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ΓΙΑΓΩΓΗ (1/2)
Πανάγμκηεξ: επηηοπία, απμηειεζμαηηθόηεηα πιενμθμνηαθμύ
ζοζηήμαημξ εκόξ μνγακηζμμύ
μοζηαζηηθή & ζεμακηηθή
πηοπή
Δμμή
Γύνςζηε ιεηημονγία
Ακμδηθή πμνεία παναγμμέκςκ οπενεζηώκ & πνμσόκηςκ ζημοξ
ηειηθμύξ πνήζηεξ (εζςηενηθμύξ & ελςηενηθμύξ)

Ακάγθε δεμημονγίαξ θαηάιιειςκ παναμέηνςκ
ηόπμξ: ε εθ βάζμοξ αλημιόγεζε & μέηνεζε ηεξ επηηοπμύξ
ιεηημονγίαξ εκόξ ηδνομαηηθμύ πιενμθμνηαθμύ ζοζηήμαημξ

ΓΙΑΓΩΓΗ (2/2)
Έκκμηεξ με πμιύ ζεμακηηθό οπόβαζνμ γηα έκα επηηοπέξ
πιενμθμνηαθό ζύζηεμα:
Πμηόηεηα ζοζηήμαημξ (system quality)
Πμηόηεηα πιενμθμνίαξ (information quality)
Ιθακμπμίεζε πνήζηε (user satisfaction)
Γπίδναζε πμηόηεηαξ ζημ άημμμ (individual impact)
Γπίδναζε πμηόηεηαξ ζημκ μνγακηζμό (organization impact)

Μμκηέια μέηνεζεξ ηεξ πμηόηεηαξ πιενμθμνηαθώκ ζοζηεμάηςκ
“Μμκηέιμ επηηοπίαξ πιενμθμνηαθώκ ζοζηεμάηςκ DeLone &
McLean”

ΟΡΙΜΟΙ & ΓΝΝΟΙΓ

Πληροθοριακό ζύζηημα

είκαη εθείκμξ μ μεπακηζμόξ, μ μπμίμξ πανέπεη ηα μέζα γηα ηε
ζοιιμγή, ηεκ απμζήθεοζε, ηεκ παναγςγή θαη ηε δηακμμή ηςκ
πιενμθμνηώκ πμο ελοπενεημύκ ηηξ πιενμθμνηαθέξ ακάγθεξ
εκόξ μνγακηζμμύ θαη οπμζηενίδμοκ ηηξ δναζηενηόηεηέξ ημο,
ηόζμ ζε επίπεδμ δηαπείνηζεξ θαη ιεηημονγίαξ, όζμ θαη ζε
επίπεδμ ζπεδηαζμμύ θαη ιήρεξ απμθάζεςκ γηα ημκ μνγακηζμό
(Avital, 2003)

ΟΡΙΜΟΙ & ΓΝΝΟΙΓ
ΘΓΩΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ
Ακαπηύπζεθε ηε δεθαεηία ημο ’50 ζηηξ ζεηηθέξ επηζηήμεξ
Έπεη μνηζμέκα παναθηενηζηηθά όπςξ:
1.

Δηαίνεζε ηςκ ζοζηεμάηςκ ζε θαηεγμνίεξ έηζη ώζηε κα δηεονύκμκηαη θαη
κα ειέγπμκηαη ηα εηδηθά παναθηενηζηηθά ημοξ

2.

Ακηημεηώπηζε εκόξ ζοζηήμαημξ ςξ ζύκμιμ γηα ηε ιύζε ηςκ
πνμβιεμάηςκ ημο

3.

Ακάπηολε μμκηέιςκ γηα ηεκ ακάιοζε ηεξ ιεηημονγίαξ εκόξ ζοζηήμαημξ

4.

Δοκαμηθή πανέμβαζε ζημ ζύζηεμα (ηί είκαη θαη πώξ ιεηημονγεί)

Ση δηαθνίκμομε ζε έκα πιενμθμνηαθό ζύζηεμα (1/2)
οζηαηηθά μένε: δηαθνηηά παναθηενηζηηθά ημο ζοζηήμαημξ
Πιενμθμνηαθό ζύζηεμα μνγακηζμμύ
1.

Γηζνμέξ (οιηθά, πιενμθμνίεξ, ακζνώπηκμ δοκαμηθό, πόνμη θ.ι.π.)

1.

Δηαδηθαζίεξ μεηαηνμπήξ (μεπακηζμμί ζπεδηαζμμύ, μνγάκςζεξ θαη
ειέγπμο, δναζηενηόηεηεξ παναγςγήξ, ένεοκα θαη ακάπηολε, θ.ι.π.)

1.

Γθνμέξ (οπενεζίεξ, πνμσόκηα, ηδέεξ, θ.ι.π.)

Υςνίδεηαη ζε οπμζοζηήμαηα, πμο ημ θάζε έκα μπμνμύμε
κα ημ ελεηάζμομε ςξ έκα λεπςνηζηό θαη ακελάνηεημ
ζύζηεμα

Ση δηαθνίκμομε ζε έκα πιενμθμνηαθό ζύζηεμα (2/2)
Κάζε οπμζύζηεμα δηαηνείηαη ζε άιια μηθνόηενα
οπμζοζηήμαηα. Έηζη ακαπηύζζεηαη μία ηενανπηθή
δμμή, όπμο ζε θάζε επίπεδμ ακήθμοκ οπμζοζηήμαηα
ηα μπμία είκαη ακελάνηεηα θαη ιεηημονγηθά θαη
βνίζθμκηαη ζε ζηεκή ζπέζε με ηα ακηίζημηπα
οπμζοζηήμαηα ημο παναπάκς θαη παναθάης
επηπέδμο

Σνόπμη ακάιοζεξ & ζπεδηαζμμύ εκόξ ηδνομαηηθμύ
πιενμθμνηαθμύ ζοζηήμαημξ
απμηειμύκ ηα πημ
βαζηθά ζηάδηα ακάπηολεξ & ιεηημονγίαξ ημο

Ακάιοζε θαη ζπεδηαζμόξ ημο ζοζηήμαημξ (1/2)
Πνμζδημνηζμόξ ζηόπςκ ημο ζοζηήμαημξ







εμεία ακαθμνάξ
Ανπηθέξ ακάγθεξ ακάιοζεξ
Αλημιόγεζε πηζακώκ ιύζεςκ θαη ακάιοζε οπανπόκηςκ ζοζηεμάηςκ
Πηιμηηθή ένεοκα

Πνμζδημνηζμόξ ακαγθώκ ημο ζοζηήμαημξ
1.

Πνμδηαγναθέξ ημο ζοζηήμαημξ

πεδηαζμόξ ημοξ ζοζηήμαημξ
1.

2.
3.

Μμκηέιμ ιμγηθμύ ζοζηήμαημξ
Μμκηέιμ θοζηθμύ ζοζηήμαημξ
Γπηιμγή οπμιμγηζηώκ θαη πνμγναμμάηςκ

Ακάιοζε θαη ζπεδηαζμόξ ημο ζοζηήμαημξ (2/2)
Γθανμμγή
1.

2.
3.
4.

Πνμγναμμαηηζμόξ θαη εθανμμγή
Γθπαίδεοζε θαη ελάζθεζε ενγαδμμέκςκ
Δεμημονγία βάζεςξ δεδμμέκςκ
Γγθαηάζηαζε ημο ζοζηήμαημξ μεηάπηςζεξ από ημ έκα ζύζηεμα ζημ άιιμ

Αλημιόγεζε
1.
2.
3.
4.

Ανπηθή αλημιόγεζε
Παναθμιμύζεζε
οκηήνεζε
Γλέιηλε

Αλημιόγεζε θαη Πμημηηθή Δηαζθάιηζε ημο
πιενμθμνηαθμύ ζοζηήμαημξ (1/2)
Αθμνά:
1.
2.

ηεκ μνγάκςζε θαη ηε δημίθεζε εκόξ μνγακηζμμύ
ημοξ πνήζηεξ (πνμζςπηθό, ενεοκεηέξ, παναγςγμί, πνμμεζεοηέξ,
δηαζέηεξ, ηειηθμί πνήζηεξ)
Πανάμεηνμη γηα ηεκ αλημιόγεζε:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

οζηαηηθά ζημηπεία ημο ζοζηήμαημξ
Πιενμθμνηαθέξ δηενγαζίεξ
Τπενεζίεξ θαη πνμσόκηα
Πιενμθμνηαθέξ ιεηημονγίεξ
Οιόθιενμ ημ πιενμθμνηαθό ζύζηεμα
Πενηβάιιμκ ημο πιενμθμνηαθμύ ζοζηήμαημξ

Αλημιόγεζε θαη Πμημηηθή Δηαζθάιηζε ημο
πιενμθμνηαθμύ ζοζηήμαημξ (2/2)
Υνεζημόηεηα αλημιόγεζεξ
1.
2.
3.

4.
5.

Πανμπή θαιύηενςκ πνμσόκηςκ θαη οπενεζηώκ
Δηθαημιόγεζε ηεξ οπάνπμοζαξ θαηάζηαζεξ
Καηακόεζε ηεξ ιεηημονγίαξ ημο πιενμθμνηαθμύ ζοζηήμαημξ
Γπηβεβαίςζε γηα ηεκ απμδμηηθή & απμηειεζμαηηθή πνήζε ηςκ πόνςκ ημο
Να πεηζημύκ μη θμνείξ πμο επμπηεύμοκ θαη μη πνήζηεξ πμο ημ πνεζημμπμημύκ όηη ηα μθέιε,
πμο πανέπμκηαη από ημ ζύζηεμα, είκαη αοηά πμο «πνέπεη»

ομβμιή ηεξ αλημιόγεζεξ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Λήρε απμθάζεςκ
Δηαζθάιηζε πμηόηεηαξ
Γθηίμεζε ηεξ έθηαζεξ γηα ηεκ επίιοζε ηςκ πνμβιεμάηςκ
Πνμζδημνηζμόξ ηςκ ακαγθώκ δηαθμνεηηθώκ μμάδςκ πνεζηώκ
πεδηαζμόξ δεμμζίςκ ζπέζεςκ & οπενεζηώκ δηάποζεξ ηςκ πιενμθμνηώκ
ομμεημπή ηςκ πνεζηώκ ζηεκ μνγάκςζε & ιεηημονγία ημο Π..

Πανάμεηνμη Γπηηοπίαξ & Απμηειεζμαηηθόηεηαξ ημο
πιενμθμνηαθμύ ζοζηήμαημξ
Η επηηοπία θαη απμηειεζμαηηθόηεηα εκόξ πιενμθμνηαθμύ ζοζηήμαημξ
μπμνεί κα εθηημεζεί ζε ηνία επίπεδα:

1.

Γπίπεδο οργαμιζμού (ζηναηεγηθμί ζηόπμη, ιεηημονγηθό θόζημξ,
δηαζεζημόηεηα ζοζηήμαημξ, πνόκμη απόθνηζεξ, έζμδα θαη θένδε από
κέα πνμσόκηα θαη οπενεζίεξ, ……)

2.

Γπίπεδο διεργαζιώμ και / ή λειηοσργιώμ (μείςζε θόζημοξ ζε εηδηθέξ
ιεηημονγίεξ, μείςζε πνόκμο ζε επημένμοξ δηενγαζίεξ, μιμθιήνςζε
δηενγαζηώκ, παμειόηενμ θόζημξ θαη πνόκμη ζε ζπέζε με ηεκ γεκηθή
πναθηηθή)

1.

Γπίπεδο αηόμοσ (ηθακμπμίεζε πνεζηώκ, πνεζημόηεηα &
ιεηημονγηθόηεηα ημο ζοζηήμαημξ)

Μμκηέιμ επηηοπίαξ πιενμθμνηαθμύ ζοζηήμαημξ
«DeLone and McLean»
“DeLone and McLean I/S Success Model”

System quality

Use

Individual
impact

Information quality

User
satisfaction

Organizational
impact

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ
(SYSTEM QUALITY)
Πενηγνάθεη ημ πόζμ «θαιό» είκαη ημ πιενμθμνηαθό ζύζηεμα, όζμκ αθμνά ηα
ιεηημονγηθά ημο παναθηενηζηηθά

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
(INFORMATION QUALITY)
Ονίδεη ημ πόζμ «θαιό» είκαη ημ πιενμθμνηαθό ζύζηεμα, όζμκ αθμνά ηηξ εθνμέξ ημο
Πανάγμκηεξ πμο αθμνμύκ ηεκ πμηόηεηα ηεξ πιενμθμνίαξ είκαη:
- ε ζεμακηηθόηεηα
- ε ζπεηηθόηεηα
- ε πνεζημόηεηα
- ε αθνίβεηα
- ε πιενόηεηα
- ημ πενηεπόμεκμ
Η πμηόηεηα ηεξ πιενμθμνίαξ έπεη ακηίθηοπμ ζηεκ πνήζε ημο ζοζηήμαημξ

ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ
(SYSTEM USE)
Η πανάμεηνμξ αοηή ακαθένεηαη ζηε πνεζημμπμίεζε θαη αλημπμίεζε ηςκ
εθνμώκ από ημ ίδημ ημ πιενμθμνηαθό ζύζηεμα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ ΥΡΗΣΗ
(USER SATISFACTION)
Η ζογθεθνημέκε πανάμεηνμξ μεηνά ημ πώξ ακηηιαμβάκμκηαη μη πνήζηεξ ημ
ίδημ ημ ζύζηεμα θαηά ηε πνήζε ημο
Η πνήζε ημο ζοζηήμαημξ από ημοξ πνήζηεξ ζεςνείηαη ςξ ζεμακηηθή
πανάμεηνμξ γηα ηε μέηνεζε ηεξ επηηοπίαξ ημο Π..

Σμ απμηέιεζμα ημο ζοκόιμο ηεξ πνήζεξ είκαη ηζμδύκαμμ θαη ζεμακηηθό,
ακελάνηεηα από ηεκ απμηειεζμαηηθόηεηα ημο θαζαοημύ ζοζηήμαημξ

ΓΠΙΔΡΑΗ ΣΟ ΑΣΟΜΟ
(INDIVIDUAL IMPACT)
Πώξ επηδνά ε πνήζε ημο Π.. ζηεκ εθηέιεζε ηςκ θαζεθόκηςκ
ημο αηόμμο μέζα ζημκ πώνμ ηεξ ενγαζίαξ ημο

«Γπίδναζε»: ηζπονή έκδεηλε όηη ημ Π.. πνμζθένεη ζημκ πνήζηε
- θαιύηενε θαηακόεζε ημο πενηεπμμέκμο ηςκ απμθάζεςκ ημο
- βειηίςζε ζπεηηθά με ηηξ απμθάζεηξ ημο γηα ηεκ παναγςγηθόηεηα
- αιιαγή ζηηξ δναζηενηόηεηέξ ημο
- αιιαγή ζηεκ θαηακόεζε ηεξ ζεμακηηθόηεηαξ θαη πανάιιεια ηεξ
πνεζημόηεηαξ ημο ζοζηήμαημξ ζημκ μνγακηζμό

ΓΠΙΔΡΑΗ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ
(ORGANIZATIONAL IMPACT)
Πόζμ επενεάδμοκ ηα απμηειέζμαηα ηεξ επίδναζεξ ημο αηόμμο ζηεκ
ιεηημονγία ημο μνγακηζμμύ

Μεηνάηαη ε απμηειεζμαηηθόηεηα ημο μνγακηζμμύ ςξ μιόηεηα, ςξ
μία πιήνεξ μκηόηεηα
Μμκηέιμ DeLone & McLean : εονέςξ ακαγκςνηζμέκμ & δηαδεδμμέκμ
πάκς ζημ μπμίμ έπμοκ ακαπηοπζεί & επεθηαζεί πμηθίια μμκηέια
επηηοπίαξ & πμηόηεηαξ πιενμθμνηαθώκ ζοζηεμάηςκ ηδνομαηηθώκ
μνγακηζμώκ

Μμκηέιμ πιενμθμνηαθμύ ζοζηήμαημξ «Ονγακςηηθήξ Μκήμεξ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΝΗΜΗ»
(ORGANIZATIONAL MEMORY INFORMATION SYSTEM)

ΟΡΙΜΟ
Σο πληροθοριακό ζύζηημα «οργαμωηικής μμήμης»

είκαη ημ ζύζηεμα εθείκμ, πμο ιεηημονγεί ςξ ημ μέζο με ημ μπμίμ ε
«μμήμη» εκόξ μνγακηζμμύ μεηαθένεηαη από ημ πανειζόκ ζημ
πανόκ, με ζθμπό ηε ζηήνηλε & εκίζποζε ηςκ δναζηενημηήηςκ
ημο ζογθεθνημέκμο μνγακηζμμύ θαη ζημ μέιιμκ
(Jennex, 2002)

ΔΟΜΗ ΣΟΤ Π.. «ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΝΗΜΗ»
Απμηειείηαη από δύμ επίπεδα :
1μ. Πανμοζία ηεζζάνςκ οπμζοζηεμάηςκ, πμο πνμένπμκηαη από ηέζζενηξ
βαζηθέξ ιεηημονγίεξ απμηειεζμαηηθόηεηαξ ζημ ζύζηεμα
Οιμθιήνςζε

οκημκηζμόξ θαη Δηαπείνηζε ηεξ
πιενμθμνίαξ μέζα ζε όιμ ημκ μνγακηζμό

Πνμζανμμγή

Ιθακόηεηα ημο μνγακηζμμύ κα
πνμζανμόδεηαη ζε αιιαγέξ μέζα ζημ
πενηβάιιμκ ημο

Γπίηεολε ηόπςκ

Ιθακόηεηα ημο μνγακηζμμύ κα ζέηεη
ζηόπμοξ θαη κα εθηημά ημ βαζμό ζημκ
μπμίμ επηηογπάκμκηαη

Δηαηήνεζε οκμπήξ

Ιθακόηεηα ημο μνγακηζμμύ κα δηαηενεί ηε
ζοκμπή θαη ημ εζηθό ηςκ ζηειεπώκ ημο
(ημο ενγαηηθμύ δοκαμηθμύ ημο)

ΔΟΜΗ ΣΟΤ Π.. «ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΝΗΜΗ» (2/2)

2μ. Πανμοζία ιεηημονγηώκ μκήμεξ


«Λεηημονγίεξ μκήμεξ» ζομπενηιαμβάκμοκ:





ηεκ απόθηεζε γκώζεξ
ηε δηαηήνεζε ηεξ μκήμεξ
ηεκ ακαδήηεζε γκώζεξ
ηεκ ακάθηεζε γκώζεξ

ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΓΡΗ ΣΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
«ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΝΗΜΗ» (1/2)
Έκηοπα έγγναθα: εονείξ ακαθμνέξ (έγγναθα δηαδηθαζηώκ, ηεπκηθά πνόηοπα,
ακαθμνέξ πνμζςπηθμύ, θ.ά.) ημο μνγακηζμμύ, πμο βνίζθμκηαη ζε θεκηνηθά
απμζεηήνηα, όπςξ μία θεκηνηθή ζοιιμγηθή βηβιημζήθε


εμακηηθό θμμμάηη ημοξ απμηειμύκ μη πνμκμιμγηθέξ ηζημνίεξ αιιαγώκ &
επακαιεπηηθώκ δηαδηθαζηώκ ζημκ μνγακηζμό, θαζνεθηίδμκηαξ ηεκ ελέιηλε & ηεκ
ακάπηολε ημο μνγακηζμμύ δηαπνμκηθά

Ανπεία εγγνάθςκ ζε οπμιμγηζηέξ: ανπεία, ηα μπμία βνίζθμκηαη ζε θεκηνηθέξ
βάζεηξ δεδμμέκςκ θαη μη πιενμθμνίεξ ημοξ αθμνμύκ ημ επίπεδμ ημο
ενγαηηθμύ δοκαμηθμύ


Γκημπίδμκηαη δηαδηθαζίεξ θαη πνςηόθμιια με ηα μπμία έπμοκ δμμεζεί ηα
πιενμθμνηαθά ζοζηήμαηα, θαη ηα μπμία δειώκμοκ ηα δηθαηώμαηα πνόζβαζεξ ζηα
δεδμμέκα θαζώξ, θαη ηα μμνθόηοπα ηςκ εηζνμώκ θαη εθνμώκ ημο ζοζηήμαημξ

ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΓΡΗ ΣΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
«ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΝΗΜΗ» (1/2)
Πνμζςπηθή μκήμε: πενηιαμβάκεη όιςκ ηςκ εηδώκ ηα έγγναθα, πμο δηαηενεί
έκα άημμμ μέζα ζε έκακ μνγακηζμό






ανπεία
πνμζςπηθέξ πνόπεηνεξ ζεμεηώζεηξ
γναπηέξ εκζομήζεηξ
μεκύμαηα
………………………

Καζμνίδεηαη από ημ ηί είκαη ζεμακηηθό γηα ημκ θάζε ενγαδόμεκμ λεπςνηζηά
θαη ακηηθαημπηνίδεη ηηξ εμπεηνίεξ θαη ηεκ οπαιιειηθή ζπέζε ημο αηόμμο με
ημκ μνγακηζμό

ΜΟΝΣΓΛΟ «OMIS»
Level of OMIS
User
Satisfaction
With OMIS

Technical
Resources
System Quality

Form of OMIS

Information Quality

Amount of OMIS
Use

Individual Impact

Organizational
Impact

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ «OMIS»
(OMIS SYSTEM QUALITY)

Σεπκηθά παναθηενηζηηθά: μνίδμοκ ηεκ ηθακόηεηα ημο
μνγακηζμμύ κα ακαπηύζζεη θαη κα δηαηενεί έκα πιενμθμνηαθό
ζύζηεμα μνγακςηηθήξ μκήμεξ

Γπίπεδμ OMIS: ακαθένεηαη ζηεκ ηθακόηεηά ημο κα μεηαθένεη
πιενμθμνίεξ ημο πανειζόκημξ γηα κα ζηενηπζμύκ πνόζθαηεξ
δναζηενηόηεηεξ ημο μνγακηζμμύ
Σύπμξ OMIS: ακαθένεηαη ζηεκ έθηαζε μέζα ζηεκ μπμία ημ
ζύζηεμα έπεη αοημμαημπμηεζεί θαη μιμθιενςζεί

ΠΩ ΜΓΣΡΑΣΑΙ Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ OMIS
(1/2)
Με βάζε ηα ηεπκηθά παναθηενηζηηθά ημο:
1.

μη δοκαηόηεηεξ ημο ζοζηήμαημξ (γνήγμνε θαη ορειμύ επηπέδμο οπμδμμή, δοκαηή
ακάπηολε εθανμμγώκ, ηθακόηεηεξ δηθηύμο, γκώζε ηςκ απαηηήζεςκ ηςκ πνεζηώκ)

2.

μη ηθακόηεηεξ ηςκ πνεζηώκ (ορειόξ βαζμόξ γκώζεξ ηεπκμιμγηώκ, θαιήξ απόδμζεξ
πνμζςπηθμί οπμιμγηζηέξ, γκώζε πνήζεξ ηεξ μκήμεξ ημο μνγακηζμμύ)

3.

ε εμπεηνία ηεξ μμάδαξ ακάπηολεξ θαη δηαηήνεζεξ ηςκ οπμιμγηζηηθώκ ζοζηεμάηςκ,
πμο οπμζηενίδμοκ ημ όιμ ζύζηεμα

4.

μη ηθακόηεηεξ ηςκ ηειηθώκ πνεζηώκ ημο Π.. ηεξ μνγακςηηθήξ μκήμεξ

5.

ημ επίπεδμ ημο hardware

6.

μη δοκαηόηεηεξ ημο ιεηημονγηθμύ ζοζηήμαημξ ηςκ ημεμάηςκ

ΠΩ ΜΓΣΡΑΣΑΙ Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ OMIS
(2/2)
Με βάζε ημ επίπεδμ ηςκ μκεμμκηθώκ ιεηημονγηώκ ημο OMIS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ε απόθηεζε γκώζεξ
ε δηαηήνεζή ηεξ
ε ακαδήηεζή ηεξ
ε ακάθηεζή ηεξ
ημ θηιηνάνηζμα ηεξ μκήμεξ
ε ελενεύκεζε ηεξ μκήμεξ

Με βάζε ημκ ηύπμ ημο OMIS:
1.

ε δηαζεζημόηεηα ημο ηζημνηθμύ οιηθμύ ζημ αοημμαημπμηεμέκμ ζύζηεμα

1.

ε δοκαηόηεηα ακαδήηεζήξ ημο

1.

ε δοκαηόηεηα ακάθηεζήξ ημο

ΠΩ ΜΓΣΡΑΣΑΙ Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΟΤ OMIS
Πανάγμκηεξ, πμο μεηνώκηαη, είκαη:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ε ζεμακηηθόηεηα ηεξ πιενμθμνίαξ
ε πνεζημόηεηά ηεξ
ε αθνίβεηά ηεξ
ε πιενόηεηά ηεξ
ημ πενηεπόμεκό ηεξ
ε πμηόηεηα ημο πνμσόκημξ πμο θένεη ηεκ πιενμθμνία

ΠΩ ΜΓΣΡΑΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ OMIS
Η πνήζε ημο OMIS μεηνάηαη, βάζεη πέκηε θνηηενίςκ:
1.
2.
3.
4.
5.

μ ανηζμόξ ενγαζηώκ, πμο πναγμαημπμηήζεθακ ζημ ζύζηεμα
ε πναγμαηηθή πνήζε ημο ζοζηήμαημξ ζε θαζεμενηκή βάζε
ε ζοπκόηεηα πνήζεξ ημο ζοζηήμαημξ (π.π. ςνηαία, θαζεμενηκά, μεκηαία, θιπ.)
μ ανηζμόξ ηςκ παθέηςκ εθανμμγώκ, πμο πνεζημμπμηήζεθακ
ημ επίπεδμ ηεξ πνήζεξ ημο ζοζηήμαημξ

ΠΩ ΜΓΣΡΑΣΑΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΥΡΗΣΗ ΣΟ OMIS
Η ηθακμπμίεζε ηςκ πνεζηώκ με βάζε:
1.

ημ πώξ ακηηιαμβάκμκηαη θαη θαηακμμύκ μη πνήζηεξ ημ ζύζηεμα

1.

ε πμηόηεηα ηςκ πνμσόκηςκ πμο ημοξ πανέπμκηαη (πενηεπόμεκμ, αθνίβεηα,
μμνθόηοπμ, εύθμιε πνήζε, επηθαηνόηεηα ημο πνμσόκημξ)

1.

ηηξ οπενεζίεξ, πμο πνμζθένμκηαη ζημοξ πνήζηεξ

ΠΩ ΜΓΣΡΑΣΑΙ Η ΓΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ OMIS ΣΟ ΑΣΟΜΟ
Με βάζε:
1.
2.

3.
4.
5.

ηεκ παναγςγηθόηεηα ηςκ αηόμςκ λεπςνηζηά
ημκ ανηζμό ηςκ ενγαζηώκ, πμο θαιείηαη ημ άημμμ κα δηεθπεναηώζεη
ημκ πνόκμ μιμθιήνςζεξ ενγαζηώκ, πμο γίκμκηαη ζςζηά από ηεκ πνώηε ζηηγμή
ηεκ πμιοπιμθόηεηα μίαξ ενγαζίαξ, πμο ακαηίζεηαη ζε έκα άημμμ
ηεκ μιμθιήνςζε ενγαζηώκ με ορειή πνμηεναηόηεηα

ΠΩ ΜΓΣΡΑΣΑΙ Η ΓΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ OMIS ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ
Με βάζε:
1.
2.

3.
4.

ηεκ απμηειεζμαηηθόηεηα ημο μνγακηζμμύ ςξ μία μιμθιενςμέκε μκηόηεηα
ηεκ ηθακόηεηά ημο κα εθηημά πνμβιεμαηηθέξ θαηαζηάζεηξ
ηεκ ηθακόηεηά ημο κα πανέπεη ιύζεηξ ζε πνμβιήμαηα, πμο έπμοκ ακαγκςνηζζεί
θαη εκημπηζζεί
ηεκ επίηεολε ηςκ ηειηθώκ ζηόπςκ ημο μνγακηζμμύ

ΤΜΠΓΡΑΜΑΣΑ
ΒΑΙΚΑ ΗΜΓΙΑ

Γγπείνεμα πμιοδηάζηαημ, ζύκζεημ θαη πενίπιμθμ
ε ελέηαζε,
αλημιόγεζε θαη μέηνεζε ηεξ απμδμηηθόηεηαξ, ηεξ πμηόηεηαξ & ηεξ
επηηοπίαξ εκόξ πιενμθμνηαθμύ ζοζηήμαημξ μνγακηζμμύ, ιόγς ηεξ ίδηαξ
ηεξ θύζεξ ημο πιενμθμνηαθμύ ζοζηήμαημξ πμο θαιείηαη θάπμημξ κα
αλημιμγήζεη
Απμηειεζμαηηθόηεηα εκόξ ηδνομαηηθμύ μνγακηζμμύ βειηηώκεηαη




με ηεκ επαύλεζε ηεξ απμηειεζμαηηθόηεηαξ ημο πιενμθμνηαθμύ ζοζηήμαημξ
«μνγακςηηθήξ μκήμεξ»
με ηεκ εθανμμγή ημο ζε όιε ηε δμμή & ημ πενηεπόμεκμ ημο μνγακηζμμύ

Πιενμθμνηαθό ζύζηεμα «μνγακςηηθήξ μκήμεξ»
απμδμηηθό, πμημηηθό & επηηοπέξ

μπμνεί κα είκαη

αξ εοπανηζηώ πμιύ

Γιέκε Μαμμά

mamma.archives.gak@gmail.com

