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Public Services 
SAP for Defence & Security 
SAP for Healthcare 
SAP for Higher Education & Research (SAP for HE&R)  
SAP for Public Sector 
 
Financial Services 
SAP for Banking 
SAP for Financial Service Providers 
SAP for Insurance 

 
Σημειώνεται, ότι στην τελευταία έκδοση του SAP ERP, οι Indus-

try solutions έχουν αντικατασταθεί από τα enhancement packages, 
τα οποία και τις περιλαμβάνουν. 

2.3 Τεχνική Αρχιτεκτονική του SAP ERP 

Το SAP R/3 είναι ένα λογισμικό σύστημα (software) πολλαπλών 
επιπέδων/στρωμάτων βασιζόμενο στην αρχιτεκτονική Client/ 
Server. Πολλοί Η/Υ εξυπηρετητές (servers) συνδεδεμένοι σε δί- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΗΜΑ 2.1  Αρχιτεκτονική 3-tier C/S του SAP R/3. 
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κτυο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση του συ-
στήματος χωρίς να διασπάται η ακεραιότητα των δεδομένων ή των 
επιχειρησιακών διαδικασιών. Η αρχιτεκτονική 3-tier C/S του SAP 
R/3, παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1.  
Η αρχιτεκτονική αυτή δεν είναι αναγκαία για τη λειτουργία του 

συστήματος αλλά συνιστάται για λόγους αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας του. Σημειώνεται, ότι η αρχιτεκτονική 2 επιπέδων (2-tier) 
όπου το 1ο επίπεδο είναι η βάση δεδομένων και η εφαρμογή και το 
2ο επίπεδο το SAP GUI, μπορεί να είναι εξ ίσου αποτελεσματική, αν 
οι προδιαγραφές του hardware είναι υψηλές. Σημειώνεται, επίσης, 
ότι δεν έχει ουσιαστική σημασία η αρίθμηση των tiers, αν δηλαδή 
το SAP GUI ονομασθεί 1ο ή 3ο tier, κ.ο.κ. 

Τα βασικά τμήματα της αρχιτεκτονικής 3-tier είναι τα εξής: 
• Presentation server: SAP GUI 
• Application server: SAP ERP 
• Database server: Database Management System 

(π.χ. Oracle, MS SQL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2.1  Τυπική οθόνη του SAP ERP 
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Ο application server αποτελείται από το λογισμικό εφαρμογής 
SAP ERP, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια πολυεπίπεδη μορφή. Τα 
βασικά στρώματα από τα οποία αποτελείται το ERP είναι το basis 
layer και το application layer.  
Ο presentation server αποτελείται από το SAP GUI, ένα λογισμι-

κό το οποίο είναι εγκατεστημένο σε κάθε σταθμό εργασίας (client), 
και επιτρέπει στο χρήστη την αλληλεπιδραστική επικοινωνία με το 
σύστημα. Η Εικόνα 2.1 παρουσιάζει μια τυπική οθόνη του SAP ERP. 

 
• Basis layer   
Περιέχει το middleware, το λογισμικό, το οποίο περιλαμβάνει τις 

βασικές διεργασίες και είναι γραμμένο στη γλώσσα προγραμματι-
σμού C και C++. Το middleware καθιστά τις εφαρμογές του συστή-
ματος ανεξάρτητες από το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό 
του δικτύου όπως και από τη βάση δεδομένων. Όταν εισάγονται 
στοιχεία σε μια οθόνη διαλόγου ενός χρήστη μέσω του SAP GUI, η 
εφαρμογή, μέσω ενός λογισμικού που καλείται dispatcher, αναλαμ-
βάνει τη μεταφορά αυτών των στοιχείων στη βάση δεδομένων του 
συστήματος, την ενημέρωση (update) της βάσης και την εκτέλεση 
της επόμενης διαδικασίας/ροής δεδομένων.  

 
• Application layer   
Περιλαμβάνει τις εφαρμογές των επιχειρησιακών λειτουργιών 

και διαδικασιών, είναι δηλαδή η «λογική του συστήματος» και είναι 
κωδικοποιημένο στη γλώσσα ABAP/4. Περιλαμβάνει τον κώδικα 
των εφαρμογών, όπως είναι η ∆ιαχείριση Υλικών (Materials Mana-
gement), ο Προγραμματισμός Παραγωγής (Production Planning), 
κ.λπ. Το application layer έχει αναπτυχθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
να είναι συμβατό με τα κυριότερα διεθνή standards της Πληρο-
φορικής Τεχνολογίας και Επικοινωνιών (ITC), όπως είναι, π.χ., το 
πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύων TCP/IP και το πρότυπο ηλεκτρο-
νικής ανταλλαγής δεδομένων EDI. Ο Πίνακας 2.2 παρουσιάζει τα 
πρότυπα με τα οποία είναι συμβατό το SAP ERP. 



  49
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2  Συμβατότητα SAP ERP με πρότυπα ITC. 
 

∆ΙΕΘΝΗ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

ALE 

Application Link Enabling: Υποστηρίζει τη 
διασύνδεση των επιχειρησιακών εφαρμογών 
εγκατεστημένων σε αποκεντρωμένα συστήματα 
και την ακεραιότητα των επιχειρησιακών 
διαδικασιών που εκτείνονται σε διαφορετικές 
εφαρμογές. 

API Application Program Interface: ∆ιασύνδεση 
εφαρμογών. 

CPI-C 

Common Programming Interface-
Communication: Πρωτόκολλο επικοινωνίας 
προγραμμάτων, το οποίο επιτρέπει την άμεση 
επικοινωνία μεταξύ ανεξάρτητων εφαρμογών 
σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές. 

CSMA/CD, 
Ethernet, Token 

Ring 

Carrier-Sensed Multiple Access/Collision 
Detection: Τεχνικές πρόσβασης τοπικών 
δικτύων (LANs). 

E-commerce 

∆υνατότητες ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του 
web, ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας 
με τις εφαρμογές του ERP, άμεσης πρόσβασης 
στη βάση δεδομένων του ERP παρακάμπτοντας 
τη λογική της εφαρμογής, κ.λπ.  

EDI 

Electronic Data Interchange: Πρότυπο 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής επιχειρηματικών 
δεδομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 
π.χ., για την ηλεκτρονική διακίνηση τιμολογίων 
μεταξύ επιχειρήσεων με διαφορετικά 
υπολογιστικά συστήματα. 

FDDI 
Fiber Distributed Data Interface: υψηλής 
ταχύτητας δίκτυο βασισμένο στην τεχνολογία 
οπτικών ινών. 

ΜΙΜΕ Multi-Purpose Internet Mail Extension: 
Πρωτόκολλο Internet Mail. 




