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Περιγραφή 
 

Στο µάθηµα αυτό αρχικά παρουσιάζεται η θεωρία της Αλληλεπίδρασης των 
πληροφοριακών συστηµάτων πάνω σε συγκεκριµένα µοντέλα στρατηγικού 
σχεδιασµού που αποσκοπούν στην επιλογή λύσεων της πληροφορικής που 
ευθυγραµµίζονται µε τους στόχους και της δυνατότητες της επιχείρησης. 
Παρουσιάζονται τα συστήµατα ERP, MRP, ETRM, Business Intelligence (KPI’s) κλπ. 
Το µεγαλύτερο όµως τµήµα του µαθήµατος (και σε αρµονία µε το περσινό σχέδιο 
ύλης) επικεντρώνεται  στην ανάπτυξη µοντέλων επίλυσης προβληµάτων και 
υποβοήθησης λήψης αποφάσεων διοικητικού χαρακτήρα µε έµφαση στο Excel 
καθώς και της αλληλεπίδρασης του µε το Matlab, Reuters, Bloomberg και 
Datastream. Ενώ το 80% του µαθήµατος αφιερώνεται σε ζητήµατα ∆ιαχείρισης, 
Ανάλυσης και παρουσίασης δεδοµένων στο Excel. Τέλος συµπεριλαµβάνεται µια 
αρχική θεώρηση και πρακτική της προσοµοίωση, των δένδρων αποφάσεων και της 
βελτιστοποίησης µέσω γραµµικού προγραµµατισµού στη βάση των πρόσθετων 
προγραµµάτων του EXCEL (VBA, addins) και της συνδεσιµότητας του µε το 
Matlab. 

 
 

Περίγραµµα ύλης 
 
Ενότητα Α –Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων & 
Προσφερόµενες Λύσεις στις Επιχειρήσεις (Εβδοµάδα 1η) 

• Μοντέλα Στρατηγικού Σχεδιασµού Π.Σ 
• Μοντέλο Στρατηγικής Αλληλεπίδρασης 
• Συστήµατα ERP, MRP I,II, ETRM, Επιχειρησιακής Νοηµοσύνης (Business 

Intelligence, PMI’s).   
• Μοντέλο στρατηγικού σχεδιασµού πληροφοριακού συστήµατος (case study: από τη 

ρύθµιση/στρατηγική στο πληροφοριακό σύστηµα) 
• Φιλοσοφία του σχεδιασµού µοντέλων στο Excel για λήψη ∆ιοικητικών Αποφάσεων: 

από την διατήρηση/διαχείριση δεδοµένων στην ανάλυση και στην παρουσίαση. Η 
σχέση του Excel µε τα προαναφερθέντα συστήµατα.  

 
Ενότητα Β – Βάσεις ∆εδοµένων-Προγραµµατισµός του Excel στη ∆ιατήρηση-
∆ιαχείριση δεδοµένων (Εβδοµάδες 2η-4η) 

• Τα βασικά των βάσεων δεδοµένων (DB Vs DBMS, sql, ingress, oracle κλπ, 
δοµές,πεδία, τελεστές κλπ) 

• ∆ιαχείριση δεδοµένων (καταχωρήσεις, επιβεβαίωση, διόρθωση κλπ) 
• Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων: λήψη εξωτερικών δεδοµένων-συνδέσεις 
• Λίστες, φόρµες δεδοµένων και χρήση συνοπτικών συναρτήσεων 
• Ταξινόµηση & φιλτράρισµα  



• Εργαλεία βάσης δεδοµένων δεδοµένων (επικύρωση, διπλότυπα, συνδυασµός τιµών 
διαφορετικών περιοχών, οµαδοποιήσεις, ονοµασία περιοχής) 

• Μερικοί υπολογισµοί στη βάση δεδοµένων   
• Πίνακες, συγκεντρωτικός πίνακας (pivot table) 

 
Ενότητα Γ – Ανάλυση ∆εδοµένων στο Excel µε ανάπτυξη Μοντέλων 
Προϋπολογισµών, Επιχειρησιακής Νοηµοσύνης και Αξιολόγησης Επενδύσεων 
(Εβδοµάδες 5η-8η) 

• Συναρτήσεις  Λογικής  
• Συναρτήσεις  Αναζήτησης & Αναφοράς 
• Συναρτήσεις  Στατιστικές 
• Συναρτήσεις  Λογικής  
• Συναρτήσεις Οικονοµικές  
• Συναρτήσεις Κειµένου & Ηµεροµηνιών  
• Έλεγχος τύπου, έλεγχος σφαλµάτων και διόθρωση 
• Ανάπτυξη εφαρµογής Budgeting & Αξιολόγησης Επένδυσης µε χρήση των ανωτέρω  
• Ανάλυση Σεναρίων (Goal Seek, 2 Entry DT, Scenario Analysis)  

 
Ενότητα ∆ – Παρουσίαση ∆εδοµένων στο Excel και αποτελέσµατα των µοντέλων 
που έχουν αναπτυχθεί στην Γ! ενότητα (Εβδοµάδες 9η) 

• Μορφοποιήσεις γενικά και υπό όρους 
• Γραφήµατα, απεικονίσεις, κείµενα 
• υπερσυνδέσεις 
• διαµόρφωση σελίδων-παρουσιάσεων 
• Προβολές βιβλίων εργασίας και τακτοποιήσεις παραθύρων 
• εκτυπώσεις  

 
Ενότητα Ε – Ανάπτυξη µοντέλων στο Excel (Εβδοµάδες 10η) 

• Μακροεντολές- VBA 
 
Ενότητα ΣΤ – Βελτιστοποίηση στο Excel (Εβδοµάδες 11η) 

• Εισαγωγή στο γραµµικό προγραµµατισµό 
• Προβλήµατα µεγιστοποίησης/ελαχιστοποίησης, διατύπωση επίλυση, ανάλυση 

ευαισθησίας στο Excel µε την βοήθεια του Solver 
 
Ενότητα Ζ – Προσοµοίωση στο Excel & ∆έντρα Αποφάσεων (Εβδοµάδες 12η) 

• Θεωρία Προσοµοίωσης και λήψης αποφάσεων 
• ∆ένδρα αποφάσεων και µοντέλα προσοµοίωσης (random variable generator & 

Monte Carlo) σε συνθήκες αβεβαιότητας στο Excel µε χρήση του @Risk or Crystal 
Ball   

 
Ενότητα Η –Excel και Συνδεσιµότητα µε Matlab, Reuters Platform (3rd Parties & 
Datastream), Bloomberg Platform (Εβδοµάδες 13η) 
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Αξιολόγηση 

 
Συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις 15%, ενδιάμεση εξέταση 35% και τελική εξέταση 
50% 

 


