
Πολλές επιχειρήσεις προγραμματίζουν 

τη διεύρυνση της μεταφοράς των δραστηριοτήτων 

πληροφορικής, παράλληλα όμως δε βλέπουν 

πλέον αυτή τη μεταφορά ως μεμονωμένο γεγονός 

αλλά ως τμήμα μεταξύ φάσεων σε άμεση σχέση 

με τη ρευστότητα της επιχείρησης

17%

23%

25%

25%

28%

36%

Η ποιότητα της εργασίας που γίνεται από τους προμηθευτές σας
είναι καλή και συμβατή με τους δικούς σας όρους ποιότητας

Οι προμηθευτές σας δε συνεργάζονται ή δεν αλληλεπιδρούν σωστά
με τους άλλους εξωτερικούς συνεργάτες και τους προμηθευτές

Οι προμηθευτές σας δεν προσπαθούν να βελτιώσουν τα επίπεδα
εξυπηρέτησης τους σε συνεχή βάση

Οι προμηθευτές σας δεν επενδύουν αρκετό χρόνο και ανθρώπους για
να καταστήσουν επιτυχή τη σύμβαση

Οι προμηθευτές σας δεν είναι ευέλικτοι σχετικά με αλλαγές στις
τιμές, στον όγκο εργασίας, ή στον σκοπό της υπηρεσίας

Οι προμηθευτές σας δεν μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα στις
μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες

Η εξοικονόμηση κόστους είναι χαμηλότερη από ότι περιμένατε για τις
υπηρεσίες Πληροφορικής και τις τρέχουσες συμβάσεις outsourcing

27%

Διάγραμμα 1. Λόγοι για ανάθεση έργων σε τρίτους, 
Πηγή: Enterprise IT Services Survey, North America & Europe - Forrester Research, Inc.
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Δεν εγκαταλείπουν τις υπηρεσίες  
outsourcing οι επιχειρήσεις, ωστό-

σο αναζητούν νέους τρόπους εφαρμογής 
τους. Σύμφωνα με έρευνα της Forrester 
Research που πραγματοποιήθηκε το 
2007 σχετικά με τη χρήση outsourcing 
υπηρεσιών κατά τους επόμενους δώ-
δεκα μήνες, από τη μια πλευρά οι επι-
χειρήσεις έχουν ουσιαστικά σχέδια για 
τη μεταφορά διάφορων δραστηριοτή-
των πληροφορικής σε τρίτους, από την 
άλλη εκφράζουν τις ανησυχίες τους για 
την αποτελεσματικότητα των δαπανών 
για αυτή τη μεταφορά. Πολλές επιχειρή-
σεις προγραμματίζουν τη διεύρυνση της 
μεταφοράς των δραστηριοτήτων πλη-
ροφορικής, παράλληλα όμως δε βλέ-
πουν πλέον αυτή τη μεταφορά ως με-
μονωμένο γεγονός αλλά ως ένα τμήμα 
μεταξύ φάσεων σε άμεση σχέση με τη 
ρευστότητα της επιχείρησης. Ο μεγάλος 
ενθουσιασμός για την πλήρη μεταφορά 
των δραστηριοτήτων πληροφορικής έχει 
δώσει τη θέση του σε μια πιο προσεκτι-
κή προσέγγιση.

Έμφαση στον περιορισμό 
του κόστους 
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Forrester 
Research το ενδιαφέρον των περισσότε-
ρων επιχειρήσεων είναι στραμμένο στον 
περιορισμό του κόστους. Το 60% των 
ερωτηθέντων ανέφερε πως ο προϋπο-
λογισμός για τις υπηρεσίες πληροφο-
ρικής αφορά υπάρχουσες διαδικασίες 
και συντήρηση υπαρχόντων υπηρεσιών 
σε αντιδιαστολή με την υιοθέτηση νέων 
πρωτοβουλιών και projects. Το μεγαλύ-
τερο μέρος του προϋπολογισμού πλη-
ροφορικής αφορά υπηρεσίες consulting 
και system integration, τηλεπικοινωνια-
κές υποδομές, ακολουθούν οι υπηρε-
σίες outsourcing υποδομών και εφαρ-
μογών. Σχετικά με την πρόθεση τους για 
τους επόμενους 12 μήνες, οι επιχειρή-

σεις στην πλειοψηφία τους απάντησαν 
πως η επαναδιαπραγμάτευση του προ-
ϋπολογισμού τεχνολογίας είναι ένα από 
τα βασικά θέματα στην ημερήσια διάτα-
ξη των επιχειρήσεων. 

Η χρήση outsourcing υπηρεσιών είναι 
η επόμενη προτεραιότητα. Πολύ σημα-
ντική είναι η απάντηση των επιχειρήσε-
ων σχετικά με τον περιορισμό του κό-

στους μέσω των outsourcing υπηρεσιών. 
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων επεσή-
μανε πως η εξοικονόμηση κόστους από 

τις εφαρμογές outsourcing ήταν χαμηλό-
τερη του αναμενόμενου. Ένα σημαντικό 
ποσοστό των ερωτηθέντων συμφώνη-
σε πως οι προμηθευτές των υπηρεσιών 
outsourcing δεν ανταποκρίνονται γρήγο-
ρα στις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές 
τους ανάγκες. Επίσης δεν αφιερώνουν 
χρόνο και προσωπικό προκειμένου να 
βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
τους, Διάγραμμα 1.

Η ασφάλεια των συστημάτων και των 
υποδομών πληροφορικής είναι ένα από 
τα βασικά ζητήματα που επιδιώκουν να 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Αξιολόγηση Ασφάλειας

Ανάπτυξη Παραμετροποιημένων Εφαρμογών

Middleware and application integration program

Εγκατάσταση ή Αναβάθμιση Οικονομικών Εφαρμογών

Εφαρμογή ή Αναβάθμιση ERP Εφαρμογών

Υιοθέτηση Στρατηγικής για την Πληροφορική

Βελτίωση Εσωτερικών Διαδικασιών Πληροφορικής/
Πρωτοβουλίές Ποιότητας

Εγκατάσταση ή Αναβάθμιση Εφαρμογών Προσωπικού

Ναι Όχι Το έργο έχει ανατεθεί Δε γνωρίζω

Εφαρμογές Business intelligence/data warehousing

Ανάθεση Ανάπτυξης Εφαρμογών ως Υπηρεσία (SaaS)

Υλοποίηση VoIP Υπηρεσιών

Εφαρμογή Εργαλείων Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Εφαρμογές Εφοδιαστικής Αλυσίδας/ Προμήθειες

Διάγραμμα 2. Έργα και εφαρμογές για ανάθεση σε τρίτους, 
Πηγή: Enterprise IT Services Survey, North America & Europe - Forrester Research, Inc.
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οι επιχειρήσεις 

καλύψουν οι επιχειρήσεις μέσω των 
outsourcing υποδομών. Παράλληλα 
ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχί-
ας των υπηρεσιών outsourcing είναι η 
ασφάλεια, Διάγραμμα 2. 

Σχεδόν οι μισοί από τις ερωτηθείσες επι-
χειρήσεις απάντησαν ότι θα προχωρού-
σαν στη χρήση υπηρεσιών από τρίτους 
για την κάλυψη του ζητήματος της ασφά-
λειας, ακολουθεί η ανάπτυξη και η πα-
ραμετροποίηση εφαρμογών. Έπονται τα 
σχέδια για τη χρησιμοποίηση συμβου-
λευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή 

Aπρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008



Το 60% των ερωτηθέντων ανέφερε 

πως ο προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες 

πληροφορικής αφορά υπάρχουσες διαδικασίες 

και συντήρηση υπαρχόντων υπηρεσιών 

σε αντιδιαστολή με την υιοθέτηση 

νέων πρωτοβουλιών και projects
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Υπηρεσίες Διαχείρισης Desktop 

Υπηρεσίες Help desk

Υπηρεσίες Διαχείρισης Deskside/ on-site 

Υπηρεσίες Mainframe 

Υπηρεσίες Διαχείρισης Data center

Εσωτερική Υποδομή Πληροφορικής

Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & Υπηρεσίες
Διαχείρισης Δικτύου

Χρησιμοποιώ ήδη Εξωτερικό Συνεργάτη Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω Εξωτερικό Συνεργάτη Θα αναθέσω σε Εξωτερικό Συνεργάτη 
τους επόμενους 12 μήνεςΔε θα Χρησιμοποιήσω Εξωτερικό Συνεργάτη Δε γνωρίζω

Διάγραμμα 3. Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τρίτους, 
Πηγή: Enterprise IT Services Survey, North America & Europe - Forrester Research, Inc.
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προγραμματισμού των επιχειρηματικών 
πόρων, τη βελτίωση της εσωτερικής δια-
δικασίας ΤΠΕ, την υποστήριξη υπηρεσι-
ών εφοδιασμού. Σχετικά με το είδος των 
outsourcing υπηρεσιών που υιοθετού-
νται οι επιχειρήσεις τόνισαν πως οι τη-
λεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες δικτύου 
υπερισχύουν στη μεταφορά υποδομής. 
Το 26% των ερωτηθέντων είπαν ότι χρη-
σιμοποιούν ήδη υπηρεσίες τρίτων για τις 
τηλεπικοινωνίες και τις υπηρεσίες διαχεί-
ρισης δικτύου. 

Επιπλέον το 13% προγραμματίζει να 
προβεί σε παρόμοια κίνηση μέσα στους 

επόμενους 12 μήνες, Διάγραμμα 3. Ακο-
λουθούν οι υπηρεσίες help desk και 
desktop management services. 

Ωστόσο αρκετές ήταν οι επιχειρήσεις 
που απάντησαν πως σκοπεύουν να φέ-
ρουν μερικές υπηρεσίες, ή μέρος των 
υπηρεσιών ξανά πίσω στο εσωτερικό της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 
αν και όπως δείχνουν τα στοιχεία λίγες 
είναι οι επιχειρήσεις που τελικά θα υλο-
ποιήσουν τέτοιου είδους σχέδια. Μεταξύ 
των δραστηριοτήτων που οι επιχειρήσεις 
θεωρούν πως θέλουν να πάρουν πίσω 
θεωρούν είναι οι υπηρεσίες που αφο-

ρούν την υποστήριξη των πελατών τους, 
την ποιότητα των παρεχομένων υπηρε-
σιών. Επίσης παρατηρείται η τάση ολό-
κληρη η υποδομή πληροφορικής να 
είναι εσωτερική όπως και οι υπηρεσίες 
help desk.




