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Document Management (DMS) as Service 
 

 
 
Τα ηειεπηαία ρξφληα  γίλνληαη πνιιέο αλαθνξέο ζε ππεξεζίεο  Outsourcing θαη ζε επίπεδν ιχζεσλ ινγηζκηθψλ.  Ο 

Εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο αλαθέξνληαη ζαλ  ASP (Applikation Service Provider) θαη  ζαλ SaaS 

(Software as Service). Υπάξρνπλ  δηαθνξέο κεηαμχ ASP θαη SaaS αιιά δελ είλαη αληηθείκελν ηνπ παξφληνο. 

Πεξηζζφηεξν ζέινπκε λα αλαδείμνπκε ηελ ινγηθή θαη ηελ ζσζηή  πξνεξγαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαλείο γηα 

λα απνθαζίζεη  ηελ πξνκήζεηα ηέηνησλ ππεξεζηψλ γηα ηνκείο ηεο Εηαηξείαο ηνπ. 

 

Καηαξρήλ ην λα πξνρσξήζεη κία Εηαηξεία ζε ηέηνην είδνο ιχζεσλ απνηειεί  πξσηίζησο κία ζηξαηεγηθή απφθαζε 

ηεο δηνίθεζεο  θαη πξέπεη λα είλαη απηή ε απφθαζε απνηέιεζκα  ζνβαξήο έξεπλαο, φρη αξρηθά ηνπ θφζηνπο αιιά  
ηεο δηαβάζκηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

ππεξεζηψλ.  Απηφ γηαηί  κε κία ηέηνηα απφθαζε πιεξνθνξίεο  θαη έγγξαθα ηεο εηαηξείαο ζα αξρεηνζεηνχληαη θαη ζα 

δηαρεηξίδνληαη απφ ινγηζκηθά ηξίησλ θαη εθηφο ηεο Εηαηξείαο. Πξέπεη επίζεο κε ηελ δηαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

λα εμεηαζζεί θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ή ηηο δηαδηθαζίεο ζε θάζε Κξάηνο. Παξαπέξα  

λα εμεηαζζνχλ νη εγγπήζεηο ησλ Εηαηξεηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηέηνηεο ιχζεηο ζε ζρέζε πάιη κε ην λνκηθφ θαζεζηψο 

ηνπ Κξάηνπο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. 

 

Σην εμσηεξηθφ πξνσζνχληαη ηέηνηεο ιχζεηο θαηαξρήλ κε ηελ ινγηθή φηη γηα εξγαζίεο πνπ δελ απνηεινχλ 

επηρεηξεκαηηθφ αληηθείκελν κίαο εηαηξείαο θαη εθφζνλ έρνπλ λα θάλνπλ νη εξγαζίεο απηέο κε δηαρείξηζε 

πιεξνθνξηψλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο δηαβάζκηζεο , ηφηε κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ απηέο ζε ηξίηεο εηαηξείεο θαη λα 

παξαιακβάλεηαη ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζαλ ππεξεζίεο απφ απηέο ηηο εηαηξείεο ή ζε άιιεο πεξηπηψζεηο  
πιήξεο ελνηθίαζε κίαο εθαξκνγήο νπφηε εμαιείθεηαη ην θφζηνο γηα αδεηνδνηήζεηο θαη αγνξέο ινγηζκηθψλ πνπ 

πνιιέο θνξέο δελ είλαη θαη κηθξφ. 

 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηθέληξσζε κίαο εηαηξείαο θαζαξά ζην επηρεηξεκαηηθφ ηεο αληηθείκελν θαη 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαζψο επίζεο θαη  ζηελ γξήγνξε θαη θαζαξή  θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, 

φπσο θαη θαηά πεξίπησζε ζηελ κείσζε ησλ  ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο.  

Απηφ έρεη αληηθείκελν ζην εμσηεξηθφ, ζε νξγαλσκέλα θξάηε φπνπ νη εηαηξείεο    έρνπλ δηαβαζκίζεη ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη έρνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη 

ππνδνκψλ.  Επίζεο  ππάξρεη πιήξεο λνκηθφ θαζεζηψο πνπ εμαζθαιίζεη ηηο εηαηξείεο  πνπ ζέινπλ ηέηνηεο ιχζεηο 

θαζψο επίζεο θαη ηηο εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ απηέο ηηο ιχζεηο.  Οη Εηαηξείεο έρνληαο θαηαγξάςεη θαη 

θνζηνινγήζεη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ θαη λα ζπγθξίλνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ ηη είδνπο ππεξεζίεο ζα 

δεηήζνπλ απφ ηελ αγνξά. Η πνην ζπλεζηζκέλε ππεξεζία πνπ πνπ πξνζθέξεηαη ζην ηνκέα DMS  είλαη ε δηαδηθαζία 
καδηθήο ςεθηνπνίεζεο/ηεθκεξίσζεο εγγξάθσλ θαη απηή πιήξεο Outsourcing.  

 

Φσξίο λα έρεη γίλεη δηαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ρσξίο θαζαξφ λνκηθφ θαζεζηψο, είλαη ξηςνθίλδπλν  κία 

εηαηξεία λα πξνρσξήζεη ζε ηέηνηεο ιχζεηο.  Επίζεο δελ έρεη θαη ην κέηξν ζχγθξηζεο εμφδσλ.  Δηφηη ζα ήηαλ αηφπεκα 

λα γίλεη ζχγθξηζε εμφδσλ   κίαο εζσηεξηθά αλνξγάλσηεο θαηάζηαζεο κε κία θαηάζηαζε φπνπ νη ππεξεζίεο ζα 

ελνηθηάδνληαη απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Επίζεο κεηάβαζε απφ κία αλνξγάλσηε θαηάζηαζε ζε αγνξά ηέηνηνπ 

είδνπο ππεξεζηψλ ζα  ζήκαηλε θαη πιήξε εμάξηεζε απφ Τξίηνπο.  Τα θφζηε γηα κία ιχζε δελ πξέπεη λα 
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ππνινγίδνληαη ζαλ απφιπην λνχκεξν, αιιά πάληα ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο ιχζεο θαη 

ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη κία ιχζε . 

Επίζεο δελ ελδείθλπληαη φιεο νη εθαξκνγέο λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ππεξεζίεο π.ρ. SaaS.  Θα πξέπεη λα είλαη 

εθαξκνγέο πνπ εχθνια κπνξνχλ λα ηππνπνηεζνχλ, φπσο επίζεο λα κελ απαηηνχλ πάξα πνιιέο πξνζαξκνγέο, θαζψο 
θαη κεγάιε ελζσκάησζε ζε άιια ζπζηήκαηα ηνπ πειάηε. Γηα απηφ ηνλ ιφγν θαη νη πξψηεο πξνζθνξέο SaaS είραλ λα 

θάλνπλ κε ιχζεηο CRM. 

 

Δειαδή δελ πξέπεη λα δεη θαλείο απηέο ηηο ππεξεζίεο ζαλ δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα ιεηηνπξγεί ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα νξγαλσζεί.  Καηά αξρήλ δελ ζα ππάξρεη ην πξαγκαηηθφ κέηξν ζχγθξηζεο θαη δεχηεξνλ ε αγνξά απηψλ 

ησλ ππεξεζηψλ ρσξίο ηελ ζσζηή ππνδνκή θαη νξγάλσζε  ζα ήηαλ πνην πνιχ απνδνρή  ησλ ζηειερψλ νξγάλσζεο 

αδπλακίαο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη. 

Δπζηπρψο απηφ είλαη θάηη πνπ ην ζπλαληάκε ζπρλά ζηελ Ειιάδα. Πξνσζνχληαη λέα πξντφληα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

ζην εμσηεξηθφ ρσξίο λα έρνπλ εμεηαζζεί νη πξνυπνζέζεηο θαη   ε αγνξά φπνπ αλαπηχρηεθαλ  θαη φπνπ  

πξνζθέξνληαη κε επηηπρία απηά ηα πξντφληα.  

 
 

Με ιίγα ιφγηα ε ζσζηή νξγάλσζε θαη ε δεκηνπξγία ζσζηψλ ππνδνκψλ κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη ζθνπφο 

θαη ππνρξέσζε ησλ ζηειερψλ νξγάλσζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά γηα ηελ 

πξνκήζεηα ιχζεσλ ζαλ ππεξεζίεο  απφ ηξίηνπο. 
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