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Έργο ειζαγωγής ζσζηήμαηος διατείριζης και αρτειοθέηηζης Εγγράθων 

 

Τα βαζηθά ζηάδηα πινπνίεζεο ελόο ηέηνηνπ έξγνπ είλαη ηα εμήο 

 

Αρτική ανάλσζη  

Σε απηό ην ζηάδην γίλεηαη αλάιπζε θαη θαηαγξαθή ησλ (βξαρππξόζεζκσλ θαη 

καθξνπξόζεζκσλ) αλαγθώλ  ελόο νξγαληζκνύ. Οξηνζεηνύληαη ηα απηόλνκα ηκήκαηα 

εζσηεξηθά ηνπ νξγαληζκνύ,  όπνπ ζα κπνξεί αξγόηεξα λα γίλεη ηκεκαηηθά επηκέξνπο 

αλάιπζε θαη πινπνίεζε έξγνπ (απηόλνκα έξγα) θαη θαζνξηζκόο ησλ εγγξάθσλ πνπ 

αληαιιάζνπλ ηα ηκήκαηα  

Επίζεο, βάζε ησλ αλαγθώλ, ζα κπνξνύλ λα θαηαγξαθνύλ θαη νη βαζηθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξεί ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη 

αξρεηνζέηεζεο πνπ ζα επηιέμνπκε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ιύζεο. Θα εθηηκεζεί επίζεο 

ην θόζηνο πξνκήζεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο θαη αξρεηνζέηεζεο. 

Πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη ην ζύζηεκα πνπ ζα επηιέμνπκε πξννξίδεηαη λα είλαη  

θεληξηθό ζύζηεκα γηα όια ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ. Η κε ύπαξμε θεληξηθνύ 

ζπζηεκάηνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα κεγάιν ιεηηνπξγηθό θαη δηαρεηξηζηηθό θόζηνο θαη 

κε ζσζηή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ.  

Η Αλάιπζε πξέπεη λα αλαηεζεί, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλε εξγαζία, ζε 

εηαηξείεο κε γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αθόκα θαιύηεξα ζε εηαηξείεο πνπ έρνπλ 

πείξα θαη δπλαηόηεηα νη ίδηεο  θαη πινπνίεζεο ηέηνησλ έξγσλ θαη όρη γεληθά ζε  

εηαηξείεο ζπκβνύισλ.  Γηα ηελ επηκέξνπο αλάιπζε, γηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα, 

πξέπεη λα πξνηηκεζεί  ε Εηαηξεία πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη θαη ην αληίζηνηρν 

έξγν. 

Επίζεο ζα θαζνξηζηεί ε ζεηξά πινπνίεζεο ησλ απηόλνκσλ έξγσλ θαη ν απαξαίηεηνο 

ηερληθόο εμνπιηζκόο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην θεληξηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη 

αξρεηνζέηεζεο.    

 

 

 

 

Επιμέροσς Ανάλσζη 

Σε απηό ην ζηάδην γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ ηκήκαηνο, 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ θαη νξηζκόο ησλ επηζπκεηώλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο 

βάζε ησλ νπνίσλ ζα δεκηνπξγεζνύλ νη ειεθηξνληθνί θάθεινη. Καζνξηζκόο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη επηπέδσλ αζθαιείαο ησλ εγγξάθσλ, θαζνξηζκόο ηνπ βέιηηζηνπ 

ηξόπνπ ηξνθνδνζίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο κε πιεξνθνξίεο - έγγξαθα.  

Απόθαζε γηα ηνλ όγθν ηνπ παιαηνύ αξρείνπ ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα πξέπεη λα εηζαρζεί 
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ζην ζύζηεκα. Εθηίκεζε ηνπ Κόζηνπο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ γηα ην απηόλνκν ηκήκα 

θαζώο επίζεο θαη ην θόζηνο ςεθηνπνίεζεο ηνπ παιαηνύ αξρείνπ.   

Με ηελ επηκέξνπο αλάιπζε είλαη δπλαηόλ θαη ν νξηζκόο ηνπ αθξηβνύο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Σηελ επηκέξνπο αλάιπζε ζα πξέπεη 

επίζεο λα ιάβνπκε ππόςε πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζεη ην θάζε ηκήκα κε άιια 

ηκήκαηα, νπόηε  λα κπνξνύκε θα θαζνξίζνπκε ζπζρεηίζεηο πιεξνθνξηώλ πνπ 

πεξηέρνπλ νη ειεθηξνληθνί θάθεινη. 

  

Υλοποίηζη 

Υινπνίεζε  έξγνπ δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνύ αξρείνπ, βάζε ηεο 

επηκέξνπο αλάιπζεο. Υινπνίεζε έξγνπ ςεθηνπνίεζεο παιαηνύ αξρείνπ. 

 

Δοκιμαζηική λειηοσργία 

Δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ιύζεο θαη  έιεγρνο βάζε ησλ πξνδηαγξαθώλ.  

 Επηδηόξζσζε ιαζώλ. 

 

Παραγωγική λειηοσργία 

Παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ιύζεο θαη  αλαιπηηθή πξσηνθόιιεζε ιεηηνπξγίαο πξνζσξηλά 

γηα ζπγθεθξηκέλν κόλν δηάζηεκα θαη επηδηόξζσζε ιαζώλ. 

 

Τν κεγαιύηεξν ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο θαη 

αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ είλαη ε ηξνθνδνζία ηνπ κε πιεξνθνξίεο. όιε δειαδή ε 

εξγαζία θαηά ηελ νπνία  ςεθηνπνηείηαη , ραξαθηεξίδεηαη, ειέγρεηαη θαη εηζάγεηαη έλα 

έγγξαθν ζε έλαλ ειεθηξνληθό θάθειν. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν θαη γηα ηνλ ιόγν 

πνηόηεηαο ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ελδείθλπληαη  δεκηνπξγία θεληξηθώλ 

θόκβσλ ηξνθνδνζίαο, ηκήκαηα δειαδή πνπ ζα αζρνινύληαη κε ηελ ςεθηνπνίεζε θαη 

ραξαθηεξηζκό ησλ πξνο ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ. 

Πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη κε ηελ πινπνίεζε ελόο ηέηνηνπ έξγνπ δελ πινπνηνύκε 

θαηαξρήλ  ειεθηξνληθέο ξνέο εξγαζίαο, αιιά όιε ηελ ππνδνκή πάλσ ζηελ νπνία ζα 

κπνξνύλ λα ζηεζνύλ εύθνια, γξήγνξα, αλεμάξηεηα  θαη λα ηξνθνδνηνύληαη 

ειεθηξνληθέο ξνέο δηαδηθαζηώλ (Workflow) θαζώο θαη άιιεο ειεθηξνληθέο ιύζεηο 

(ειεθηξνληθό πξσηόθνιιν θ.α.). Επίζεο έρνληαο ηέηνηα ππνδνκή κπνξνύκε εύθνια 

λα πξνζαξκνζηνύκε ζε αλαγθαζηηθέο αιιαγέο π.ρ. κε ηελ αιιαγή ελόο λόκνπ ή κε 

ηελ αιιαγή κίαο δηαδηθαζίαο. Θα  έρνπκε δειαδή δεκηνπξγήζεη κία επέιηθηε θαη 

νηθνλνκηθή δηνίθεζε, όπνπ ζα έρνπκε θαηαθέξεη λα εξγάδεηαη ν ππάιιεινο πην άλεηα 

πην μεθνύξαζηα  πην παξαγσγηθά  θαη παξάιιεια  λα εμππεξεηείηαη ν  πειάηεο-

πνιίηεο θαιύηεξα.  

 

 

Με εθηίκεζε 

Μηράιεο Μπηηθίδεο  
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