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Σςοαςηγική εστσΐα 
 

Η ρςοαςηγική ξικξμξμική εστσΐα είμαι έμα μέξ αμςικείμεμξ έοεσμαπ ρςξ πεδίξ ςηπ 

καιμξςξμίαπ και ρυεςίζεςαι με ςημ ανιξπξίηρη διαθέριμηπ πληοξτξοίαπ για ςξ ρυεδιαρμϊ 

και αμάπςσνη μέχμ ποξψϊμςχμ. Ατξοά ρςη ρσρςημαςική παοακξλξϋθηρη αγξοόμ και 

ςευμξλξγιόμ (ρυεςικά με ςξσπ αμςαγχμιρςέπ, ςα ποξψϊμςα ςξσπ, ςιπ ςευμξλξγίεπ πξσ 

υοηριμξπξιξϋμ, ςα επιυειοημαςικά μξμςέλα, ςημ ξογάμχρη ςχμ αλσρίδχμ παοαγχγήπ) και 

ρςη υοήρη ςηπ πληοξτξοίαπ ασςήπ για ςξ ρυεδιαρμϊ ρςοαςηγικόμ καιμξςξμίαπ. Η 

«ξικξμξμική εστσΐα, ατξοά ςξ ρϋμξλξ ςχμ εμμξιόμ, μεθϊδχμ και εογαλείχμ πξσ 

εμξπξιξϋμ ςιπ ρσμςξμιρμέμεπ εμέογειεπ ςηπ έοεσμαπ, ςηπ απϊκςηρηπ, ςηπ επενεογαρίαπ, 

ςηπ απξθήκεσρηπ και ςηπ διάυσρηπ πληοξτξοίαπ, πξσ εμδιατέοξσμ μεμξμχμέμεπ ή 

ρσρςάδεπ επιυειοήρεχμ και ξογαμιρμξϋπ ρςξ πλαίριξ μιαπ ρςοαςηγικήπ» (CETISME 2002, 

ρελ. 18).  

 

Τξ εμδιατέοξμ για θέμαςα ρςοαςηγικήπ ξικξμξμικήπ εστσΐαπ έυει ποξκϋφει απϊ μια ρειοά 

μέχμ ςάρεχμ ρςξ πεδίξ ςηπ καιμξςξμίαπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ οϊλξ ςηπ πληοξτξοίαπ και 

ςχμ γμόρεχμ απϊ ενχςεοικέπ πηγέπ. Τέςξιεπ ςάρειπ είμαι ςξ outsourcing καιμξςξμίαπ και 

η αμάθερη ρε ςοίςξσπ καθηκϊμςχμ έοεσμαπ, ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ μέχμ ποξψϊμςχμ, 

η μαζική επαμαυχοξθέςηρη εγκαςαρςάρεχμ Δ&Α ρε αμαπςσρρϊμεμεπ υόοεπ, ρςημ Κίμα 

και Ιμδία ιδιαίςεοα, η αλλαγή ςχμ διαδικαριόμ καιμξςξμίαπ με ςη ρσμμεςξυή πελαςόμ και 

εςαίοχμ ρςξ ρυεδιαρμϊ μέχμ ποξψϊμςχμ, και γεμικϊςεοα η διάδξρη ςηπ κξσλςξϋοαπ ςηπ 

‘αμξικςήπ καιμξςξμίαπ’ για ςημ ανιξπξίηρη πληοξτξοιόμ, έοεσμαπ και γμόρεχμ απϊ 

ενχςεοικέπ πηγέπ (Miller and Morris 1999, Chesbrough 2003). Καθόπ ςξ ποϊςσπξ ςηπ 

αμξικςήπ καιμξςξμίαπ γεμικεϋεςαι, η πληοξτξοία μεςαςοέπεςαι ρε ρςοαςηγικϊ ρςξιυείξ για 

ϊλεπ ςιπ μξοτέπ καιμξςξμίαπ: μέα επιυειοημαςικά μξμςέλα, μεςατξοά ςευμξλξγίαπ, 

αμάπςσνη μέχμ ποξψϊμςχμ, ρςοαςηγικέπ ρσμεογαρίεπ, επιλξγή ςχμ ποξμηθεσςόμ, 

εμςξπιρμϊ διαθέριμχμ ςευμξλξγιόμ, εμςξπιρμϊ μέχμ αγξοόμ.  

 

Η «εστσΐα» χπ έμμξια αματξοάπ ρςη διαυείοιρη ςηπ πληοξτξοίαπ ρσμδέεςαι με ρειοά 

επιθεςικόμ ποξρδιξοιρμόμ και ξμξμαριόμ, ϊπχπ «ρςοαςηγική», «ξικξμξμική», 

«αμςαγχμιρςική», «καιμξςξμίαπ», «επιυειοημαςική», «ρσρςάδχμ», «πεοιτεοειακή», πξσ 

υαοακςηοίζξσμ διατξοεςικά ρσρςήμαςα πληοξτϊοηρηπ και ρσμευξϋπ εμημέοχρηπ για 

αμαδσϊμεμεπ ςάρειπ ρςημ αγξοά, ςα ποξψϊμςα, ςιπ ςευμξλξγίεπ και ςξ εσοϋςεοξ 

κξιμχμικξξικξμξμικϊ πεοιβάλλξμ. Δίμαι ιδιαίςεοα δϋρκξλξ μα ποξρδιξοιρθξϋμ ςα ϊοια 

μεςανϋ ςχμ διατξοεςικόμ καςηγξοιόμ και ξμξμαριόμ ςηπ ρςοαςηγικήπ εστσΐαπ, καθόπ 
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ϊλεπ ξι μξοτέπ ςηπ πεοιλαμβάμξσμ ςημ ξογαμχμέμη ρσλλξγή, αμάλσρη, επενεογαρία, και 

διάδξρη πληοξτξοίαπ. Μπξοξϋμε ϊμχπ μα ξοίρξσμε δϋξ άνξμεπ αματξοάπ πξσ 

ξοιξθεςξϋμ ςιπ επιμέοξσπ εκτάμρειπ ςηπ: (1) ξι διατξοεςικέπ μξοτέπ εστσΐαπ 

(ρςοαςηγική, ξικξμξμική, αμςαγχμιρςική, καιμξςξμίαπ, κ.λπ.) υαοακςηοίζξσμ ςξ θεμαςικϊ 

πεοιευϊμεμξ και ςημ ερςίαρη ςηπ πληοξτξοίαπ, και (2) ςα διατξοεςικά επίπεδα εστσΐαπ 

(επιυείοηρη, ρσρςάδα, κλάδξπ, πεοιτέοεια, κ.λπ.) ποξρδιξοίζξσμ ςξ τξοέα πξσ 

αμαλαμβάμει ςημ ποακςική. Οι διατξοεςικξί ρσμδσαρμξί πεοιευξμέμξσ πληοξτξοίαπ και 

τξοέα ποακςικήπ γεμξϋμ ςξσπ διατξοεςικξϋπ ςϋπξσπ ρςοαςηγικήπ εστσΐαπ.  

 

 

Επιχειρηματική ευφυΐα 

Απξςέλερε ςη βάρη για ϊλεπ ςιπ μξοτέπ ρςοαςηγικήπ ξικξμξμικήπ εστσΐαπ. Οοίζεςαι χπ 

δοαρςηοιϊςηςα πξσ ενεςάζει ςξ ερχςεοικϊ και ενχςεοικϊ πεοιβάλλξμ μιαπ επιυείοηρηπ, με 

ποϊθερη μα εμςξπιρςξϋμ πληοξτξοίεπ πξσ μπξοξϋμ μα εμρχμαςχθξϋμ ρςιπ διαδικαρίεπ 

ςηπ. Ο ϊοξπ υοηριμξπξιήθηκε για ποόςη τξοά απϊ ςξμ Howard Dresner ςξ 1989. Δίμαι μια 

ξογαμχμέμη διαδικαρία ρςημ σπηοερία ςηπ ρςοαςηγικήπ διαυείοιρηπ ςηπ επιυείοηρηπ πξσ 

απξρκξπεί μα βελςιόρει ςημ αμςαγχμιρςικϊςηςά ςηπ μέρχ ςηπ ρσλλξγήπ, επενεογαρίαπ 

και διάδξρηπ πληοξτξοίαπ για ςξ ερχςεοικϊ και ενχςεοικϊ πεοιβάλλξμ ςηπ. Η 

επιυειοημαςική εστσΐα (business intelligence / ΒΙ) δεμ πεοιλαμβάμει παοάμξμεπ ή κοστέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ, αλλά ςη ρσρςημαςική ρσλλξγή πληοξτξοιόμ, ξι ξπξίεπ ανιξπξιξϋμςαι 

για επιυειοημαςικξϋπ ρκξπξϋπ. Τημ υχοίζει έμα βαθϋ υάρμα απϊ ςη βιξμηυαμική 

καςαρκξπεία (Simovits και Forsberg 1997). Δίμαι επίρηπ μια ρςοαςηγική ποξρέγγιρη πξσ 

ρσρςημαςικά ρςξυεϋει μα παοακξλξσθεί και μα μεςαρυημαςίζει «αδϋμαςα ρήμαςα» 

(αρατείπ, διτξοξϋμεμεπ, καςακεομαςιρμέμεπ πληοξτξοίεπ) ρε μημϋμαςα για 

επιυειοημαςικέπ απξτάρειπ και αμαθεόοηρη ςηπ ρςοαςηγικήπ (Rouibah και Ould 2002). 

 

Η επιυειοημαςική εστσΐα σπξρςηοίζεςαι απϊ εογαλεία λξγιρμικξϋ και θεμελιόδειπ 

ετεσοέρειπ ρυεςικά με ςξσπ ςοϊπξσπ διαυείοιρηπ ςχμ δεδξμέμχμ. Οι ποξμηθεσςέπ λϋρεχμ 

BI ποξρτέοξσμ ρειοά εογαλείχμ και ςευμικόμ για ςημ αμάλσρη δεδξμέμχμ, ςημ 

πεοιγοατή ςάρεχμ, και ςημ ανιξλϊγηρη. Χαοακςηοιρςικέπ ςευμξλξγίεπ πξσ 

υοηριμξπξιξϋμςαι είμαι ςξ OLAP (Online Analytical Processing), ςα scorecards ή 

dashboards δεικςόμ απϊδξρηπ, RDS (Relational Database Servers), CRM (Customer 

Relationship Management), μέθξδξι αμάλσρηπ και ποξβξλήπ ςάρεχμ, απεικϊμιρηπ 

δεδξμέμχμ, ενϊοσνηπ δεδξμέμχμ απϊ ςξ web, έγκαιοηπ εμημέοχρηπ και ποξειδξπξίηρηπ. 

Μεγάλξι ποξμηθεσςέπ λξγιρμικξϋ επιυειοημαςικήπ εστσΐαπ είμαι ξι Oracle, Microsoft, SAP 

και μεραίξσ μεγέθξσπ επιυειοήρειπ ϊπχπ Cognos, Business Objects, Microstrategy. 

Ποϊρταςα ξι ςευμξλξγίεπ έυξσμ ερςιαρθεί ρςη ρημαριξλξγική αμάλσρη δεδξμέμχμ με ςη 

βξήθεια ςευμηςήπ εστσΐαπ (Back 2002). Μια εμδιατέοξσρα ρσλλξγή και ανιξλϊγηρη ςχμ 

πιξ ποϊρταςχμ λϋρεχμ λξγιρμικξϋ παοξσριάζεςαι απϊ ςξμ Johnson (2006) πξσ ρσμδέει 

ςημ αμςαγχμιρςική εστσΐα με ςημ καιμξςξμία. Τξ λξγιρμικϊ πξσ ρυξλιάζει πεοιλαμβάμει 

δέκα εταομξγέπ βαριρμέμεπ ρςξ Web.2.0 πξσ ποξρτέοξμςαι απϊ ςιπ εςαιοίεπ Aquity, 

Chipher, Coemergence, Comintell, Digimind, Novintel, QL2, Strategy, Traction, και 

Wincite.  
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Ευφυΐα συστάδωμ (clusters) 

Σςημ άλλη πλεσοά ςηπ επιυειοηριακήπ εστσΐαπ είμαι η εστσΐα ρε επίπεδξ βιξμηυαμικξϋ 

κλάδξσ ή επιυειοημαςικήπ ρσρςάδαπ. Σςημ πεοίπςχρη ασςή η ρσγκέμςοχρη, επενεογαρία 

και διάδξρη ςηπ πληοξτξοίαπ παίομει ςη μξοτή δικςϋξσ πξσ ρσμδέει έμα ρϋμξλξ 

ρσμεογαζϊμεμχμ ξογαμιρμόμ εμςϊπ ςξσ cluster ή ςξσ κλάδξσ.  

 

Με ασςή ςημ έμμξια, η εστσΐα ρε επίπεδξ κλάδξσ ή ρσρςάδχμ είμαι «ρσλλξγική», 

επιςοέπξμςαπ ρε έμαμ ρυεςικά μεγάλξ αοιθμϊ αμθοόπχμ ή τξοέχμ μα ρσμεογαρςξϋμ ρε 

μια διαδικαρία πληοξτϊοηρηπ πξσ ξδηγεί ρςξμ καθξοιρμϊ ή ρςη λϋρη εμϊπ ποξβλήμαςξπ. 

Ο ϊοξπ «ρσλλξγική εστσΐα» ατξοά μξοτέπ γμόρεχμ πξσ δημιξσογξϋμςαι μέρα ρε 

καςαμεμημέμα ρσρςήμαςα γμόρηπ, ρσλλξγική εκμάθηρη, ρσμδεδεμέμη ή δικςσχμέμη 

μάθηρη. Η εστσΐα ςχμ ρσρςάδχμ διατξοξπξιείςαι απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξογαμόμεςαι απϊ 

ςοίςξσπ ξογαμιρμξϋπ, ςχμ ξπξίχμ η ξοθξλξγική ικαμϊςηςα και ςξ πεδίξ δοάρηπ δεμ είμαι 

ρσμδεδεμέμα ρε έμα ρσγκεκοιμέμξ ξογαμιρμϊ, αλλά με ςημ εσημεοία μιαπ ρσρςάδαπ 

επιυειοήρεχμ ή εμϊπ βιξμηυαμικξϋ κλάδξσ.  

 

Τα ρσρςήμαςα κλαδικήπ εστσΐαπ έυξσμ δημιξσογηθεί απϊ ςημ ασναμϊμεμη διεθμξπξίηρη 

ςχμ ξικξμξμικόμ δοαρςηοιξςήςχμ, ςημ παγκξρμιξπξίηρη ςχμ εμπξοικόμ αμςαλλαγόμ, 

και ςη διεθμξπξίηρη ςξσ κϋκλξσ ςηπ καιμξςξμίαπ. Δπιυειοήρειπ και ξογαμιρμξί 

ςευμξλξγίαπ έυξσμ αμάγκη απϊ άμερη πληοξτϊοηρη απϊ πξλλέπ διεθμείπ πηγέπ όρςε ξι 

απξτάρειπ ςξσπ μα ρςηοίζξμςαι ρε ασθεμςική και επενεογαρμέμη πληοξτξοία. 

 

Δϋξ ρημαμςικέπ εταομξγέπ κλαδικήπ εστσΐαπ είμαι ςα ρσρςήμαςα DECiLOR και EPINETTE 

(Veille 2002). Τξ DECiLOR αμαπςϋυθηκε απϊ ςξ πεοιτεοειακϊ Σσμβξϋλιξ ςηπ Λξοέμηπ και 

είμαι η ρημαμςικϊςεοη επέμδσρη ρςημ Δσοόπη ρε κλαδική εστσΐα, με 5 εκαςξμμϋοια εσοό 

ρε διάοκεια ςοιόμ εςόμ. Τξ EPINETTE αμαπςϋυθηκε απϊ ςξ CRITT-Bois, έμα κέμςοξ 

ςευμξλξγίαπ για ςη βιξμηυαμία ςξσ νϋλξσ και ποξρτέοει ςευμξλξγική εστσΐα για ςιπ 

αμάγκεπ ςηπ ρσρςάδαπ ςχμ επιυειοήρεχμ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ  παοαγχγή νϋλξσ. Οι 

πληοξτξοίεπ ξογαμόμξμςαι ρςξσπ διατξοεςικξϋπ ςξμείπ, ϊπχπ ςευμξλξγική έοεσμα, on 

line ςευμξδιάγμχρη, αμαζήςηρη σπεογξλάβχμ, αμαζήςηρη ποξψϊμςχμ και σπηοεριόμ, 

βάρη ςεκμηοίχρηπ, κ.α. 

 

 

Περιφερειακή ευφυΐα 

Σσγκοξςείςαι επίρηπ χπ δίκςσξ ξογαμιρμόμ μιαπ πεοιξυήπ με ρςϊυξ «ςημ ρςοαςηγική 

παοαςήοηρη ςχμ αμςαγχμιρςόμ, ςχμ αγξοόμ και ςξ πεοιβάλλξμ. Ασςέπ ξι ποακςικέπ 

ξδηγξϋμ ρε μια ξικξμξμική εστσΐα, η ξπξία ϊςαμ εταομϊζεςαι ρε μία πεοιτέοεια, 

καλείςαι πεοιτεοειακή εστσΐα» (Bertacchini και Dou 2001). 

 

Η πεοιτεοειακή εστσΐα ατξοά έμα γεχγοατικά ρσγκεμςοχμέμξ ρϋρςημα πληοξτξοιόμ 

με πέμςε υαοακςηοιρςικά: (1) είμαι έμα υχοικά εμςξπιρμέμξ δίκςσξ ξογαμιρμόμ, (2) 

αμαπςϋρρεςαι απϊ δημϊριξσπ τξοείπ για μα σπξρςηοίνει ςημ αμάπςσνη μιαπ πεοιξυήπ, (3) 

υοηριμξπξιεί αμθοόπιμη και ςευμηςή εστσΐα ρςη ρσλλξγή, επενεογαρία, και διάδξρη ςχμ 

πληοξτξοίαπ, (4) επικξιμχμεί μέρχ ςξσ Διαδικςϋξσ,  και (5) είμαι έμα ξλξκληοχμέμξ 
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ρϋρςημα ρςξ ξπξίξ ςα ρσρςαςικά μέοη ρσμεογάζξμςαι χπ μία εμιαία ξμςϊςηςα (Komninos 

2004). 

 

Μέυοι ρήμεοα, ξι εταομξγέπ ςηπ πεοιτεοειακήπ εστσΐαπ είμαι ρυεςικά πεοιξοιρμέμεπ και 

η δξμή ςξσπ ρυεςικά απλή. Πεοιτεοειακά παοαςηοηςήοια, πεοιτεοειακέπ σπηοερίεπ 

πληοξτϊοηρηπ, κέμςοα ςεκμηοίχρηπ, ρσλλέγξσμ και διαμέμξσμ πληοξτξοίεπ. Μια 

ξογαμχμέμη ποξρπάθεια πεοιτεοειακήπ εστσΐαπ έυει αμαπςσυθεί ρε πεοιτέοειεπ ςηπ Μ. 

Βοεςαμίαπ με ςη μξοτή Πεοιτεοειακόμ Παοαςηοηςηοίχμ. Ασςά ςα παοαςηοηςήοια 

ακξλξσθξϋμ λίγξ πξλϋ ςξ ίδιξ ποϊςσπξ: είμαι βαριρμέμα ρε έμα δίκςσξ πεοιτεοειακόμ 

τξοέχμ, ρσλλέγξσμ ρςαςιρςικά ρςξιυεία, ποχςίρςχπ καλϋπςξσμ ςιπ δημϊριεπ πςσυέπ ςηπ 

ξικξμξμικήπ και κξιμχμικήπ ζχήπ ρςημ πεοιξυή, και διαδίδξσμ ςιπ πληοξτξοίεπ μέρχ ςξσ 

Web. Χοηριμξπξιξϋμ ποξηγμέμεπ διαδικςσακέπ εταομξγέπ, πξσ ρσμδσάζξσμ βάρειπ 

δεδξμέμχμ, GIS, ασςξμαςξπξιημέμεπ διεπατέπ, και παοέυξσμ ςιπ πληοξτξοίεπ ρε πξλλά 

πεδία, ςξμείπ, και δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ πεοιξυήπ. Τξ παοαςηοηςήοιξ ςηπ πεοιτέοειαπ ςηπ 

Αμαςξλικήπ Αγγλίαπ, για παοάδειγμα, είμαι μια πϋλη πληοξτϊοηρηπ για ςημ πεοιξυή. 

Απεσθϋμεςαι ρε άςξμα, ξογαμιρμξϋπ και ςξσπ τξοείπ πξσ επιθσμξϋμ μα μάθξσμ 

πεοιρρϊςεοα για ςημ κξιμχμική, ξικξμξμική και πεοιβαλλξμςική αμάπςσνη ςηπ 

πεοιτέοειαπ (Bedfordshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk και Safolk). 

Κϋοιξι ςξμείπ δοαρςηοιϊςηςαπ είμαι η έοεσμα (πεοιτεοειακέπ απξγοατέπ, κξιμχμικϊπ 

απξκλειρμϊπ, ςάρειπ αμάπςσνηπ), η ανιξλϊγηρη ςηπ πεοιτεοειακήπ ξικξμξμικήπ 

ρςοαςηγικήπ, η ρσμευήπ παοακξλξϋθηρη δεικςόμ ρυεςικά με ςημ επιυειοημαςική 

δοαρςηοιϊςηςα, ςξ εογαςικϊ δσμαμικϊ, ςημ Δ&Α, ςημ ακαθάοιρςη ποξρςιθέμεμη ανία,  ςιπ 

επεμδϋρειπ ρςη μεςαπξίηρη, ςημ παοαγχγικϊςηςα, κ.α. Γεχγοατικά ρσρςήμαςα 

πληοξτξοιόμ διεσκξλϋμξσμ ςημ υαοςξγοάτηρη ςηπ κξιμχμικήπ και ξικξμξμικήπ επίδξρηπ 

(East Midlands Observatory 2007).  

 

Επιχειρηματική ευφυΐα, ευφυΐα συστάδωμ, περιφερειακή ευφυΐα 

 

 Εστίαση Είδος πληροφορίας Οργαμισμός 
υλοποίησης 

Μέθοδοι Λογισμικό 

Ε
π
ιχ

ε
ιρ

η
μ
α
τ
ικ

ή
 ε

υ
φ

υ
ΐα

 

Σςοαςηγική 
επιυείοηρηπ, 
αμςαγχμιρμϊπ, 
αγξοέπ και 
ςευμξλξγίεπ 

 Πελάςεπ 

 Ποξψϊμςα 

 Τευμξλξγίεπ 

 Τιμέπ 

 Αμςαγχμιρςέπ 

 Αγξοέπ 
 

 Δπιυείοηρη 

 Σϋμβξσλξπ 

 Παοακξλξϋθηρη 
πελαςόμ 

 Web mining 

 Συεριακέπ βάρειπ 
δεδξμέμχμ 

 Δνϊοσνη 
δεδξμέμχμ 

 Balance 
Scorecards  

 Μξμςελξπξίηρη 

 Βελςιρςξπξίηρη 

 Δταομξγέπ 
επιυειοηριακήπ 
εστσΐαπ 

 Web farming  

 Ασςϊμξμεπ 
εταομξγέπ 
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Ε
υ
φ

υ
ΐα

 σ
υ
σ
τ
ά
δ
ω

μ
 Τάρειπ κλάδξσ /  

cluster 
 Κλάδξπ 

 Καιμξςξμία  

 Τευμξλξγίεπ 

 Αγξοέπ και 
εσκαιοίεπ 

 Χοημαςξδϊςηρη 

 Αμςαγχμιρμϊπ 

 Σϋμδερμξπ 
επιυειοήρεχμ 

 Σσμςξμιρςήπ 
ρσρςάδαπ 

 Κλαδική έμχρη 

 Δίκςσξ 
επιυειοήρεχμ 

 Σσγκοιςική 
ανιξλϊγηρη 

 Σςαςιρςική 
αμάλσρη 

 Web mining 

 Τευμικέπ 
παοξσρίαρηπ/ενεοε
ϋμηρηπ ρςξιυείχμ 

 Κλαδικέπ  
εταομξγέπ 
παοαςήοηρηπ 

 Διαδικςσακέπ 
εταομξγέπ 

Π
ε
ρ
ιφ

ε
ρ
ε
ια

κ
ή
 ε

υ
φ

υ
ΐα

 

 
Πεοιτεοειακή 
αμάπςσνη 
 

 Αμάπςσνη 

 Πληθσρμϊπ 

 Απαρυϊληρη 

 Δενιϊςηςεπ 

 Δπεμδϋρειπ 

 Καιμξςξμία 

 Κξιμχμικϊπ 
απξκλειρμϊπ 

 Πεοιβάλλξμ 

 Ψητιακϊπ 
απξκλειρμϊπ 

 Πεοιτεοειακή 
αουή  

 Φξοέαπ 
πεοιτεοειακήπ 
αμάπςσνηπ 

 Πεοιτεοειακή 
ρσμμαυία τξοέχμ 

 Σσγκοιςική 
ανιξλϊγηρη 

 Σςαςιρςική 
αμάλσρη  

 GIS 

 Πεοιτεοειακέ
π βάρειπ 
δεδξμέμχμ 

 Δογαλεία 
απεικϊμιρηπ 

 Διαδικςσακέπ 
εταομξγέπ 

 

 

Στρατηγική ευφυΐα στομ κλάδο Πληροφορικής-Επικοιμωμιώμ 
  
Η εταομξγή Σςοαςηγικήπ Δστσΐαπ για ςξμ κλάδξ ςχμ Τευμξλξγιόμ Πληοξτξοικήπ και 

Δπικξιμχμιόμ (ΤΠΔ) είμαι μια εταομξγή αμαπςϋυθηκε απϊ ςημ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO 

ςξσ ΑΠΘ ρςξ πλαίριξ ςξσ Πεοιτεοειακξϋ Πϊλξσ Καιμξςξμίαπ Κεμςοικήπ Μακεδξμίαπ, πξσ 

ανιξπξιεί ςημ παοαπάμχ λξγική ςχμ ρσλλξγικόμ ρσρςημάςχμ ρςοαςηγικήπ εστσΐαπ. 

Απξςελείςαι απϊ δϋξ ρσμιρςόρεπ: (1) ςημ πϋλη ρςοαςηγικήπ εστσΐαπ, και (2) ςημ 

πλαςτϊομα παοαγχγήπ εναςξμικεσμέμχμ εκθέρεχμ ρςοαςηγικήπ εστσΐαπ. 

 

Η Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας ακξλξσθεί ςη λξγική ςηπ εστσΐαπ ρσρςάδχμ και έυει 

σλξπξιηθεί πάμχ ρε μξμςέλα απϊ αμςίρςξιυεπ εταομξγέπ ρςοαςηγικήπ εστσΐαπ για ςξσπ 

κλάδξσπ ςηπ κλχρςξωταμςξσογίαπ (www.yarnsandfibers.com/) και 

(www.textileintelligence.com/), ςξσ νϋλξσ, ςοξτίμχμ, (www.decilor.org/). 

 

Υπξρςηοίζει ςημ παοακξλξϋθηρη και εμημέοχρη για ενελίνειπ ρε ςευμξλξγίεπ και αγξοέπ 

ρςξμ κλάδξ ςχμ Τευμξλξγιόμ Πληοξτξοικήπ και Δπικξιμχμιόμ (NACE 32-Καςαρκεσή 

ενξπλιρμξϋ οαδιξτχμίαπ, ςηλεϊοαρηπ, και επικξιμχμίαπ, 64-Υπηοερίεπ ςηλεπικξιμχμιόμ, 

72-Υπηοερίεπ σπξλξγιρςόμ και άλλεπ ρσματείπ). Ποξρτέοει πληοξτϊοηρη ρε επίπεδξ 

κλάδξσ, cluster, και ρε επίπεδξ επιυείοηρηπ: Σε επίπεδξ κλάδξσ, η πληοξτϊοηρη 

βαρίζεςαι ρςιπ εγγοατέπ ςηπ Πϋληπ και ρςα Newsletter πξσ απξρςέλλξμςαι ρςα μέλη ςηπ 

Πϋληπ. Σε επίπεδξ επιυείοηρηπ, η πληοξτϊοηρη βαρίζεςαι ρςξ ρσμδσαρμϊ μιαπ 

ςευμξδιάγμχρηπ ςηπ επιυείοηρηπ και ρςιπ εγγοατέπ ςηπ Πϋληπ. Λξγιρμικϊ σπξρςηοίζει ςη 

ρϋμθερη ςχμ δϋξ παοαπάμχ πηγόμ πληοξτξοίαπ. Οι εκθέρειπ ρςοαςηγικήπ 

επιυειοημαςικήπ εστσΐαπ είμαι εμπιρςεσςικέπ και απεσθϋμξμςαι ρςη διξίκηρη ςηπ 

επιυείοηρηπ.  

 

http://www.yarnsandfibers.com/
http://www.textileintelligence.com/
http://www.decilor.org/
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Η Πϋλη ποξρτέοει σπηοερίεπ πληοξτϊοηρηπ ρε πέμςε ςξμείπ: 

 Παοακξλξϋθηρη αγξοόμ και ςευμξλξγιόμ μέρχ ςξσ http://www.urenio.org/bi/, 

ςξ ξπξίξ εμημεοόμεςαι καθημεοιμά απϊ έμα δίκςσξ εοεσμηςόμ και ςημ ξμάδα 

διαυείοιρηπ ςηπ Πϋληπ. Τα μέλη ςξσ δικςϋξσ καςαγοάτξσμ ςιπ ςοέυξσρεπ ενελίνειπ 

ςξσ κλάδξσ ρε 17 θεμαςικέπ καςηγξοίεπ ρυεςικά με ςιπ επιδϊρειπ ςξσ κλάδξσ, ςα 

μέα ποξψϊμςα, ςιπ μέεπ ςευμξλξγίεπ και ςημ ξογάμχρη, ςιπ αμαδσϊμεμεπ αγξοέπ, 

και ςξμ αμςαγχμιρμϊ. 

 Δμημέοχρη μέρχ Newsletter πξσ απξρςέλλεςαι κάθε μήμα ρςιπ επιυειοήρειπ μέλη 

ςηπ Πϋληπ και πεοιλαμβάμει ςιπ ρημαμςικϊςεοεπ ειδήρειπ και πληοξτξοίεπ, 

ρϋμτχμα με ςημ επιρκεφιμϊςηςα και ςημ ανιξλϊγηρη ςξσπ απϊ ςξσπ υοήρςεπ. 

 Δμημέοχρη για ςημ ποξρτξοά και ζήςηρη ποξψϊμςχμ και σπηοεριόμ, και 

ποξρτξοά εογαρίαπ απϊ ςιπ επιυειοήρειπ ςξσ κλάδξσ και ςα μέλη ςηπ Πϋληπ. 

 Ποξβξλή ποξψϊμςχμ και σπηοεριόμ ςχμ επιυειοήρεχμ πξσ είμαι μέλη ςηπ Πϋληπ 

μέρχ ςξσ http://www.urenio.org/bi/members/  

 

Τξ πληοξτξοιακϊ ρϋρςημα βαρίζεςαι ρςημ πλαςτϊομα  WordPress. Ποϊκειςαι για έμα 

εσοέχπ υοηριμξπξιξϋμεμξ ρϋρςημα αμξιυςξϋ κόδικα, ςξσ ξπξίξσ ςα κσοιϊςεοα 

υαοακςηοιρςικά ςξσ είμαι: 

 Υπξρςηοίζει πξλλξϋπ ρσγγοατείπ εμό δίμει ςη δσμαςϊςηςα ρςξσπ εγγεγοαμμέμξσπ 

υοήρςεπ μα κάμξσμ ρυϊλια πάμχ ρςα καςαυχοημέμα μέα. Ο διαυειοιρςήπ μπξοεί μα 

καθξοίρει διατξοεςικά δικαιόμαςα για κάθε ρσγγοατέα. 

 Υπξρςηοίζει μια δξκιμαρςική καςάρςαρη για κάθε καςαυόοηρη, επιςοέπξμςαπ ρςξ 

ρσγγοατέα μα ςημ ςελειξπξιήρει ποιμ ςη δημξριεϋρει. 

 Υπξρςηοίζει καςαυχοήρειπ ποξρςαςεσμέμεπ με κχδικϊ ςξμ ξπξίξ ποέπει μα ειράγει 

ξ υοήρςηπ ποξκειμέμξσ μα ςιπ διαβάρει. 

 Υπξρςηοίζει ςημ ασςϊμαςη εμημέοχρη ςχμ μηυαμόμ αμαζήςηρηπ ϊςαμ έμα 

καιμξϋογιξ άοθοξ δημξριεσςεί. 

 Υπξρςηοίζει πξλλέπ καςηγξοίεπ, κάθε μία απϊ ςιπ ξπξίεπ μπξοεί μα έυει με ςη ρειοά 

ςηπ σπξκαςηγξοίεπ. Κάθε καςαυόοηρη μπξοεί μα αμήκει ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μία 

καςηγξοίεπ. 

 Υπξρςηοίζει XML  feeds ρε ϊλα ςα ρϋγυοξμα ποϊςσπα (RSS, RDF, και Atom). 

Υπξρςηοίζει επίρηπ feeds αμά ρσγγοατέα και καςηγξοία ϊπχπ επίρηπ και για ςα 

ρυϊλια. 

 Παοέυει ςη δσμαςϊςηςα δημιξσογίαπ εμημεοχςικόμ δελςίχμ (newsletters) και 

απξρςξλήπ  ρε πλήθξπ εγγεγοαμμέμχμ παοαληπςόμ. 

 Υπξρςηοίζει ςημ εϋκξλη ειραγχγή εικϊμχμ, αουείχμ, ρσμδέρμχμ, βίμςεξ και ήυξσ. 

 Δημιξσογεί ρελίδεπ ςχμ ξπξίχμ ξ κόδικαπ XHTML και CSS είμαι ρϋμτχμξπ με ςα 

διεθμή ςευμικά ποϊςσπα, ϊπχπ επίρηπ και ςξσπ καμξμιρμξϋπ για ςημ παοξυή 

πεοιευξμέμξσ μέρχ ςξσ διαδικςϋξσ ρε εσπαθείπ ξμάδεπ. Οι ρσμδέρειπ πξσ 

δημιξσογεί είμαι εσαμάγμχρςεπ και τιλικέπ ποξπ ςιπ μηυαμέπ αμαζήςηρηπ. 

 Χοηριμξπξιεί έμαμ πλξϋριξ ρε υαοακςηοιρςικά επενεογαρςή κειμέμξσ, έςρι όρςε ξ 

ρσγγοατέαπ μα μη υοειάζεςαι μα γμχοίζει HTML ποξκοιμέμξσ μα δημιξσογήρει 

καλαίρθηςεπ καςαυχοήρειπ. 

 

http://www.urenio.org/bi/
http://www.urenio.org/bi/members/
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Πύλη Στρατηγικής Ευφυίας 
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Τξ πληοξτξοιακϊ ρϋρςημα μπξοεί μα ενσπηοεςήρει αποϊρκξπςα υιλιάδεπ υοήρςεπ για 

ςξσπ ξπξίξσπ διαςηοεί ρςαςιρςικά ρςξιυεία επιρκεφιμϊςηςαπ. Με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ είμαι 

δσμαςή η ανιξλϊγηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ και ξ εμςξπιρμϊπ δσμαςόμ ρημείχμ και αδσμαμιόμ. 

 

Σςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ εταομξγήπ η πλαςτϊομα ςξσ wordpress ςοξπξπξιήθηκε και 

αμαπςϋυθηκαμ πάμχ ςηπ καιμξϋογιεπ ρσμιρςόρεπ πξσ καλϋπςξσμ ςιπ αμάγκεπ ςηπ 

πεοιγοατϊμεμηπ Πϋληπ, ϊπχπ. 

 Η δσμαςϊςηςα ανιξλϊγηρηπ ςχμ καςαυχοημέμχμ άοθοχμ απϊ ςξσπ ςελικξϋπ 

υοήρςεπ ςηπ πϋληπ. 

 Η ποξβξλή ςχμ πξιξ δημξτιλόμ άοθοχμ. 

 Η υοήρη μεςαδεδξμέμχμ για ςξμ υαοακςηοιρμϊ ςχμ καςαυχοήρεχμ. 

 Η δημιξσογία εικξμικήπ κξιμϊςηςαπ μέλη ςηπ ξπξίαπ είμαι ξι εςαιοίεπ ςξσ ΣΔΠΒΔ 

και εμ γέμει ςξσ κλάδξσ ΤΠΔ ςηπ Πεοιτέοειαπ Κεμςοικήπ Μακεδξμίαπ. 

 Η ποξβξλή ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςχμ επιυειοήρεχμ ςξσ κλάδξσ. 

 Ποξβξλή μέχμ καιμξςξμικόμ ποξψϊμςχμ ςχμ επιυειοήρεχμ ςξσ κλάδξσ. Η κάθε 

επιυείοηρη μέλξπ ςηπ κξιμϊςηςαπ έυει ςη δσμαςϊςηςα μα ποξβάλει μέρχ ςηπ πϋληπ 

ςα ποξψϊμςα ςηπ καθόπ και ρυεςικά μέα και ειδήρειπ. Η διαυείοιρη ςχμ 

καςαυχοήρεχμ γίμεςαι απϊ κάθε επιυείοηρη. 

 
 
Η πλατφόρμα παραγωγής εκθέσεωμ στρατηγικής ευφυΐας  

Σε επίπεδξ επιυείοηρηπ, η εταομξγή σπξρςηοίζει ςη δημιξσογία εναςξμικεσμέμχμ 

εκθέρεχμ ρςοαςηγικήπ εστσΐαπ για κάθε επιυείοηρη νευχοιρςά. Οι αςξμικέπ εκθέρειπ 

βαρίζξμςαι ρςξ ρσμδσαρμϊ μιαπ ςευμξδιάγμχρηπ ςηπ επιυείοηρηπ και ρςιπ εγγοατέπ ςηπ 

Πϋληπ. Λξγιρμικϊ σπξρςηοίζει ςη ρϋμθερη ςχμ δϋξ παοαπάμχ πηγόμ πληοξτξοίαπ. Οι 

εκθέρειπ ρςοαςηγικήπ επιυειοημαςικήπ εστσΐαπ είμαι εμπιρςεσςικέπ και απεσθϋμξμςαι ρςη 

διξίκηρη ςηπ επιυείοηρηπ.  

 

Οι εναςξμικεσμέμεπ εκθέρειπ ενεςάζξσμ ςημ στιρςάμεμη καςάρςαρη κάθε επιυείοηρηπ ρε 

ένι θεμαςικά πεδία ρυεςικά με ςα γεμικά ρςξιυεία, ςα ξικξμξμικά, ςα ποξψϊμςα, ςιπ 

ςευμξλξγίεπ και ςημ ξογάμχρη, ςιπ αγξοέπ και ςξμ αμςαγχμιρμϊ, παοέυξμςαπ ςη 

δσμαςϊςηςα για καλϋςεοη καςαμϊηρη ςηπ ςοέυξσραπ καςάρςαρηπ και ςχμ πιθαμόμ 

εσκαιοιόμ, αδσμαμιόμ και ρσγκοιςικόμ πλεξμεκςημάςχμ κάθε επιυείοηρηπ. 

 

Η εκπϊμηρη ςηπ έκθερηπ νεκιμά με μία ςευμξδιάγμχρη ρςημ επιυείοηρη, βάρη δξμημέμξσ 

εοχςημαςξλξγίξσ, ποξκειμέμξσ μα ενεςαρθξϋμ ϊλα ςα θέμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ 

καιμξςξμία και αμςαγχμιρςικϊςηςά ςηπ. Τα ρςξιυεία ςηπ ςευμξδιάγμχρηπ ενεςάζξμςαι και 

ανιξλξγξϋμςαι απϊ δϋξ διατξοεςικέπ αλλά ρσμπληοχμαςικέπ ξπςικέπ: ρε ρυέρη με ςιπ 

επιυειοήρειπ και επιδϊρειπ ςξσ cluster ςχμ εςαιοειόμ ΤΠΔ και ρε ρυέρη με ςιπ γεμικϊςεοεπ 

ςάρειπ ςξσ κλάδξσ ΤΠΔ. Η ποόςη ξπςική (η επιυείοηρη ρε ρυέρη με ςξ  cluster) είμαι μια 

ξπςική ρσγκοιςικήπ ανιξλϊγηρηπ ρε ρυέρη με πξρξςικξϋπ και πξιξςικξϋπ δείκςεπ 

επιδϊρεχμ ςχμ επιυειοήρεχμ ςξσ cluster. Η δεϋςεοη ξπςική (η επιυείοηρη ρε ρυέρη  με 

ςξμ κλάδξ) είμαι μια ξπςική αμάλσρηπ δεδξμέμχμ ρε ρυέρη με ςα άοθοα / κείμεμα πξσ 

έυξσμ καςαυχοηθεί ρςημ Πϋλη Σςοαςηγικήπ Δστσΐαπ.  
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Εφαρμογή δημιουργίας εμπιστευτικώμ εκθέσεωμ 
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Η έκθερη καλϋπςει ςα κϋοια ζηςήμαςα επιυειοημαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ και καιμξςξμίαπ 

και δξμείςαι ρε πέμςε εμϊςηςεπ: επιδϊρειπ ςηπ επιυείοηρηπ, μέα ποξψϊμςα, μέεπ 

ςευμξλξγίεπ, αμςαγχμιρμϊπ, μέεπ αγξοέπ. Σε κάθε εμϊςηςα ξ ρυξλιαρμϊπ γίμεςαι ρε ρυέρη 

με ςημ ςοέυξσρα καςάρςαρη ςηπ επιυείοηρηπ, ςημ ρσγκοιςική ανιξλϊγηρη ςηπ επιυείοηρηπ 

με ςξ ρϋμξλξ ςχμ επιυειοήρεχμ ςξσ cluster, ςιπ καςαυχοήρειπ ςχμ άοθοχμ ςηπ Πϋληπ, 

και ςέλξπ παοαςίθεμςαι ποξςάρειπ βελςιρςξπξίηρηπ. Σε κάθε εμϊςηςα ςα δεδξμέμα είμαι 

πξρξςικά και πξιξςικά, ρςηοίζξμςαι ρε επιλεγμέμξσπ δείκςεπ, και ςημ εσοϋςεοη εκςίμηρη 

και αμαλϋρειπ για μελλξμςικέπ ςάρειπ. 

 

Η εταομξγή ασςή απεσθϋμεςαι ρε κάθε επιυείοηρη νευχοιρςά, ποξρτέοξμςαπ έμα 

ξλξκληοχμέμξ εογαλείξ πξσ επιςοέπει μα ρσγκοίμει ςιπ επιδϊρειπ ςηπ με ασςέπ άλλχμ 

επιυειοήρεχμ, μα εμημεοόμεςαι για ςιπ ςοέυξσρεπ ενελίνειπ ρε θέμαςα ςευμξλξγίαπ και 

αγξοάπ, μα ρσμεκςιμάει ςάρειπ ρςξμ κλάδξ ϊπξσ αμήκει. Η κϋοια σπηοερία ςηπ εταομξγήπ 

είμαι η παοξυή εναςξμικεσμέμχμ σπηοεριόμ και εμπιρςεσςικόμ εκθέρεχμ. 

  

Σςξ πλαίριξ ςξσ Πεοιτεοειακξϋ Πϊλξσ Καιμξςξμίαπ Κ. Μακεδξμίαπ αμαπςϋρρεςαι ςξ 

παοαπάμχ διςςϊ ρϋρςημα παοακξλξϋθηρηπ αγξοόμ και ςευμξλξγιόμ και παοάλληλα 

σλξπξιξϋμςαι πεμήμςα πεοίπξσ εμπιρςεσςικέπ εκθέρειπ ρςοαςηγικήπ εστσΐαπ. Με ςιπ 

πιλξςικέπ ασςέπ εταομξγέπ αμαμέμεςαι έμα ξσριαρςικϊ feed back απϊ ςημ πλεσοά ςχμ 

επιυειοήρεχμ ςξσ κλάδξ ΤΠΔ για ςημ ρσμειρτξοά ςξσ ρσρςήμαςξπ, αλλά και ςιπ 

δσμαςϊςηςεπ βελςίχρήπ ςξσ. 

 

 

 
Αμαφορές 
 

Back, T. (2002) ‘Adaptive business intelligence based on evolution strategies: Some 

application examples of self-adaptive software’ Information Sciences – An International 

Journal, No 148, 113 -121. 

 

Bertacchini, Y., and Dou, H. (2001) ‘The territorial competitive intelligence: A network 

concept’. Available online 

<http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/04/36/sic_00000436_02/sic

_00000436.html>. 

 

CETISME (2002) Economic Intelligence: A guide for beginners and practitioners, Brussels: 

European Communities. Available online 

<http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/Socios_Europeos/descripcionproyectos/D

ocumentos/CETISME-ETI-guide-english.pdf>. 

 

Chesbrough, H. (2003) Open Innovation: The new imperative for creating and profiting 

from technology, Boston MA: Harvard Business School Press 

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/04/36/sic_00000436_02/sic_00000436.html
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/04/36/sic_00000436_02/sic_00000436.html
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/04/36/sic_00000436_02/sic_00000436.html


11 

 

Johnson, A. (2006) ‘CI 2.0: Competitive innovation intelligence’ KMWorld 2006, San Jose 

California, 13 October. Available online <http://www.slideshare.net/arikjohnson/ci-20-

competitive-innovation-intelligence/>. 

 

Komninos, N. (2004) ‘Regional intelligence: Distributed localized information systems for 

innovation and development’, International Journal of Technology Management, Vol. 28, 

No 3-4-5-6, 483-506. 

Miller, W. and Morris, L. (1999) Fourth Generation R&D: Managing knowledge, 

technology, and innovation, New York: Wiley and Sons. 

 

Simovits, M., and Forsberg, T. (1997) ‘Business intelligence and information warfare on 

the Internet’ paper presented at INFOSEC'COM International Congress on Information 

Systems and Telecommunications Security, 12 - 13 June 1997 - CNIT Paris-La Defence.  

 

Rouibah, K., and Ould-ali, S., (2002) ‘PUZZLE: A concept and prototype for linking 

business intelligence to business strategy’ Strategic Information Systems, No 11, 133-152. 

 


