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Περίληψη
Σε κάθε επιχειρηµατικό οργανισµό, η εργασία θεωρείται ως ένας από τους τρείς βασικούς πόρους
(εργασία, γη και κεφάλαιο) που κατέχει για την ανάπτυξή του και την επίτευξη της µεγιστοποίησης του
κέρδους. Η ∆ιοίκηση του Ανθρωπίνου ∆υναµικού (Human Resource Management - HRM) έχει ως
στόχο την διαχείριση του εταιρικού πόρου «εργασία», προβαίνοντας σε µια σειρά από δραστηριότητες,
όπως την επιλογή και πρόσληψη προσωπικού, τη διαχείριση και κατανοµή αµοιβών και παροχών, και
τη διοργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης προσωπικού. Στο παρόν άρθρο, καταθέτουµε τα
βασικά σηµεία ενός πρωτότυπου σχεδιασµού για ένα λογισµικό που θα αναδείξει την συνεισφορά της
Πληροφορικής στην ∆ιοίκηση Ανθρωπίνου ∆υναµικού και την πορεία προς ένα επιτυχές e-HRM. Η
υπόθεση αυτή λειτουργεί αφενός για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα του HRM και αφετέρου για την
εξοικονόµηση πόρων για τις ίδιες τις εταιρείες. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασµός του
προγράµµατος σε Ενοποιηµένη Γλώσσα Σχεδιασµού (Unified Modeling Language - UML) µέσω
διαγραµµάτων µελέτης περίπτωσης (Use Case Diagrams), στα οποία φαίνονται οι λειτουργίες του
προγράµµατος των χρηστών και των πελατών.
Λέξεις κλειδιά: ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού (HRM), Πληροφορική, Εξοικονόµηση πόρων

1. Εισαγωγή: πρόσφατη έρευνα στο e-HRM και στόχοι της
παρούσας µελέτης
Η ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Ανθρωπίνου ∆υναµικού (Electronic Human Resource
Management – e-HRM) περιλαµβάνει την ενσωµάτωση µηχανισµών για την παροχή
πληροφοριών για ένα ανθρώπινο δυναµικό ή για οµάδες εργαζοµένων µε την χρήση των
τεχνολογιών πληροφορικής [3]. Στο παρελθόν, έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί για το e-HRM,
όπως: ‘ο σχεδιασµός, ενσωµάτωση και εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορικής τόσο στην
δικτύωση όσο και στην υποστήριξη τουλάχιστον δύο ατοµικών ή συλλογικών ρόλων στις
κοινές δραστηριότητες του HR’ [25],‘η εξέλιξη της τεχνολογία της πληροφορίας είχε
σοβαρές επιπτώσεις για τις οργανωτικές διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων στη
∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού που αφορούσαν την συλλογή, αποθήκευση και διασπορά
των πληροφοριών HR για επιχειρησιακούς σκοπούς’ [24], ‘η διαχειριστική υποστήριξη της
λειτουργίας του HR στους επιχειρηµατικούς οργανισµούς, χρησιµοποιώντας τεχνολογίες
∆ιαδικτύου’ [27], ‘ένας τρόπος για εφαρµογή των στρατηγικών, πολιτικών και πρακτικών
του HR στους επιχειρηµατικούς οργανισµούς µέσω της συνειδητής και άµεσης υποστήριξης
του και/ή µε την πλήρη χρήση των καναλιών βασισµένων σε τεχνολογίες ∆ιαδικτύου’ [20].
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Σε αναζήτηση µιας κοινής συνισταµένης, θα ορίσουµε το e-HRM ως την ενσωµάτωση των
τεχνολογιών Πληροφορικής στο πεδίο της ∆ιαχείρισης του Ανθρωπίνου ∆υναµικού [2]. Στο
δικό µας σχεδιασµό θα θεωρήσουµε ότι όλο το περιεχόµενο του HRM έγκειται στο να
µοιράζονται πληροφορίες στον εταιρικό οργανισµό µέσω του IT οι οποίες αποσκοπούν στο
να κάνουν τις διαδικασίες του HRM πιο αποτελεσµατικές και ποιοτικές, σκοπεύοντας στην
δηµιουργία µακροπρόθεσµων ευκαιριών εντός και εκτός των επιχειρηµατικών οργανισµών.
Η βιβλιογραφία προτείνει ότι το e-HRM έχει την δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών του HR [23], οι οποίες θεωρούνται κυρίως ως εµπειρίες που
παρέχονται από το προσωπικό του HR στους εσωτερικούς πελάτες (διοικητικό και
υπαλληλικό προσωπικό). Επειδή οι παρεχόµενες υπηρεσίες του HRM παράγονται και
καταναλώνονται την ίδια στιγµή, δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως εταιρικά περιουσιακά
στοιχεία, αναγκάζοντας το προσωπικό του HR να επιδείξει αµεσότητα στην εξυπηρέτηση των
πελατειακών αναγκών [16]. Επιπλέον, επειδή οι πελάτες δεν αµείβονται για την συµµετοχή
τους στην παραγωγή των υπηρεσιών του HRM, η συµµετοχή τους αποτελεί πρόκληση για
την διοίκηση. Για παράδειγµα, το διοικητικό προσωπικό χρειάζεται να ‘κοινωνικοποιηθεί’
µέσα στου ρόλους του HR [5].
Σε αυτό το πλαίσιο, το e-HRM φαίνεται ως ένας φορέας που µπορεί να υποστηρίξει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών HRM: αµεταβλητότητα και πελατειακή
συµµετοχή. Παρά την αισιοδοξία που υπάρχει για ευκαιρίες που προσφέρει το e-HRM στην
βελτίωση των υπηρεσιών HRM, ([3]; [10];[14]; [17]), η βιβλιογραφία δείχνει ένα πιθανό
µειονέκτηµα. Τα αποτελέσµατα µελετών δείχνουν ότι η εφαρµογή της πληροφορικής δεν
φέρνει πάντα βελτιώσεις στις υπηρεσίες του HR ([19]; [24]; [26]). Για παράδειγµα, έρευνα
όπως η [9] έδειξε ότι αντί να απελευθερωθεί περισσότερος χρόνος στους υπαλλήλους των
τµηµάτων HR, η εισαγωγή το e-HRM οδήγησε σε αύξηση δραστηριοτήτων σχετικών µε τις
τεχνολογίες που αντικατέστησαν τις διαχειριστικές δραστηριότητες, χωρίς καµία βελτίωση
των παρεχόµενων υπηρεσιών HR. Άλλες µελέτες έδειξαν ότι οι ειδικοί του HR δεν
χρησιµοποίησαν τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιµες από το e-HR για να υποστηρίξουν τις
υπηρεσίες του HRM [6], καθώς ότι η τεχνολογία του e-HRM χρησιµοποιούνταν κυρίως για
την υποστήριξη HR διαδικασιών ρουτίνας ([10]; [12]) και ότι το διοικητικό προσωπικό
απέτυχε στην ενσωµάτωση στους HR ρόλους ως πάροχοι υπηρεσιών [18].
Σε µια επισκόπηση 40 µελετών σχετικών µε το e-HRM όπως [15] παρατηρήθηκε ότι ‘µελέτες
στο e-HRM αντανακλούν ένα πολύ πρώιµο στάδιο στρατηγικών HRM προοπτικών’,
απεικονίζοντας µια µεγάλη ποικιλία στα αποτελέσµατα των HRM από την χρήση του eHRM. Παρατήρησαν, επίσης, ότι οι αναφερόµενες επιπτώσεις του e-HRM βασιζόντουσαν σε
ένα εύρος παραγόντων και κάλεσαν για εκτενέστερη έρευνα στα στρατηγικά αποτελέσµατα
του e-HRM, όπως στην βελτίωση των παρεχόµενων από το e-HRM υπηρεσιών. Για να
απαντηθεί αυτή η πρόκληση, προτείνουµε στο παρόν άρθρο το σχεδιασµό ενός πρωτότυπου
συστήµατος e-HRM, το οποίο θα καλύπτει ένα µεγάλο φάσµα των λειτουργιών HR,
αποσκοπώντας στην αύξηση της εταιρικής αποτελεσµατικότητας µε µείωση του εταιρικού
κόστους και εξοικονόµηση εταιρικών πόρων.

2. Πεδία Εφαρµογής
Για τον προσδιορισµό του εύρους της προσέγγισής µας παρουσιάζουµε τα κάτωθι πεδία, τα
οποία αποτελούν τους σηµαντικότερους τοµείς της ∆ιοίκησης του Ανθρωπίνου ∆υναµικού:
• ∆ιαχείριση του Ανθρωπίνου ∆υναµικού: Μέσω των εφαρµογών εξυπηρέτησης του
υπαλληλικού αλλά και του διοικητικού προσωπικού των επιχειρήσεων, δίνεται η
δυνατότητα ανανέωσης των δεδοµένων τους, η καταγραφή των µετακινήσεών τους αλλά
και των εργασιακών απαιτήσεων, σε µικρό χρονικό διάστηµα, και µε µεγαλύτερη
ακρίβεια και λιγότερα σφάλµατα [28].
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•
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Επιλογή και Πρόσληψη του Ανθρωπίνου ∆υναµικού: Η τακτική της διαδικτυακής
(online) εύρεσης προσωπικού είναι µια από τις πιο διαδεδοµένες λειτουργίες του e-HR. Η
διαδικτυακή εύρεση προσωπικού αναφέρεται στην έκδοση διαδικτυακών (on-line)
αγγελιών εργασίας στην εταιρική ιστοσελίδα ή στην ιστοσελίδα εταιρείας που
δραστηριοποιείται στον χώρο της εύρεσης εργασίας, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους
υποψήφιους να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα ηλεκτρονικά ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [8].
Αξιολόγηση των Ανθρωπίνων Πόρων: Το e-HR επιτρέπει την αξιολόγηση του
ανθρωπίνου δυναµικού (performance appraisal). Η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου [3] είναι ένα από τα πιο χρήσιµα µέσα καθώς έτσι το διοικητικό
προσωπικό µπορεί να µεταδώσει χωρίς περιορισµούς την πληροφορία που θέλει προς το
υπαλληλικό προσωπικό και τα ανώτερα διοικητικά κλιµάκια.
Επιβράβευση του ανθρωπίνου δυναµικού: Οι διαδικτυακές εφαρµογές εξυπηρέτησης
των εργαζοµένων επιτρέπουν στο υπαλληλικό προσωπικό να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις
προτιµήσεις του σε θέµατα επιλογής, µειώνοντας τα οποιαδήποτε φυσικά ή ψυχολογικά
εµπόδια πρόσβασης/επικοινωνίας µε τα τµήµατα του ανθρωπίνου δυναµικού. Μέσω των
εφαρµογών αυτών, το υπαλληλικό προσωπικό έχει µεγαλύτερη πρόσβαση σε
πληροφορίες που αφορούν την επιβράβευσή τους [7].
Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού: Η χρήση του ∆ιαδικτύου για την εκπαίδευση και
την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού είναι από τις πλέον διαδεδοµένες λειτουργίες
του e-HR, και πιθανότατα ο τοµέας που αποφέρει σηµαντική µείωση λειτουργικών
εξόδων. Η ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) περιλαµβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα
εκπαίδευσης που υποστηρίζεται από την χρήση διαδικτυακών εφαρµογών. Μπορεί να
γίνει ή µέσω του εταιρικού ενδοδικτύου (Intranet) ή µέσω της πρόσβασης σε
διαδικτυακές ιστοσελίδες, οι οποίες περιλαµβάνουν εκπαιδευτικό υλικό, όπως κείµενα σε
ηλεκτρονική µορφή και βίντεο [22]. Η ηλεκτρονική µάθηση µπορεί να αποτελεί την
καταλληλότερη λύση για την εκπαίδευση προσωπικού σε αποµακρυσµένα σηµεία [11],
καθώς επίσης µπορεί να παράσχει µια πλήρως παραµετροποιηµένη εκπαίδευση, βάσει
των επιχειρησιακών αναγκών.

3. Απεικόνιση ∆ιαγράµµατος UML
Για την καλύτερη κατανόηση των σχέσεων µεταξύ των πεδίων εφαρµογής που
παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα, χρησιµοποιούµε την Ενοποιηµένη Γλώσσα
Σχεδιασµού (Unified Modeling Language – UML), η οποία είναι µια γραφική γλώσσα
γενικού σκοπού, η οποία χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει, να αναπτύξει, να
οπτικοποιήσει και να τεκµηριώσει όλα τα στοιχεία ενός συστήµατος λογισµικού [21]. Βάσει
των οπτικών προσεγγίσεων και των σκοπών των κατασκευαστών λογισµικού, η UML
εµφανίζεται σε διάφορες µορφές, όπως use case view, static view κτλ. Στην περίπτωσή µας
επιλέχθηκε η µελέτη περίπτωσης (Use Case View) και η απεικόνιση του πληροφοριακού
συστήµατος e-HRM µέσω διαγραµµάτων µελέτης περίπτωσης (Use Case Diagrams), καθώς
µπορεί να απεικονιστεί η λειτουργικότητα του συστήµατος εκφραζόµενη ως µια
αλληλεπίδραση ανάµεσα στους χαρακτήρες (actors) και το σύστηµα (subject). Επιπλέον,
παρέχει τη δυνατότητα να εµφανιστεί το σύστηµα ως ένα σύνολο υποσυστηµάτων, στα οποία
και εµφανίζονται οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτών και των χαρακτήρων. Στην Εικόνα 1,
απεικονίζεται η προτεινόµενη λύση σε Ενοποιηµένη Γλώσσα Σχεδιασµού (Unified Modeling
Language (U.M.L.)) µέσω διαγραµµάτων µελέτης περίπτωσης (Use Case Diagrams), στα
οποία φαίνονται οι λειτουργίες του προγράµµατος των χρηστών και των πελατών. Ως
χρήστες θεωρούµε τα µέλη της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού (HR Admin & HR
Recruiter), ενώ ως πελάτες χαρακτηρίζονται το εταιρικό προσωπικό ανεξαρτήτως βαθµίδος,
καθώς και οι ασφαλιστικοί φορείς. Στο διάγραµµα αυτό, απεικονίζονται εννέα υποσυστήµατα
(recruitment, employee data, organization system, welfare system, assessment system, salary
management system, idea and creativity exchange system, career development system,
learning & development system). Κάθε υποσύστηµα έχει ως εισροή τις απαιτήσεις και τις

3

ενέργειες από το αρµόδιο προσωπικό του HR, το οποίο κατόπιν επεξεργασίας αποδίδει ως
εκροή τις κατάλληλες πληροφορίες προς το προσωπικό της εταιρείας και τους
συνεργαζόµενους φορείς.
• Στο υποσύστηµα Recruitment, ο χρήστης HR recruiter θα πρέπει µέσω του συστήµατος
να προβαίνει στην περιγραφή των κενών θέσεων εργασίας, να αναρτά την αγγελία της
θέσης εργασίας στο σύστηµα, να επιλέγει το προσωπικό από τα βιογραφικά που θα έχει
συλλέξει, να οργανώνει µια λίστα µε τα προτεινόµενα ονόµατα για συνάντηση, να
κανονίζει συναντήσεις µε τους υποψηφίους, να διεξάγει συνεντεύξεις µέσω του
συστήµατος και να καταλήγει σε µια οριστική επιλογή των ονοµάτων που θα καλύψουν
τις θέσεις εργασίας.
• Στο υποσύστηµα Employee Data, ο HR Admin θα πρέπει να ελέγχει και να εγκρίνει
ειδικές άδειες, να κάνει τις απαραίτητες µεταβολές των προσωπικών στοιχείων του
υπαλληλικού προσωπικού, να κάνει καταγραφή επιδοµάτων και καταγραφή του ωραρίου
των εργαζοµένων. Επίσης, θα πρέπει να µπορεί να εκδίδει τις απαραίτητες βεβαιώσεις,
να διαχειρίζεται τις διαδικασίες απολύσεων συστηµικά, να προβαίνει σε υλοποιήσεις
συµβάσεων βάσει εταιρικών αποφάσεων, να υλοποιεί τις αποφάσεις των δικαστικών
αποφάσεων, να κάνει καταµέτρηση στοιχείων προϋπηρεσίας, καθώς και να διατηρεί
στοιχεία για αποζηµιώσεις και απολύσεις.
• Στο υποσύστηµα Organization System, θα πρέπει ο αρµόδιος HR Admin να µπορεί να
κάνει την αντιστοίχιση του ανθρωπίνου δυναµικού στους ρόλους του, να κάνει
καταγραφές των αλλαγών των έργων και να υλοποιεί τις οργανωτικές αναδιοργανώσεις,
να προβαίνει στην κωδικοποίηση των επιχειρησιακών µονάδων που θα είναι χρήσιµες σε
διάφορες εταιρικές λειτουργίες (όπως finance), να κάνει την απεικόνιση των “job
families”, να µπορεί να καταχωρεί τις αλλαγές στο οργανόγραµµα της εταιρείας και να
απεικονίζει την δοµή της εταιρείας. Αντίστοιχα, όλες αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να
είναι εµφανίσιµες στο προσωπικό της εταιρείας και να είναι το εταιρικό οργανόγραµµα
ενηµερωµένο ανά πάσα στιγµή.
• Στο υποσύστηµα Welfare System, θα πρέπει ο αρµόδιος HR Admin να καταχωρεί στο
σύστηµα ο βασικός µισθός του προσωπικού, οι επιπλέον αµοιβές που αντιστοιχεί σε
κάθε υπάλληλο, να καταχωρεί τα “job evaluations” & “job families”, να υλοποιήσει
προγράµµατα πρόσθετων παροχών, να παρακολουθεί την πορεία των δαπανών
µισθοδοσίας, να µπορεί να κάνει ανά πάσα στιγµή τις µισθολογικές αναλύσεις, να µπορεί
να καταρτίζει τον προϋπολογισµό και να παρακολουθεί ανά πάσα στιγµή και να
διαχειρίζεται το συνολικό κόστος, καθώς και να µπορεί να διαχειρίζεται τις εταιρικές
παροχές, και τα ιατροφαρµακευτικά και συνταξιοδοτικά προγράµµατα
• Στο υποσύστηµα Assessment System θα πρέπει ο αρµόδιος HR Admin να µπορεί να
προβαίνει στην δηµιουργία του κατάλληλου ερωτηµατολογίου, καθώς και να αφήνει
περιθώριο για την υποβολή σχολίων και προτάσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να ορίζει τα
µέτρα εκείνα τα οποία θα αποτελούν τη βάση για την καταγραφή της απόδοσης, να
ορίζει το πλήθος και το είδος των ερωτήσεων, να καταγράφει τα αποτελέσµατα, και να
ορίζει την ροή της αξιολόγησης. Αντίστοιχα, το σύστηµα θα επιτρέπει στο υπαλληλικό
προσωπικό να συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο που σχεδιάστηκε από τον HR Admin,
καθώς και να µπορεί να εµφανίζει τα αποτελέσµατα από την διαδικασία της αξιολόγησης.
• Στο υποσύστηµα Salary Management System, θα πρέπει ο αρµόδιος HR Admin να
µπορεί να κάνει διαχείριση των παροχών όπως δάνεια προσωπικού, επαγγελµατικά
ταξίδια, απόδοση προκαταβολών µισθοδοσίας και διαχείριση αποταµιευτικών
προγραµµάτων, να µπορεί να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται την µισθοδοσία του
υπαλληλικού προσωπικού, να παρακολουθεί τα υπόλοιπα των µισθοδοσιών, καθώς και
να διαχειρίζεται τις άδειες του προσωπικού που επηρεάζουν το σύστηµα µισθοδοσίας.
Αντίστοιχα το εταιρικό προσωπικό θα πρέπει να είναι ενήµερο για τις παροχές που
δικαιούται, καθώς και να εισάγει τις κανονικές και ειδικές άδειες και να επισυνάπτει τα
αντίστοιχα έγγραφα. Επιπλέον, οι αρµόδιοι ασφαλιστικοί φορείς θα πρέπει να είναι
ενήµεροι για τις άδειες του προσωπικού.
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Εικόνα 1: Σχεδιαζόµενη µοντελοποίηση µε βάση τις σηµερινές ανάγκες

•

Στο υποσύστηµα Idea and Creativity Exchange System, θα πρέπει ο αρµόδιος HR
Admin να µπορεί να διαχειρίζεται την ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου της εταιρίας, να
παρουσιάζει τις νέες ιδέες από όλα τα µέλη της εταιρείας και να διαχειρίζεται τις
καθηµερινές συζητήσεις. Αντίστοιχα, το εταιρικό προσωπικό θα πρέπει να µπορεί µέσα
από το σύστηµα να παρουσιάζει τις ιδέες του και να µπορεί να συµµετέχει σε
καθηµερινές συζητήσεις.
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•

•

Στο υποσύστηµα Career Development System, ο αρµόδιος HR Admin θα πρέπει να
συντάξει το ερωτηµατολόγιο το οποίο θα είναι σχετικό µε την προϋπηρεσία του
προσωπικού και να εµφανίζει τις κατάλληλες θέσεις εργασίας. Αντίστοιχα, το εταιρικό
προσωπικό θα δύναται να µπορεί να απαντά στο δηµιουργηθέν ερωτηµατολόγιο,
σύµφωνα µε την εργασιακή του εµπειρία και τις ακαδηµαϊκές του σπουδές, καθώς και να
κάνει αίτηση σε θέσεις εργασίας που θεωρεί ότι αποτελούν εξέλιξη για την
επαγγελµατική του σταδιοδροµία.
Στο υποσύστηµα Learning and Development System, θα πρέπει ο αρµόδιος HR admin
να µπορεί να καταχωρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, να διαχειρίζεται και να
παρακολουθεί την χρηµατοδότηση και τον προϋπολογισµό των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων και να εµφανίζει τα κατάλληλα αποτελέσµατα και στατιστικά στοιχεία.
Αντίστοιχα, το σύστηµα θα πρέπει να ενηµερώνει το εταιρικό προσωπικό για τα
αποτελέσµατα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.

4. Ανακεφαλαίωση - Προοπτικές
Σκοπός του άρθρου ήταν να καλύψει ένα σηµαντικό κενό που αφορά την εξακρίβωση και
την µέτρηση στοιχείων που προκύπτουν από τις διαρκείς αλλαγές στην αγορά εργασίας. Από
την άλλη η διαρκής άνοδο της υπολογιστική ισχύς των συστηµάτων επεξεργασίας µας δίνει
την δυνατότητα σε όλο και πιο πολύπλοκές επεξεργασίες. Η επιλογή λύσεων για τα διάφορα
διαχειριστικά θέµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί
κατά την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και λύσεων, τις οποίες προσφέρουν η
πληροφορική και οι επικοινωνίες είναι καθοριστικής σηµασίας για την αποδοτική λειτουργία
τους την µετέπειτα εξέλιξη τους [27]. Με την χρήση του ηλεκτρονικού HR και την ολοένα
αυξανόµενη αξιοποίηση των πόρων µίας επιχείρησης ή ενός οργανισµού ο τοµέας
αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού θα µπορούσε να αξιοποιήσει στο έπακρο τις
δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία της Πληροφορικής, ώστε αφενός το παραγόµενο
έργο του να είναι καλύτερης ποιότητας, αφετέρου δε, να το παραδίδει σε µικρότερο χρονικό
διάστηµα, πράγµα το οποίο σηµαίνει αυξηµένη παραγωγικότητα και για τις εταιρείες οργανισµούς. Η υπόθεσή µας θα µπορούσε να λειτουργήσει αφενός για να βελτιωθεί η
παραγωγικότητα του τοµέα της ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου ∆υναµικού (HMR) και αφετέρου
για την εξοικονόµηση πόρων για τις ίδιες τις εταιρείες. Πάνω από όλα τα προηγούµενα
θεωρούµε ότι µία δυναµική διαδικτυακή εφαρµογή του προτεινόµενου µοντέλου µας, θα
υποστηρίξει τα υπαρκτά επιχειρηµατικά, δηµόσια ή ιδιωτικά εργασιακά περιβάλλοντα για
την οργάνωση των πληροφοριακών τους συστηµάτων και θα καλύψει τις ανάγκες των
ηµερών µας σε πολλούς δηµόσιους οργανισµούς.
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