
 

 

  
ΔΛ. 1 

 

 

Α.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

 

 

Πηπρηαθε Δξγαζηα 

 

ΤΣΖΚΑΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡHΗΑΘΖ ΔYΦΤΗΑ (BI) 

 

BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS 

 

 

Γεώξγηνο . Θώζηνγινπ (Α.Κ. 14685) 

Δπηβιέπνπζα Θαζεγήηξηα : νθία Ησαλλίδνπ 

 

 

 



 

 

  
ΔΛ. 2 

 

1 ΠΔΡΗΙΖΦΖ (ΔΙΙΖΛΗΘΑ)  

Η δηπισκαηηθή απηή εμεηάδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο επηρεηξεζηαθήο επθπίαο (business 

intelligence), ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζε επηρεηξεζηαθφ θαη ηερληθφ επίπεδν, ηελ ζπζρέηηζε 

ηεο κε ηελ ζηξαηεγηθή θαη δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ κεζνδνινγία 

ζρεδηαζκνχ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο επηρεηξεζηαθήο επθπίαο. 

Πεξαηηέξσ ζηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ην παξάδεηγκα κηαο εηαηξείαο 

(Iconplatforms) πξσηνπφξαο ζηελ ειιεληθή αγνξά ε νπνία εμεηδηθεχεηαη ζε νινθιεξσκέλεο 

ιχζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζίεο, ζηνλ θιάδν ηνπ relationship 

marketing, loyalty  θαη ηνπ gamification θαη ε νπνία παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο κέζσ ηνπ 

ζχλλεθνπ (cloud). 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο έγηλε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα κηα εηαηξεία 

πειάηε ηεο Iconplatforms (γηα ιφγνπο απνξξήηνπ δελ αλαθέξεηαη ην φλνκα) ηα νπνία 

δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε ην εξγαιείν επηρεηξεζηαθήο επθπίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

Iconplatofrms, αλάιπζε ε νπνία δφζεθε ζηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πειάηε γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο ζηελ πξνψζεζε θαη 

πψιεζε πξνηφλησλ θαη ζηε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. 
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2 ΠΔΡΗΙΖΦΖ (ΑΓΓΙΗΘΑ)  

The present dissertation examines the subject of business intelligence, its functionality on an 

operational and technical level, its relationship with the strategic and business orientation of 

a company and the methodology for designing and putting in operation a business 

intelligence system. 

The dissertation is also using a real example of a company (IconPlatforms SA) that put in 

operation a business intelligence tool that complements its product portfolio of relationship 

marketing, gamification, and loyalty campaigns. 

Within the scope of the dissertation results of work performed for a client of IconPlatforms 

(name is not disclosed due to commercial confidentiality) were gathered and analyzed using 

the business intelligence tool, results that can provide useful input to the client company 

about products sold and competition. 

 



 

 

  
ΔΛ. 4 

 

3 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ  

1 ΠΔΡΗΙΖΦΖ (ΔΙΙΖΛΗΘΑ) ................................................................................................. 2 

2 ΠΔΡΗΙΖΦΖ (ΑΓΓΙΗΘΑ) ................................................................................................... 3 

3 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ............................................................................................................. 4 

4 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ ............................................................................................................... 6 

5 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΖ ΔΤΦΤΗΑ (BUSINESS INTELLIGENCE)...................................... 7 

5.1 ΣΗ ΔΗΛΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΖ ΔΤΦΤΗΑ ................................................................................ 7 

5.2 ΓΗΑΣΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΖ ΔΤΦΤΗΑ Δ ΚΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ? .................................... 7 

5.3 ΠΧ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΔ ΑΠΟΦΑΔΗ? ................................................................... 8 

5.4 Δ ΠΟΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΠΔΤΘΤΛΔΣΑΗ; ........................................................................ 9 

5.5 ΠΧ ΘΑΘΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΘΟΣΟ ΚΗΑ ΙΤΖ BUSINESS INTELLIGENCE; ................................ 9 

6 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΖ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΘΟΣΖΣΑ ΤΣΖΚΑΣΟ BI ......................................................... 11 

6.1 ΔΗΑΓΧΓΖ .............................................................................................................. 11 

6.2 ΔΠΗΘΟΠΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΖ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΘΟΣΖΣΑ ...................................................... 11 

6.2.1 Γηαδηθαζία θαη Μεζνδνινγία Απνζεηεξίνπ Γεδνκέλσλ ................................................ 13 

6.2.2 Δπηρεηξεζηαθφ Απνζεηήξην Γεδνκέλσλ ...................................................................... 13 

6.2.3 Πεγαία πζηήκαηα .................................................................................................. 14 

6.2.4 Πεξηνρή Πξνεηνηκαζίαο Γεδνκέλσλ .......................................................................... 14 

6.2.5 Οινθιήξσζε Γεδνκέλσλ ......................................................................................... 15 

6.2.6 Δηδηθφ Απνζεηήξην Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ .................................................................. 15 

6.2.7 Άκεζε / δηαδξαζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ ................................................................ 16 

6.2.8 Πχιε Γηάζεζεο Πιεξνθνξηψλ .................................................................................. 17 

7 CASE STUDY ICONPLATFORMS ....................................................................................... 19 

7.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ............................................................................................. 19 

7.2 ΠΙΑΣΦΟΡΚΑ TALOS ............................................................................................... 20 

7.3 ΔΡΓΑΙΔΗΟ BI ΠΟΤ ΥΡΖΗΚΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ......................................................................... 22 

7.4 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ......................................................................................... 23 

7.5 ΓΔΓΟΚΔΛΑ / ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΥΡΖΖ ....................................................................... 23 

7.5.1 χγθξηζε πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ έλαληη πξαγκαηηθψλ απν πσιεηέο / 

αληηπξνζψπνπο ζε ζεκεία πψιεζεο ...................................................................................... 23 

7.5.2 Πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο έλαληη πξαγκαηηθψλ γηα φινπο ηνπο πσιεηέο / 

αληηπξνζψπνπο γηα φιν ην δίθηπν πσιήζεσλ γηα ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2018 ............................... 25 

7.5.3 πλνιηθέο πσιήζεηο αληηπξνζψπσλ γηα ηα 3 πξνηφληα γηα ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2018 ...... 26 

7.5.4 Ηκεξήζηεο επηζθέςεηο αληηπξνζψπνπ έλαληη πσιήζεσλ γηα θαζέλα απφ ηα 3 πξνηφληα . 27 

7.5.5 πζρεηηζκφο δηαθίλεζεο πξνηφληνο Α έλαληη αληαγσληζκνχ γηα φινπο ηνπο πσιεηέο γηα ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2018 ..................................................................................................... 28 

7.5.6 Απφζεκα πξνηφληνο Β (κπιέ) έλαληη αληαγσλζηκνχ (θφθθηλν) ..................................... 29 

7.5.7 Καζεκεξηλέο επηζθέςεηο αληηπξνζψπσλ γηα 1ν ηξίκελν .............................................. 30 

7.5.8 Πσιήζεηο αληηπξνζψπσλ αλα πξνηφλ ζην 1ν ηξίκελν ................................................. 31 

7.5.9 Δπίηεπμε ζηφρσλ αλα αληηπξφζσπν γηα 1ν ηξίκελν .................................................... 32 

7.6 ΤµΠΔΡΑµΑΣΑ ....................................................................................................... 33 

8 ΓΙΧΑΡΗ .................................................................................................................. 34 

9 ΒΗΒΙΗΟΓΡΑΦΗΑ ........................................................................................................... 39 



 

 

  
ΔΛ. 5 

 

 

 



 

 

  
ΔΛ. 6 

 

4 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ   

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ λα επραξηζηήζσ θαη ηελ θαζεγήηξηα κνπ Κα νθία Ισαλλίδνπ πνπ 

κε εκπηζηεχηεθε γηα ηελ δηπισκαηηθή απηή θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηε κεηέξα κνπ Διέλε Γξαθνπιάθνπ γηα φιε ηελ ακέξηζηε 

βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε φια απηά ηα ρξφληα θαη πνπ πίζηεςε ζε κέλα γηα λα νινθιεξψζσ 

ηηο ζπνπδέο κνπ. 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ εηαηξεία Iconplatforms πνπ κνπ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα 

λα εξγαζηψ ζε έλα ζέκα – απηφ ηεο επηρεηξεζηαθήο επθπίαο - πνπ είλαη πνιχ επίθαηξν θαη 

πνπ άπηεηαη ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη πνπ απνηειεί ζηξαηεγηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα κηαο 

επηρείξεζεο γηα πξαγκαηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ράξαμε ζηξαηεγηθήο. 
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5 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΖ ΔΤΦΤΗΑ (BUSINESS 

INTELLIGENCE)  

5.1 Ση είλαη επηρεηξεζηαθή επθπία 

Δπηρεηξεζηαθή επθπία (Business Intelligence) ζεσξείηε ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο 

κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξεί λα αθνξνχλ ηνπο πειάηεο κηαο επηρείξεζεο, ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο αιιά θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην 

ελδνεπηρεηξεζηαθφ ηεο πεξηβάιινλ. ηφρνο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο (πρ πσιήζεηο) ε ηελ θαηάζηαζε ησλ παξαγφκελσλ 

πξνηφλησλ (πρ απνζέκαηα) ε νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα. Ο φγθνο απηφο ησλ 

δεδνκέλσλ ζπγθεληξψλεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ ζε θάπνην απνζεηήξην βάζεο δεδνκέλσλ (data 

warehouse), φπνπ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ηερληθψλ, φπσο  ηεο 

OLAP (On Line Analytical Processing) θαη άιισλ εξγαιείσλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ – 

πξσηνγελψλ θαη επεμεξγαζκέλσλ - (data mining), είλαη δπλαηή ε ιήςε απνηειεζκάησλ κε 

έκκεζν ζηφρν ηελ ζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο ζηξαηεγηθήο αλαθνξηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξάζε ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ε αμία ησλ ιχζεσλ ζην θνκκάηη 

ηνπ  Business Intelligence απμάλεηαη ζεκαληηθά, αλ ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπγθεληξψλεηαη θαη επεμεξγάδεηαη είλαη αξθεηά κεγάινο θαη πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο 

πεγέο, ζπλδεδεκέλεο άκεζα (πειάηεο) ή έκκεζα (θαηάζηαζε αγνξάο) κε ηε δξάζε ηεο 

επηρείξεζεο, θαηάζηαζε ε νπνία δηέπεη θαηά πνιχ ηελ επηινγή, πινπνίεζε θαη ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία ηεο ιχζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.  

 

5.2 Γηαηί ρξεηάδεηαη ε επηρεηξεζηαθή επθπία ζε κηα 
επηρείξεζε? 

Θεσξεηηθά, ε ζχγρξνλε επηρείξεζε θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηνλ αληαγσληζκφ αμηνπνηψληαο 

θάζε ηκήκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζήκεξα ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο πσιεηέο / αληηπξνζψπνπο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ επίηεπμε 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ πσιήζεσλ αθελφο, κεγαιχηεξα κεξίδηα αγνξάο θαη θεξδνθνξίαο 

αθεηέξνπ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο 

δεδνκέλσλ. 
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Οη ιχζεηο  επηρεηξεζηαθήο επθπίαο ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, αθνχ εκπεξηέρνπλ κία ζεηξά εξγαιείσλ φπσο ζπιινγήο εηεξνγελψλ 

δεδνκέλσλ, επεμεξγαζίαο απηψλ, νκνγελνπνίεζεο ηνπο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, αλαθνξέο, 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ απεηθφληζεο, πνπ κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηεζνχλ θαηάιιεια θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο.  

ην ζεκεξηλφ παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ κηα ιχζε επηρεηξεζηαθήο επθπίαο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θξίζηκσλ ζεκάησλ 

φπσο πσιήζεηο, παξαθνινχζεζε απνζεκάησλ, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ζηφρσλ πνπ 

ηίζεληαη θιπ. 

 

5.3 Πσο επεξεάδεη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο? 

ην ζχγρξνλν, έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε αμηνπνίεζε ιχζεσλ γηα ηελ πνηνηηθφηεξε 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηε δηακφξθσζε νξζφηεξεο αληίιεςεο αλαθνξηθά κε ηε κνξθή θαη 

ηελ πνηφηεηα ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ απνηειεί γηα ηελ θάζε επηρείξεζε κία  

επηηαθηηθή αλάγθε. Δλδεηθηηθά, ινηπφλ, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ε αμηνπνίεζε ιχζεσλ 

Business Intelligence κπνξεί λα απνδψζεη ζε κία επηρείξεζε πεξηζζφηεξν μεθάζαξε άπνςε 

γηα ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ επίηεπμε ζηφρσλ πσιήζεσλ, ηελ εξγαζία θαη πσιήζεηο μερσξηζηά 

πσιεηψλ / αληηπξνζψπσλ κε ζηφρν ε εηαηξεία λα έρεη κηα θαιχηεξε εηθφλα ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν θαη λα κπνξέζεη λα ραξάμεη κηα θαιχηεξε ζηξαηεγηθή θαη δηείζδπζε ζηελ αγνξά. Η 

ρξεζηκφηεηα ιχζεσλ Business Intelligence επεθηείλεηαη θαη ζην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην θχθισκα ησλ πξνκεζεπηψλ αιιά θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κίαο επηρείξεζεο. Η επεμεξγαζία θαη ε παξαγσγή γλψζεο κέζσ ηνπ Business 

Intelligence βνεζνχλ ηελ επηρείξεζε λα ραξάμεη κηα νξζνινγηθφηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο, εμεηάδνληαο 

ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί λα αθνξνχλ ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ, ηελ 

ηηκνινγηαθή ηνπο πνιηηηθή, ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θ.ά. 

Παξάιιεια, κέζσ ησλ εθαξκνγψλ Business Intelligence, είλαη εθηθηή ε αλάιπζε ηεο θίλεζεο 

θαη ηεο δεκνηηθφηεηαο νξηζκέλσλ πξντφλησλ – πνιχ έληνλν θαηλφκελν κε ηελ εηαηξεία 

ρξήζηε ζηε παξνχζα εξγαζία - ελψ κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ Business 

Intelligence είλαη δπλαηή θαη ε πξφβιεςε αλαθνξηθά κε ηε δήηεζε αιιά θαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζα πξέπεη λα μαλαγίλεη ε παξαγγειία. 
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5.4 ε πνηεο επηρεηξήζεηο απεπζύλεηαη;  

Με βάζε ηνλ νξηζκφ, γίλεηαη άκεζα θαηαλνεηφ φηη νη ιχζεηο ηχπνπ Business Intelligence 

παξάγνπλ πνηνηηθφηεξα απνηειέζκαηα ζε θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ κε κεγάιν φγθν 

ζπλαιιαγψλ. Δλδεηθηηθά, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνπο ηξαπεδηθνχο θαη αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο, κεγάιεο εηαηξείεο θαηαλαισηηθψλ πξνηφλησλ, βηνκεραλίεο φπνπ θαη ε εμέηαζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πειάηε, ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ επί ησλ πξντφλησλ θαη ηεο 

αγνξαζηηθήο ηνπ δχλακεο απνηεινχλ θξίζηκα ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Η ινγηθή πάλσ ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην Business Intelligence απαηηεί ηε 

ζπγθέληξσζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ φγθνπ δεδνκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή 

ηέηνησλ ιχζεσλ πνιιαπιαζηάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο φπνπ ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο 

πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο ππφινηπνπο εκπιεθφκελνπο ζην „θχθισκα‟ ηνπο είλαη 

ζεκαληηθφο. Η παξαπάλσ πξνυπφζεζε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί εκπφδην γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ιχζεσλ Business Intelligence ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο. Παξ‟ φια απηά, ε ζπλερήο 

αμηνπνίεζε ηνπ κέζνπ πνπ νλνκάδεηαη Internet θαη ηεο λέαο δπλακηθήο πνπ θέξλεη ε 

ιεηηνπξγία εθαξκνγψλ ζε πεξηβάιινλ ζχλλεθνπ (cloud) θαη ε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ κέζσ ηνπ  web δεκηνπξγνχλ πξφζζεηε αλάγθε 

γηα θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ. Η αλάγθε απηή κπνξεί λα θαιπθζεί πιένλ κε 

εξγαιεία θαη ιχζεηο Business Intelligence, αθνπ πνιινί θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ 

επηρεηξεζηαθήο επθπίαο πξνζθέξνπλ πςεινχ επηπέδνπ ιχζεηο θαη ζε πεξηβάιινλ ζχλλεθνπ 

(cloud) ζε πνιχ αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

 

5.5  Πώο θαζνξίδεηαη ην θόζηνο κίαο ιύζεο Business 
Intelligence;   

Η εγθαηάζηαζε θαη ε αμηνπνίεζε ιχζεσλ Business Intelligence επηθέξνπλ ζε θάζε 

επηρείξεζε έλα ζεκαληηθφ θφζηνο. Η επέλδπζε ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα δελ πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη κε ηελ εληχπσζε φηη ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη άκεζα νξαηά ή φηη ε ιχζε απηή 

δελ απαηηεί απφ ηελ πιεπξά ηεο ζπληήξεζε θαη, ίζσο, θάπνηα κειινληηθή επέθηαζε. Σν 

ζπλνιηθφ θφζηνο θηήζεο (TCO) κηαο ιχζεο Business Intelligence θαζνξίδεηαη αξρηθά απφ ην 

θφζηνο αγνξάο ησλ αδεηψλ γηα ηελ απφθηεζή ηεο, ζην νπνίν σζηφζν πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί θαη ην θφζηνο γηα ηελ ππνδνκή πνπ ζα ηε θηινμελήζεη. Η εγθαηάζηαζή ηεο 

πξνζδίδεη έλα αθφκα πξφζζεην θφζηνο, ην νπνίν γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξν αλ ζε απηφ 

πξνζζέζνπκε ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε θαη 
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ζπλεπαθφινπζα γηα ηε ζπληήξεζε ε νπνία θαη αθνξά καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα θφζηε 

απηά απμάλνληαη φηαλ πξφθεηηαη θαη λα εθπαηδεπηεί ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο κηα 

δηαδηθαζία ε νπνία δελ είλαη εχθνιε θαη παξάιιεια είλαη θαη ρξνλνβφξα ιφγσ ηνπ θφξηνπ 

εξγαζίαο πνπ έρεη ην πξνζσπηθφ. 
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6 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΖ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΘΟΣΖΣΑ ΤΣΖΚΑΣΟ BI 

6.1 Δηζαγσγή 

Η θιηκάθσζε ζε κία ιχζε Business Intelligence είλαη απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά ζέκαηα θαη 

αθνξά ηφζν ζηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδνληαη φζν θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά. Πην αλαιπηηθά, ε θιηκάθσζε απνηειεί βαζηθφ 

θξηηήξην ζηελ επηινγή ιχζεσλ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπίαο, θαη ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη αξθεηά κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ, 

θαζψο θαη πνιχ κεγάιν αξηζκφ πεγψλ πιεξνθνξηψλ. Η θιηκάθσζε έρεη λα θάλεη ηφζν κε ην 

εξγαιείν ETL – κεηαζρεκαηηζκφο δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζην 

απνζεηήξην βάζεο δεδνκέλσλ επηρεηξεζηαθήο επθπίαο (datawarehouse) - φζν θαη κε ην 

κνληέιν αλάιπζεο – OLAP, ROLAP, MOLAP – πνπ ρξεζηκνπνεί έλα εξγαιείν BI. Η θιηκάθσζε 

παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ελφο εξγαιείνπ ΒΙ θαη πξέπεη λα απνηειεί θξηηήξην 

επηινγήο ελφο ζπζηήκαηνο ΒΙ. 

 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά ηα βαζηθά δνκηθά 

ππνζπζηήκαηα κίαο ιχζεο Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπίαο. Καη ιέκε ππνζπζηήκαηα γηαηί κηα ιχζε 

ΒΙ απνηειείηαη απφ πνιιά επηκέξνπο ινγηζκηθά ζπζηήκαηα κε θάπνηα λα είλαη δνκηθά θαη 

αλαπφζπαζηα κέξε ελφο ζπζηήκαηνο ΒΙ, αιιά θαη κε θάπνηα ηα νπνία είλαη έμηξα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή θαη ηηο αλαγθαίεο δηαζπλδέζεηο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ. 

6.2 Δπηζθόπεζε Δπηρεηξεζηαθήο Ιεηηνπξγηθόηεηαο 

Πην αλαιπηηθά, ε θιηκάθσζε απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην ζηελ επηινγή ιχζεσλ Business 

Intelligence θαη ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα κπνξεί λα 

ππνζηεξίδεη αξθεηά κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ, θαζψο θαη πνιχ κεγάιν αξηζκφ πεγψλ 

πιεξνθνξηψλ. Σν Internet ζπγθαηαιέγεηαη ζηαδηαθά ζε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηέηνηεο 

πεγέο, ελψ πνιχ πηζαλή ζεσξείηαη θαη ε ζπγθέληξσζε πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

ηηο ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 2εο θαη 3εο γεληάο. . Έλα αθόκα ζεκαληηθό θξηηήξην 

ζην θνκκάηη ηνπ Business Intelligence είλαη ε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο θαη 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο ιύζεο κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ε δηεπαθή κεηαμύ απηώλ ησλ δύν 
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είλαη άκεζε, αθνύ ηα ελδν-επηρεηξεκαηηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα απνηεινύλ 

κία από ηηο θπξηόηεξεο πεγέο ηξνθνδόηεζεο γηα ηα ζπζηήκαηα Business 

Intelligence.  

 

 

Οη ιχζεηο Business Intelligence αληινχλ νπζηαζηηθά πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα απφ πνηθίιεο 

πεγέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα επηκέξνπο πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα ησλ εηαηξηψλ, φπσο ηα 

ERPs, CRMs, SCM θ.ά. ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

ινγηθή αξρηηεθηνληθή ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο επηρεηξεζηαθήο επθπίαο ΒΙ. 

 

 

 

Η αλαγθαηφηεηα δνθηκήο ηεο ιχζεο πξηλ απφ ηελ αγνξά θαη ηελ εγθαηάζηαζε είλαη δεδνκέλε. 

Λνγηζκηθφ ην νπνίν θπθινθνξεί ζηελ αγνξά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ήδε γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ιχζεο, αλ θαη ζπλήζσο ε εηαηξία πνπ παξέρεη ηε ιχζε δηαζέηεη θαη εξγαζηήξηα γηα ηνλ 

απαξαίηεην πεηξακαηηζκφ. 
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6.2.1 Γηαδηθαζία θαη Κεζνδνινγία Απνζεηεξίνπ Γεδνκέλσλ 

Η δηαδηθαζία ηνπ απνζεηεξίνπ δεδνκέλσλ (“Data Warehouse / DW”) απνηειεί ηελ 

ζπγθεληξσηηθή, νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ζπιινγήο, νκνγελνπνίεζεο, ελνπνίεζεο, 

νξγάλσζεο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ εηεξνγελή πεγαία, 

επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα, πξνζδηνξίδνληαη ηζηνξηθά θαη νξγαλψλνληαη ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο 

(subject areas), ζε κηα θεληξηθή, εληαία, νινθιεξσκέλε δνκή κηαο βάζεο δεδνκέλσλ  

(enterprise data warehouse database EDW db), ε νπνία ζρεδηάδεηαη γηα απνηειεζκαηηθή 

δηεθπεξαίσζε δηαρξνληθήο, εηαηξηθήο πιεξνθφξεζεο, κέζα απφ δηαθνξεηηθά θαλάιηα.  

Μηα Mεζνδνινγία EDW πξνζδηνξίδεη ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο/κνλάδεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ θιηκάθσζε (scalability) κηαο εθαξκνγήο data warehousing. Παξέρεη νδεγφ ζρεδηαζκνχ 

θαη θαηαζθεπήο θιηκαθσηψλ ιχζεσλ απνζεηεξίνπ δεδνκέλσλ (scalable datawarehouse 

solutions). 

 

6.2.2 Δπηρεηξεζηαθό Απνζεηήξην Γεδνκέλσλ 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Απνζεηήξην (απνζήθε) Γεδνκέλσλ (“Enterprise Data Warehouse Database 

/ EDW db”) είλαη ην θεληξηθφ απνζεηήξην ηνπ EDW, θαη απνηειεί ηελ εληαία εθδνρή αιήζεηαο 

(“single version of the truth”) φζνλ αθνξά ζε φια ηα δεδνκέλα - ηζηνξηθά θαη ζχγρξνλα / 

ηξέρνληα κηαο επηρείξεζεο - θαη γηα φια ηα ηκήκαηά ηεο. Η πιεξνθνξία ζην EDW αθνξά ζε 

φιε ηελ επηρείξεζε, είλαη νκνγελνπνηεκέλε, ελνπνηεκέλε, νξγαλσκέλε αλά ζεκαηηθή πεξηνρή 

(“subject oriented”) θαη κε αθαηξνχκελε (“non volatile”).  

Σν EDW είλαη ζπλήζσο, κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ κεγάινπ κεγέζνπο, εηδηθά 

ζρεδηαζκέλε γηα γξήγνξε  εθηέιεζε καδηθψλ αλαδεηήζεσλ πάλσ ζε ιεπηνκεξή ή ειαθξψο 

ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα. Οη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο δεδνκέλσλ (update, insert) ζην EDW 

είλαη ζπλήζσο ρξνλνβφξεο ιφγσ θπξίσο ηεο χπαξμεο κεγάινπ φγθνπ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ. 

Σα δεδνκέλα ζηελ EDW db δηαθξίλνληαη σο πξνο ηελ ρξνληθή δηάζηαζε ζε (ζρεδφλ) 

ηξέρνληα θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ρξνληθή (temporal) ηδηφηεηα πνπ ηα 

ραξαθηεξίδεη. Ο ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγεί ηζηνξηθφηεηα, πνπ είλαη 

έλα ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ data warehouse.  

Η βάζε δεδνκέλσλ EDW ελεκεξψλεηαη απφ ηα πεγαία (source) επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα κε 

κεηαζρεκαηηζκέλα, πξσηνγελή δεδνκέλα κέζσ ETL (Extract – Transform- Load) 

δηαδηθαζηψλ. Γηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ- Δκπινπηηζκνχ Γεδνκέλσλ (Data cleansing & 
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enrichment) ζπλεπηθνπξνχλ ηηο ETL δηαδηθαζίεο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ πξνζηηζέκελε αμία 

εηαηξηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθφξεζεο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο BI.  Η ζπρλφηεηα 

ελεκέξσζεο ηνπ EDW απφ ηα πεγαία ζπζηήκαηα  κπνξεί λα είλαη απφ ζρεδφλ άκεζε, ελδν-

εκεξήζηα, εκεξήζηα κέρξη θαη αλά κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα. Όζν ζπρλφηεξν ζπγρξνλίδεηαη ην 

EDW κε ηα πεγαία ζπζηήκαηα, ηφζν πην αθξηβήο είλαη ε ελεκέξσζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ε πθηζηάκελε ηερλνινγία πεξηνδηθήο ελεκέξσζεο ιεηηνπξγεί θαηά ηξφπν πνπ δελ επηβαξχλεη 

πεγαία θαη EDW ζπζηήκαηα. 

  

6.2.3 Πεγαία πζηήκαηα 

Σα πεγαία ζπζηήκαηα (“source systems”) απνηεινχλ ζπλήζσο ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο 

(operational systems) κηαο επηρείξεζεο, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ή εθηεινχλ ηελ δηεθπεξαίσζε 

θαζεκεξηλψλ, επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (π.ρ CRM, billing, ERPs, Workflow based, βάζεηο 

δεδνκέλσλ). Απνηεινχλ κηα αδηάιεηπηε πεγή ηξνθνδνζίαο ηεο EDW db κε πξσηνγελή, 

ιεπηνκεξή  δεδνκέλα, κέζσ απηνκαηνπνηεκέλσλ ETL δηαδηθαζηψλ. ηα Πεγαία ζπζηήκαηα 

εληάζζνληαη θαη εμσηεξηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνκεζεχνπλ δεδνκέλα γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

δεδνκέλσλ παξαγσγήο ζην EDW. 

 

6.2.4 Πεξηνρή Πξνεηνηκαζίαο Γεδνκέλσλ 

Η πεξηνρή πξνεηνηκαζίαο δεδνκέλσλ (“statging area”) είλαη ρψξνο πνπ παξεκβάιιεηαη 

κεηαμχ πεγαίσλ ζπζηεκάησλ ε θαη εμσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ πεγψλ δεδνκέλσλ (source 

systems) κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ EDW θαη ρξεζηκεχεη σο ρψξνο ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο 

θαη πξνεηνηκαζίαο δεδνκέλσλ, κέρξη ηελ ηειηθή απνζήθεπζε ηνπο ζηε βάζε δεδνκέλσλ  

EDW ή θαη απεπζείαο ζε πίλαθεο ηεο βάζεο (Data Marts). Σα πξνο πξνεηνηκαζία δεδνκέλα 

θαη ελδηάκεζεο εθδφζεηο ηνπο απνζεθεχνληαη θαη πθίζηαληαη ζηαδηαθή επεμεξγαζία απφ ETL 

εξγαιεία, κέρξη λα απνθηήζνπλ δνκή θαη κνξθή ζχκθσλεο κε ην ζρήκα δεδνκέλσλ ζηελ 

DWH DB. 
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6.2.5 Οινθιήξσζε Γεδνκέλσλ 

Η νινθιήξσζε Γεδνκέλσλ (“Data Integration / ETL”) πεξηιακβάλεη φιεο νη δηαδηθαζίεο 

εμαγσγήο (extract), κεηαζρεκαηηζκνχ (transform), εμαθξίβσζε πνηφηεηαο / πηζηφηεηαο 

(quality assurance/validation), κεηαθφξησζεο (load), δεηθηνδφηεζεο (indexing) δεδνκέλσλ 

απφ πξσηνγελείο πεγέο (source enterprise systems) ζε δεπηεξνγελείο, πιεξνθνξηαθνχ 

ζθνπνχ απνζήθεο (repositories). 

Οη ETL δηαδηθαζίεο απηνκαηνπνηνχληαη απφ εηδηθά εξγαιεία / νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκεο 

πνπ βαζίδνληαη ζε πξσηφθνιια νξηζκνχ θαλφλσλ κεηαζρεκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ θαη 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ, φπσο  θαη εθηέιεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ξνψλ. Η 

ιεηηνπξγηθφηεηα απηή παξέρεηαη κέζα απφ εχρξεζηα γξαθηθά πεξηβάιινληα (GUIs) θαη 

επαλαρξεζηκνπνηνχκελα αληηθείκελα (reusable objects).  

Οη θαλφλεο κεηαζρεκαηηζκνχ αθνξνχλ δηεξγαζίεο φπσο: data cleansing, data enrichment,  

duplication, integration, consolidation, aggregation. Οη δηαδηθαζίεο απηέο κπνξνχλ λα 

αληηθαζηζηνχλ (replace-overwrite)  ή θαi λα ελεκεξψλνπλ (update)  πεξηερφκελν ζε 

ελδηάκεζνπο ή ηειηθνχο πξννξηζκνχο, είηε κε  εθ λένπ εθηέιεζε (full refresh) ή/θαη κε 

πεξηνδηθή, δηαθνξηθή ελεκέξσζε (differential-incremental refresh). 

Μηα ελδεηθηηθή δηαδηθαζία εμαγσγήο-κεηαζρεκαηηζκνχ-θφξησζεο (ETL) απνηειείηαη,, γηα 

παξάδεηγκα, απφ ηα εμήο ζηάδηα: 

 επηινγή κφλν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ελδηαθέξνπλ ην ζχζηεκα απφ ηα πεγαία 

επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο 

 θαλνληθνπνίεζε δεδνκέλσλ (π.ρ. δηαγξαθή δηπιψλ θαηαρσξίζεσλ) 

 κεηάθξαζε ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ 

 εμαγσγή λέσλ ππνινγηζκέλσλ δεδνκέλσλ 

 δεκηνπξγία δεπγψλ (ζπλάςεσλ) κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθηήζεθαλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο 

 ζπλνιηθή παξνπζίαζε θαη θφξησζε ησλ δεδνκέλσλ 

 

6.2.6 Δηδηθό Απνζεηήξην Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ 

Σν Δηδηθφ Απνζεηήξην Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ Σκήκαηνο (“Data Mart”) είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε 

απνζήθε δεδνκέλσλ (ππνζχλνιν ηνπ EDW) πνπ επηθεληξψλεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζεκαηηθή πεξηνρή (subject area), αληιεί δεδνκέλα απφ ην EDW ηεο επηρείξεζεο, απφ ην 
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νπνίν εμαξηάηαη θαη ηθαλνπνηεί εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο θαη ιεηηνπξγηθφηεηα 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ (OLAP) ηκήκαηνο επηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ζπκπεξηθνξά 

επηρεηξεζηαθψλ κεγεζψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη εμεγνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή απφδνζε 

ηκήκαηνο ζην παξειζφλ θαη παξφλ. Δπηπιένλ απνηειεί ην επίπεδν ειέγρνπ (testbed) γηα 

εθηέιεζε επηρεηξεκαηηθψλ ππνζεηηθψλ ζελαξίσλ ηχπνπ “what if”. 

Σα Datamarts θαηαηάζζνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, δειαδή ηχπνπ ROLAP θαη  ηχπνπ 

MOLAP, αλάινγα κε ην θπζηθφ ζρεδηαζκφ δεδνκέλσλ θαη ηελ ηερλνινγία ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. Καη νη δχν θαηεγνξίεο απφ θνηλνχ ππνζηεξίδνπλ ηελ πνιπδηάζηαηε (multi - 

dimensional) επηζθφπεζε θαη πνιπδηάζηαηε ινγηθή αλάιπζε επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ 

(Online Analytical Processing - OLAP), κέζα απφ δηαθνξεηηθέο  ηερλνινγίεο ηχπνπ ROLAP θαη 

MOLAP. 

ην datamart απνζεθεχνληαη ζπγθεληξσηηθά (statistically aggregated) δεδνκέλα, ζρεδφλ 

επίθαηξα θαη νπσζδήπνηε ηζηνξηθά. Έλα (εμαξηψκελν) datamart ζπγρξνλίδεηαη κε ην κεηξηθφ 

EDW, κέζσ ETL δηαδηθαζηψλ πνπ εθηεινχληαη πεξηνδηθά θαη ελεκεξψλνπλ ην datamart είηε 

κέζσ πξνζζεηηθψλ (incremental) αιιαγψλ είηε κε επαλαδεκηνπξγία (re-execution). 

Αλεμάξηεηα ζεκαηηθά datamarts δελ ζπληζηψληαη θαζψο δεκηνπξγνχλ λεζίδεο δεδνκέλσλ, 

ηηο νπνίεο απνθεχγνπλ νη απνζήθεο δεδνκέλσλ. 

Η θχξηα ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ελφο datamart πξαγκαηνπνηείηαη απφ εθείλν ην ππνζχλνιν 

εμεηδηθεπκέλσλ ρξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζην ιεηηνπξγηθφ / δηνηθεηηθφ ηκήκα ηεο επηρείξεζεο κε 

αξκνδηφηεηα επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξάγνπλ ηα πξσηνγελή δεδνκέλα, πνπ ηειηθά 

θαηαιήγνπλ (κέζσ ηνπ EDW) ζην αληίζηνηρν datamart. 

Με βάζε έλα EDW, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ζπλνκνζπνλδία απφ πνιιά ζπγαηξηθά data 

marts, θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ δηαπξαγκαηεχεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθή πεξηνρή.  

 

6.2.7 Άκεζε / δηαδξαζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

Η άκεζε - δηαδξαζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ (“on-line analytical processing – OLAP”) 

απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ (ζην πιαίζην ηνπ Data Warehousing) 

απφ IT κεζνδνινγίεο, ηερλνινγίεο, αξρηηεθηνληθέο, εξγαιεία ινγηζκηθνχ θαη ζπζηήκαηα πνπ 

θαζηζηνχλ ηθαλνχο ρξήζηεο φπσο, αλαιπηέο δεδνκέλσλ, αλψηεξνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο 

θαη δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ λα θαηαλνήζνπλ επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα κέζα απφ 

απνηειεζκαηηθή, γξήγνξε πξφζβαζε θαη δηαδξαζηηθέο (online interactive) ελέξγεηεο πνπ 
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επηηξέπνπλ ηελ δηαηζζεηηθή (intuitive) θαη εηο βάζνο αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη κεγεζψλ 

(δεηθηψλ), σο πξνο δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο (business perspectives/dimensions) θαη ζε 

πνιιαπιά, ηεξαξρηθά επίπεδα  ιεπηνκέξεηαο (hierarchical aggregation levels), δειαδή απφ 

ιεπηνκεξή κέρξη θα δηαθφξσλ βαζκψλ ζπγθέληξσζεο (aggregation) δεδνκέλα. 

 

Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ην EDW, θαη κέζσ ETL δηαδηθαζηψλ εμάγνληαη, πξν-

επεμεξγάδνληαη (ζπλαζξνίδνληαη, θαηεγνξηνπνηνχληαη, πξνυπνινγίδνληαη) θαη νξγαλψλνληαη 

ζε  δνκέο δεδνκέλσλ, θαη απνζεθεχνληαη ζηελ OLAP βάζε δεδνκέλσλ. 

Μία απφ απηέο ηηο δνκέο είλαη θαη νη δηαζηάζεηο. Οη Γηαζηάζεηο (Dimensions) είλαη ζχλνια 

δεδνκέλσλ, απνηεινχληαη απφ δηαθξηηέο ηηκέο πνπ ζε ζπλδπαζκφ πεξηγξάθνπλ θαη 

πξνζδηνξίδνπλ εηθνληθά ζπληζηψζεο (δηαζηάζεηο/άμνλεο) αλάιπζεο κηαο επηρείξεζεο. Οη 

Γηαζηάζεηο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ παξακεηξνπνηνχλ ηα δεδνκέλα. 

Γηακνξθψλνπλ ηα δεδνκέλα, παξνπζηάδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπο θαη παξέρνπλ ηα 

κέζα ηαμηλφκεζήο ηνπο ζηελ απνζήθε δεδνκέλσλ. Έλα δηαζηαηηθφ ζηνηρείν δεδνκέλνπ είλαη 

παξφκνην κε κηα θαηεγνξηθή κεηαβιεηή ζηε ζηαηηζηηθή (discrete independent variables). Οη 

πίλαθεο δηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ δηαζηάζεηο θαη πεξηέρνπλ ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αμίεο θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο.  

Ο ζρεδηαζκφο ηεο EDW θαη ν νξηζκφο ηνπ Μνληέινπ Γεδνκέλσλ, κε βάζε ηελ πξνέιεπζε 

δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, εμαξηψληαη απφ ηελ 

ηαπηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη δηαζηάζεσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο νη 

πσιήζεηο αλα πξνηόλ, ηα απνζέκαηα αλα πξνηόλ, νη πσιήζεηο θαζελόο από ηνπο 

αληηπξνζώπνπο θηι. είλαη νη δηαζηάζεηο. 

Ο ρξήζηεο κέζσ δηαδξαζηηθψλ (online / interactive) εξγαιείσλ παξνπζίαζεο (presentation) 

κπνξεί κε δηαηζζεηηθφ ηξφπν λα πινεγήζεη ζηα δεδνκέλα. Η πινήγεζε απηή  παίξλεη ππφςε 

ηεξαξρηθέο ζρέζεηο, νκαδνπνηήζεηο (aggregations) θαη θίιηξα πεξηνξηζκψλ αλά δηάζηαζε 

αλάιπζεο. 

 

6.2.8 Πύιε Γηάζεζεο Πιεξνθνξηώλ 

Η Πχιε Γηάζεζεο Πιεξνθνξηψλ (“Information Delivery Portal”) ζπληζηά έλα frond-end 

ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ EDW κέζσ ελφο εληαίνπ δηαδηθηπαθνχ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. Απηφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο πξνζθέξεη εμαηνκηθεπκέλε πξνβνιή 
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ηεο απνζήθεο δεδνκέλσλ, ψζηε ηφζν νη κεκνλσκέλνη ρξήζηεο φζν θαη ν νξγαληζκφο λα 

ιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκνχλ, φηαλ ην επηζπκνχλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

δηαηίζεληαη ζε θάζε κεκνλσκέλν ρξήζηε ειέγρνληαη απφ θεληξηθφ ζχζηεκα αζθαιείαο ψζηε 

λα πξνβάιινληαη κφλν ηα θαηάιιεια δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηελ δηαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

ρξήζηε. Ο κεραληζκφο πχιεο επηηξέπεη επίζεο ηελ θνηλή πξνβνιή πιεξνθνξηψλ ψζηε, φηαλ 

θάπνηνο εληνπίδεη έλα επηρεηξεζηαθφ πξφβιεκα ή κηα δπλαηφηεηα, λα απνθηνχλ άκεζε 

πξφζβαζε θαη νη ππφινηπνη ρξήζηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην ίδην ζέκα. Απηφ εληζρχεη ηε 

δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 



 

 

  
ΔΛ. 19 

 

7 CASE STUDY ICONPLATFORMS 

7.1  Πεξηγξαθή εηαηξείαο 

Η Icon Platforms (http://www.iconplatforms.com) είλαη Διιεληθή ηδησηηθή εηαηξεία, 

εμεηδηθεπκέλε ζε νινθιεξσκέλεο ιχζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη 

ππεξεζίεο, ζηνλ θιάδν ηνπ relationship marketing θαη ηνπ gamification. Η Icon Platforms, 

απφ ηελ ίδξπζή ηεο επελδχεη ζπλερψο ζε δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαη θπξίσο 

ζηελ ηερλνινγηθή ηεο πιαηθφξκα TALOS. Η TALOS είλαη κία modular θαη επεθηάζηκε 

ηερλνινγηθή πιαηθφξκα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ζε «πξαγκαηηθφ ρξφλν» δηαλνκή πεξηερνκέλνπ 

θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο πάλσ απφ θάζε δίθηπν (Internet, 2,5G, 3G, 4G) θαη απφ θαη πξνο θάζε 

είδνπο ηεξκαηηθή ζπζθεπή (mobile, smart-phone, tablet, PC, note-book, IP-TV) αλεμάξηεηα 

απφ ην ιεηηνπξγηθφ ηεο πξφγξακκα (iOS, Android, Blackberry, Windows). Δπηπξφζζεηα, πάλσ 

ζηελ πιαηθφξκα TALOS αιιά θαη ζηηο ζπλδεδεκέλεο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο ηεο, 

αλαπηχζζνληαη θαζεηνπνηεκέλεο ιχζεηο (vertical solutions) πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο 

επηρεηξήζεσλ απφ φιεο ζρεδφλ ηηο αγνξέο.  

 

H Icon Platforms πξνζθέξεη ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ιχζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε κεγάιεο εηαηξείεο (brands) πνπ έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ ζρέζε ηνπο κε ηνπο πειάηεο ηνπο, κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο 

δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο πξνζθεξφκελεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο 

(unifies experience) ζε φια ηα ζεκεία επαθήο κε απηνχο (touch points). 

 

Ο θχξηνο ζηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Icon Platforms είλαη νη αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Η εηαηξεία αλαπηχζζεη «θαζεηνπνηεκέλεο ιχζεηο» (vertical solutions) πάλσ ζηελ ηερλνινγηθή 

πιαηθφξκα ηεο TALOS, ηηο νπνίεο θαη πξνσζεί, καδί κε ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο, ζε πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο αγνξέο θαη θιάδνπο (industries). Η Icon Platforms έρεη αλαπηχμεη κία βαζηθή 

κεζνδνινγία αλάπηπμεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ «θάζεησλ ιχζεψλ» ηεο, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηα αθφινπζα:  

 

1. Δπηιέγεη ηνπο θιάδνπο θαη ηηο αγνξέο πνπ ζέιεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί  

2. ρεδηάδεη θαη αλαπηχζζεη ιχζεηο γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη αγνξέο  
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3. Τινπνηεί έξγα γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, ζηελ Διιάδα (ππφ ηελ κνξθή 

πηινηηθψλ έξγσλ), ηα νπνία επηδηψθεηαη λα θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ 

πνζνζηφ ησλ αλαγθψλ ηνπ θιάδνπ αλά αγνξά  

4. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πηινηηθψλ έξγσλ, δηαθνξνπνηεί θαη νινθιεξψλεη ηφζν 

ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ «θάζεησλ ιχζεσλ» φζν θαη ην 

επηρεηξεζηαθφ κνληέιν (business model) εηζφδνπ ζηνλ θιάδν θαη ηελ αγνξά  

5. Κάζε ηδηαηηεξφηεηα ή δηαθνξνπνίεζε επηδηψθεη λα ηελ αλαπηχζζεη θπξίσο ζηελ 

πιαηθφξκα TALOS σο βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ππνδνκήο, έηζη ψζηε ε θάζε λέα 

«θάζεηε ιχζε» ή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ιχζεηο γηα φζν 

πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ή θαη αγνξέο (επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθνο ηφζν ζην θφζηνο 

αλάπηπμεο φζν θαη ζην ρξφλν θαη θφζηνο δηάζεζεο ηεο ιχζεο ζηελ αγνξά)  

 

7.2 Πιαηθόξκα TALOS 

Η πιαηθφξκα TALOS απνηειεί ην βαζηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη παξάγνληα 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ ιχζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Icon Platforms, ιφγσ ηεο αξρηηεθηνληθήο 

ηεο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο. Η πιαηθφξκα TALOS – παξαθάησ ζρήκα - βαζίδεηαη ζην 

κνληέιν αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνχ «SOA orchestrated WEB services» (service oriented 

architecture). 
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Με βάζε απηφ ην κνληέιν, πινπνηείηαη ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη έλα 

πιήζνο απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα αγνξψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε αλάγθε γηα «θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε» (social interaction), ε 

δηαρείξηζε ρξεζηψλ (user management), ην πξνζσπνπνηεκέλν marketing (personalized 

marketing), ε δηαλνκή πεξηερνκέλνπ (content distribution), ε δηαδηθαζία απφθηεζεο θαη 

δηαηήξεζεο ρξεζηψλ (user engagement processes), θ.ιπ.  

 

Η πιαηθφξκα TALOS απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ππνζπζηεκάησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε 

επέθηαζή ηεο. Έρεη δνθηκαζηεί ζε ζπλζήθεο θφξηνπ ηφζν ππφ δνθηκαζηηθέο (stress test) φζν 

θαη ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Η ρξήζε απνδεδεηγκέλσλ ηερλνινγηψλ (industry 

standard proven) ζηελ SOA αξρηηεθηνληθή ηεο πιαηθφξκαο, ε event-driven αξρηηεθηνληθή 

ζηα θξίζηκα ζηνηρεία δηαρεηξίζεσο δηθηχνπ καδί κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε caching 

εμαζθαιίδνπλ πςειή απφδνζε ζε φια ηα ππνζπζηήκαηα ηεο πιαηθφξκαο. 
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Δπηπιένλ, κε ηελ δπλαηφηεηα ηεο πιαηθφξκαο λα ιεηηνπξγεί ζε ππνδνκή cloud 

επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε ππνινγηζηηθψλ πφξσλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε αηρκψλ θφξηνπ, δεκηνπξγψληαο ή θαηαξγψληαο αληίγξαθα ησλ ππεξεζηψλ, 

δπλακηθά.  

 

Η παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ππνζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ σο πξνο ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, ηνλ βαζκφ 

απφθξηζεο, ηνλ ππνινγηζηηθφ θφξην, ηελ ρξήζε κλήκεο, δίζθνπ θαη ινηπψλ ππνινγηζηηθψλ 

πφξσλ. ε πεξίπησζε πνπ νη κεηξήζεηο ππεξβνχλ νξηζκέλα φξηα, κεραληζκφο απηφκαηεο 

απνζηνιήο email θαη SMS ελεκεξψλεη ηελ δηαρεηξηζηηθή νκάδα ψζηε λα παξεκβαίλεη φπνηε 

απαηηείηαη. Δπηπιένλ, εθηεινχληαη απηφκαηα δνθηκαζηηθά ζελάξηα ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο 

TALOS, ηα νπνία εμεηάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ, σο ζχλνιν. Σέινο, 

ππάξρεη ζεκαληηθή ππνδνκή γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ θαηαγξαθήο αλά ιεηηνπξγία 

θάζε ππνζπζηήκαηνο φζν θαη ηελ ζπιινγή ζεκαληηθψλ ζπκβάλησλ ζε εληαίν θεληξηθφ 

ζχζηεκα θαηαγξαθήο. 

 

7.3  Δξγαιείν BI πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήκαηνο επηρεηξεζηαθήο επθπίαο, ε IconPlatforms έρεη 

επελδχζεη ζηελ ηερλνινγηθή ιχζε επηρεηξεζηαθήο επθπίαο ηεο Microsoft 

(https://powerbi.microsoft.com/en-us/) ιχζε ε νπνία δηαζέηεη πνιιά πιενλεθηήκαηα κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ: 

 Δπθνιία ζηε ρξήζε 

 Υακειφ θφζηνο θηήζεο ιφγσ ρξήζεο απφ πεξηβάιινλ cloud 

 Δπθνιία δεκηνπξγίαο γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ 

 Δπθνιία δηαζχλδεζεο κε εξγαιεία ηνπ MS-Office φπσο MS-Word, Excel 

 Δπθνιία δηαζχλδεζεο κε ηξίηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  

 Πνιπγισζζηθφ – θάηη πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο IconPlatforms είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

ιφγσ δξαζηεξηνπνίεζεο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

 

https://powerbi.microsoft.com/en-us/
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7.4  Πεξηγξαθή πεξίπησζεο 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο έγηλε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ εηαηξεία πειάηε ηεο 

iconplatforms – πνπ ζα ηελ νλνκάδνπκε Υ γηα ιφγνπο εκπνξηθνχ απνξξήηνπ – δεδνκέλα 

πνπ αθνξνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο εηαηξείαο Υ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνψζεζε θαη πψιεζε πξνηφλησλ θαη ην ζπζρεηηζκφ κε ηνλ αληαγσληζκφ. Σα πξνηφληα 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηφλησλ θαη ε δξαζηεξηφηεηα αθνξά 

πξνψζεζε θαη πσιήζεηο ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ. Η εηαηξεία δηαθηλεί ηξία (3) πξνηφληα 

θαη ε αλάιπζε αθνξά ηελ δξαζηεξηφηεηα γηα ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2018. 

Η Iconplatforms κέζσ ηεο πιαηθφξκαο TALOS έρεη αλαπηχμεη έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα πνπ παξνηξχλεη θαη δίλεη θίλεηξα (loyalty campaign management) ζηνπο 

πσιεηέο / αληηπξνζψπνπο ηεο εηαηξείαο Υ γηα πξνψζεζε ησλ πξνηφλησλ ηεο θαη ηελ 

θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Σα δεδνκέλα απφ ηελ φιε ιεηηνπξγία ησλ 

πσιεηψλ / αληηπξνζψπσλ ζπιιέγνληαη θαη κέζσ ηνπ εξγαιείνπ επηρεηξεζηαθήο επθπίαο 

πνπ απνηειεί κέξνο ηεο πιαηθφξκαο TALOS, αλαιχνληαη θαη δίλνληαη ζηελ δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο Υ καδί κε θάπνηα επηγξακκαηηθά ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία ε δηνίθεζε 

ρξεζηκνπνηεί γηα ράξαμε ζηξαηεγηθήο θαη ελέξγεηεο γηα βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο έλαληη 

ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Σν φιν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ ζχλλεθνπ (cloud) θαη πξνζθέξεηαη απφ ηελ 

iconplatforms ζαλ ππεξεζία πξνο ηνπο πειάηεο ηεο φπσο θαη ε εηαηξεία Υ ηα δεδνκέλα 

ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ εξγαζία απηή. 

 

7.5 Γεδνκέλα / Απνηειέζκαηα Υξήζεο 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη κεηαζρεκαηίζηεθαλ (κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ETL ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΒΙ) θαη κεηέπεηηα απνζεθεχηεθαλ ζην απνζεηήξην (datawarehouse) ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηρεηξεζηαθήο επθπίαο, αλαιχζεθαλ κε ηελ κέζνδν OLAP αθνχ πξψηα έγηλαλ 

νη ζρεηηθέο νκαδνπνηήζεηο ζην εηδηθφ απνζεηήξην αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 

ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ελδεηθηηθέο αλαθνξέο ζε κνξθή γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ γηα 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη θάπνηα επηρεηξεζηαθά ζπκπεξάζκαηα: 

 

7.5.1 ύγθξηζε πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ έλαληη πξαγκαηηθώλ 
απν πσιεηέο / αληηπξνζώπνπο ζε ζεκεία πώιεζεο 
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Έλα ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη είλαη φηη ππάξρεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε πσιεηέο 

θαη θάπνηνη πηάλνπλ ην ζηφρν επηζθέςεσλ ελψ θάπνηνη φρη πνπ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία Υ 

πξέπεη λα κηιήζεη καδί ηνπο θαη λα δνπλ ηη θηαίεη θαη ηη πξέπεη λα γίλεη. 
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7.5.2 Πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο έλαληη πξαγκαηηθώλ γηα όινπο 
ηνπο πσιεηέο / αληηπξνζώπνπο γηα όιν ην δίθηπν πσιήζεσλ 
γηα ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2018 

 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη απφθιηζε κεηαμχ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη πξαγκαηνπνηεζεηζψλ 

επηζθέςεσλ, απφθιηζε ε νπνία είλαη ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα αλαιπζνχλ ηα αίηηα. Η ν ζηφρνο 

είλαη αλέθηθηνο ή νη πσιεηέο δελ είλαη ζπλεπείο ε ιφγσ άιισλ δπζθνιηψλ νη επηζθέςεηο δελ 

έγηλαλ. Να ηνληζηεί φηη νη επηζθέςεηο ζε θαζεκεξηλή βάζε είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο εηδηθά γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ αληαγσληζκνχ πέξα απφ ηηο πσιήζεηο απηέο 

θαζαπηέο. 
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7.5.3 πλνιηθέο πσιήζεηο αληηπξνζώπσλ γηα ηα 3 πξνηόληα γηα ην 1ν 
ηξίκελν ηνπ 2018 

 

 

 

Απφ ην γξάθεκα – ελδεηθηηθή πεξίπησζε γηα ηνλ αληηπξφζσπν Α – θαίλεηαη ε θαηαλνκή 

πσιήζεσλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2019 γηα φια ηα ζεκεία πψιεζεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν αληηπξφζσπνο. Η θαηαλνκή δείρλεη αξθεηέο δηαθπκάλζεηο πνπ ελ κέξεη 

εμεγνχληαη απφ ηελ επνρηθφηεηα αιιά θαη πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ αλάιπζεο αθνχ ζε 

θάπνηεο πεξηφδνπο ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε. 
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7.5.4 Ζκεξήζηεο επηζθέςεηο αληηπξνζώπνπ έλαληη πσιήζεσλ γηα 
θαζέλα από ηα 3 πξνηόληα 

 

 

 

Δδψ μεθάζαξα θαίλεηαη φηη ην πξνηφλ 3 (series 4) πνπιάεη πεξηζζφηεξν, ελψ ηα άιια 2 

πξνηφληα είλαη ρακειά ζε πσιήζεηο. Υξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηα 2 πξνηφληα. 
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7.5.5 πζρεηηζκόο δηαθίλεζεο πξνηόληνο Α έλαληη αληαγσληζκνύ γηα 
όινπο ηνπο πσιεηέο γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2018 

 

 

 

Σν πξνηφλ Α κε κπιέ θαίλεηαη φηη έρεη θαιχηεξε δηαθίλεζε απφ ηνλ αληαγσληζκφ παξφιν πνπ 

ην πξνηφλ ηνπ αληαγσληζηή Α (πνξηνθαιί) έρεη εμίζνπ δπλαηή δηαθίλεζε. Παξφια απηά ζα 

πξέπεη λα πξνζερζεί – δεδνκέλνπ ηνπ αληαγσληζκνχ – θάπνηεο απφηνκεο πηψζεηο ζηε 

δηαθίλεζε πνπ πηζαλφλ νθείινληαη ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ αληαγσληζκνχ. 
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7.5.6 Απόζεκα πξνηόληνο Β (κπιέ) έλαληη αληαγσλζηκνύ (θόθθηλν) 

 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα 1νπ ηξηκήλνπ θαίλεηαη φηη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε αλάιπζε θαη 

θαιχηεξε θαηαγξαθή ηνπ αληαγσληζκνχ κηα θαη: 

 Δίηε ν αληαγσληζκφο δελ έρεη απνζέκαηα ζηα ζεκεία πψιεζεο πνπ ζεκαίλεη φηη 

πνπιάεη πνιχ 

 Δίηε ν αληαγσληζκφο δελ πνπιάεη αξθεηά αθνπ ηα ζεκεία πψιεζεο δελ έρνπλ ην 

πξνηφλ ηνπ ζηα ξάθηα. 
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7.5.7 Θαζεκεξηλέο επηζθέςεηο αληηπξνζώπσλ γηα 1ν ηξίκελν 

 

 

 

Οη επηζθέςεηο αληηπξνζψπσλ δηαθέξνπλ θαηά πνιχ φρην κφλν απφ κέξα ζε κέξα αιιά θαη 

κεηαμχ ησλ αληηπξνζψπσλ. Κάπνηνη πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο απφ άιινπο 

θαη είλαη πην θνληά ζηα πιάλα επηζθέςεσλ πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. 
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7.5.8 Πσιήζεηο αληηπξνζώπσλ αλα πξνηόλ ζην 1ν ηξίκελν 

 

 

 

Οη πσιήζεηο ησλ αληηπξνζψπσλ αλα πξνηφλ ζην πξψην ηξίκελν απεηθνλίδνληαη γξαθηθά, 

φπνπ ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη θαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ πψιεζε πξνηφλησλ (ην πξνηφλ κε 

γθξί ρξψκα πνπιάεη πεξηζζφηεξν ιφγσ ηηκήο) αιιά θαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηηο πσιήζεηο 

γεληθφηεξα κεηαμχ αληηπξνζψπσλ. 
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7.5.9 Δπίηεπμε ζηόρσλ αλα αληηπξόζσπν γηα 1ν ηξίκελν 

 

 

 

Η Δπίηεπμε ζηφρσλ είλαη έλα ζεκειηψδεο αληηθείκελν ειέγρνπ ηεο πνξείαο ησλ πσιήζεσλ θαη 

ζπλεπαθφινπζα ηεο πνξείαο ηεο εηαηξείαο. Απφ ην γξάθεκα πξνθχπηεη φηη νη ζηφρνη πνπ 

έρνπλ ηεζεί δχζθνια επηηπγράλνληαη κε εμαίξεζε θάπνηνπο αληηπξνζψπνπο θαη φρη ζπλέρεηα. 

Σν 1ν ηξίκελν είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνξείαο θαη ρξεηάδεηαη ε δηνίθεζε θαη ε δηεχζπλζε 

πσιήζεσλ λα δνχλ ηη ρξεηάδεηαη λα γίλεη. Δίηε νη ζηφρνη είλαη ππεξηνληζκέλνη είηε νη 

αληηπξφζσπνη πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα θαη πην αληαγσληζηηθά. 
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7.6 πµπεξάζµαηα  

Με βάζε ηελ φιε αλάιπζε, γίλεηαη θαλεξφ φηη επηρεηξεζηαθά εξγαιεία φπσο απηφ ηεο 

επηρεηξεζηαθήο επθπίαο (business intelligence) είλαη θάηη παξαπάλσ απφ απαξαίηεηα γηα ηελ 

ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο θαη κάιηζηα ζα πξέπεη λα ζπληζηνχλ θαζεκεξηλφ εξγαιείν 

δνπιεηάο γηα ηελ δηνίθεζε αιιά θαη ηελ δηεχζπλζε πσιήζεσλ θαη ηελ δηεχζπλζε marketing 

πξνθεηκέλνπ ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ λα γίλεηαη ε ζσζηή αμηνιφγεζε γηα 

πσιήζεηο θαη αληαγσληζκφ. 

Η παξνχζα εξγαζία θαηαγξάθεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο επηρεηξεζηαθήο επθπίαο θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ, αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη αλαδεηθλχεη επίζεο ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζε ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα εηαηξεία 

φπσο ε Iconplatforms ζε πειάηεο ηεο νη νπνίνη ρξεηάδνληαη ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθφξεζε θαη 

αλάιπζε θαη είηε δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ έλα ηέηνην εξγαιείν είηε δελ 

έρνπλ ηνπο πφξνπο λα ην ιεηηνπξγνχλ. H Iconplatforms θαζίζηαηαη αληαγσληζηηθφηεξε ζην 

εγρψξην θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ επηρεηξεί θαη βειηηψλεη ηδίξν θαη θέξδε κε ηελ πηνζέηεζε 

θαη ρξήζε ελφο εξγαιείνπ φπσο απηφ ηεο επηρεηξεζηαθήο επθπίαο. 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε βγαίλνπλ πνιχ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εηαηξεία πειάηε 

ηεο Iconplatforms αλαθνξηθά κε πσιήζεηο πξνηφλησλ, πσιήζεηο αληηπξνζψπσλ θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ πνπ πθίζηαηαη. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά είλαη ρξήζηκα γηα ηελ δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαζψο θαη γηα ελέξγεηεο πνπ 

πξέπεη λα θάλεη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηνλ αληαγσληζκφ. 

Σν πιένλ ζεκαληηθφ είλαη φηη ηα ζπκπεξάζκαηα απηά βγαίλνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ε 

παξαθνινχζεζε δηαθφξσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο πειάηε κπνξεί λα γίλεηαη 

εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία, ηξηκεληαία ή γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν απνθαζίζεη ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. 
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8 ΓΙΧΑΡΗ 

 

Έλα ζχζηεκα ΒΙ είλαη έλα νινθιεξσκέλν ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ δηνηθεηηθήο 

πιεξνθφξεζεο πνπ απαξηίδεηαη απφ κεζνδνινγίεο, ηερλνινγίεο, αξρηηεθηνληθέο, 

εθαξκνγέο/εξγαιεία ινγηζκηθνχ θαη ζπζηήκαηα πνπ επηιακβάλνληαη απηνκαηνπνηεκέλσλ, 

θεληξηθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο ζπγθέληξσζε, νκνγελνπνίεζε, κεηαζρεκαηηζκφ θαη νξγάλσζε 

εηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ελφο νξγαληζκνχ, απνζθνπψληαο ζηελ ελνπνηεκέλε αλάιπζε, 

εμεξεχλεζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο κέζσ εθαξκνγψλ αλαθνξψλ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη ΑΙ, γηα ηελ εμαγσγή παξαηεξήζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, φζνλ 

αθνξά ηε παξειζνχζα, παξνχζα θαη κειινληηθή ζπκπεξηθνξά απιψλ θαη ζχλζεησλ 

εηαηξηθψλ κεγεζψλ θαη παξακέηξσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζπκβάιινπλ δε νπζηαζηηθά ζε 

πνιιαπιά επίπεδα ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο, θαη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο 

απφθαζεο. 

Έλα ζχζηεκα ΒΙ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε δηαθνξνπνίεζε ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο 

επηρείξεζεο, επηηπγράλνληαο ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη γηα ηελ επηρείξεζε θαη γηα δπλεηηθνχο ηεο πειάηεο. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο κε ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο ΒΙ πνπ 

θάζε ρξήζηεο πξέπεη λα γλσξίδεη πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη θαη ιεηηνπξγήζεη ζσζηά έλα 

ζχζηεκα επηρεηξεζηαθήο επθπίαο. Σα δνκηθά απηά ζηνηρεία παξφιν πνπ εκπεξηέρνπλ θαη 

ηερληθνχο φξνπο πιεξνθνξηθήο έρνπλ θαη δηνηθεηηθά / δηαρεηξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ρξήζηεο εθηφο πεδίνπ πιεξνθνξηθήο πξέπεη λα γλσξίδνπλ.  
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BI ΓΟΚΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

TERM EXPLANATORY DESCRIPTION 

Data Warehousing Δίλαη ε ζπγθεληξσηηθή νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ζπιινγήο, 

νκνγελνπνίεζεο, ελνπνίεζεο, νξγάλσζεο θαη απνζήθεπζεο 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ εηεξνγελή πεγαία, 

επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα, πξνζδηνξίδνληαη ηζηνξηθά θαη 

νξγαλψλνληαη ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο (subject areas), ζε κηα 

θεληξηθή, εληαία, νινθιεξσκέλε δνκή (enterprise data warehouse 

database), ε νπνία είλαη ζρεδηαζκέλε γηα απνηειεζκαηηθή 

δηεθπεξαίσζε εηαηξηθήο πιεξνθφξεζεο, κέζα απφ δηαθνξεηηθά 

θαλάιηα.  

Enterprise Data 

Warehouse 

Database (ΔDW 

DB) 

Δίλαη ην θεληξηθή απνζεηήξην δεδνκέλσλ ηνπ DW θαη απνηειεί ηελ 

εληαία εθδνρή αιήζεηαο (single version of the truth), φζνλ αθνξά 

φια ηα δεδνκέλα κηαο επηρείξεζεο θαη γηα φια ηα ηκήκαηά ηεο. Η 

πιεξνθνξία ζην EDW αθνξά φιε ηελ επηρείξεζε, είλαη 

νκνγελνπνηεκέλε, ελνπνηεκέλε θαη νξγαλσκέλε αλά ζεκαηηθή 

πεξηνρή. 

Σν EDW είλαη ζπλήζσο, βάζε δεδνκέλσλ ζρεζηαθήο ηερλνινγίαο 

(TByte, Pbyte κεγέζνπο) θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα γξήγνξε  

εθηέιεζε καδηθψλ αλαδεηήζεσλ πάλσ ζε ιεπηνκεξή ή ειαθξψο 

ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα.  

Σα δεδνκέλα δηαθξίλνληαη ρξνληθά ζε (ζρεδφλ) ηξέρνληα θαη 

ηζηνξηθά δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ρξνληθή (temporal) ηδηφηεηα 

πνπ ηα ραξαθηεξίδεη.  Σν EDW DB ελεκεξψλεηαη κε 

κεηαζρεκαηηζκέλα, πξσηνγελή δεδνκέλα κέζσ ETL δηαδηθαζηψλ. Η 

ζπρλφηεηα ελεκέξσζεο κπνξεί λα είλαη απφ εκεξήζηα κέρξη θαη 

αλά κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα. 

Source Systems 

(Πεγαία 

ζπζηήκαηα) 

Απνηεινχλ ηα πεγαία ζπζηήκαηα κηαο επηρείξεζεο, ηα νπνία 

δηεπθνιχλνπλ ή εθηεινχλ ηελ δηεθπεξαίσζε θαζεκεξηλψλ, 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (π.ρ CRM, billing, ERPs, Workflow 

based, βάζεηο δεδνκέλσλ). Απνηεινχλ ηελ δηαρξνληθή θαη 

αδηάιεηπηε πεγή ηξνθνδνζίαο ηεο EDW db κε πξσηνγελή, 

ιεπηνκεξή  δεδνκέλα, κέζσ απηνκαηνπνηεκέλσλ ETL δηαδηθαζηψλ.  

Operational Data Δίλαη απνζήθε δεδνκέλσλ θαη απνηειεί κηα δηαθνξεηηθή έθδνζε 
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Store (ODS) ηνχ EDW DB, δηαθνξνπνηνχκελν ζηελ απνζήθεπζε κφλν 

ηξέρνπζαο θαη θξέζθηαο πιεξνθνξίαο. Γειαδή, ην ODS δελ 

απνζεθεχεη ηζηνξηθά δεδνκέλα.  

Η πιεξνθνξία ζην ODS αθνξά φιε ηελ επηρείξεζε (φπσο θαη ζηελ 

EDW DB), είλαη νκνγελνπνηεκέλε, ελνπνηεκέλε θαη νξγαλσκέλε 

αλά ζεκαηηθή πεξηνρή.  

Αλαδεηήζεηο γηα νκνγελνπνηεκέλα, επίθαηξα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα 

θαηεπζχλνληαη ζην ODS θαη φρη ζην EDW.    

Staging Area Δίλαη ρψξνο πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ source systems θαη EDW 

DB θαη ρξεζηκεχεη σο ρψξνο ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο θαη 

πξνεηνηκαζίαο δεδνκέλσλ, κέρξη ηελ ηειηθή απνζήθεπζε ηνπο ζην 

EDW DB ή θαη απ επζείαο ζε Data Marts. 

ETL (Extract – 

Transform – Load) 

Δίλαη φιεο νη δηαδηθαζίεο εμαγσγήο (extract), κεηαζρεκαηηζκνχ 

(transform), quality assurance/validation, κεηαθφξησζεο (load), 

δεηθηνδφηεζεο (indexing) δεδνκέλσλ απφ πξσηνγελείο πεγέο 

(source enterprise systems) ζε δεπηεξνγελείο, πιεξνθνξηαθνχ 

ζθνπνχ απνζήθεο (repositories), φπσο ODS, EDW, OLAP. 

Data Mart Δίλαη κηα απνζήθε δεδνκέλσλ (ππνζχλνιν ηνπ EDW) πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πεξηνρή (subject 

area), αληιεί δεδνκέλα απφ ην EDW ηεο επηρείξεζεο, απφ ην νπνίν 

εμαξηάηαη θαη ηθαλνπνηεί εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα αλάιπζεο δεδνκέλσλ (OLAP) ηκήκαηνο 

επηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ζπκπεξηθνξά επηρεηξεζηαθψλ κεγεζψλ 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη εμεγνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή απφδνζε ζην 

παξειζφλ θαη παξφλ. Δπηπιένλ απνηειεί ην testbed γηα εθηέιεζε 

επηρεηξεκαηηθψλ ζελαξίσλ ηχπνπ “what if”. 

ην datamart απνζεθεχνληαη ζπγθεληξσηηθά (statistically 

aggregated) δεδνκέλα. Έλα (εμαξηψκελν) datamart ζπγρξνλίδεηαη 

κε ην κεηξηθφ EDW, κέζσ ETL δηαδηθαζηψλ πνπ εθηεινχληαη 

πεξηνδηθά θαη ελεκεξψλνπλ ην datamart είηε κέζσ πξνζζεηηθψλ 

(incremental) αιιαγψλ είηε κε επαλαδεκηνπξγία (re execution). 

Η θχξηα ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ελφο datamart πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ εθείλν ην ππνζχλνιν εμεηδηθεπκέλσλ ρξεζηψλ πνπ αλήθνπλ 

ζην ιεηηνπξγηθφ / δηνηθεηηθφ ηκήκα ηεο επηρείξεζεο κε 

αξκνδηφηεηα επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξάγνπλ ηα 

πξσηνγελή δεδνκέλα, πνπ ηειηθά θαηαιήγνπλ (κέζσ ηνπ EDW) 

ζην αληίζηνηρν datamart. 
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Με βάζε έλα EDW, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ζπλνκνζπνλδία 

απφ πνιιά ζπγαηξηθά data marts, θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ 

δηαπξαγκαηεχεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθή πεξηνρή.  

OLAP Δίλαη έλα νινθιεξσκέλν ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ (ζην πιαίζην 

ηνπ Data Warehousing) απφ Information Technology 

κεζνδνινγίεο, ηερλνινγίεο, αξρηηεθηνληθέο, εξγαιεία ινγηζκηθνχ 

θαη ζπζηήκαηα πνπ θαζηζηνχλ ηθαλνχο ρξήζηεο φπσο αλαιπηέο 

δεδνκέλσλ, αλψηεξνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη δηεπζπληέο 

επηρεηξήζεσλ λα θαηαλνήζνπλ επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα κέζα απφ 

απνηειεζκαηηθή, γξήγνξε πξφζβαζε θαη δηαδξαζηηθέο (online 

interactive) ελέξγεηεο πνπ επηηξέπνπλ δηαηζζεηηθή (intuitive) θαη εηο 

βάζνο αλάιπζε δεδνκέλσλ, σο πξνο δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο 

(business perspectives/dimensions) θαη ζε πνιιαπιά, ηεξαξρηθά 

επίπεδα  ιεπηνκέξεηαο (hierarchical aggregation levels).    

Data Mining Δίλαη κηα δηαδξαζηηθή, data driven δηαδηθαζία πνπ αμηνπνηεί 

ππνινγηζηηθή ηζρχ (εξγαιεία, εθαξκνγέο, δεδνκέλα, ζπζηήκαηα, 

ππνδνκέο) θαη ηερλνινγίεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ γηα λα επηηξέςεη 

ηελ δηεξεχλεζε θαη αλαθάιπςε πξνηχπσλ (patterns) θαη ζρέζεσλ 

(relationships)  ζηα δεδνκέλα, λα πεξηγξάςεη ηα δεδνκέλα θαη λα 

θάλεη έγθπξεο πξνβιέςεηο. Σα ζεκέιηα ηνπ Data Mining είλαη: 

 

 Mathematical Modeling 
 Statistical Modeling 
 AI – Machine learning 
 Information Theory 
 Knowledge Representation 
 Data Visualization 
 Databases & high performance computing 
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