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και Ελληνικές Βιβλιοθήκες
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΙ ΙΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ - ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΙ1
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ΟΡΙΣΜΟΣ
To EDI (Electronic Data Interchange
= η ηλεκτρονική μεταβίβαση δεδομένων,
ηλεκτρονικό εμπόριο) ή όπως αλλιώς συνη
θίζεται να αποκαλείται "εμπόριο χωρίς έγ
γραφα" (paperless trade = εμπόριο χωρίς
έγγραφα) είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής
μεταφοράς δεδομένων / πληροφοριών / μη
νυμάτων τα οποία έχουν μορφοποιηθεί
βάσει προτύπων, από ένα πληροφοριακό
σύστημα σε άλλο, με ηλεκτρονικά μέσα.
Πιο απλά το EDI είναι η διαδικασία ή
μέθοδος της πραγματοποίησης συναλλαγών
μεταξύ επιχειρήσεων, όπου τα δεδομένα της
συναλλαγής περνούν από τον υπολογιστή της
μίας επιχείρησης στον υπολογιστή της άλλης,
χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση
για την ερμηνεία ή την αντιγραφή των στοι
χείων αυτών. Για να υλοποιηθεί η αυτόματη
αυτή μεταφορά, οι πληροφορίες αυτές θα
πρέπει να είναι δομημένες σύμφωνα με προ
καθορισμένη μορφή και κανόνες έτσι ώστε ο
υπολογιστής να μπορεί να τις "μεταφράσει"
στο μορφότυπο (format) των ενδοεπιχειρησιακών εφαρμογών για να ενημερώσει έτσι
τα αρχεία ή τις βάσεις δεδομένων της συγκε
κριμένης επιχείρησης.
Η τεχνική EDI αποτελεί το συντομότερο
μονοπάτι επικοινωνίας μεταξύ εμπορικών ε
ταίρων, αντικαθιστώντας το "χαρτί" με την
απευθείας επικοινωνία μέσω υπολογιστών
σε συνδιασμό με τις τηλεπικοινωνίες. Για να
πραγματοποιηθεί αυτή η άμεση συναλλαγή
θα πρέπει να υπάρχουν προκαθορισμένοι
κανόνες τους οποίους θα ερμηνεύει ο υπολο
γιστής και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώ
νεται η επικοινωνία.
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Οι ΡΊΖΕΣ
Η χρήση του EDI δεν είναι καινούριο
φαινόμενο, καθώς θα μπορούσε κανείς να
ανακαλύψει τις ρίζες του στις ΗΠΑ στη δε
καετία του '60 όπου εφαρμοζόταν σε διάφο
ρους τομείς της οικονομίας (αεροπορικές
συγκοινωνίες, αυτοκινητοβιομηχανία, υγεί
α). Κατά τη δεκαετία του '70, όμως, και μετά
τη μεγάλη αύξηση των υπολογιστικών συστη
μάτων, γίνεται ευρεία χρήση του EDI στους
τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου. Τις
δύο τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται
ραγδαία εξέλιξη στον τομέα των τηλεπικοι
νωνιών, όπου εφαρμόζονται πλέον τεχνικές
μετάδοσης ψηφιακών σημάτων και τεχνικές
μεταγωγής πακέτων που δημιουργούν ένα
ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανά
πτυξη και αξιοποίηση όλων των χαρακτη
ριστικών και δυνατοτήτων του EDI.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ TOY EDI
Ευρώπη
Αρχικά, την δεκαετία του '70 στην Αγ
γλία, δημιουργήθηκε ένα σύνολο από συντα
κτικούς κανόνες και ένα λεξικό από στοιχεία
δεδομένων σχετικά με την ανταλλαγή στοι
χείων εμπορικής φύσεως από ένα φορέα που
τον χρηματοδοτούσε η Κυβέρνηση, τον SITPRO = (Simpler Trade Procedures Board).
Η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη
των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) υιοθέτησε
αυτά τα στοιχεία και παρήγαγε το UN /
TDED (United Nations Trade Data Inter
change).
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ΗΠΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Στις ΗΠΑ, παράλληλα, υπήρχαν πρακτικές εφαρμογές κατά κλάδους της οικονομί
ας, χωρίς να ακολουθούν όμως κάποιο κοινό
πρότυπο. Έτσι, μέσα στα πλαίσια της ANSI
(American National Standards Institute) δη
μιουργήθηκε μία ειδική επιτροπή (Accredi
ted Standards Committee X12) με σκοπό να
φτιάξει ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο και
ονόμασε EDI.

ΟΗΕ
Το 1985, ο ΟΗΕ αρχίζει μία προσπάθεια
ώστε να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο πρότυπο EDI . Το 1986, ιδρύεται η επιτροπή UN /
JEDI (United Nations Joint EDI) η οποία α
νέλαβε να ολοκληρώσει αυτό το πρότυπο και
μέχρι στιγμής έχει δημιουργήσει το TDED
(Trade Data Element Directory), το EDIF A C T ( το οποίο περιλαμβάνει συντακτικούς
κανόνες για τη δόμηση των μηνυμάτων) κ.ά.
Η εξ έλιξη του EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce & Transport) από την εμφάνιση του το 1986 - έως και σήμερα είναι η εξής:

1987:

Αποδοχή του EDIFACT ως ISO 9735.

1988:

Πρώτη σειρά μηνυμάτων.

1989

Μεγάλη ανάπτυξη μηνυμάτων, δη
μιουργία διαφόρων usergroups.

1999:

Πάνω από 17Θ τελικά μηνύματα,
πάνω απο 180 μηνύματα σε ανά
πτυξη.
Βασικός στόχος του EDIFACT,
είναι η καθοδήγηση των επικοινω
νούντων δικτύων Η/Υ, έτσι ώστε
να κατανοούν τα δεδομένα μέσω
της γλώσσας EDIFACT.
Η ερμηνεία του EDI σύμφωνα με
την κωδικοποίηση του EDIFACT
είναι η εξής: To EDI είναι η μετά
δοση μιας αλυσίδας χαρακτήρων,
η οποία μπορεί να μεταφραστεί α
πό κάποιον Η/Υ.
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Από τη χρήση του EDI προκύπτουν σημα
ντικά οφέλη για τους οργανισμούς:
• μειώνονται οι καθυστερήσεις που
οφείλονται στο κλασικό ταχυδρομείο
• αναιρείται η ανάγκη επαναπληκτρολόγησης των δεδομένων, συνεπώς, εξ
οικονομείται χρόνος και μειώνονται οι
πιθανότητες λαθών
• καταργείται το κόστος δημιουργίας,
καταγραφής και αποθήκευσης τοον
γραπτών εγγράφουν
• ευνοούνται οι μικροί χρόνοι παράδο
σης των προϊόντων
• παρέχεται η δυνατότητα μείωσης των
εξόδων προσωπικού
• άμεση πληρωμή και αποφυγή οικονο
μικών δυσπραγιών (ακάλυπτες επιτα
γές κλπ.)
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ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
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Τα μηνύματα που ανταλλάσονται ηλε
κτρονικά περιλαμβάνουν εντολές πληρωμών
από εταιρείες σε τράπεζες, παραγγελίες α
γαθών ή υπηρεσιών, τιμολόγια, αντίγραφα
κινήσεως λογαριασμών, ασφαλιστικά έγ
γραφα, έγγραφα αποστολής εμπορευμάτων,
τελωνειακά έγγραφα και τεχνικά στοιχεία.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει
τη στρατηγική σημασία της ταχείας και συ
ντονισμένης ανάπτυξης του EDI για τη βελτί
ωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ κρατών
- μελών της. Με την ίδρυση της ενιαίας ευρω
παϊκής αγοράς το 1992, η σημασία πανευρωπαικων προτύπων γαι την επικοινωνία δεδο
μένων και ιδιαίτερα για συστήματα ανταλ
λαγής εμπορικών ηλεκτρονικών δεδομένων
(Trade Electronic Data Interchange Systems
TEDIS) θα είναι κρίσιμη για την ταχεία ανά-
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πτύξη του εμπορίου μεταξύ χωρών.
* Το πρόγραμμα INSIS (International
Services Inter - Institutional Informa
tion System) = διαθεσμικό σύστημα
πληροφοριών στον τομέα των ολοκληρωμένων υπηρεσιών ξεκίνησε το 1982.
* Το πρόγραμμα Caddia (Cooperation
in Automation for Data and Docume
ntation for Import/export and Agri\

1 ί.

If

'

culture) = συνεργασία για την αυτο
ματοποίηση δεδομένων και τεκμηρίω
σης που αφορούν στις εισαγωγές/εξαγωγές και τη γεωργία, οδήγησε στο
σχέδιο συντονισμένης ανάπτυξης
(CD), το οποίο πρόκειται να τυποποι
ήσει τη διαδικασία εκτελωνισμού για
συναλλαγές στο πλαίσιο του συστήμα
τος εκτελωνισμού με τη βοήθεια Η/Υ
για συναλλαγές εντός της Κοινότητας
αλλά και με χώρες εκτός Κοινότητας.
• Το σχέδιο Mercator δημιουργήθηκε
1

1

I

ί\

'

'

C

'

I

'

για να θέσει υπο δοκιμή τις πρακτικές
δυσκολίες εφαρμογής του EDI στις
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ.
• To SAD (Single Administrative Docu
ment) που άρχισε το 1988 και αφορά
στην υλοποίηση ενός ενιαίου διοικητι
κού εγγράφου για όλες τις εισαγωγές
και εξαγωγές και τις τελωνειακές δια
δικασίες που διεξάγονται στις χώρες
της Κοινότητας.
• To TARIC (Tariff Integre Communitaire) είναι ένας ακόμα επιβοηθητικός
παράγοντας του EDI, καθοός αφορά
στην αναγνοοριση, ως μοναδικών, όλων
των προϊόντων που υπόκεινται στο τε
λωνειακό καθεστώς της Κοινότητας,
μέσο:» ενός συστήματος αρίθμησης.
• Το πρόγραμμα COST 306 (Co-opera
tion in Scientific and Technical Re
search) το οποίο υποστηρίζεται από
την ΕΕ και τον ΟΗΕ, το οποίο επικεντρίόνεται στην ανάπτυξη μηνυμάταον
σχετικών με λειτουργίες μεταφορών,
με σκοπό να αποδείξει ότι το EDI εί
ναι πραγματοποιήσιμο και σε περιπτώσεις περίπλοκων διασυνοριακών
ανταλλαγούν πληροφοριών.
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TO EDI ΣΤΗΝ EAAHNIKH
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι προότες εφαρμογές του EDI στην Ελ
λάδα εμφανίσθηκαν στις αρχές της δεκαετί
ας του ς9θ. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις χρή
στες του EDI είναι κυρίως μεγάλες επιχειρή
σεις που προέρχονται από μεγάλους τομείς
της οικονομίας, ενιό οι μισές απ' αυτές είναι
θυγατρικές πολυεθνικών εταιριών.
Ο δημόσιος τομέας (Υπουργείο Υγείας,
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Εθνική Στατι
στική Υπηρεσία, Τράπεζα της Ελλάδος, Ορ
γανισμός Αιμένος Πειραιώς κ.ά.) έχει εμπλακει αναγκαστικά σε μερικά έργα EDI
μέσω προγραμμάτων και πρωτορουλιατν στα
πλαίσια της Ευροοπαϊκής Ένωσης.
Οι εφαρμογές του EDI στη χωρά μας
έχουν οργανωθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την υποστήριξη του EDI (HEL
LAS - TRADE 2.000). Το πρόγραμμα αυτό
χωρίζεται στα ακολούθα 14 υπο-προγραμματα.
α) Υποστήριξη και χρηματοδότηση των
χρηστών
β) Υποστήριξη προμηθευτών με την
ανάπτυξη ελληνικών συστημάτων EDI
γ) Τηλεπικοινωνιακή υποδομή με την
πρωτοβουλία του ΟΤΕ και την παροχή
κινήτρων στους προμηθευτές δικτύων
VAN
δ) Προγράμματα EDI εθνικής εμβέλει
ας για τομείς όπως οι Δημόσιες Προ
μήθειες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, το
Εμπόριο και οι Τράπεζες
ε) Ηλεκτρικά Σημεία Εμπορίου στην
Ελλάδα (ΗΣΕ) ανάπτυξη και εναρμό
νιση τους με τις κοινοτικές οδηγίες,
όπως και με τις οδηγίες του ΟΗΕ
ζ) Θέσπιση κανόνων ασφαλείας με την
δημιουργία Μητρώου Καταγραφής
και Πιστοποίησης
η) Θέσπιση Νομικού Πλαισίου και ανά
πτυξης συμφωνιών Συναλλαγής
θ) Προτυποποίηση και υιοθέτηση προ
τύπων για χρήστες και προμηθευτές
ι) Δημιουργία Κέντρων Τεκμηρίωσης
στις πόλεις και την επαρχία
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La) Εκπροσώπηση της χώρας μας σε
διεθνείς οργανισμούς και συνεργασία
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων
ιβ) Δημιουργία εργαστηρίων Ηλεκτρο
νικού Εμπορίου σε Παν/μια και χρη
ματοδότηση ερευνητικών προγραμ
μάτων
ιγ) Προώθηση χρήσης Internet και τε
χνολογίας Multimedia για τις εφαρμο
γές Ηλεκτρονικού Εμπορίου
ιδ) Καταγραφή των κοινωνικοοικονο
μικών επιπτώσεων του Ηλεκτρονικού
Εμπορίου
ιε) Διαχείριση και συντονισμός εργαλείων του EDI
Σύμφωνα με το HELLAS - TRADE 2.000
έχει δημιουργηθεί ένα ιενδεικτικό κοστολόγιο μέσης δαπάνης για την ανάπτυξη ενός
συστήματος EDI σε μια μέση επιχείρηση. Η
δαπάνη αυτή ταξινομείται ως εξής:
ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΣΤΟΣ
Αγορά Hardware και τη 500.000 - 4.000.000
λεπικοινωνιακού εξοπλι
σμού
Αγορά Software και ανά 500.000 - 5.000.000
πτυξη μυνημάτων για ε
μπορικές εφαρμογές
Χρήση τηλεπικοινωνια
100.000- 1.000.000
κών δικτύων ανά έτος (π.χ.
VAN)
Ανάλυση απαιτήσεων 500.000 - 2.500.000
μελέτη σκοπιμότητας
Διαχειριστικά έξοδα /
200.000- 1.000.000
Εκπαίδευση προσωπικού
500.000 - 2.000.000
Ασφάλεια συστήματος
Διαχείριση έργου για ομά 4.000.000 - 5.000.000
δα χρηστών
Σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη
του EDI στην Ελλάδα είναι τόσο ο αριθμός
των χρηστών Internet όσο και ο αριθμός των
ασφαλών διάκο μ ιστών Παγκοσμίου Ιστού
(Secure Web Servers). Παράλληλα, πρέπει
να προχωρήσει η ανάπτυξη - στην Ελλάδα των ασφαλών Τραπεζικών συναλλαγών, καθιύς και οι ψηφιακές υπογραφές, έτσι οχττε
να διασφαλίζεται η ταυτότητα των συναλ
λασσόμενων μερών, η αυθεντικότητα των μη
νυμάτων, η φορολογία και η προστασία των
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συναλλαγών. Το 1999, ιδρύθηκε το Ελληνικό
Διατραπεζικό Ινστιτούτο, όπως και η Δια
τραπεζική Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών
και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με στόχο την
ανάπτυξη του EDI σε βασικό σύστημα ενδο
κοινοτικών συναλλαγών έως το 2008.
Σχετικά με τη φορολογία στο Ηλεκτρονι
κό Εμπόριο πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει
πρωτίστως να καθοριστεί από την εκάστοτε
ενδιαφερόμενη κυβέρνηση, ποιος έχει τη δι
καιοδοσία είσπραξης φόρου σε μία ηλεκτρο
νική συναλλαγή. Περαιτέρω, η κατά το δυνα
τόν αποφυγή μείωσης των δημοσίων εσόδων,
καθώς και η απόδειξη ηλεκτρονικής συναλ
λαγής, η βεβαίωση της ταυτότητας των συν
αλλασσομένων και η προστασία του ΦΠΑ εί
ναι θέματα τα οποία επεξεργάζεται η κυβέρ
νηση μας. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε
το Ερευνητικό Κέντρο EDI (HELTRUN)
του Οικονομικού Πανεπιστημίου για μια κα
λύτερη και αμεσότερη προσέγγιση του εν λό
γω θέματος. Ή δ η υπάρχει διασύνδεση της
Εθνικής Συνομοσπονδίας EDI (Ε.Σ.Ε.Ε.) με

•

το Υπουργείο Οικονομικών, για την αποστολη on-line μη χρεωστικοί δηλώσεων ΦΠΑ
(www.gsis.gov.gr) με στόχο την πλήρη εναρ
μόνιση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με το
φορολογικό καθεστώς της χώρας μας.

.
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Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι μία εφαρ
μογή που αφορά όλες τις βιβλιοθήκες της χώ
ρας μας αλλά κυρίως αυτές που έχουν μεγά
λο μέγεθος (Εθνική, Βουλής, Ειδικές, Πανε

.

πιστημιακές κ.ά.), καθοός αυτές κάνουν με
γάλες αγορές υλικού (βιβλίων, περιοόικοόν,
οπτικοακουστικού υλικού, επίπλων, ηλε
κτρονικού εξοπλισμού κ.ά.) κυρίως από το
εξωτερικό και έχουν τον απαιτούμενο ηλεκ
τρονικό εξοπλισμό.
Εφαρμόζοντας το EDI μία Βιβλιοθήκη
μπορεί να κάνει τις παραγγελίες της άμεσα
από τον ίδιο τον εκδοτικό οίκο, χοορίς την
διαμεσολάβηση των ενδιάμεσων (εμπόρων,
βιβλιοπωλείων, προμηθευτών κ.ά.) και να
εξοφλήσει το ποσό μέσο) ενός Τραπεζικού
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Λογαριασμού του Οργανισμού στον οποίο
ανήκει. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται ανθρωπο-ώρες, παρεμβολές τρίτων,
χρήματα και αποφεύγονται λάθη.

*

i

Έ ν α απλό παράδειγμα της εφαρμογής
του EDI σε μία Βιβλιοθήκη είναι το
ακόλουθο:

>
•
•J.

•
•
i

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

|

1

.•

^

J

παραγγελία
""
αγοράς
Ι
Ι.
'
•
j επιβεβαίωση \
i
l
l
τιμολόγιο

IS

ειδοποίηση
πληρωμής
Ι.
Ι1
επιβεβαίωση j
I
i
j

1

j •

i
ρ

i

i

i

i

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΒΙΒΑΙΩΝ

i

ι

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

*

ί

-

!

j
πληρωμή
αντιγραφή τιμολογίου

ϊ

---

ΤΡΑΠΕΖΑ

)

\

αντίγραφο
τιμολογίου

j
μεταφορά κεφαλαίου

ι

•^^ΤΤΓ»ί~11\/ΙΤΪΛΛΤΓΛ"Τ'ΪΪ^Α

^

•

---

111 < ) Μ Ι Η Μ ι 1 1 1 ^

ΐ
-

Χρόνος ολικός 25 - 40 δευτερόλεπτα.

«

•

9

ΕΝΛΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Si.

#

1. Ασφαλής EDI - Επισκόπηση / Επιτρο
πή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.- Λουξεμ
βούργο: ΥΕΕΕΚ, 1992.
2. Δουκίδης, Γ.Ι., Φραγκοπούλου, Α.,
Αναγνωστόπουλος, Ι. - EDI: Η πληροφορική
στις σύγχρονες επιχειρήσεις. - Αθήνα - Πει
ραιάς: Εκδ. Α. Σταμούλης, 1993.

i

•
i
«
8

a
*

«

*
I

<·

•

Ο Ευάγγελος Τζαγκαράκης είναι ηλεκτρολόγος - μηχανικός - ερευνητής, Dr in der Τ. U. Muenchen.
Η Ασημίνα Περρή - Τζαγκαράκη είναι βιβλιοθηκονόμος της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημί
ου Αθηνών.

•

Β 1 11

\ Ι Ο θ Η Κ Ε Σ

&

II Λ ΪΙ Ρ Ο Φ 0 Ρ Η Σ Η

Ο

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

14

Ο

2 0 0 Ι

