss, M.M.

1998

61

The impact of Cross-Functional Joint
involvement across product
development stages: An exploratory
study

Song, X.M., Thieme, R.J., Xie, J.

1998

62

Environmental Uncertainty,
Organizational Integration, and New
Product Development Effectiveness: A
Test of Contingency Theory

Souder, W.E., Sherman, J.D.,
Davies-Cooper, R.

1998

Η µελέτη µετρά την αποτελεσµατικότητα της παραγωγής νέων προϊόντων εάν ληφθούν
υπόψη παράγοντες όπως: ο κύκλος ζωής των νέων προϊόντων, η ικανότητα ανάπτυξης
πρωτοτύπων, η συχνότητα αλλαγής σχεδίων (αρνητικός παράγοντας) και η ικανότητα
πλασαρίσµατος των προϊόντων αυτών.

63

FAILSAFE - Supporting product quality
with knowledge-based systems

Stein, E.W., Miscikowski, D.K.

1999

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την εφαρµογή και τον
αντίκτυπο ενός έµπειρου συστήµατος που χρησιµοποιείται στην εξασφάλιση της
ποιότητας στη βιοµηχανία των τροφίµων.

64

Decision support for the design of
constructed wetlands

Stricker, J., Mooney, J., Anderssen,
B.

1996

Το σαφές πλεονέκτηµα του ΣΥΑ αυτού είναι η αναγνώριση του ρόλου και της ευθύνης
του σχεδιαστή στη γενική λήψη µιας απόφασης που συνδέεται µε τον προγραµµατισµό
και την κατασκευή των υγροτόπων. Σε αυτό το άρθρο εξετάζουµε την αντίστοιχη
µαθηµατική µοντελοποίηση.

Η εκτίµηση κάθε νέου προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται µέσω "expert opinions" για το βαθµό
στον οποίο συµπεριλήφθηκε το κατάλληλο συστατικό στο κατάλληλο προϊόν. Μετά
υπολογίζεται το αν και κατά πόσο ο κατασκευαστής πέτυχε το στόχο του.
Πρόκειται για ένα intelligent ΣΥΑ που εφαρµόζεται κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Το ΣΥΑ, αυτό, λειτουργεί συµβουλευτικά για τις επιχειρήσεις. Τις βάσεις δεδοµένων του
συστήµατος αποτελούν τα αποτελέσµατα των καταναλωτικών ερευνών, καθώς επίσης
και οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη
διαδικασία λήψης της απόφασης. Η βάση του µοντέλου του συστήµατος αποτελείται από
τη στατιστική ανάλυση, την ανάλυση προτίµησης, και τα µοντέλα της καταναλωτικής
επιλογής.
Ο στόχος της µελέτης αυτής είναι να συγκριθούν οι διαδικασίες της παραγωγής εντελώς
νέων προϊόντων και προϊόντων που ήδη παράγει µια επιχείρηση αλλά τα εξελίσσει. Με
άλλα λόγια, η µελέτη εξετάζει την αλληλεπίδραση µεταξύ καινοτοµιών ενός προϊόντος,
της διαδικασίας παραγωγής νέων προϊόντων και της απόδοσης του προϊόντος στην
αγορά.
Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το ποσοστό της επιρροής της Cross-Functional
µεθοδολογίας στην παραγωγή νέων προϊόντων µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το
στάδιο της διαδικασίας στην οποία βρίσκεται το προϊόν. Η "τυφλή" προώθηση της
µεθοδολογίας αυτής µπορεί να µειώσει την απόδοση της παραγωγής νέων προϊόντων.
Γενικώς, εξετάζουν τη σχέση µεταξύ απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας και CrossFunctional µεθοδολογίας.

- 28 -

Εφαρµογή της Μεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης στις Ελληνικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

65

SMILE (Strategic Model for Integrated
Logistic Evaluations) - A DSS For
Modelling Logistic Chains in Freight
Transport Policy Analysis

Tavasszy, L.A., Smeenk, B.,
Ruijgrok, C.J.

1998

Το νέο αυτό ΣΥΑ λέγεται SMILE (Strategic Model for Integrated Logistic Evaluations) και
εκτελεί προβλέψεις για τη µεταφορά φορτίων στη Ολλανδία για ένα µεγάλο αριθµό
µεταφερόµενων προϊόντων. Το µοντέλο περιγράφει τις logistics chains σε τρία επίπεδα:
παραγωγή, καταγραφή και µεταφορά.

66

Decision support system for production
planning - Concept and prototype

Tsubone, H., Matsuura, H., Kimura,
K.

1995

Αυτό το έγγραφο εξετάζει το πρόβληµα του Συστήµατος Υποστήριξης Απόφασης για τον
προγραµµατισµό παραγωγής µε τη βοήθεια δύο σηµαντικών µεθόδων: τη physical
performance analysis και την choice analysis.

67

A diversity-based method for infrequent
purchase decision support in ecommerce

Vahidov, R., Ji, F.

2005

68

Mobile decision support for in-store
purchase decisions

Van der Heijden, H.

2005

69

Accelerating new product development
by overcoming complexity constraints

70

Discontinuous Innovation and the New
Product Development Process

Veryzer, R.W.

1998

71

Verbal versus Realistic Pictorial
Representations in Conjoint Analysis
with Design Attributes

Vriens, M., Loosschilder, G.H.,
Rosbergen, E., Wittink, D.R.

1998

72

A decision support system for product
design in concurrent engineering

Xua, L., Lia, Z., Lia, S., Tang, F.

2004

73

Information models in an integrated
fixture decision support tool

Young, R.I.M., Bugtai, N.

1998

74

A knowledge intensive multi-agent
framework for cooperative/collaborative
design modeling and decision support
of assemblies

Zha, X.F.

2002

Vassilakis, S.

1997

Η µέθοδος είναι βασισµένη στη γνωστή αρχή απόκλισης / σύγκλισης για την επίλυσης
των προβληµάτων. Είναι µια µέθοδος βασισµένη σε ένα fuzzy weighted-sum µοντέλο και
στην cluster analysis.
Αυτό το άρθρο εισαγάγει την έννοια του "ελκυστικού προϊόντος" ως τρόπο για την
υποστήριξη της απόφασης της παραγωγής νέων προϊόντων. Με τη βοήθεια ενός
πειράµατος εξετάζει την αποτελεσµατικότητα αυτής της έννοιας σε ένα εργαστηριακό
περιβάλλον.
Πρόκειται για ένα ΣΥΑ που µε τη βοήθεια οργανωτικών τεχνικών απλοποιεί την
πολυπολοκότητα των προβληµάτων σχεδιασµού και επιταχύνει την ανάπτυξη των νέων
προϊόντων. Αυτό γίνεται µε την κατάργηση των αναθεωρήσεων που αποτελούν αιτία και
σύµπτωµα για την καθυστερηµένη ανάπτυξη των νέων προϊόντων.
Ο συγγραφέας παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µιας, σε βάθος, ανάλυσης της
διακεκοµµένης παραγωγής προϊόντων. Μελετά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
διακεκοµµένη παραγωγή και τις µεθόδους που χρησιµοποιούν οι εταιρείες για την
ανάπτυξη των προϊόντων τους.
Οι συγγραφείς πραγµατοποίησαν µια µελέτη σε µια ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία µιας
ιαπωνικής εταιρείας κατασκευής στερεοφωνικού εξοπλισµού αυτοκινήτων. Μετά από την
έρευνα κατέληξαν στο ότι οι εικονογραφηµένες περιγραφές του προϊόντος βελτίωσαν την
κατανόηση των ιδιοτήτων του σχεδίου ενώ οι λεκτικές φαίνονται να διευκολύνουν την
κρίση.
Σε αυτό το ΣΥΑ που κατασκευάστηκε για το σχεδιασµό παραγωγής και την ανάπτυξη
concurrent προϊόντων αναλύονται τα χαρακτηριστικά µιας Fuzzy, πολυεπίπεδης
εκτίµησης.
Ένα βασικό πρόβληµα είναι η δοµή των πληροφοριακών µοντέλων που υποστηρίζουν
τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ του σχεδιασµού και προγραµµατισµού της διαδικασίας
παραγωγής και του σχεδιασµού των προϊόντων. Εδώ περιγράφεται ένα περιβάλλον
υποστήριξης λογισµικού που αποτελείται από τρία βασικά τµήµατα: πληροφορίες για τα
προϊόντα, πληροφορίες κατασκευής και ένα σύνολο εφαρµογών υποστήριξης της
απόφασης.
Αυτή η µελέτη προτείνει ένα νέο knowledge-based, cooperative/collaborative πλαίσιο
πολυ-πρακτόρων για τον ταυτόχρονο ευφυή προγραµµατισµό σχεδίων και κατασκευών,
το οποίο ενσωµατώνει το σχέδιο των προϊόντων, το σχέδιο για την κατασκευή, τον
προγραµµατισµό της κατασκευής και την προσοµοίωση της κατασκευής που
υποβάλλεται σε οικονοµικοτεχνικές αξιολογήσεις. Για να διευκολύνεται η ολοκλήρωση
της δράσης των ευφυών πρακτόρων για τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την
αξιολόγηση και την προσοµοίωση της κατασκευής των νέων προϊόντων προτείνεται µια
µέθοδος Τεχνητής Νοηµοσύνης και χρησιµοποιείται µια knowledge-based προσέγγιση
δικτύων Petri.
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75

A PDES/STEP-based model and
system for concurrent integrated
design and assembly planning

Zha, X.F., Du, H.

2002

Αυτή η µελέτη παρουσιάζει µία STEP-based µέθοδο για concurrent integrated design και
assembly planning. Στη δοµή του συστήµατος περιλαµβάνονται component-connector
και joint multi-level γράφοι µε ιεραρχική λειτουργία που περιγράφουν τη σχέση του
συναρµολογηµένου προϊόντος µε τα επιµέρους τµήµατά του.

76

Research on group decision support
system for concurrent product
development process

Zhao, H., Zhang, Y., Wang, Z., Lee,
Sik-fun, Kwong, Wing-chcong

2003

Στη µελέτη, αυτή, αναλύονται τα χαρακτηριστικά των οµαδικών αποφάσεων κατά τη
διάρκεια µιας concurrent διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων και παρουσιάζεται ένα
οµαδικό Σύστηµα Υποστήριξης Απόφασης (GDSS) µε δοµή πολυ-πρακτόρων.

Πιν. 2.1: Περίληψη Συστηµάτων
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2.3. Επεξεργασία ∆εδοµένων και σχολιασµός αποτελεσµάτων
2.3.1. Έτος Μελέτης
Το πρώτο κριτήριο για την κατηγοριοποίηση των ΣΥΑ είναι το έτος µελέτης. Στον
δακτύλιο που ακολουθεί φαίνονται τα ποσοστά των µελετών που ανήκουν σε κάθε χρονιά
από το 1995 µέχρι σήµερα.
1995

Έτος

1996
1997

9,21%

5,26% 10,53%
2,63%
10,53%

9,21%

1998
1999
2000
2001

3,95%

2002

5,26%

17,11%

6,58%
7,89% 11,84%

2003
2004
2005
∆εν
αναφέρεται

Παρατηρώντας το δακτύλιο θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι τα περισσότερα
συστήµατα αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 1998, 1995, 1999. Ωστόσο και σε
ηµεροµηνίες πιο κοντινές στο σήµερα κατασκευάζονται αρκετά ΣΥΑ που σχετίζονται µε
τη σχεδίαση και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως κατά τη διάρκεια του 2004 αλλά και
του 2005 που βρίσκεται ακόµα στο πρώτο µισό του.
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2.3.2. Κατηγορία Συστήµατος
Κάθε ΣΥΑ, ανάλογα µε τη µεθοδολογία που χρησιµοποιεί, κατατάσσεται σε µία
γενική κατηγορία που προσδιορίζει το είδος του. Τα 76 συστήµατα που µελετήθηκαν
ανήκουν σε µία ή περισσότερες κατηγορίες από τις παρακάτω 6.

Κατηγορία Συστήµατος

60,00%

IDSS

52,63%

Ποσοστά

50,00%
40,00%

GDSS
28,95%
Collaborative DSS

30,00%
20,00%

DSS

18,42%
11,84%
7,89%

7,89%

Πολυκριτήρια DSS

10,00%
0,00%

Άλλη Κατηγορία
(Distributed,
Executive)

Για τη σχεδίαση και µελέτη προϊόντων τα αποτελέσµατα είναι αναµενόµενα. Τα
περισσότερα από τα 76 συστήµατα είναι απλά Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων µε
ποσοστό πάνω απ’ το 50% και ακολουθούν τα IDSS και τα πολυκριτήρια DSS.
Επεξήγηση: Σε πολλά από τα ραβδογράµµατα των κριτηρίων διαπιστώνει κανείς
ότι το άθροισµα των ποσοστών δεν ισούται µε το 100%. Αυτό συµβαίνει γιατί τα
συστήµατα διαθέτουν πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά και όχι µόνο ένα από
κάθε κριτήριο π.χ. στο κριτήριο “Κατηγορία”, ένα ΣΥΑ µπορεί να είναι και IDSS και
collaborative DSS.
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2.3.3. Customer - Based Μέθοδοι
Customer-Based Μέθοδοι

Όχι
49%

Ναι
51%

Σήµερα, µε το ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς είναι πολλά τα συστήµατα
που χρησιµοποιούν customer-based µεθοδολογίες. Έτσι εξηγείται και το πολύ µεγάλο
ποσοστό των customer-based µεθοδολογιών (51%).
Customer-Based Μέθοδοι
Consumer’s
Purchase
Decision

76,9%
80,0%
70,0%

Consumer
Behavior

59,0%

60,0%
50,0%

Customer
Satisfaction

38,5%

40,0%
30,0%
20,0%

17,9%

Customer
Relationship
Management

10,0%
0,0%

Από το 51% των συστηµάτων, το 76,9% χρησιµοποιεί µεθόδους “Customer
Satisfaction”, το 59% “Consumer Behavior”, το 38,5% “Consumer’s Purchase Decision”
και το 17,9% “Customer Relationship Management”. Όλα τα ποσοστά είναι
αξιοσηµείωτα.
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2.3.4. Προσοµοίωση
Μόνο το 11% χρησιµοποιεί τεχνικές Προσοµοίωσης, ένα ποσοστό όχι και τόσο
ικανοποιητικό.
Προσοµοίωση

Ναι
11%

Όχι
89%

Από τις τεχνικές Προσοµοίωσης που φαίνονται στους παρακάτω κώνους όλες
σχεδόν χρησιµοποιούνται ευρέως εκτός από τα “Simulation Metamodels” που
χρησιµοποιούνται µόνο κατά 12,5%.
Μέθοδοι Προσοµοίωσης

37,5%

40,0%

37,5%

35,0%
30,0%

25,0%

20,0%

10,0%

Design
Simulation
Tools
Virtual
Manufacturing
Tools

25,0%

25,0%

15,0%

Monte Carlo

12,5%

Simulation
Metamodels
Brand Choice
Models

5,0%
0,0%
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2.3.5. Αλγόριθµοι
Είναι µια περίπτωση ιδιόρρυθµη. Από τη µία, αλγόριθµοι χρησιµοποιούνται µόνο
από το 7%. Ένα πολύ µικρό ποσοστό (αλλά αναµενόµενο).
Αλγόριθµοι

Ναι
7%

Όχι
93%

Από την άλλη όλοι οι αλγόριθµοι των συστηµάτων, όπως φαίνεται στο γράφηµα,
χρησιµοποιούνται µε το ίδιο ποσοστό (20%).

Αλγόριθµοι

20%
18%
16%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Backtracking (BT)

Evolutionary
Algorithms (EA)
Directed Arc
Consistency (DAC)

14%
12%

PLTMG Algorithm

10%
8%

Grid Algorithm

6%
4%
2%

Cooperative/Collabor
ative Algorithms

0%
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2.3.6. Πεδία Εφαρµογής

Πεδία Εφαρµογής
80,0%
70,0%

68,4%
61,8%

60,5%

60,0%
50,0%

50,0%
43,4%

40,0%
30,0%

27,6%

34,2%

38,2%

38,2%
35,5%

43,4%

44,7%

38,2%

22,4%

20,0%
10,0%

48,7%

7,9%

10,5%

15,8%

0,0%
Επιλογή Σχεδίου Νέου Προϊόντος
Επιτάχυνση της ∆ιαδικασίας Ανάπτυξης Νέου Προϊόντος
∆ιαχείρηση Απαιτήσεων
Σχεδιασµός/Ανάπτυξη Modular Προϊόντων
Strategic Planning
Marketing
Product Innovation Management
Κατασκευή "Virtual" Επιχειρήσεων
Πωλήσεις Real-Time
Supply Chain Management
Βελτίωση Υπάρχοντος Σχεδίου Προϊόντος
Προσδιορισµός του Κύκλου Ζωής του Νέου Προϊόντος
Εξασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων
Ικανοποίηση Στόχων Παραγωγής
Price Policy
Concurrent New Product Development (CNPD)
Complex-multiple-ill structed problems
Product Line Design

Όπως και τα άλλα κριτήρια, έτσι και τα παραπάνω πεδία εφαρµογής είναι ειδικά
επιλεγµένα για τη συγκεκριµένη περίπτωση της σχεδίασης και της ανάπτυξης νέων
προϊόντων.
Από όλα τα πεδία εφαρµογής ξεχωρίζουν τα: Strategic Planning, Product
Innovation Management, Επιλογή σχεδίου νέου προϊόντος, Εξασφάλιση ποιότητας
προϊόντος και Ικανοποίηση στόχων παραγωγής.
Η κατασκευή “Virtual” επιχειρήσεων και οι Real-Time πωλήσεις είναι οι τοµείς
που απασχόλησαν λιγότερο τους ερευνητές.
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2.3.7. Ανανέωση Γνώσης (Feedback Loop)
Ανανέωση Γνώσης (Feedback Loop)
10.5%
27.6%

61.8%

Ναι

Όχι

∆εω αναφέρεται

Το 61,8% των συστηµάτων δε χρησιµοποιεί Feedback Loops για την ανανέωση
της γνώσης, το 10,5 % χρησιµοποιεί ενώ στο 27,6 δεν αναφέρεται η ύπαρξη ή όχι
µεθόδων ανανέωσης γνώσης. Το σίγουρο είναι ότι το 61,8% είναι µεγάλο ποσοστό για
συστήµατα χωρίς ανάδραση απ’ τη στιγµή που νέα δεδοµένα εισέρχονται συνεχώς στο
σύστηµα.
2.3.8. Περιβάλλον Εργασίας
Στο 37% των συστηµάτων αναφέρεται το περιβάλλον εργασίας στο οποίο
λειτουργούν και στο υπόλοιπο 63% δεν αναφέρεται. ∆εν υπάρχει σύστηµα που να µη
διαθέτει περιβάλλον, γι’ αυτό δεν υπάρχει ποσοστό του “ΟΧΙ”.
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Περιβάλλον Εργασίας

Ναι
37%
∆εν
αναφέρεται
63%

Τα Windows βρίσκονται στην πρώτη θέση µε ποσοστό 42,9%, γεγονός
αναµενόµενο, διότι πρόκειται για ένα ευρέως διαδεδοµένο περιβάλλον και αφού
πρόκειται για συστήµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης νέων προϊόντων είναι λογικό στη
δεύτερη θέση να βρίσκεται ένα Computer-Aided (CAD/CAM) περιβάλλον.
Για τα λίγο παλαιότερα συστήµατα χρησιµοποιείται περιβάλλον DOS.
Όσον αφορά τα άλλα συστήµατα, αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα *(4).

*(4)
CODESCO-Communication and Decision Support
Environment for Managing Concurrent Engineering
FLECSE - Flexible Environment for Collaborative
Software Engineering
MSSS (Machine Service Support System)
ISBP (Integrate Simulation Based Planning and
Scheduling
SMECI Development Environment
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Περιβάλλον
50,0%

42,9%

40,0%

25,0% 25,0%

30,0%

17,9%
20,0%

3,6% 3,6% 3,6% 3,6%

10,0%

7,1%

0,0%

Windows
Linux
DOS
MPR II
Άλλο Περιβάλλον *(4)

UNIX
Solaris
Macintosh
Computer-Aided (CAD/CAM) Environment

2.3.9. Φάση Ανάπτυξης
Φάση Ανάπτυξης

46,1%
50,0%

39,5%

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

9,2%

20,0%

5,3%

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Ανάλυση

Σχεδίαση

Ολοκλήρωση - Εγκατάσταση - ∆οκιµή

Πλήρης Λειτουργία

Τα περισσότερα συστήµατα της µελέτης αυτής είναι κατασκευασµένα πολύ
πρόσφατα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ένα µεγάλο ποσοστό να βρίσκεται στη φάση της
ανάλυσης και της σχεδίασης (39,5% και 46,1% αντίστοιχα) ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό
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να βρίσκεται στη φάση της εγκατάστασης και της πλήρους λειτουργίας (5,3% και 9,2%
αντίστοιχα).

2.3.10. Χρήστες Συστήµατος
Μόλις στο 4% των συστηµάτων δεν αναφέρονται οι χρήστες του συστήµατος.
Αυτό το µικρό ποσοστό δικαιολογείται απ’ το γεγονός ότι και µόνο ο τοµέας εφαρµογής
να αναφερθεί αυτοµάτως προσδιορίζεται και ο χρήστης.
Χρήστες Συστήµατος
∆εν
αναφέρεται
4%

Ναι
96%

Οι τέσσερις κατηγορίες χρηστών που ξεχωρίζουν είναι οι εξής:
9
9
9
9

Planning Engineers – Planning Teams (64.4%)
Project Managers (60.3%)
Design Engineers – Design Teams (58.9%)
Modeling Teams (52.1%)

.
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Χρήστες Συστήµατος

Design Engineers Design Team
General Managers

70,0%
60,0%

Project Managers

64,4%

Customers - Clients

60,3% 58,9%
52,1%

Marketing
Specialists
Planning Engineers
- Planning Teams
Software Engineers

50,0%
40,0%

34,2%
27,4%

30,0%
20,0%

Systems Analysts

19,2%
13,7%

13,7%

15,1%

12,3%

10,0%

Modeling Teams
Financial Executives
Sellers

0,0%

2.3.11. ∆υνατότητα Χειρισµού Αβεβαιότητας
∆υνατότητα Χειρισµού Αβεβαιότητας

Ναι
8%

Όχι
92%

Είναι πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα για ένα σύστηµα να µπορεί να χειρίζεται
αβεβαιότητες. Παρ’ όλα αυτά µόνο το 8% έχει τη δυνατότητα αυτή.
Στο 8% των ΣΥΑ που έχουν τη δυνατότητα χειρισµού αβεβαιότητας, ένα 33,3%
αντιστοιχεί στη µέθοδο “Geometric Mean of Individual Justments” και άλλο ένα 33,3%
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στη µέθοδο του “Επανελέγχου µέσω Φίλτρων και Registers”. Οι υπόλοιπες τρεις µέθοδοι
ισοβαθµούν στο ίδιο επίπεδο (13,7%).

Μέθοδοι Χειρισµού Αβεβαιότητας
33,3%

33,3%

35,0%
30,0%

Geometric
Mean of
Individual
Justments
New Product
Evaluation
Decision
Error Analysis

25,0%

16,7%

16,7%

16,7%

20,0%
Risk
Management

15,0%
10,0%

Επανέλεγχος
µέσω Φίλτρων
και Registers

5,0%
0,0%

2.3.12. Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων
Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων
21,1%

78,9%

Ναι

Όχι

Το 78,9% των ΣΥΑ που µελετήθηκαν δε χρησιµοποιεί στατιστικά στοιχεία. Ίσως
αυτό οφείλεται στο ότι τα περισσότερα χρησιµοποιούν βάσεις γνώσης µε τη βοήθεια
βάσεων δεδοµένων, βιβλιογραφίας και γενικής γνώσης και όχι στατιστικών στοιχείων.
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2.3.13. Φιλικότητα στο Χρήστη
Αν και στα περισσότερα συστήµατα δεν αναφέρεται ξεκάθαρα το κατά πόσον
είναι φιλικά ως προς τον άνθρωπο που τα χρησιµοποιεί, είναι εύκολο να βγει
συµπέρασµα για αυτό το χαρακτηριστικό. Αν η δοµή, το περιβάλλον, οι οθόνες του
συστήµατος είναι πρακτικά, ευκολονόητα και ευπαρουσίαστα στα µάτια του χρήστη το
σύστηµα θεωρείται φιλικό.
Το 31,6% του συνόλου των συστηµάτων είναι φιλικά στο χρήστη.
Φιλικότητα στο χρήστη

31,6%

68,4%

Ναι

Όχι

2.3.14. Εφαρµογή σε Πραγµατικές Συνθήκες Αγοράς
Για να εφαρµοστεί ένα ΣΥΑ πρέπει να βρίσκεται σε προχωρηµένη φάση
ανάπτυξης, πράγµα που ισχύει για ένα µικρό ποσοστό στα συστήµατα για µελέτη και
σχεδίαση νέων προϊόντων. Οπότε το 24% του συνόλου των συστηµάτων είναι ένα
αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό.

- 43 -

Εφαρµογή της Μεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης στις Ελληνικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Εφαρµογή σε πραγµατικές συνθήκες αγοράς

Ναι
24%

Όχι
76%

2.3.15. Εκτίµηση Συστήµατος
Εκτίµηση Συστήµατος
Ναι
8%

Όχι
92%

Λόγω του ότι τα περισσότερα συστήµατα βρίσκονται στη φάση της ανάλυσης και
του σχεδιασµού είναι νωρίς ακόµα για εκτίµηση του συστήµατος. Έτσι το 8% που είναι
το ποσοστό των ΣΥΑ που έχουν εκτιµηθεί είναι αρκετά ικανοποιητικό.
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Εκτίµηση Συστήµατος
83,3%

Απ ό ειδικούς
του τοµέα

90,0%
Απ ό
αντιδράσεις
χρηστών

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

33,3%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

16,7%

16,7%
0%

Σε σύγκριση
µε γνωστά
απ οτελέσµατα
Απ ό
ακαδηµαϊκούς

Απ ό
Managers

0,0%

Από αυτό το 8% των συστηµάτων που έχουν εκτιµηθεί, το 83,3%, που αποτελεί
ένα πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό, αντιστοιχεί σε ειδικούς του τοµέα, το 33,3% σε
managers και το 16,7% σε ακαδηµαϊκούς και χρήστες. Σύγκριση µε γνωστά
αποτελέσµατα δεν έγινε ποτέ.

- 45 -

Εφαρµογή της Μεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης στις Ελληνικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

3. Η Μεθοδολογία Σταδίου - Πύλης

3.1. Εισαγωγή
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΜΙΑ Ι∆ΕΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΝΤΑΣ
ΤΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Ορισµός
Η µεθοδολογία Σταδίου – Πύλης διαιρεί τη διαδικασία ανάπτυξης σε ένα
προκαθορισµένο πλήθος σταδίων αποτελούµενων από ένα σύνολο ενεργειών
προκαθορισµένων οι οποίες είναι παράλληλες και λειτουργικές. Κάθε στάδιο έχει είσοδο
µία Πύλη που ελέγχει τη διαδικασία, εκτελεί έλεγχο ποιότητας και αποτελεί σηµείο
απόφασης για συνέχιση, τερµατισµό ή πάγωµα του έργου.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Π Ρ Ο Σ

Τ Η Ν

Α Γ Ο Ρ Α

ΕΛΕΓΧΟΣ Ι∆ΕΑΣ
ΠΥΛΗ
1

2ος ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΥΛΗ
2

ΣΤΑ∆ΙΟ
1
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ

ΠΥΛΗ
3

ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ
ΠΥΛΗ
4

ΣΤΑ∆ΙΟ
2

ΣΤΑ∆ΙΟ
3

ΕΠΙΧ/ΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΣ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ
ΠΥΛΗ
5

ΣΤΑ∆ΙΟ
4

ΣΤΑ∆ΙΟ
5

ΑΓΟΡΑ

Σχ. 3.1: Σχηµατική αναπαράσταση µεθοδολογίας Σταδίου - Πύλης
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Στο Σχ. 3.1 παρουσιάστηκε συνοπτικά η µεθοδολογία Σταδίου- Πύλης που
αποτελείται από τα πέντε κυρίως στάδια (µπλε τετράγωνα) και τις πέντε αντίστοιχες
πύλες (µοβ ρόµβοι).
Τα στάδια µπορεί να είναι τέσσερα, πέντε ή έξι και σχεδιάζονται ώστε να
συλλέγουν τις πληροφορίες για τη συνέχιση του έργου στην επόµενη πύλη και να
µειώνουν την αβεβαιότητα. Τα στάδια αποτελούνται από παράλληλες εργασίες που
πραγµατοποιούνται από διαφορετικές οµάδες της εταιρίας ενώ το κόστος κάθε σταδίου
αυξάνεται µε τον αύξοντα αριθµό του ώστε σε περίπτωση που το έργο παγώσει να µην
έχουν καταναλωθεί πολλοί διαθέσιµοι πόροι.
Οι πύλες αποτελούν το κατώφλι του επόµενου σταδίου και είναι σηµεία ελέγχου,
αποφάσεων προτεραιοτήτων και αποφάσεων σχετικά µε το µέλλον των έργων. Η δοµή
τους είναι προκαθορισµένη:

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ

Σχ. 3.2 : Η δοµή των Πυλών
Τα παραδοτέα είναι οι πληροφορίες και τα αποτελέσµατα που παραδίδει η οµάδα
ανάπτυξης στα σηµεία απόφασης. Τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:
a) Απαραίτητες ερωτήσεις που κρίνουν το έργο:
¾ Συµβαδίζει το έργο µε τη στρατηγική της εταιρίας;
¾ Συµβαδίζει το έργο µε τους περιβαλλοντικούς κανονισµούς, τους
κανονισµούς υγείας και ασφάλειας;
b) ∆ευτερεύουσες ερωτήσεις που κρίνουν την προτεραιότητα του έργου:
¾ Ποιος ο βαθµός πλεονεκτήµατος του έργου;
¾ Ποιες δυνατότητες προσφέρει το προϊόν για επιτυχία στην αγορά;
¾ Ποια η ελκυστικότητα της αγοράς;
Οι πύλες κάνουν εκτίµηση της ποιότητας του έργου διαβεβαιώνοντας ότι η
εταιρία κάνει τα σωστά έργα και τα κάνει καλά. Ελέγχουν την ποιότητα εκτέλεσης, την
εταιρική ορθολογιστικότητα και την ποιότητα του πλάνου εργασιών.
Τα εξαγόµενα είναι το σχέδιο των εργασιών για το επόµενο στάδιο και τα
παραδοτέα για την επόµενη πύλη. Περιλαµβάνουν την απόφαση συνέχισης (το έργο έχει
εγκριθεί), τερµατισµού, παγώµατος (το έργο εγκρίνεται από τα κριτήρια της πύλης αλλά
υπάρχουν καλύτερα διαθέσιµα έργα που πρέπει να προχωρήσουν) ή ανακύκλωσης (οι
εργασίες του προηγούµενου σταδίου δεν έγιναν µε το σωστό τρόπο οπότε το τελευταίο
στάδιο πρέπει να επαναληφθεί) του έργου.
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3.2. Αναλυτική παρουσίαση Μεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης
3.2.1. Στάδιο 0
Είναι το στάδιο της ανακάλυψης, το στάδιο όπου κατατίθενται ιδέες. Η γέννηση
ιδεών είναι πολύ σηµαντική και χρειάζονται πολλές καλές, έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες
για να βρεθεί ένα επιτυχηµένο προϊόν. Στις εταιρίες όπου η ανακάλυψη ιδεών αποτελεί
ένα αυτούσιο στάδιο πραγµατοποιείται σε αυτή τη φάση τεχνική έρευνα, έρευνα αγοράς,
και έρευνα για νέες τεχνολογικές δυνατότητες.
3.2.2. Πύλη 1
Γίνεται Έλεγχος ιδέας. Σε περίπτωση που το έργο γίνεται αποδεκτό ακολουθεί
µια πρώτη έρευνα και το στάδιο εξέτασης των προοπτικών ή ελέγχου σκοπιµότητας. Τα
κριτήρια που κάνουν τον έλεγχο της ιδέας είναι κάποια πρωτεύοντα και κάποια
δευτερεύοντα που ελέγχουν τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου, τη συµβατότητά του
µε τη στρατηγική της εταιρίας, τις δυνατότητες που προσφέρει και τα πλεονεκτήµατα του
προϊόντος καθώς και µε την ελκυστικότητα της αγοράς. Τελικά αξιολογείται η ιδέα σε
σχέση µε τις υπόλοιπες που προτάθηκαν.
3.2.3. Στάδιο 1
Στο πρώτο στάδιο γίνεται ένας σύντοµος και πολύ χαµηλού κόστους Έλεγχος
Σκοπιµότητας ώστε να καθοριστούν τα τεχνικά θέµατα και η αγορά που θα απευθυνθεί
το έργο.
Η έρευνα αγοράς γίνεται µέσω διαδικτύου, βιβλιογραφιών και από επαφή µε τους
πελάτες. Αποτέλεσµα είναι:
9 Προσδιορισµός του µεγέθους της αγοράς.
9 Προσδιορισµός της δυναµικής της αγοράς.
9 Σκιαγράφηση της ιδέας του προϊόντος.
Η τεχνική έρευνα αποδίδει την πρώτη εκτίµηση του προϊόντος και έχει
αποτέλεσµα τα κάτωθι:
9 Προσδιορισµός του πλάνου ανάπτυξης και κατασκευής του προϊόντος.
9 Έλεγχος της τεχνικής και κατασκευαστικής δυνατότητας από πλευράς της
επιχείρησης.
9 Υπολογισµός κόστους και χρόνου εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών.
9 Προσδιορισµός τεχνικών και νοµικών κινδύνων.
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3.2.4. Πύλη 2
Πραγµατοποίηση δεύτερου, πιο αυστηρού ελέγχου µε επιπλέον πληροφορίες από
αυτές της πρώτης πύλης (πρώτος έλεγχος). Τα κριτήρια του δεύτερου ελέγχου είναι και
πάλι πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στα οποία προστίθενται η δύναµη των πωλήσεων και
η αντίδραση των πελατών στο νέο προϊόν. Επιπλέον πραγµατοποιείται και µία πρόχειρη
χρηµατοοικονοµική ανάλυση.
Αν το έργο περάσει και τον δεύτερο έλεγχο ακολουθεί το δεύτερο και
σηµαντικότερο στάδιο.
3.2.5. Στάδιο 2
Σε αυτό το στάδιο φτιάχνεται η δοµή του επιχειρησιακού σχεδίου.
1. Καθορίζεται πλήρως το προϊόν µε:
9
9
9
9
9
9

Περιγραφή του σχεδίου του προϊόντος.
Προσδιορισµό του στόχου της αγοράς.
Προσδιορισµό της στρατηγικής του έργου .
Υπολογισµός κερδών.
Καθορισµός βασικών και επιθυµητών χαρακτηριστικών.
Καθορισµός ιδιοτήτων και απαιτήσεων του προϊόντος.

2. Επαληθεύεται το πλεονέκτηµα του έργου για να φανεί αν τα απαιτούµενα έξοδα
για το έργο έχουν νόηµα να δαπανηθούν.
3. Επαληθεύεται η δυνατότητα επιτυχίας του έργου µε έρευνες αγοράς που ελέγχουν
τις ανάγκες, επιθυµίες και απαιτήσεις των πελατών.
4. Πραγµατοποιείται ανάλυση της ανταγωνιστικότητας µε:
9 Παρουσίαση του προϊόντος σε πιθανούς αγοραστές του.
9 Έλεγχο της δεκτικότητας του προϊόντος.
9 Μέτρηση των αντιδράσεων των πιθανών αγοραστών.
5. Γίνεται λεπτοµερής τεχνική ανάλυση βασισµένη στην ικανότητα του έργου.
6. Ερµηνεύονται οι ανάγκες της αγοράς και οι επιθυµίες των πελατών σε λύσεις
τεχνοοικονοµικά εφικτές µε:
9
9
9
9

Έλεγχο της ικανότητας κατασκευής του προϊόντος.
Εντοπισµό των προµηθευτών.
Υπολογισµός κόστους κατασκευής.
Υπολογισµός κόστους επενδύσεων αν αυτές απαιτούνται.
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7. ∆ιεκπεραίωση λεπτοµερούς χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης.
3.2.6. Πύλη 3
Η πιο σηµαντική πύλη αφού πρόκειται για την πύλη που ακολουθείται από την
ανάπτυξη. Είναι η τελευταία ευκαιρία να σταµατήσει το έργο χωρίς να έχουν λάβει χώρα
υψηλές σε δαπάνες εργασίες. Ουσιαστικά σε αυτήν την πύλη εγκρίνεται ή όχι το
επιχειρηµατικό σχέδιο του δεύτερου σταδίου καθώς και τα σχέδια ανάπτυξης, τα σχέδια
εργασιών και τα σχέδια marketing. Συγκεκριµένα ελέγχονται:
9
9
9
9

Η ποιότητα των ενεργειών του δεύτερου σταδίου.
Η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων των ενεργειών του δεύτερου σταδίου.
Η θετικότητα σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κριτήρια.
Τα αποτελέσµατα της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης.

3.2.7. Στάδιο 3
Είναι το στάδιο της ανάπτυξης και περιλαµβάνει:
9 Το πρώτο πρωτότυπο του προϊόντος µετά από εφαρµογή του σχεδίου
ανάπτυξης, εργαστηριακούς ελέγχους που εξασφαλίζουν την ανταπόκριση
του προϊόντος στις απαιτήσεις.
9 Εργασίες marketing µε ανάλυση της αγοράς και εκτίµηση των απόψεων
των πελατών.
9 Νέα χρηµατοοικονοµική ανάλυση.
9 Λοιπές εργασίες όπως ανάπτυξη πλάνων ελέγχου, σχεδίων λανσαρίσµατος
του προϊόντος στην αγορά, σχέδια παραγωγής.
3.2.8. Πύλη 4
Η τέταρτη πύλη οδηγεί στον έλεγχο και την επικύρωση. Ελέγχονται οι εργασίες
του τρίτου σταδίου ως προς την ποιότητα, η εξέλιξη και η ελκυστικότητα του προϊόντος
και η τελευταία χρηµατοοικονοµική ανάλυση.
3.2.9. Στάδιο 4
Στο τέταρτο στάδιο ελέγχεται και επικυρώνεται το έργο ως προς τη βιωσιµότητά
του. Περιλαµβάνει:
1. Έλεγχο και επικύρωση του προϊόντος µε:
9 Εσωτερικούς ελέγχους του προϊόντος.
9 ∆οκιµαστικές χρήσεις του προϊόντος.
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2. Έλεγχο και επικύρωση της παραγωγής µε:
9 Πιλοτική παραγωγή.
3. Έλεγχο και επικύρωση των οικονοµικών.
9 Έλεγχο της αγοράς και προσοµοίωση των πωλήσεων.
9 Επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική ανάλυση.
3.2.10. Πύλη 5
Η πέµπτη πύλη είναι η τελευταία πύλη στην οποία το προϊόν δεν είναι
εµπορεύσιµο. Είναι η τελευταία πύλη στην οποία το έργο µπορεί ακόµα να τερµατιστεί
αφού µετά ακολουθεί το πέµπτο στάδιο της εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά.
Περιλαµβάνει τον έλεγχο της ποιότητας των ενεργειών του τέταρτου σταδίου, δηλαδή
των ενεργειών του ελέγχου και της επικύρωσης.
3.2.11. Στάδιο 5
Το τελευταίο στάδιο είναι το στάδιο της εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά.
Αποτελείται από:
9 Εφαρµογή του σχεδίου marketing.
9 Εφαρµογή του σχεδίου παραγωγής.
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Αύξων
Αριθµός
0

Κυρίως Λειτουργία

Εργασίες

Τµήµατα

Ανακάλυψη

Τεχνική Έρευνα
Έρευνα Αγοράς

Marketing
Τεχνικό

1

Έλεγχος
Σκοπιµότητας

Τεχνική Έρευνα
Έρευνα Αγοράς

Marketing
Τεχνικό

2

∆ηµιουργία Επιχ/κού
Σχεδίου

Marketing
Τεχνικό
Οικονοµικό
Εµπορικό

3

Ανάπτυξη

4

Έλεγχος &
Επικύρωση

Πλήρης Καθορισµός
Προϊόντος
Επαλήθευση Πλεονεκτήµατος έργου
Ανάλυση
Ανταγωνιστικότητας
Έρευνα Αγοράς
Τεχνική Ανάλυση
Έρευνα για
τεχνοοικονοµικά
εφικτές λύσεις
Χρηµ/κή Ανάλυση
Πρωτότυπο πρ.
Εργασίες Marketing
Πλάνα Ελέγχου πρ.
Σχέδια
λανσαρίσµατος
Σχέδια παραγωγής
Χρηµ/κή Ανάλυση
Εσωτερικοί Έλεγχοι
∆οκιµαστικές
Χρήσεις πρ.
Πιλοτική Παραγωγή
Έλεγχος Αγοράς
Προσοµοίωση
Πωλήσεων
Επιχειρησιακή &
χρηµ/κή ανάλυση

5

Εισαγωγή στην
αγορά

∆ιάρκεια

<= 1
Μήνας

Marketing
Τεχνικό
Οικονοµικό
Εµπορικό
Παραγωγής
Ελέγχου
Marketing
Τεχνικό
Οικονοµικό
Εµπορικό
Παραγωγής
Ελέγχου

Marketing
Εφαρµογή σχεδίου
Παραγωγής
marketing
Εφαρµογή σχεδίου
Παραγωγής
Πίν. 3.3: Τα Στάδια της µεθοδολογίας Σταδίου - Πύλης
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Αύξων
Αριθµός

Από Στάδιο

Προς Στάδιο

Κριτήρια

Επισηµάνσεις

1

Ανακάλυψης

Ελέγχου
Σκοπιµότητας

Πρωτεύοντα &
∆ευτερεύοντα
π.χ. ∆υνατότητα
υλοποίησης έργου
Στρατηγική σύγκλιση
Ελκυστικότητα αγοράς
Πλεονέκτηµα πρ.

2

Ελέγχου
Σκοπιµότητας

∆ηµιουργία Επιχ/κού
Σχεδίου

Πρωτεύοντα &
∆ευτερεύοντα
π.χ. ∆ύναµη Πωλήσεων
Αντίδραση Πελατών
Υπολογισµός περιόδου
αποπληρωµής
κεφαλαίου

3

∆ηµιουργία
Επιχ/κού Σχεδίου

Ανάπτυξη

Επιθεώρηση ενεργειών
2ου σταδίου
Πρωτεύοντα &
∆ευτερεύοντα

4

Ανάπτυξη

Έλεγχος &
Επικύρωση

Ποιότητα εργασιών
ανάπτυξης
Εξέλιξη &
Ελκυστικότητα πρ.
Αποτελέσµατα
χρηµ/κής ανάλυσης

5

Έλεγχος &
Επικύρωση

Λανσάρισµα

Ποιότητα εργασιών 4ου Τελευταίο σηµείο που
σταδίου
µπορεί να τερµατιστεί
το έργο.
Μετά την πύλη 5 το
πρ. είναι εµπορεύσιµο.

Η τελευταία πύλη που
τερµατίζεται το έργο
χωρίς υψηλές δαπάνες.

Πίν. 3.4: Οι Πύλες της µεθοδολογίας Σταδίου - Πύλης
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3.3. Ενέργειες 1ου Σταδίου
Προκαταρκτική Εκτίµηση Αγοράς
Είναι µια σύντοµη έρευνα αγοράς για να µετρηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας του
προϊόντος που γίνεται µέσω διαδικτύου, έρευνας στην ίδια την εταιρία, συνεντεύξεων
από τους αγοραστές, έρευνας των διαφηµίσεων των ανταγωνιστών, αναφορών από
συµβουλευτικές εταιρίες, χρηµατοοικονοµικών βάσεων δεδοµένων, εµπορικών βάσεων
δεδοµένων, κρατικών υπηρεσιών και µέσω συνεντεύξεων σε ειδικούς συµβούλους
επιχειρήσεων. Στόχος είναι να ανακαλύψουµε όσο το δυνατόν περισσότερα για το
µέγεθος της αγοράς, την ανάπτυξη, τα περιθώρια τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα των
χρηστών και τον ανταγωνισµό σε µικρό χρονικό διάστηµα και µε χαµηλό κόστος ώστε το
έργα να εκτιµηθεί λεπτοµερέστερα στη δεύτερη πύλη όπου τα δεδοµένα θα είναι
καλύτερα.
Προκαταρκτική Τεχνολογική Εκτίµηση
Απαντώνται ερωτήσεις σχετικά µε τις τεχνολογικές δυνατότητες του προϊόντος
που αφορούν τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του, τον τρόπο επίτευξης των
προηγούµενων, τον απαιτούµενο για την παραγωγή εξοπλισµό και το αναµενόµενο
κόστος καθώς και τους τεχνικούς κινδύνους.
Προκαταρκτική Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική Έρευνα
Περιλαµβάνει εκτίµηση των αναµενόµενων πωλήσεων, των απαιτούµενων
επενδύσεων, προκαταρκτική κοστολόγηση του έργου και εκτίµηση του χρόνου
αποπληρωµής του κεφαλαίου.

3.4. Ενέργειες 2ου Σταδίου
Αυτό το Στάδιο είναι το πιο δύσκολο και το πιο δαπανηρό από τα πρώτα στάδια.
Αποτέλεσµά του είναι το επιχειρησιακό πλάνο που αποτελείται από:
¾ Καθορισµό του έργου και του προϊόντος. Περιλαµβάνει:
1. Το στόχο του προϊόντος – είναι ένα µοναδικό νέο προϊόν ή µια οικογένεια
προϊόντων;
2. Τον ορισµό του στόχου της αγοράς – για ποιόν προορίζεται το προϊόν.
3. Την ιδέα του προϊόντος – ποιο θα είναι το προϊόν και ποιες ανάγκες θα
εξυπηρετεί.
4. Τα πλεονεκτήµατα της εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά.
5. Τη στρατηγική τοποθέτησης (συµπεριλαµβανοµένου και της τιµής).
6. Τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες, τις απαιτήσεις εκτέλεσης και τις υψηλού
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επιπέδου προδιαγραφές.
¾ Αιτιολογία του έργου.
∆ίνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις ¨γιατί¨. ∆ηλαδή, γιατί η εταιρία θα πρέπει να
επενδύσει σε αυτό το έργο; Η ερώτηση έχει να κάνει µε µελέτες επιχειρησιακές,
χρηµατοοικονοµικές, κέρδους και κινδύνου. Για το λόγο ότι τα χρηµατοοικονοµικά
δεδοµένα µπορεί να έχουν λάθος σε αυτό το στάδιο, η αιτιολογία θα πρέπει να περιέχει
επίσης µη χρηµατοοικονοµικά κριτήρια: ποιοτικοποιηµένα αποτελέσµατα,
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, ελκυστικότητα της αγοράς.
¾ Σχέδιο του έργου- οι επόµενες κινήσεις.
Απαντώνται οι ερωτήσεις του «πώς» και «από ποιόν». Καταστρώνονται τα σχέδια
ενεργειών από το στάδιο της ανάπτυξης έως το τελικό λανσάρισµα του προϊόντος στην
αγορά. Χρονοδιαγράµµατα, απαιτούµενοι πόροι (χρήµατα, ανθρώπινο δυναµικό και
εξοπλισµός) και ορίζεται η ηµέρα εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά.
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται µε τις ακόλουθες ενέργειες:
¾ Έρευνα της φωνής του αγοραστή
Στόχος αυτής της µελέτης είναι να ανακαλυφθούν οι ανάγκες, τα θέλω και οι
προτιµήσεις των αγοραστών. Τι θα ήθελαν να έχει ένα επιτυχηµένο προϊόν, και τι
πραγµατικά θα τους ευχαριστούσε πολύ.
Ερωτήσεις που δίνουν απαντήσεις στα παραπάνω είναι:
1. Ποια είναι η αξία για τον αγοραστή; Σε τι δίνει µεγαλύτερη αξία και πόσο;
2. Ποιο είναι το πλεονέκτηµα; Τι θα έβλεπε ο αγοραστής ως πλεονέκτηµα και
θα αποφάσιζε να πληρώσει αρκετά για αυτό;
3. Ποιες ιδιότητες και χαρακτηριστικά µετατρέπονται σε πλεονεκτήµατα στα
µάτια του αγοραστή;
¾ Ανάλυση ανταγωνισµού
Υπάρχουν πολλοί σηµαντικοί λόγοι για ανάλυση ανταγωνισµού. Ο πρώτος είναι
για κατανόηση των προϊόντων του ανταγωνισµού και ανάδειξη των δυνατών και
αδύνατων σηµείων τους. Ο δεύτερος για κατανόηση του πώς ο ανταγωνιστής κινείται
και λειτουργεί στην αγορά. Τέλος, για κατανόηση της στρατηγικής του ανταγωνιστή
και του πώς το προϊόν του ταιριάζει µε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του και εκτίµηση
της αντίδρασής του µε την εισαγωγή του δικού µας προϊόντος στην αγορά.
Σηµαντικά ερωτήµατα είναι:
1. Ποιοι είναι οι βασικοί ανταγωνιστές; Ποιανού µερίδιο θέλουµε να πάρουµε
στην αγορά;
2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των προϊόντων τους; Ποια
είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία τους;
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3. Τι θα προσφέρουν τα προϊόντα τους την στιγµή που θα µπούµε στην αγορά;
4. Τι άλλα δυνατά και αδύνατα σηµεία έχει ο ανταγωνιστής;
5. Πώς παίζουν το παιχνίδι οι ανταγωνιστές; Με χαµηλές τιµές; Με καλή
εξυπηρέτηση;
6. Πώς τα πάνε; Τι µερίδιο έχουν στην αγορά; Γιατί;
7. Ποια είναι τα κόστη των ανταγωνιστών; Οι δυνατότητές τους; Πόσο
σηµαντικό είναι αυτό το προϊόν στις πωλήσεις και την κερδοφορία τους;
¾ Ανάλυση αγοράς
Στόχος είναι να έχουµε λεπτοµερή εικόνα της αγοράς που θα περιέχει τα παρακάτω:
1.
2.
3.
4.

Το µέγεθος αγοράς, την ανάπτυξη και τις τάσεις αυτής.
Τα τµήµατα αγοράς: το µέγεθος, η ανάπτυξη και οι τάσεις τους.
Τη συµπεριφορά των αγοραστών: τα ποιος, τι, πότε, που και πως της αγοράς.
Την ανταγωνιστική κατάσταση.

¾ Λεπτοµερής τεχνική έρευνα
Οι επιθυµίες των αγοραστών πρέπει να µεταφραστούν σε ιδιότητες και
χαρακτηριστικά του προϊόντος που είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτά. Είναι το
σηµείο που λαµβάνεται η απόφαση, ποιες από τις προτιµήσεις του αγοραστή πρέπει
να έχει το νέο προϊόν ώστε να είναι ένα πετυχηµένο προϊόν (οι ισορροπίες
χαρακτηριστικών, τεχνολογίας, ποιότητας και τιµής). Υπάρχουν διάφορες
µεθοδολογίες ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, µε την QFD (Quality Function
Deployment) να είναι η πιο ευρέως διαδεδοµένη στις εταιρίες.
Το αποτέλεσµα αυτής της έρευνας είναι η απόφαση για το πως θα είναι το προϊόν
από τεχνικής µεριάς, ποιες είναι οι πιθανές τεχνικές λύσεις που θα δοθούν και ποιες
οι ενέργειες που θα γίνουν, και µια µεγάλη σιγουριά ότι αυτές οι λύσεις είναι τεχνικά
εφικτές.
¾ Έλεγχος της ιδέας µε τον αγοραστή
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να είµαστε σίγουροι πως οι αποφάσεις που έχουµε
πάρει για το προϊόν, αλλά και το ίδιο το προϊόν αυτό καθ’ αυτό, είναι αυτό που θέλει
πραγµατικά ο αγοραστής. Ότι είναι αυτό που έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να
πετύχει µπαίνοντας στην αγορά. Γιατί δεν είναι µόνο σηµαντικό να έχει το προϊόν
όλες τις ιδιότητες που θέλει ο αγοραστής, πρέπει ακόµα, αυτές, να τις έχουµε
υλοποιήσει σωστά.
Έτσι, αφού έχουµε προσδιορίσει το προϊόν, πρέπει αυτό να το δείξουµε στον
αγοραστή για να κάνουµε µια επαλήθευση, ότι πήραµε τις σωστές αποφάσεις και τις
εκτελέσαµε σωστά. Αυτό µπορεί να συµβεί µε την προβολή στον αγοραστή του
σχεδίου του προϊόντος ή ακόµα και ενός πρωτοτύπου, όπως επίσης και κάποιες άλλες
πληροφορίες που έχουµε διαθέσιµες, όπως συσκευασία, συντήρηση , ποιότητα, τιµή.
Έπειτα µε ένα ερωτηµατολόγιο µπορούµε να έχουµε τις σηµαντικές παρατηρήσεις
του αγοραστή στο νέο προϊόν.
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¾ Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση
Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να γίνει µια χρηµατοοικονοµική ανάλυση
πριν το έργο πάει στην Τρίτη Πύλη. Οι διαθέσιµες πληροφορίες πλέον είναι αρκετές
ώστε να κάνουµε καλύτερα τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση από πριν.
Από τη στιγµή που τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι γνωστά, µπορούµε να
κάνουµε κοστολόγηση της τεχνικής εργασίας και του εξοπλισµού που απαιτείται
ώστε να τα πετύχουµε. Επίσης έχουµε υπολογίσει τα κόστη ανάπτυξης του προϊόντος
(τα κόστη των επόµενων φάσεων της διαδικασίας) όπως επίσης και το κόστος
εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά (marketing).
¾ Πλάνα Ενεργειών
Το τελευταίο µέρος του επιχειρησιακού σχεδίου είναι τα πλάνα των ενεργειών.
Είναι
οι ενέργειες που θα γίνουν στο επόµενο Στάδιο και περιέχουν:
1. Μια πρόταση για το µέλλον του έργου, αν θα πρέπει να συνεχίσει, να
σταµατήσει ή να µπει σε αναµονή.
2. Το αναλυτικό σχέδιο ανάπτυξης.
3. ∆οκιµαστικά σχέδια για το τέταρτο Στάδιο.
4. ∆οκιµαστικά σχέδια για την κατασκευή, τις λειτουργίες και τις προµήθειες.
5. ∆οκιµαστικό σχέδιο marketing.
Έπειτα και από τα πλάνα των ενεργειών, το έργο είναι έτοιµο να µπει στην πολύ
σηµαντική Τρίτη Πύλη και έπειτα στο στάδιο της ανάπτυξης. Και αυτό διότι στα έργα
που θα περάσουν την Τρίτη Πύλη θα δαπανηθούν πάρα πολλά χρήµατα.

3.5. Ενέργειες 3ου Σταδίου
Όταν το έργο φθάνει στο τρίτο Στάδιο, η προεργασία έχει ήδη γίνει και το προϊόν
έχει καθοριστεί πλήρως: η αγορά που προορίζεται, η ιδέα του προϊόντος και η θέση του
στην αγορά, τα κέρδη, και οι απαιτήσεις του.
Στο 3ο στάδιο τα επιχειρησιακά σχέδια µεταφράζονται σε συγκεκριµένα
παραδοτέα. Τα παραδοτέα στο τέλος του τρίτου σταδίου είναι ένα πρωτότυπο, που έχει
εγκριθεί µε κάποιο τρόπο από τους πιθανούς πελάτες και έχει υποστεί όλους τους
απαραίτητους ελέγχους. Τα πιο πιθανά προβλήµατα που µπορούν να υπάρχουν στα έργα
σε αυτό το στάδιο είναι τα εξής δύο:
1ο: Ο ορισµός του προϊόντος να µην είναι σωστός.
2ο: Τα πράγµατα αλλάζουν. Όλος ο κόσµος αλλάζει, και το στάδιο της ανάπτυξης
είναι αρκετά χρονοβόρο. Έτσι όταν τελειώσει η ανάπτυξη του προϊόντος, µπορεί ο
ανταγωνισµός να έχει παρουσιάσει κάτι ανάλογο στην αγορά ή η ίδια η αγορά να έχει
µεταβληθεί.
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Οι δύο προκλήσεις σε αυτό το στάδιο είναι:
1η : Να διαπιστωθεί ότι το πρωτότυπο ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών.
2η: Το στάδιο της ανάπτυξης, να είναι όσο το δυνατό πιο σύντοµο ώστε το προϊόν
να λανσαριστεί γρηγορότερα στην αγορά.
Ο ρόλος του αγοραστή στο στάδιο της ανάπτυξης είναι καθοριστικός. Είναι πάρα
πολύ σηµαντικό, κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης, να υπάρχουν συνεχείς
πληροφορίες από τους αγοραστές. Τέτοιες πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιµες όσο
το δυνατόν νωρίτερα, ακόµα και όταν το προϊόν δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Πρέπει να
γίνονται συνεχώς επαφές και δοκιµές µε τους αγοραστές ακόµα και µε µεµονωµένα
χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Αυτό επιτυγχάνεται µε τους παρακάτω τρόπους:
¾ Συγκέντρωση των πιθανών αγοραστών και χρηστών του προϊόντος (ακόµα και
των πωλητών της εταιρίας) σε χώρο όπου θα έρθουν σε επαφή µε το προϊόν και
θα µπορούν να το χρησιµοποιήσουν. Σηµαντική είναι η καταγραφή των
αντιδράσεων και των παρατηρήσεών τους.
¾ Γνωστοποίηση της ιδέας του προϊόντος µε διάφορους τρόπους σε αγοραστές και
η καταγραφή των αντιδράσεων.
¾ Όταν υπάρχουν συνεργασίες µε αγοραστές, τότε αυτοί οι συνεργάτες- αγοραστές,
που έχουν επίσης να κερδίσουν πολλά από τη δηµιουργία ενός καλού προϊόντος,
είναι οι πιο κατάλληλοι για να δίνουν συνεχή πληροφόρηση για το προϊόν κατά
το στάδιο της ανάπτυξης.
Η δεύτερη πρόκληση στο στάδιο της ανάπτυξης του προϊόντος είναι η
ελαχιστοποίηση του χρόνου εκπλήρωσης του σταδίου. Το στάδιο της ανάπτυξης του
προϊόντος είναι από τα µεγαλύτερα στάδια σε χρονική διάρκεια και ακριβώς γι’ αυτό το
λόγο κρύβει πολλούς κινδύνους. Η ταχύτητα που απαιτείται όµως, δεν πρέπει να είναι εις
βάρος της ποιότητας εκτέλεσης των ενεργειών που γίνονται εδώ.
Οι πέντε τρόποι µείωσης του κύκλου ζωής είναι:
¾ Να γίνει σωστά από τη πρώτη φορά: Να υπάρχει ποιότητα στην εκτέλεση όλων
των ενεργειών ώστε να µη χρειαστεί να επαναληφθούν.
¾ Προεργασία και καθορισµός: Να γίνεται σωστή προεργασία και σωστός
καθορισµός του προϊόντος και των στόχων αυτού.
¾ Οργάνωση µιας πολυλειτουργικής οµάδας µε αρµοδιότητες: Βοηθάει στη µείωση
του χρόνου και την υποστήριξη παράλληλων εργασιών.
¾ Παράλληλες εργασίες: Εργασίες που γίνονται παράλληλα ή εργασίες που
ξεκινούν πριν ακόµα τελειώσουν οι προηγούµενες απαιτούµενες.
¾ Προτεραιότητα και εστίαση: Είναι σηµαντικό οι πόροι να µοιράζονται σωστά και
να γίνεται εστίαση σε εργασίες (ακόµα και ολόκληρα έργα) που είναι πιο
σηµαντικές.
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¾ Επιπρόσθετα, υπάρχουν και τεχνικές που η χρησιµοποίησή τους συµβάλει στη
µείωση του χρόνου ανάπτυξης του προϊόντος:
9
9
9
9
9

Χρησιµοποίηση διαγραµµάτων ροής.
Χρησιµοποίηση εργαλείων σχεδιασµού.
Προσθήκη ευελιξίας.
Τήρηση των deadline.
Απλότητα.

Άλλες παράλληλες διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στο τρίτο στάδιο είναι οι
ακόλουθες:
¾ Ανάπτυξη αγοράς
Κατά το τρίτο στάδιο, πρέπει να συνεχιστεί ο έλεγχος και η έρευνα της αγοράς και
του ανταγωνισµού για την επιτυχία του προϊόντος. Σε αυτό το στάδιο, γίνεται ακόµα
ο σχεδιασµός της εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά, η κοστολόγηση και ο
προσδιορισµός της τιµής πώλησης, η διακίνηση, η διαφήµιση κ.α.
¾ ∆ιαδικασία παραγωγής
Στο τρίτο στάδιο, σχεδιάζονται και καθορίζονται µε λεπτοµέρεια, οι διαδικασίες
παραγωγής και προµήθειας πρώτων υλών. Καθορίζονται µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια
οι απαραίτητες επενδύσεις και τα κόστη παραγωγής.
¾ Επανακαθορισµός της επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να ξαναγίνει η επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική
ανάλυση του έργου που έγινε στο προηγούµενο στάδιο, καθώς τα δεδοµένα πλέον
είναι περισσότερα και πιο ακριβή.
¾ Ανάπτυξη των πλάνων εργασιών
Πρέπει να γίνουν τα πλάνα των εργασιών για τις ενέργειες του επόµενου σταδίου.

3.6. Ενέργειες 4ου Σταδίου
Στο τέλος του τρίτου σταδίου έχει ήδη δηµιουργηθεί το πρωτότυπο και έχουν γίνει
ήδη κάποιοι έλεγχοι µαζί µε τους αγοραστές για την εγκυρότητα του προϊόντος. Ο
στόχος του τέταρτου σταδίου είναι να προσδώσει µια τελική επικύρωση του έργου επί
του συνόλου του: το εµπορικό προϊόν, την παραγωγή του, η εισαγωγή του στην αγορά.
Κύριες ενέργειες σε αυτό το στάδιο είναι οι έλεγχοι του προϊόντος εντός της εταιρίας, οι
δοκιµές µε αγοραστές, οι έλεγχοι της αγοράς, η δοκιµαστική παραγωγή.
¾ Έλεγχοι µε τους αγοραστές
∆εν πρέπει το προϊόν να δουλεύει σωστά µόνο µέσα στο εργαστήριο αλλά και όταν
χρησιµοποιείται από τους πελάτες του, στους κανονικούς ρυθµούς λειτουργίας του.
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Πρέπει να καταγραφούν τα αποτελέσµατα και οι αντιδράσεις τους και να γίνει
επεξεργασία των αλλαγών που θα ήταν απαραίτητες ή όχι να γίνουν. Το προϊόν
πρέπει να συναρπάσει και να ευχαριστήσει τον αγοραστή. Πρέπει να τον
ικανοποιήσει πολύ περισσότερο από το αντίστοιχο προϊόν που αγόραζε µέχρι
σήµερα.
¾ Οι τελικές δοκιµές
Αυτό το σηµείο είναι κατάλληλο για να γίνουν οι έλεγχοι του προϊόντος, της
παραγωγής του και του σχεδίου λανσαρίσµατός του στην αγορά κάτω από εµπορικές
συνθήκες. Για πρώτη φορά µπορεί να γίνει έλεγχος του συνδυασµού του προϊόντος,
της τιµής, της διαφήµισης, της προαγωγής του, της απαιτούµενης δύναµης των
πωλήσεων. Την ίδια στιγµή πραγµατοποιείται παραγωγή µιας µικρής ποσότητας του
προϊόντος µε µια δοκιµαστική παραγωγή. Ο στόχος βέβαια είναι να γίνει έλεγχος αν
επιτυγχάνονται τα κέρδη που περιµένουµε. Αν η απάντηση είναι πως όχι, τότε δεν
είναι αργά ούτε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην στρατηγική που θα
ακολουθηθεί, ούτε να τερµατίσει το έργο.

3.7. Ενέργειες 5ου Σταδίου – Τελικές ενέργειες
Η αγορά είναι ο χώρος στον οποίο το προϊόν θα δώσει τη µάχη του. Ωστόσο, το
σχέδιο µε το οποίο το προϊόν θα µπει στην αγορά, είναι πολύ σηµαντικό για τη
στρατηγική του προϊόντος. Αρχικά όµως τι είναι το σχέδιο του marketing; Αποτελείται
από τρία πράγµατα:
9 Τους στόχους του marketing.
9 Τις στρατηγικές του marketing.
9 Τα προγράµµατα του marketing.
Το σχέδιο marketing είναι από µόνο του ένα έγγραφο που έχει συγκεντρωµένους
τους στόχους, τις στρατηγικές και τα προγράµµατα. Η διαδικασία προγραµµατισµού της
έρευνας αγοράς είναι µια σειρά από ενέργειες ώστε να φτάσουµε στο σχέδιο του
marketing.
Η σωστή χρονική στιγµή
Πότε πρέπει να ξεκινήσουν οι ενέργειες του προγραµµατισµού της έρευνας
αγοράς; Σίγουρα όχι πολύ αργά. Ο προγραµµατισµός της έρευνας αγοράς είναι µια
συνεχή δραστηριότητα που ουσιαστικά ξεκινάει από τα πρώτα στάδια, ακόµα και από τη
γέννηση της ιδέας για το νέο προϊόν. Στο δεύτερο στάδιο ο προγραµµατισµός της
έρευνας αγοράς έχει ήδη ξεκινήσει καθώς δηµιουργείται το επιχειρησιακό σχέδιο. Είναι
µια επαναληπτική διαδικασία καθώς γίνεται σε πολλά στάδια χωρίς ωστόσο να γίνεται σε
βάθος σε όλα από αυτά.
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Καθορισµός των στόχων
Πρώτον, ο στόχος είναι κριτήριο επιλογής. Είναι κριτήριο επιλογής όταν πρέπει
να διαλέξεις µεταξύ δύο ή περισσοτέρων ενδεχοµένων. Εποµένως οι στόχοι είναι
εργαλείο που βοηθάει τους αποφασίζοντες να παίρνουν αποφάσεις.
∆εύτερον, οι δυνατοί και εύκολα κατανοητοί στόχοι, δηµιουργούν µια αίσθηση
προορισµού σε όλη την οµάδα που συµµετέχει στην ανάπτυξη του προϊόντος. Το
παραπάνω, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε περιπτώσεις όπου οι οµάδες ανάπτυξης του
νέου προϊόντος είναι πολυπληθής και σαν αποτέλεσµα, µε µικρότερη επικοινωνία µεταξύ
τους.
Τέλος, οι στόχοι αποτελούν ένα στάνταρτ µέτρησης.
Οι στόχοι του marketing πρέπει:
¾ Να τεθούν για τη λήψη αποφάσεων.
¾ Να είναι ποσοτικοποιηµένοι και µετρήσιµοι.
¾ Να καθορίζουν ένα χρονικό πλαίσιο.
Τυπικοί στόχοι του marketing πρέπει να περιέχουν όλα ή µερικά από τα παρακάτω:
¾ Τεµάχια ή ποσά τζίρο του προϊόντος για κάθε χρόνο έπειτα από το λανσάρισµα
του προϊόντος στην αγορά.
¾ Το µερίδιο στην αγορά για κάθε χρόνο.
¾ Την κερδοφορία του προϊόντος- ετήσια κέρδη, περίοδο αποπληρωµής κεφαλαίου
κ.ο.κ.
3.7.1. The situation size-up
Η ανάλυση της αγοράς
Η ανάλυση της αγοράς επικεντρώνεται στην αγορά για το νέο προϊόν:
•
•
•

•

Επισκόπηση της αγοράς: Πόσο µεγάλη είναι η αγορά; Πόσο γρήγορα
αναπτύσσεται; Ποια είναι τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά κλειδιά της
αγοράς;
Τµήµατα της αγοράς: Ποια είναι τα διαφορετικά τµήµατα της αγοράς για το νέο
προϊόν; Πώς είναι το κάθε τµήµα ξεχωριστά; Πόσο γρήγορα αναπτύσσεται το
καθένα από αυτά;
Συµπεριφορά του αγοραστή: Τα ποιος, τι, πότε, που, γιατί και πως της
διαδικασίας απόκτησης σε κάθε ένα από τα τµήµατα της αγοράς. Ποιος αγοράζει;
Τι αγοράζουν οι αγοραστές, πότε και από που; Γιατί το αγοράζουν και τι; Ποια
είναι τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγουν και ποιες είναι οι προτιµήσεις, οι
επιθυµίες και οι ανάγκες τους;
Ανταγωνισµός: Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σε κάθε τµήµα της αγοράς; Ποια
είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία τους; Πόσο καλά είναι τα προϊόντα τους;
Πώς οι αγοραστές αξιολογούν τα προϊόντα τους; Ποια είναι η στρατηγική των
ανταγωνιστών στην τιµή, τη διαφήµιση και τη διανοµή; Πώς τα πάνε στην αγορά,
σε µερίδιο αγοράς και κέρδη; Γιατί;
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Μακρό-περιβαλλοντική ανάλυση
Η µακρό-περιβαλλοντολογική ανάλυση εστιάζει πιο µακριά από την τωρινή
αγορά για το νέο προϊόν. Αναλύονται τάσεις και παράγοντες έξω από την εταιρία και την
αγορά του προϊόντος που ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά και το προϊόν στο µέλλον.
Αυτές περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
9
9
9
9
9

Την οικονοµική κατάσταση.
Την πολιτική, νοµοθετική και νοµική κατάσταση.
∆ηµογραφικούς παράγοντες.
Κοινωνικούς παράγοντες.
Τεχνολογικές εξελίξεις.

Εσωτερική αξιολόγηση
Η εσωτερική αξιολόγηση επικεντρώνεται στα δυνατά και αδύνατα σηµεία της
εταιρίας, κυρίως όσον αφορά το νέο προϊόν.
9 Μπορεί η σχέση της εταιρίας µε τους αγοραστές να χρησιµοποιηθεί σαν
πλεονέκτηµα για το νέο προϊόν; Ή η φήµη ή το όνοµα της εταιρίας καθ’ αυτό;
9 Εστίαση στη δύναµη των πωλήσεων της εταιρίας. Λειτουργεί µε το σωστό τρόπο;
Ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία; Θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν
µε επιτυχία στο νέο προϊόν; Αν όχι, τι πρέπει να γίνει;
9 Πώς είναι η εξυπηρέτηση προς τους πελάτες; Πρέπει να αλλάξει κάτι για την
υποστήριξη του νέου προϊόντος;
Καθορισµός του στόχου της αγοράς
Ο σωστός καθορισµός του στόχου της αγοράς είναι πάρα πολύ σηµαντικός για
την επιτυχία του νέου προϊόντος. Ωστόσο, σύµφωνα µε το στόχο της αγοράς σχεδιάζεται
το προϊόν εκ των προτέρων. Πώς έχει επιλεγεί ή καθοριστεί ο στόχος της αγοράς; Το
πρώτο βήµα είναι ο διαχωρισµός της αγοράς, δηλαδή ο καθορισµός των ορίων του κάθε
τµήµατος της αγοράς. Το δεύτερο βήµα είναι η επιλογή του κατάλληλου τµήµατος ως
στόχο της αγοράς για το νέο προϊόν.
∆ιαχωρισµός της αγοράς
Οι αγοραστές, είναι όλοι ξεχωριστοί και διαφορετικοί. ∆εν συµπεριφέρονται µε
τον ίδιο τρόπο απέναντι στην αγορά ενός προϊόντος. Αυτό συµβαίνει διότι όλοι οι
αγοραστές έχουν διαφορετικά κίνητρα, γούστα, προτιµήσεις και επιθυµίες. Η θεώρηση
πως µπορείς να ανταποκριθείς σε όλους µε τον ίδιο τρόπο είναι λανθασµένη. Ωστόσο,
πολλοί από τους αγοραστές έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, γεγονός που εξυπηρετεί
στο διαχωρισµό τους σε οµάδες που αποτελούν διαφορετικά τµήµατα της αγοράς. Ένας
γρήγορος διαχωρισµός τους, µπορεί να γίνει σύµφωνα µε το φύλο, την ηλικία, το
εισόδηµα. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν είναι αρκετός.
Επιλογή του κατάλληλου στόχου της αγοράς
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Τα κριτήρια για την επιλογή του στόχου της αγοράς είναι:
1. Ελκυστικότητα του τµήµατος: Ποιο τµήµα είναι πιο ελκυστικό όσον αφορά το
µέγεθος της αγοράς, την ανάπτυξη και τη µελλοντική δυναµική του.
2. Ανταγωνιστική κατάσταση: Σε ποιο τµήµα είναι ο ανταγωνισµός µικρότερος, πιο
αδύναµος, πιο τρωτός.
3. Ταίριασµα: Που είναι το καλύτερο ταίριασµα µεταξύ των αναγκών, των
επιθυµιών και των προτιµήσεων του κάθε τµήµατος µε τα πλεονεκτήµατα, τα
χαρακτηριστικά και τις τεχνολογικές δυνατότητες του προϊόντος;
4. Ευκολία πρόσβασης: Σε ποιο από τα τµήµατα είναι πιο εύκολο η εταιρία να έχει
πρόσβαση όσον αφορά διανοµές, πωλήσεις κα.
5. Σχετικό πλεονέκτηµα: Σε ποιο από τα τµήµατα, η εταιρία έχει µεγαλύτερο
πλεονέκτηµα σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές.
6. Κερδοφορία: σε ποιο από τα τµήµατα είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν οι στόχοι
που έχουν τεθεί;
3.7.2. Στρατηγική του προϊόντος
Η στρατηγική του προϊόντος, δηλαδή τι ακριβώς θα είναι το προϊόν, συνδυάζεται
απόλυτα µε την επιλογή του στόχου της αγοράς. Ο καθορισµός του προϊόντος καθορίζει
το στόχο της αγοράς και την στρατηγική του προϊόντος.
Το πρώτο βήµα είναι να οριστεί η θέση του προϊόντος. Η θέση του προϊόντος
είναι το πως θέλουµε να περάσουµε στο αγοραστικό κοινό την ιδέα του νέου προϊόντος,
Πώς θα αποτυπωθεί αυτή στο µυαλό των καταναλωτών.
Το δεύτερο βήµα είναι να καθοριστούν και να τονιστούν τα πλεονεκτήµατα και η
αξία που θέλουµε να έχει το προϊόν.
Το τρίτο βήµα είναι να µεταφρασθούν τα επιθυµητά πλεονεκτήµατα του
προϊόντος σε χαρακτηριστικά, δυνατότητες και απαιτήσεις του προϊόντος.
3.7.3. Τιµολογιακή στρατηγική
Για την τιµολόγηση του προϊόντος υπάρχουν κάποιες βασικοί κανόνες όπως:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ποιος είναι ο στόχος της αγοράς και η στρατηγική θέσης του προϊόντος;
Ποια είναι τα άλλα στρατηγικά θέµατα;
Ποια είναι η αξία του προϊόντος;
Ποια είναι η τιµή που ο αγοραστής θα έδινε για το προϊόν;
Ποιο θα είναι το ποσοστό κέρδους που θέλουµε να έχουµε;
Θα µπορούσε να υπάρχει µια αρχική τιµή γνωριµίας των αγοραστών µε το
προϊόν;
¾ Αν η διανοµή του γινόταν και µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου, πόσο θα επηρέαζε
την τιµή του προϊόντος;
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3.7.4. Τα χρηµατοοικονοµικά
Τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο και καλύπτουν
δύο σηµεία:
9 Πόσο θα κοστίσει η πραγµατοποίηση του σχεδίου.
9 Τι θα επιτύχει το σχέδιο.
Τα χρηµατοοικονοµικά είναι το χρηµατοοικονοµικό σχέδιο για το νέο προϊόν και
αποτελούνται από οικονοµικές εκθέσεις για κάθε χρόνο ζωής του προϊόντος. Το
χρηµατοοικονοµικό σχέδιο είναι σηµαντικό για διάφορους λόγους γιατί καθορίζει τον
προϋπολογισµό για το έργο, πόσα χρήµατα θα δαπανηθούν και που. Ακόµα το
χρηµατοοικονοµικό σχέδιο είναι σηµαντικό στη λήψη των αποφάσεων στις ενδιάµεσες
πύλες της διαδικασίας.

3.8. Αξιολόγηση της µεθοδολογίας Σταδίου-Πύλης
Η µεθοδολογία Σταδίου-Πύλης για την ανάπτυξη νέων προϊόντων έχει
εφαρµοστεί µε µεγάλη επιτυχία σε πολλές εταιρίες µέχρι σήµερα διότι:
9 Αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης πετυχηµένων προϊόντων.
9 Για εταιρίες µε µεγάλο χαρτοφυλάκιο νέων προϊόντων, καταφέρνει την καλύτερη
διαχείριση του.
9 Είναι µια ευέλικτη µεθοδολογία που µπορεί να εφαρµοστεί από διαφορετικές
εταιρίες µε διαφορετικό τρόπο ώστε να συµβαδίζει µε τη φιλοσοφία, τους
στόχους και τη στρατηγική τους.
Ωστόσο:
9 ∆εν είναι 100% αποτελεσµατική.
9 Η αποτελεσµατικότητά της εξαρτάται πάντα από τη φιλοσοφία της εταιρίας και
από τον τρόπο εφαρµογής της.

3.9. Σχεδιασµός της µεθοδολογίας
Ο σχεδιασµός της µεθοδολογίας δεν θα µπορούσε να έχει διαφορετική φιλοσοφία
από την ίδια την προτεινόµενη µεθοδολογία. Ο σχεδιασµός της µεθοδολογίας είναι µια
πολυσταδιακή διαδικασία και περιλαµβάνει:
3.9.1. Στάδιο 1: Καθορισµός των απαιτήσεων της διαδικασίας
1. Ύπαρξη απόλυτης δέσµευσης από τη διοίκηση.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Συγκέντρωση µιας οµάδας εργασίας.
Οργάνωση σεµιναρίων.
Γίνεται µια εσωτερική έρευνα των υπάρχουσων πρακτικών.
Γίνεται µια συγκριτική µέθοδος επιδόσεων άλλων εταιριών.
Γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Σχεδιασµός των επόµενων ενεργειών.
3.9.2. Στάδιο 2: Λεπτοµερής σχεδιασµός της διαδικασίας Σταδίου-Πύλης

1. Περιγραφή Σταδίων. Ποιες κινήσεις και ενέργειες απαιτούνται για κάθε στάδιο;
2. Παραδοτέα. Ποια είναι τα παραδοτέα στο τέλος κάθε σταδίου; Με τι
λεπτοµέρεια;
3. Περιγραφή των Πυλών. Ποια είναι τα απαραίτητα και τα επιθυµητά κριτήρια σε
κάθε πύλη; Πως θα µπαίνουν τα έργα σε σειρά προτεραιότητας; Ποια θα είναι η
διαχείριση των έργων που δεν θα προχωρούν σε επόµενα στάδια;
4. ∆ιαδικασίες των Πυλών. Ποιοι θα είναι εφαρµόζουν τα κριτήρια σε κάθε πύλη;
Ποια µέθοδο θα χρησιµοποιούν ώστε να βαθµολογούν τα έργα απέναντι στα
διάφορα κριτήρια; Πως παίρνονται οι αποφάσεις;
5. Οργάνωση. Ποια θα είναι η σύνθεση των πολυλειτουργικών οµάδων; Ποιοι θα
είναι οι αρχηγοί των έργων; Ποιος θα κάνει την εκτίµηση των µελών της
ανάπτυξης του νέου προϊόντος;
3.9.3. Στάδιο 3: Εφαρµογή
Η εφαρµογή είναι η πιο δύσκολη, ακριβή και χρονοβόρα φάση του σχεδιασµού
της διαδικασίας Σταδίου-Πύλης. Αποτελείται από µια σειρά ενεργειών µε στόχο την
ενηµέρωση του προσωπικού και την εκπαίδευσή του στον τρόπο λειτουργίας της
διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία πρέπει να συµφωνεί µε την κουλτούρα και
την φιλοσοφία της επιχείρησης.
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4. Εφαρµογή της µεθοδολογίας Σταδίου - Πύλης σε
ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις
4.1. Εισαγωγή
Η µεθοδολογία Σταδίου – Πύλης είναι κατάλληλη για εφαρµογή σε µεγάλες
εταιρίες όπου τα επιµέρους τµήµατα τους είναι σαφώς διαχωρισµένα όπως και τα
καθήκοντα των στελεχών και υπαλλήλων τους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί
µία προσέγγιση της µεθοδολογίας για εφαρµογή της από µικροµεσαίες επιχειρήσεις όπως
αυτές του ελλαδικού χώρου.
Σε αυτές τις επιχειρήσεις η οργάνωση διαφέρει κατά πολύ από την οργάνωση
των µεγάλων και συχνά πολυεθνικών εταιριών ενώ οι αποφάσεις λαµβάνονται είτε από
τον ιδιοκτήτη και κάποιους προϊσταµένους της εταιρίας (οικογενειακές επιχειρήσεις) είτε
από µια οµάδα αποφασιζόντων που αποτελείται από τους διευθυντές των επιµέρους
τµηµάτων της επιχείρησης και τη διεύθυνση. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσµα
των αποφάσεων εξαρτάται σηµαντικά από τις ικανότητες των αποφασιζόντων.
Ανάγκη για ανάπτυξη νέων προϊόντων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
παρουσιάζεται όταν υπάρξει κάποια ευκαιρία στην αγορά ή όταν ο ανταγωνισµός της
αγοράς ενταθεί και πιέσει. Στόχος λοιπόν των εταιριών που εισάγουν νέα προϊόντα στην
αγορά είναι να κρατήσουν τη θέση τους σε αυτή όταν απειλούνται ή να κάνουν πιο
ισχυρή την παρουσία τους στην αγορά. Όµως χωρίς την χρήση µιας σταθερής και
εµπεριστατωµένης µεθοδολογίας η επιτυχία των νέων προϊόντων κάθε άλλο παρά βέβαιη
µπορεί να είναι ειδικά σήµερα που µε την παγκοσµιοποίηση της αγοράς πρέπει να
επιβιώσουν µακροχρόνια µε ανταγωνιστές µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες.
Όπως και στις µεγάλες επιχειρήσεις έτσι και στις µικροµεσαίες, η µεθοδολογία
Σταδίου – Πύλης εξασφαλίζει υψηλή αξία του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της
εταιρίας και άρα βέβαιη και επιτυχηµένη πορεία. Αυτός είναι και ο λόγος που αξίζει να
αλλάξουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων στην ανάπτυξη νέων προϊόντων οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις και να εφαρµόσουν την εν λόγω µεθοδολογία.

- 66 -

Εφαρµογή της Μεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης στις Ελληνικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

4.2. Προϋποθέσεις εφαρµογής της µεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης
από µικροµεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις
Α) Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή της µεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης
είναι να αποφασιστεί η εφαρµογή της από τη διοίκηση της εταιρίας αφού η διοίκηση
διαµορφώνει τη στρατηγική της εταιρίας και αποφασίζει για τους πόρους που θα
διατεθούν στις επιµέρους λειτουργίες και άρα και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Τα
παραπάνω επιβάλλουν:
9 Την κατανόηση της διαδικασίας από τη διεύθυνση της εταιρίας.
9 Την πίστη ότι η µεθοδολογία Σταδίου – Πύλης µπορεί να είναι αποτελεσµατική,
µπορεί να βελτιώσει τη θέση της εταιρίας στην αγορά.
Β) Η µεθοδολογία Σταδίου – Πύλης για να εφαρµοστεί πρέπει να προσαρµοστεί
στα µέτρα της εταιρίας. Γενικά είναι µια ευέλικτη µεθοδολογία πράγµα που φαίνεται από
τη διαφορετικότητα των εταιριών που την εφαρµόζουν. Μερικές από αυτές τις εταιρίες
είναι κάποιες χηµικές όπως η Exxon Chemical και η Asahi Chemical, εταιρίες υψηλής
τεχνολογίας όπως οι Hewlett – Packard και IBM, εταιρίες καταναλωτικών αγαθών όπως
η Procter & Gamble, Unilever, SC Johnon Wax, Polaroid και Kodak ακόµα και εταιρίες
παροχής υπηρεσιών σαν την American Express και τη VISA.
Η µεθοδολογία Σταδίου – Πύλης προσαρµόζεται ανάλογα µε:
9 Την οργανωτική δοµή των εταιριών.
9 Το είδος της εταιρίας και την αγορά που απευθύνεται.
9 Τους διαθέσιµους πόρους για ανάπτυξη νέων προϊόντων.
9 Την φιλοσοφία, τους στόχους και τη στρατηγική της εταιρίας.
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4.3. Στάδια σχεδιασµού της διαδικασίας Σταδίου – Πύλης για
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις λόγω των λίγων διαθέσιµων πόρων
παρουσιάζονται προβλήµατα ώστε να επιλεγούν οι ενέργειες και ο σχεδιασµός της
διαδικασίας που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία των επιχειρήσεων.
4.3.1

1ο Στάδιο Σχεδιασµού της διαδικασίας Σταδίου – Πύλης

Στο πρώτο στάδιο σχεδιασµού καθορίζονται οι απαιτήσεις της διαδικασίες οι οποίες
είναι οι ακόλουθες:
¾ Απόλυτη δέσµευση από τη διοίκηση: Αφού η διοίκηση έχει αντιληφθεί πλήρως
την αποτελεσµατικότητα και τη σηµασία της µεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης
µόνο τότε είναι σε θέση να αποφασίσει την εφαρµογή της και να ενσωµατώσει
την κουλτούρα της στη στρατηγική λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων στην εταιρία.
¾ Σύνθεση µιας οµάδας εργασίας: Για την εφαρµογή της διαδικασίας Σταδίου –
Πύλης απαιτείται µια οµάδα ανθρώπων της εταιρίας η οποία µαζί µε τη
διεύθυνση θα έχει όραµα διάθεση και πίστη στην εν λόγω µεθοδολογία. Η οµάδα
εργασίας αποτελείται από άτοµα που προέρχονται από τα διάφορα τµήµατα της
εταιρίας αλλά και από τη διοίκηση αφού αυτή είναι που αποφασίζει για τους
διαθέσιµους πόρους σε κάθε έργο.
¾ Οργάνωση Σεµιναρίων: Είναι µια ευκαιρία για επαγρύπνηση της εταιρίας και
βελτίωσή της ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ανίχνευσης τυχόν
προβληµάτων που προέκυπταν από τις µέχρι τώρα χρησιµοποιούµενες µεθόδους
της εταιρίας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.
¾ Εσωτερική έρευνα των ήδη υπάρχουσων πρακτικών: Αναλύεται η οργάνωση και
όλος ο τρόπος λειτουργίας της εταιρίας καθώς και οι χρησιµοποιούµενες ως τώρα
µέθοδοι ανάπτυξης νέων προϊόντων µε έµφαση στα δυνατά και αδύνατα σηµεία
τους.
¾ Σύγκριση µε επιδόσεις άλλων εταιριών που χρησιµοποιούν τη διαδικασία
Σταδίου - Πύλης: Αναφέρονται οι εταιρίες που χρησιµοποιούν τη µεθοδολογία
Σταδίου – Πύλης και αναλύεται ο τρόπος χρήσης της µεθοδολογίας καθώς και η
διαφοροποίησή της ανάλογα µε το είδος της εταιρίας και τα δυνατά και αδύνατα
σηµεία της διαδικασίας σε κάθε εφαρµογή.
¾ Βιβλιογραφική έρευνα: Γίνεται έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία για αναφορές σε
εφαρµογές της µεθοδολογίας Σταδίου - Πύλης από άλλες εταιρίες µε έµφαση στη
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διαφορετικότητα των εφαρµογών και αφού συγκεντρώνεται όλο το υλικό
αξιολογείται από τους ανθρώπους της εταιρίας σύµφωνα µε τις ανάγκες της.
¾ Πλάνο ενεργειών του επόµενου Σταδίου: Τελειώνοντας το πρώτο Στάδιο
σχεδίασης της διαδικασίας Σταδίου – Πύλης σχεδιάζονται όλες οι ενέργειες του
δευτέρου Σταδίου σχεδίασης.
4.3.2

2ο Στάδιο Σχεδιασµού της διαδικασίας Σταδίου – Πύλης

Στο δεύτερο στάδιο σχεδιασµού της διαδικασίας πραγµατοποιείται λεπτοµερής
σχεδιασµός της διαδικασίας και των παραµέτρων της. Πολύ σηµαντική για αυτό το
στάδιο είναι η προσαρµογή της διαδικασίας στο είδος της επιχείρησης, στη στρατηγική
της και στο τµήµα της αγοράς στο οποίο απευθύνεται. Η προσαρµογή της διαδικασίας
στα παραπάνω εγγυάται και την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της διαδικασίας
που επιτυγχάνονται µε έµφαση στην εφαρµογή αλλά και στη λειτουργία της διαδικασίας.
Τα δύο τελευταία είναι και αυτά που επιχειρεί να πετύχει το δεύτερο στάδιο σχεδιασµού.
Τα ερωτήµατα που οφείλουν να απαντηθούν στο τέλος του δεύτερου σταδίου
είναι τα ακόλουθα:
¾ Πόσα στάδια και πόσες πύλες θα συνθέτουν τη διαδικασία;
Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα εξαρτάται άµεσα από το είδος της επιχείρησης
και το τµήµα το χώρο στον οποίο κινείται. Επιπλέον είναι άµεσα συνδεδεµένη µε
τους διαθέσιµους πόρους της επιχείρησης (οικονοµικούς και ανθρώπινους). Λόγω
του ότι κάποια νέα προϊόντα αποτελούν διαφοροποίηση προϊόντων που ήδη
περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της εταιρίας, κάποια άλλα δεν
έχουν µεγάλη σηµασία για την εταιρία ενώ σε κάποια άλλα η εταιρία δίνει ιδιαίτερη
έµφαση και διατίθεται να κάνει µεγάλες επενδύσεις, το πλήθος των σταδίων και των
πυλών της διαδικασίας µπορεί να µην είναι σταθερό για όλα τα νέα προϊόντα της
ίδιας εταιρίας.
¾ Ποιες ενέργειες θα περιλαµβάνονται σε κάθε στάδιο;
Εδώ οφείλουν να προσδιοριστούν και να περιγραφούν πλήρως οι ενέργειες που
θα πραγµατοποιηθούν σε κάθε στάδιο. Έτσι η οµάδα σχεδιασµού δεσµεύει την οµάδα
εργασίας της διαδικασίας να κάνει όλες τις απαιτούµενες κινήσεις που θα εγγυηθούν
τη σωστή εφαρµογή και αποτελεσµατική λειτουργία της µεθοδολογίας Σταδίου –
Πύλης.
¾ Ποια θα είναι τα παραδοτέα µε το κλείσιµο ενός Σταδίου;
Προσδιορίζοντας τα παραδοτέα στο τέλος ενός σταδίου προσδιορίζεται και η
λεπτοµέρεια µε την οποία θα παρουσιαστούν στην αµέσως επόµενη πύλη ενώ
ολοκληρώνεται ο σχεδιασµός των σταδίων της διαδικασίας.
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¾ Ποια θα είναι τα απαραίτητα και επιθυµητά ερωτήµατα που θα κρίνουν τα
έργα σε κάθε Πύλη;
Με τι σειρά προτεραιότητας θα µπουν τα έργα και τι θα γίνεται µε τα έργα που
δεν θα κρίνονται κατάλληλα για να συνεχίσουν στα επόµενα στάδια της διαδικασίας
Σταδίου – Πύλης;
¾ Ποιες διαδικασίες θα πραγµατοποιούνται σε κάθε Πύλη και από ποια άτοµα;
Πρέπει να προσδιοριστεί η οµάδα των ανθρώπων που θα κρίνει τα νέα προϊόντα
σε κάθε Πύλη, ο τρόπος που θα τα αξιολογεί, τα κριτήρια στα οποία θα υπόκεινται τα
νέα προϊόντα καθώς και ο τρόπος που θα παίρνονται τελικά οι αποφάσεις για τα νέα
προϊόντα.
¾ Ποιο και πόσο θα είναι το ανθρώπινο δυναµικό που θα απασχολείται µε την
εφαρµογή της µεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης;
Απαντώνται ερωτήµατα όπως από ποιους θα αποτελούνται οι οµάδες της
διαδικασίας, εάν οι οµάδες θα είναι οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής της
διαδικασίας, από ποια τµήµατα της εταιρίας θα προέρχονται τα άτοµα που θα
συνθέτουν τις οµάδες εργασίας και ποιος θα κρίνει την καταλληλότητα των µελών
της οµάδας ανάπτυξης νέων προϊόντων.
4.3.3

3ο Στάδιο Σχεδιασµού της διαδικασίας Σταδίου – Πύλης

Το τρίτο Στάδιο σχεδιασµού της διαδικασίας Σταδίου – Πύλης αφορά την
εφαρµογή της διαδικασίας από την επιχείρηση και µε την ολοκλήρωσή του πληρούνται
οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρµογής της µεθοδολογίας. Συγκεκριµένα τα προβλήµατα
που λύνονται στο τρίτο Στάδιο σχεδιασµού είναι τα κάτωθι:
¾ Τρόπος εισαγωγής των έργων στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων.
Ο τρόπος και ο χρόνος εισαγωγής των έργων στη διαδικασία νέων προϊόντων είναι
καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχή λειτουργία της διαδικασίας και κατ’ επέκταση
για την επιτυχία των προϊόντων. Για την εισαγωγή των έργων στη διαδικασία Σταδίου –
Πύλης υπάρχουν οι ακόλουθες εναλλακτικές:
a) Πιλοτική εφαρµογή µε τη νέα διαδικασία και εκπαίδευση της διαδικασίας
µέσα από τα αποτελέσµατα της πιλοτικής εφαρµογής.
b) Πιλοτική εφαρµογή κάθε σταδίου και πύλης κατά το σχεδιασµό της
διαδικασίας.
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c) Καθορισµός ηµεροµηνίας στην
οποία όλα τα προς ανάπτυξη έργα
εισέρχονται άµεσα στη νέα διαδικασία. Η τελευταία εναλλακτική παρουσιάζει
δυσκολία αφού η αξιολόγηση των έργων και η εισαγωγή τους στο σωστό
στάδιο της διαδικασίας είναι µια ενέργεια που απαιτεί εµπειρία στη
µεθοδολογία Σταδίου – Πύλης, την οποία στερείται µια επιχείρηση που δεν
έχει ξαναεφαρµόσει τη συγκεκριµένη µεθοδολογία.
¾ ∆έσµευση και πίστη της διοίκησης των προϊσταµένων και των εργαζοµένων
στη νέα διαδικασία.
Πρωταρχικής σηµασίας είναι η δέσµευση της διοίκησης στη νέα διαδικασία και η
πίστη στο όραµα ότι αυτή µπορεί να συµβάλλει στη βελτιστοποίηση του τρόπου
λειτουργίας της επιχείρησης και της θέσης της στην αγορά.
Σε δεύτερη φάση απαιτείται η δέσµευση των προϊσταµένων των τµηµάτων της
εταιρίας αφού αυτοί θα κλιθούν να εφαρµόσουν τη διαδικασία ώστε να επιτευχθούν
οι στόχοι της διοίκησης και φυσικά θα πρέπει να είναι πεπεισµένοι ότι η διαδικασία
µπορεί να υπηρετήσει αποτελεσµατικά αυτό το σκοπό. Άλλωστε ο ρόλος τους στη
διαδικασία είναι καθοριστικός αφού αυτοί αποτελούν τα κατάλληλα άτοµα για να
κρίνουν τα έργα σε κάθε πύλη.
Τέλος η αποδοτικότητα των εργαζοµένων στην εφαρµογή της µεθόδου εξαρτάται
άµεσα από την πίστη τους στο ότι η εργασία που θα φέρουν εις πέρας θα συµβάλλει
στην πρόοδο της επιχείρησης. Οι µέθοδοι για να πειστούν οι ανωτέρω για την
καταλληλότητα και επιτυχία της διαδικασίας παρουσιάζονται παρακάτω:
a) Ένταξη της διαδικασίας Σταδίου – Πύλης σε σύστηµα πιστοποίηση ποιότητας
(π.χ. ISO – 9000 ή 6 - Σίγµα).
b) Προσδιορισµός της σηµαντικότητας της διαδικασίας στη λειτουργία και
επιτυχή επιβίωση της επιχείρησης.
c) Ανασκόπηση σε παραδείγµατα εφαρµογής της διαδικασίας ώστε να
αναδειχτούν τα δυνατά και αδύναµα σηµεία της και να αποφευχθεί η
επανάληψη λαθών.
d) Ένταξη της µεθόδου Σταδίου – Πύλης στη φιλοσοφία, τον τρόπο λειτουργίας
και τη στρατηγική της επιχείρησης.
¾ Εκπαίδευση διοικητικού και εργατικού προσωπικού της εταιρίας
Πρέπει τα άτοµα που θα ασχοληθούν µε τη διαδικασία να περάσουν πρώτα από
εξειδικευµένη εκπαίδευση ανάλογα µε το είδος της εργασίας που θα
πραγµατοποιήσουν για την έκβαση της µεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης.
¾ Εξοπλισµός της εταιρίας µε κατάλληλο λογισµικό
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Για τη γρηγορότερη και αποτελεσµατικότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας θα
ήταν καθοριστική η αγορά ή ανάπτυξη λογισµικού το οποίο θα µπορούσε να περιέχει
βάσεις δεδοµένων µε πληροφορίες για κάθε έργο, µε στοιχεία για το χαρτοφυλάκιο
των προϊόντων της εταιρίας ή ακόµα και ένα εγχειρίδιο της µεθοδολογίας.
¾ Οικειοποίηση της διαδικασίας στους εργαζοµένους
Για την καλύτερη απόδοση των εργαζοµένων στη διαδικασία θα βοηθούσε να τη
γνωρίσουν να τη µελετήσουν και να τους είναι οικεία. Σε αυτό θα βοηθούσε είτε η
διανοµή κάποιου ενηµερωτικού φυλλαδίου σχετικά µε τη διαδικασία, είτε η διανοµή
ενός εγχειριδίου της διαδικασίας σε αυτούς που θα εργαστούν για την εφαρµογή της,
ακόµα και ένα έξυπνο όνοµα της µεθοδολογίας.
Στον Πίν. 4.1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα επιµέρους στάδια σχεδιασµού
της διαδικασίας Σταδίου – Πύλης µε τις αντίστοιχες ενέργειες.

Αύξων Αριθµός
Σταδίου

Βασική
Ενέργεια
Σταδίου

Επιµέρους λειτουργίες
Σταδίου

1

Καθορισµός των
απαιτήσεων της
διαδικασίας

Εξασφάλιση δέσµευσης
από τη διοίκηση
Σύνθεση οµάδας εργασίας
Οργάνωση σεµιναρίων
Ανάλυση υπάρχουσων
πρακτικών ανάπτυξης νέων
Προϊόντων
Σύγκριση µε επιδόσεις
εταιριών που ήδη κάνουν
χρήση της Σταδίου-Πύλης
Βιβλιογραφική
ανασκόπηση
Πλάνο επόµενων ενεργειών
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2

Σχεδιασµός της
διαδικασίας

Πόσα στάδια και πόσες
πύλες θα αποτελούν τη
διαδικασία
Ποιες ενέργειες θα γίνουν
σε κάθε στάδιο
Ποια θα είναι τα παραδοτέα
στο τέλος κάθε σταδίου
Ποια θα είναι τα κριτήρια
των πυλών
Τι και από ποιους θα
γίνεται στις πύλες
Ποιο και πόσο το
ανθρώπινο δυναµικό στα
στάδια της διαδικασίας

3

Εφαρµογή

Ποιος ο τρόπος εισαγωγής
των έργων στη διαδικασία
Πώς θα πιστέψουν η
διοίκηση, οι προϊστάµενοι
και οι εργαζόµενοι στη
διαδικασία
Πως θα παρουσιαστεί
η διαδικασία στους
εργαζόµενους
Εκπαίδευση
Ανάπτυξη ή αγορά
λογισµικού

Πιν. 4.1 Στάδια σχεδιασµού της διαδικασίας Σταδίου - Πύλης
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4.4. «Έξυπνες» µέθοδοι για πιο εύκολη λειτουργία της διαδικασίας
Σταδίου – Πύλης
Το πρόβληµα που καλείται κανείς να αντιµετωπίσει κατά τη λειτουργία της
διαδικασίας είναι ότι ποτέ οι διαθέσιµοι πόροι για την ανάπτυξη νέων προϊόντων δεν
είναι αρκετοί. Στην περίπτωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων αυτό είναι κατανοητό
αφού εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς την ανεπάρκεια τόσο σε οικονοµικούς πόρους όσο
και σε ανθρώπινο δυναµικό. Ακόµα όµως και στις µεγάλες επιχειρήσεις οι διαθέσιµοι
πόροι είναι ανεπαρκείς λόγω του µεγάλου πλήθους των προς ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Στην αντιµετώπιση των ανεπαρκών διαθέσιµων πόρων τη λύση δίνουν οι
παρακάτω «έξυπνες» µέθοδοι:
¾ ∆ιαχωρισµός των έργων ανάλογα µε το είδος και τη σηµαντικότητά τους
Τα έργα µπορούν να διαχωριστούν σε νέα προϊόντα, σε παρόµοια µε ήδη
υπάρχοντα προϊόντα και σε προϊόντα που αποτελούν εξέλιξη ήδη υπαρχόντων.
Ο παραπάνω διαχωρισµός αποτελεί µια τεχνική σωστής διάθεσης των πόρων στα
προϊόντα ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία συγκαταλέγονται.
¾ Ενσωµάτωση Αυστηρών Πυλών
Με τις αυστηρές πύλες γίνεται προσπάθεια για αυστηρό έλεγχο στις πύλες
έτσι ώστε τα αδύναµα έργα να τερµατίζονται την κατάλληλη στιγµή χωρίς να έχει
αναλωθεί για αυτά µεγάλο µέρος των διαθέσιµων πόρων. Η απόφαση για συνέχεια ή
τερµατισµό του έργου λαµβάνεται µε πιο αυστηρά κριτήρια και εξασφαλίζει ότι
προχωρούν τα κατάλληλα έργα µε τον κατάλληλο τρόπο.
¾ Ενσωµάτωση λειτουργικών κριτηρίων στις πύλες
Οι πύλες απαιτείται να έχουν όχι µόνο αυστηρά αλλά και ευκρινή κριτήρια ώστε
οι αποφάσεις των κριτών να είναι γρήγορες και αποτελεσµατικές. Με τα λειτουργικά
κριτήρια η διαδικασία είναι ρεαλιστική ενώ τα έργα κατατάσσονται ανάλογα µε την
καταλληλότητά τους, Σε αυτήν την κατάταξη θα βοηθούσε µια µέθοδος
βαθµολόγησης των έργων (π.χ. κάρτες βαθµολόγησης). Τελικά µόνο τα πολύ καλά
έργα προχωρούν στα επόµενα στάδια της διαδικασίας ενώ τα µέτρια ή κακά έργα
τερµατίζονται χωρίς υψηλή ανάλωση διαθέσιµων πόρων.
¾ Συµµετοχή της ανώτατης διοίκησης στη λειτουργία της διαδικασίας
Η ανώτατη διοίκηση είναι ο χρηµατοδότης της διαδικασίας γι’ αυτό και η
συµµετοχή της στη διαδικασία και δη στη θέση των κριτών των πυλών είναι ιδιαίτερα
σηµαντική στη αποφυγή άσκοπης διάθεσης οικονοµικών πόρων.
¾ Συνεχής ανασκόπηση στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της επιχείρησης
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Η συνεχής ανασκόπηση στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της εταιρίας βοηθά
στην καλύτερη διάκριση των έργων και στη σύγκριση της σηµαντικότητας των
έργων. Έτσι οι διαθέσιµοι πόροι καταµερίζονται καλύτερα στα προς ανάπτυξη έργα.
Με την ανασκόπηση στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της εταιρίας επιτυγχάνονται
τελικά:
1. Η επιλογή των µεγαλύτερων σε αξία έργων (µε χρήση µεθόδων βαθµολόγησης
που βασίζονται σε χρηµατοοικονοµικά κριτήρια).
2. Η ισορροπία µεταξύ των προς ανάπτυξη έργων (µε διαγράµµατα που δείχνουν
την ισορροπία του χαρτοφυλακίου προϊόντων της επιχείρησης).
3. Η επιλογή κατάλληλου αριθµού των προς ανάπτυξη έργων (µετά την κατάταξη
των έργων ακολουθεί ο καταµερισµός των διαθέσιµων πόρων έως ότου οι
τελευταίοι εξαντληθούν).
4. Η στρατηγική ευθυγράµµιση (Εξασφαλίζεται η συµβατότητα των έργων µε τη
στρατηγική της εταιρίας και η συµβατότητα της διάθεσης των πόρων µε τις
στρατηγικές προτεραιότητας της εταιρίας ).
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4.5. Παράδειγµα
Σε αυτό το σηµείο θα παρουσιαστεί µία µικροµεσαία ελληνική επιχείρηση και θα
προταθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την εφαρµογή της µεθοδολογίας Σταδίου –
Πύλης.
Η εταιρία CRELI E.Π.Ε. είναι µία ελληνική κατασκευαστική εταιρία
ηλεκτρολογικών πινάκων πάσης φύσεως. Ξεκινώντας ως οικοτεχνία εξελίχθηκε σε
βιοτεχνία και τελικά σε βιοµηχανία µε εικοσιοκτώ χρόνια εµπειρίας στην κατασκευή
ηλεκτρικών πινάκων. Σήµερα διαθέτει µία άρτια και ολοκληρωµένη παραγωγική µονάδα
µε έλεγχο σε κάθε φάση της παραγωγής, µε σύγχρονα συστήµατα παραγωγής και
εξειδικευµένο προσωπικό.
Η εταιρία κρατάει τη θέση της στην αγορά ακολουθώντας την αρχή ότι µε τη
µελέτη των συστηµάτων παραγωγής προκύπτει η αύξηση της παραγωγικότητας και η
βελτιωµένη ποιότητα. Με βάση αυτήν την αρχή επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την τιµή
κόστους, βοηθώντας µε αυτόν τον τρόπο όχι µόνο τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη να
προσφέρει κι αυτός µε τη σειρά του πιο οικονοµικές προσφορές αλλά και τη χώρα µας
αφού ο καταναλωτής θα την εµπιστευτεί και η οικονοµία θα παραµείνει σε αυτήν.
Επιδιώκει ακόµα να ανταγωνιστεί άξια τις µεγαλύτερες εταιρίες όχι µόνο στην ελληνική
αλλά και στη διεθνή αγορά.
Η CRELI E.Π.Ε. συνεχίζει µε όραµα και στόχους να φιλοδοξεί για το µέλλον:
9 Να παραµείνει ελληνική.
9 Να επιτελεί κοινωνικές παροχές στο προσωπικό της.
9 Να παρακολουθεί τις εξελίξεις.
9 Να συµπιέζει όσο το δυνατόν τις τιµές πώλησης.
9 Να διευκολύνει τους πελάτες της.
9 Να ερευνά για βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων της.
9 Να βελτιώνει τον εξοπλισµό και τις µεθόδους παραγωγής της.
9 Να κάνει ικανοποιητική την απόδοση µετοχικής αξίας.
Από το 1995 στην προσπάθεια της εταιρίας να προσφέρει ακόµα καλύτερη
εξυπηρέτηση στους πελάτες της ιδρύθηκε από τους ιδιοκτήτες της CRELI E.Π.Ε. η
ανώνυµη εµπορική εταιρία «Αφοί ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΑΕΒΕΕ» η οποία είναι σε θέση να τους
προµηθεύσει το απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρειαστούν. Η αποθήκη της
εταιρίας διαθέτει κάθε υλικό που αφορά το αντικείµενο των πελατών της όπως
αυτόµατους διακόπτες, χρονικά, ρελέ, θερµικά και άλλα των γνωστότερων εταιριών
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ηλεκτρολογικού υλικού όπως SIEMENS, ABB, HAGER, PHILIPS και άλλων γνωστών
και µη επιχειρήσεων.
4.5.1. Οργάνωση και Λειτουργία
Η εταιρία CRELI E.Π.Ε. έχει ανθρώπινο δυναµικό τριανταπέντε ατόµων που
εξειδικεύονται στις ακόλουθες θέσεις εργασίας:
¾ Καταγραφή παραγγελίας πελατών (µέσω τηλεφώνου, µέσω διαδικτύου ή από
προσωπική επαφή µε τον πελάτη)
¾ Τιµολόγηση και έκδοση προσφορών στους πελάτες (µε χρήση του λογισµικού
πακέτου EUROFASMA)
¾ Κατασκευή «κουτιού» ηλεκτρικού πίνακα (µε
εργαλειοµηχανών και µε εργαλειοµηχανών τύπου CNC)

χρήση

συµβατικών

¾ Βαφή «κουτιού» ηλεκτρικού πίνακα (σε φούρνο βαφής)
¾ Μοντάρισµα ηλεκτρολογικού υλικού στον ηλεκτρικό πίνακα
¾ Συσκευασία ηλεκτρικού πίνακα
¾ Παράδοση ηλεκτρικού πίνακα
Τις παραπάνω εργασίες διευκολύνει ιδιαίτερα η διαµόρφωση των εγκαταστάσεων
της επιχείρησης οι οποία αποτελείται από τα ακόλουθα επιµέρους τµήµατα:
9 Μηχανουργείο
9 Φούρνος Βαφής
9 Χώρος µονταρίσµατος πινάκων
9 Αποθήκη – Συσκευαστήριο
9 Γραφεία
Οι κυριότερες ειδικότητες που απασχολεί η εταιρία είναι:
9 Τεχνίτες, χειριστές εργαλειοµηχανών
9 Βαφείς
9 Ηλεκτρολόγο
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9 Ηλεκτρολόγοι, γνώστες αυτοµατισµών
9 Υπάλληλοι αποθήκης
9 Υπάλληλοι γραφείου
9 Οδηγοί
9 Άλλες ειδικότητες όπως λογιστές, µηχανικοί κ.λ.π.
Την ανώτατη διοίκηση της εταιρίας αποτελούν δύο άτοµα που είναι και οι
ιδιοκτήτες της ενώ κάθε τµήµα της παραγωγής έχει και έναν ή δύο το πολύ
προϊστάµενους που είναι υπεύθυνοι για τις λειτουργίες του αντίστοιχου τµήµατος και
έρχονται σε επαφή µε την ανώτατη διοίκηση.
4.5.2. Η µεθοδολογία Σταδίου – Πύλης
Η εταιρία CRELI E.Π.Ε. είναι µία µικροµεσαία ελληνική επιχείρηση που θα
διευκολυνόταν σε µεγάλο βαθµό από την εφαρµογή της µεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης
λόγω του ότι παράγει ένα προϊόν το οποίο µπορεί να είναι τυποποιηµένο αλλά επειδή
αναλαµβάνει πολλών ειδών κατασκευές πολύ συχνά τα προϊόντα της τροποποιούνται
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις, τις ανάγκες ή τις προδιαγραφές των πελατών της. Ακόµα,
στο εµπορικό τµήµα της εταιρίας δηλαδή στην ανώνυµη εµπορική εταιρία «Αφοί
ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΑΕΒΕΕ» τα τελευταία τρία χρόνια εργάζεται µία οµάδα ατόµων τα οποία
µελετούν την εισαγωγή ηλεκτρολογικού υλικού από χώρες κυρίως ανατολικές δίνοντας
έµφαση στο χαµηλό κόστος σε συνδυασµό µε την υψηλή ποιότητα και µε τις
απαιτούµενες προδιαγραφές της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό γίνεται µε
συνεχή έρευνα µέσω διαδικτύου και µε παρακολούθηση διεθνών εκθέσεων
ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού.
Συγκεκριµένα τους τελευταίους µήνες η εταιρία αποφάσισε την προσθήκη ενός
νέου προϊόντος στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της. Η ιδέα προέκυψε από την ανάγκη
να µετατραπεί ο ηλεκτρικός πίνακας, ένα καθαρά βιοµηχανικό προϊόν σε εµπορικό και
να βελτιωθεί η εµφάνισή του στην περίπτωση που προορίζεται για να εγκατασταθεί σε
κατοικίες ή εµπορικά καταστήµατα.
Αποφασίστηκε λοιπόν να αλλάξει το πλαίσιο του ηλεκτρικού πίνακα και
συγκεκριµένα η πόρτα που τον καλύπτει. Μέχρι τώρα οι η πόρτα των ηλεκτρικών
πινάκων ήταν ένα µεταλλικό πλαίσιο µε τζάµι που ανοιγόκλεινε µε ένα µικρό πόµολο. Η
εταιρεία αποφάσισε να αντικατασταθεί από µία κορνίζα η οποία στην πιο σύνθετη
περίπτωση θα έχει ξύλινο πλαίσιο ή µεταλλικό στο στυλ των κορνιζών που όλοι
γνωρίζουµε. Το πόµολο που ανοιγοκλείνει το πορτάκι του ηλεκτρικού πίνακα θα
αντικατασταθεί από έναν εσωτερικό µαγνήτη ο οποίος δεν φαίνεται καθόλου εξωτερικά
και πλέον ο πίνακας θα ανοίγει µε µικρή πίεση στην κορνίζα στο σηµείο ακριβώς που θα
βρίσκεται εσωτερικά το µαγνητικό κούµπωµα.
Προτάθηκε στην εταιρεία η εισαγωγή του νέου αυτού προϊόντος να γίνει µε
εφαρµογή της µεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης. Κρίθηκε όµως αδύνατο να συµβεί αυτό
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καθώς η παραγωγή του νέου προϊόντος δεν µπορούσε να περιµένει και η σωστή,
αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη εφαρµογή της διαδικασίας Σταδίου – Πύλης απαιτεί
πολύ περισσότερο χρόνο και προεργασία. Επιπλέον για την εφαρµογή της εν λόγω
µεθοδολογίας απαιτείται η πρόσληψη επιπλέον ανθρώπινου δυναµικού που θα είναι σε
θέση και θα έχει την απαιτούµενη εµπειρία για να εφαρµόσει τη διαδικασία Σταδίου –
Πύλης.
∆ίνεται έτσι η ευκαιρία να γίνουν προτάσεις για την προεργασία που χρειάζεται
να γίνει σε µία µικροµεσαία ελληνική βιοµηχανία προκειµένου να εφαρµοστεί τελικά η
µεθοδολογία της διαδικασίας Σταδίου – Πύλης.
Παρατηρούµε τελικά ότι το πρώτο στάδιο σχεδιασµού της διαδικασίας Σταδίου –
Πύλης είναι και το πιο σηµαντικό αλλά και το πιο δύσκολο και χρονοβόρο όσον αφορά
την υλοποίησή του, καθώς και αυτό που έγινε εµπόδιο στην εφαρµογή της µεθοδολογίας.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προβλήµατα που συναντήσαµε στην
αναφερόµενη εταιρία τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα συναντούσαµε σε οποιαδήποτε
εταιρία επιχειρούσαµε να εφαρµόσουµε τη µεθοδολογία Σταδίου – Πύλης, καθώς η
CRELI E.Π.Ε. είναι µία αντιπροσωπευτική µικροµεσαία επιχείρηση ενώ θα µπορούσε να
ειπωθεί ότι είναι και από τις καλές ελληνικές µικροµεσαίες βιοµηχανίες, αφού έχει ένα
σεβαστό σε διάρκεια ιστορικό στην αγορά και είναι από τις επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να µη µένουν πίσω.
¾ Οργάνωση
Η µεγαλύτερη αδυναµία της επιχείρησης CRELI E.Π.Ε. εντοπίζεται στην
οργάνωση και συγκεκριµένα στις αρµοδιότητες της ανώτατης διοίκησης. Η ανώτατη
διοίκηση της επιχείρησης αποτελείται από δύο άτοµα τα οποία είναι και οι ιδιοκτήτες
της επιχείρησης. Καθ’ ότι όµως πρόκειται για µικροµεσαία επιχείρηση και µάλιστα
οικογενειακή, οι αρµοδιότητές τους δεν είναι σαφώς ορισµένες ενώ θα έλεγε κανείς
ότι δεν είναι όσο περιορισµένες θα έπρεπε. Αντί να περιορίζονται στην απλή
επίβλεψη των λειτουργιών της εταιρίας και µόνο σε αυτήν, οι αρµοδιότητές τους
είναι οι παρακάτω:
9 Με εξειδίκευση στα µηχανολογικά και στα ηλεκτρολογικά αντίστοιχα το
κάθε µέλος της ανώτατης διοίκησης, είναι τα άτοµα που ελέγχουν την
παραγωγή στις αντίστοιχες φάσεις της και που αποφασίζουν για τυχόν
αλλαγές στον τρόπο παραγωγής της επιχείρησης.
9 Έρχονται σε επαφή µε τους σηµαντικούς προµηθευτές της εταιρίας.
9 Έρχονται σε επαφή µε πελάτες, κυρίως όταν πρόκειται για µεγάλα έργα ή
για έργα που απαιτείται δύσκολη έκδοση προσφοράς (π.χ. δηµόσια έργα
που για να αναλάβουν περνάνε διαγωνισµό).
9 Αποφασίζουν για προσλήψεις, απολύσεις ή αυξήσεις και οικονοµικά
µπόνους στους µισθούς των υπαλλήλων της εταιρίας.
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9 Αποφασίζουν για επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στον εξοπλισµό ή τις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
9 Είναι αυτοί που κάποιες φορές χρειάζεται να λείψουν από την επιχείρηση
για να πραγµατοποιήσουν µεγάλες συµφωνίες µε ανθρώπους του
εξωτερικού.
9 Έχουν και κάποιες λοιπές υποχρεώσεις ως µοναδικοί και κύριοι
εκπρόσωποι της εταιρίας όπως η συµµετοχή σε εκδηλώσεις µεγάλων
εταιριών και σε εκδηλώσεις σωµατείων (π.χ. σωµατείο πινακάδων
Ελλάδος), ή η επίσκεψη σε διεθνείς και όχι µόνο εκθέσεις.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφώς αντιληπτό πως οι υποχρεώσεις της
ανώτατης διοίκησης είναι πολύ περισσότερες από αυτές που θα έπρεπε.
Επιπλέον σε περίπτωση εφαρµογής της µεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης θα
έπρεπε να παρακολουθούν συνεχώς την εφαρµογή, λειτουργία και
απόδοση της διαδικασίας, πράγµα που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα
έφερναν εις πέρας µε επιτυχία λόγω του φόρτου εργασίας τους. Τα
παραπάνω προβλήµατα προέρχονται από τη φύση της επιχείρησης. Σε µία
µικροµεσαία επιχείρηση η επιτυχία εξαρτάται άµεσα από την προσωπική
επαφή της ανώτατης διοίκησης µε τους προµηθευτές, τους πελάτες, ακόµα
και µε το προσωπικό.
¾ Έλλειψη διαθέσιµων πόρων
Η εφαρµογή της διαδικασίας απαιτεί την πρόσληψη προσωπικού µε εµπειρία στη
µεθοδολογία Σταδίου – Πύλης, ή τουλάχιστον σε µεθοδολογίες ανάπτυξης νέων
προϊόντων.
Επιπλέον για την εφαρµογή µιας τέτοιας επιχείρησης απαιτείται ο εξοπλισµός της
µε κατάλληλο λογισµικό αφού είναι πλήρως κατανοητό πως η διαδικασία Σταδίου –
Πύλης ευνοείται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την ύπαρξη κατάλληλων αρχείων (ένα
από τα πλεονεκτήµατά της είναι η αποφυγή των λαθών του παρελθόντος το οποίο
αναιρείται χωρίς τη φύλαξη αρχείων ).
Τα παραπάνω προϋποθέτουν σηµαντικά έξοδα για την εταιρία, τα οποία σε κάθε
περίπτωση θα προτιµούσε να διαθέσει στην εξέλιξη των συστηµάτων παραγωγής που
χρησιµοποιεί καθώς πρόκειται για µία κατασκευαστική κατά κύριο λόγο επιχείρηση.
¾ Μη συστηµατική πρόταση ιδεών για νέα προϊόντα
Στις µικροµεσαίες βιοµηχανίες η απόφαση για έλεγχο ιδέας νέου προϊόντος
γίνεται µόνο όταν υπάρχει πίεση από τον ανταγωνισµό της αγοράς, σε αντίθεση µε
τις µεγάλες βιοµηχανίες όπου υπάρχει οργανωµένο ξεχωριστό τµήµα το οποίο
ασχολείται αποκλειστικά µε τον έλεγχο ιδεών για νέα προϊόντα. Τις περισσότερες
φορές αυτές οι ιδέες µπορεί να είναι και εκατοντάδες ανά τακτά χρονικά διαστήµατα
καθώς οι εταιρίες κάνουν προσφορές για ιδέες που θα οδηγήσουν σε επιτυχηµένα
προϊόντα. Έτσι οι ιδέες µπορεί να προέρχονται είτε από εργαζόµενους στις εταιρίες
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(µηχανικούς ή απλούς υπαλλήλους) είτε ακόµα και από άτοµα που δεν είχαν καµία
επαφή µε την εταιρία αλλά η τελευταία τους έδωσε κίνητρο (συνήθως οικονοµικό
κέρδος).
¾ Ανυπαρξία οργανωµένου τµήµατος Μάρκετινγκ
Στις ελληνικές µικροµεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις που ασχολούνται
κυρίως χονδρικά µε το εµπόριο, το τµήµα µάρκετινγκ είναι στην καλύτερη
περίπτωση όχι καλά οργανωµένο και στη χειρότερη ανύπαρκτο. Οι επιχειρήσεις
αυτού του τύπου βασίζουν την επιτυχία τους στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων
τους και στις καλές τιµές. Όσο για το όνοµα της επιχείρησης στην αγορά, ειδικά στην
περίπτωση της ελληνικής αγοράς, η προσωπική επαφή και το µικρό εύρος της αγοράς
είναι αυτό που κάνει γνωστή µια τέτοια επιχείρηση «από στόµα σε στόµα».
¾ Έλλειψη ανθρώπων µε εµπειρία στη µεθοδολογία Σταδίου – Πύλης
Για να πειστεί µια µικροµεσαία επιχείρηση να εφαρµόσει τη µεθοδολογία
Σταδίου – Πύλης, πράγµα που συνεπάγεται χρήµα, χρόνο και πολλή έρευνα
απαιτούνται άτοµα µε εµπειρία στην εφαρµογή της αντίστοιχης µεθοδολογίας.
∆υστυχώς η ελληνική αγορά στερείται τέτοιων ανθρώπων ενώ ακόµα και αυτοί που
θα µπορούσαν να συµβάλλουν, εργάζονται για µεγάλες επιχειρήσεις και είναι πολύ
σπάνιο έως απίθανο να «περάσουν » από µια µικροµεσαία ελληνική βιοµηχανία.
¾ ∆υσκολία πίστης στην επιτυχία της διαδικασίας Σταδίου – Πύλης
Από όλα τα παραπάνω είναι κατανοητό πόσο δύσκολο είναι να πειστεί και να
πιστέψει η ανώτατη διοίκηση µιας µικροµεσαίας ελληνικής επιχείρησης ότι η
εφαρµογή µιας διαδικασίας θα της εξασφαλίσει υψηλή αξία του χαρτοφυλακίου των
προϊόντων της, που είναι το δυνατότερο όπλο για επιτυχή επιβίωση σε µία έντονα
ανταγωνιστική και διεθνοποιηµένη πια αγορά. ∆εδοµένου δε ότι η πίστη της
ανώτατης διοίκησης στη διαδικασία αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για
αποτελεσµατική εφαρµογή της διαδικασίας οι πιθανότητες απόφασης εφαρµογής της
διαδικασίας µειώνονται σηµαντικά.

4.5.3. Συµπεράσµατα για την εταιρία CRELI Ε.Π.Ε.
Η επιχείρηση CRELI E.Π.Ε. για να εφαρµόσει επιτυχώς τη µεθοδολογία Σταδίου
– Πύλης πρέπει πριν ακόµα το πρώτο στάδιο σχεδιασµού της µεθοδολογίας να
ολοκληρώσει τις ακόλουθες ενέργειες:
9 Πλήρης αναδιοργάνωση της διοίκησης της επιχείρησης και σαφής
διαχωρισµός των καθηκόντων του κάθε µέλους της επιχείρησης, ιδιαίτερα
των µελών της ανώτατης διοίκησης.
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9 Πρόσληψη έµπειρων ατόµων τα οποία θα εµπνεύσουν απόλυτη
εµπιστοσύνη στα µέλη της ανώτατης διοίκησης ώστε να τους αναθέσουν
κάποιες από τις αρµοδιότητές τους.
9 Εκπαίδευση των υπαλλήλων και ειδικά των προϊσταµένων των επί µέρους
τµηµάτων της παραγωγής σχετικά µε νέες µεθόδους λήψης αποφάσεων.
Οι προϊστάµενοι των επί µέρους τµηµάτων της παραγωγής είναι
εξειδικευµένοι και έµπειροι µηχανικοί και ηλεκτρολόγοι οι οποίοι
υστερούν σε γνώσεις τεχνικών και µεθοδολογιών οργάνωσης. Με την
εµπειρία τους όµως και µε την πίστη τους ότι θα συµβάλλουν στην
πρόοδο και ανάπτυξη της επιχείρησης εύκολα θα εκπαιδευτούν και θα
αποφέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα στην εταιρία. Πιθανόν σε αυτό να
βοηθούσε και η πρόσληψη σε θέση βοηθού προϊσταµένου κάποιων
µηχανικών µε διοικητικές γνώσεις.
9 Πίστη του ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης ότι η σωστή παραγωγή
δεν είναι αυτή που παράγει απλά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών αλλά
αυτή που είναι και σε θέση να συνεργαστεί και να εξυπηρετήσει στόχους
και άλλων επιστηµών όπως του µάρκετινγκ, της εργονοµίας, του
εµπορικού τµήµατος και της οργανωµένης διοίκησης.
9 Πίστη του ανθρώπινου δυναµικού πως η µεθοδευµένη εργασία και η
χρήση σύγχρονων µεθόδων παραγωγής αλλά και διοίκησης και λήψης
αποφάσεων όχι µόνο βοηθά στην πρόοδο της επιχείρησης αλλά βοηθά και
τους εργαζόµενούς της να δουλέψουν πιο αποδοτικά και δηµιουργικά,
πράγµα που συνεπάγεται και οικονοµικό κέρδος των εργαζοµένων αλλά
και εξοικονόµηση χρόνου.
9 Κίνητρο από την επιχείρηση προς τους εργαζόµενους που θα δείξουν
προθυµία να εκπαιδευτούν το οποίο µπορεί να είναι οικονοµικό ή µια
υπόσχεση αναβάθµισης της θέσης τους στην επιχείρηση.
9 Συστηµατική µελέτη της αγοράς και των κινήσεων των ανταγωνιστών
έτσι ώστε η επιχείρηση να µην ακολουθεί απλά τις εξελίξεις αλλά να είναι
και σε θέση να τις προλαβαίνει και να τις διαµορφώνει.
9 Απόκτηση υψηλών στόχων και οράµατος. Η στρατηγική της εταιρίας
πρέπει να έχει σκοπό της την µακροπρόθεσµη επιτυχία της επιχείρησης
και όχι το προσωρινό κέρδος.
9 Πίστη ότι µια ελληνική µικροµεσαία βιοµηχανία είναι σε θέση να
συµµετέχει ενεργά στην παγκοσµιοποιηµένη αγορά.
9 Υιοθέτηση της απόψεως ότι ο πελάτης πρέπει να εξυπηρετείται αλλά ποτέ
σε βάρος της προόδου της επιχείρησης. Ο πελάτης πάντα θα θέλει να
εξυπηρετηθεί από τα µέλη της ανώτατης διοίκησης αλλά µε την
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πρόσληψη ικανών υπαλλήλων γι’ αυτό το σκοπό, αυτή η απαίτηση θα
µπορεί να εξυπηρετηθεί συνδυάζοντας την σωστή οργάνωση της
επιχείρησης.
9 Καθορισµός µιας οµάδας η οποία θα συλλέγει ιδέες για νέα προϊόντα και
θα ασχολείται µε τη συστηµατική µελέτη αυτών των ιδεών. Τα µέλη
αυτής της οµάδας θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχωρίζουν και να
κατατάσσουν αυτές τις ιδέες και µόνο πριν παρθούν οι τελικές αποφάσεις
για τα έργα που αξίζουν να µελετηθούν περαιτέρω θα έρχονται σε επαφή
µε τα µέλη της ανώτατης διοίκησης και µε τους προϊσταµένους της
επιχείρησης.
Οι παραπάνω ενέργειες απορρέουν από τα συνήθη προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν
οι ελληνικές µικροµεσαίες βιοµηχανίες και ιδιαίτερα οι
κατασκευαστικές. Για την εφαρµογή της διαδικασίας Σταδίου – Πύλης σε
οποιαδήποτε επιχείρηση παρόµοιας φύσεως προαπαιτείται η ολοκλήρωση των
ανωτέρω ενεργειών. Στη συνέχεια το πρώτο στάδιο σχεδιασµού της µεθοδολογίας
Σταδίου – Πύλης θα είναι εύκολο, γρήγορο και αποτελεσµατικό στη λειτουργία
του. Όσο για το δεύτερο στάδιο τις περισσότερες φορές οι επιχειρήσεις που
εισάγουν νέα προϊόντα προς ανάπτυξη το ακολουθούν εν αγνοία τους ενώ το
τρίτο αποτελεί αποτέλεσµα των δύο πρώτων σταδίων.
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5. Συµπεράσµατα
Οι µικροµεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις αποτελούν µια ειδική κατηγορία
επιχειρήσεων. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες
δηµιουργήθηκαν από µεµονωµένα άτοµα και ξεκίνησαν ως οικοτεχνίες. Σήµερα η
πλειοψηφία τους είναι επιχειρήσεις που βρίσκονται στα χέρια της γενιάς που τις ίδρυσαν
ή της δεύτερης γενιάς ή το πολύ µέχρι της τρίτης γενιάς. ∆ιοικούνται από ανθρώπους µε
όραµα, συχνά αυτοδηµιούργητους. ∆εν είναι δύσκολο αυτοί οι άνθρωποι να πειστούν για
τη σηµασία της χρήσης σύγχρονων µεθόδων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται
για ανθρώπους που άρπαξαν την ευκαιρία όταν τους δόθηκε, που νοιάζονται για τα έργα
που έφτιαξαν µε κόπους ζωής και που είναι σε θέση να αντιληφθούν την αλλαγή των
συνθηκών και των απαιτήσεων της αγοράς.
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις απευθύνονται σε συγκεκριµένες αγορές αλλά έχουν
ένα µεγάλο πλεονέκτηµα, την ευελιξία.
Η ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελεί το δυνατότερο όπλο για την επιτυχή και
µακροπρόθεσµη επιτυχία αυτών των εταιριών σε µία εποχή όπου οι εξελίξεις τρέχουν και
ο ανταγωνισµός της παγκόσµιας αγοράς πιέζει ασφυκτικά.
Με την ανάπτυξη νέων προϊόντων εξασφαλίζεται η αύξηση της αξίας του
χαρτοφυλακίου των προϊόντων της επιχείρησης και κατ’ επέκταση το ανταγωνιστικό
τους πλεονέκτηµα.
Η εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων είναι µια διαδικασία που κοστίζει χρόνο και
χρήµα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Οι παράγοντες στους οποίους σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να µη δίνεται
έµφαση είναι η ταχύτητα και η εκτέλεση των σωστών έργων µε το σωστό τρόπο.
Ο σωστός καθορισµός του στόχου της αγοράς, η δυναµική και η ελκυστικότητά
της καθώς και η καινοτοµία των προς ανάπτυξη προϊόντων αυξάνει σηµαντικά τις
πιθανότητες επιτυχίας.
Ο σωστός σχεδιασµός και η εκτέλεση εισαγωγής του τελικού προϊόντος στην
αγορά ολοκληρώνουν την επιτυχία του.
Η διαδικασία Σταδίου – Πύλης βοηθά τις εταιρίες για τη βέλτιστη λήψη
αποφάσεων σχετικά µε τα προς ανάπτυξη νέα προϊόντα, για την πιο γρήγορη και
ποιοτική ανάπτυξή τους, συνδυάζοντας την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων αποτυχίας
και την µεγιστοποίηση της χρηµατοοικονοµικής τους απόδοσης.
Η ευελιξία της µεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης είναι και το µεγάλο της
πλεονέκτηµα, στην περίπτωση βέβαια που ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της
διαδικασίας γίνεται σωστά από τις επιχειρήσεις.
Η ευελιξία της διαδικασίας είναι και αυτή που επιτρέπει την εφαρµογή της από
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι
περιορισµοί λόγω των λίγων διαθέσιµων πόρων.
Η υλοποίηση της διαδικασίας είναι εφικτή και ο στόχος της επιτυχίας των
προϊόντων εκπληρώνεται µε την προϋπόθεση ότι η διοίκηση είναι πεπεισµένη για τη
λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας, την υποστηρίζει και
συµµετέχει ενεργά σε αυτήν.
Μία εύκολη λύση για την εφαρµογή της µεθοδολογίας Σταδίου – Πύλης στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι η εφαρµογή της διαδικασίας µε µία µόνο πύλη όπου θα
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ελέγχεται η καταλληλότητα του έργου και στην πιο σύνθετη µορφή θα γίνεται µία µικρή
έρευνα µε επαφή µε τους πελάτες της επιχείρησης και µία χοντρική χρηµατοοικονοµική
ανάλυση. Αυτού του είδους η εφαρµογή της διαδικασίας δεν θα προσφέρει µεν τις
υψηλότερες πιθανότητες επιτυχίας των έργων αλλά σίγουρα οι πιθανότητες επιτυχίας θα
είναι πολύ καλύτερες από την περίπτωση που το έργο δεν εξετάζεται καθόλου πριν
προχωρήσει στην παραγωγή. Επιπλέον οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα µπορούσαν να
υποφέρουν τα έξοδα για µια τέτοια εφαρµογή της µεθοδολογίας ενώ η πρόσληψη νέου
ανθρώπινου δυναµικού δεν θα ήταν απαραίτητη.
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