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 ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

Διαθέστε τις γνώσεις 

σας 

 

Μάθετε από την 

παρακολούθηση της 

καινοτομίας στο νέο 
πλαίσιο  
 

 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

Δημιουργήστε ένα 

σχέδιο εφαρμογής 

 

Εφαρμόστε και 

προσαρμόστε τη λύση 

μαζί με τους χρήστες 

 

Συνεχής αξιολόγηση 

της καινοτομίας  

 

  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΛΥΣΗΣ 
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ΒΗΜΑ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 
Δημιουργήστε ένα σχέδιο εφαρμογής και ακολουθήστε το. Αν δεν έχετε πρότυπο εφαρμογής, μπορείτε να βρείτε το 

ακόλουθο χρήσιμο. 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 
Αξιολογείτε την πρόοδο στην πορεία, για να ελέγχετε αν βρίσκεστε στον σωστό δρόμο 

Να παίρνετε σχόλια από τους χρήστες, εργαζομένους και άλλους εμπλεκόμενους μετά την έναρξη 
εφαρμογής. Προσαρμόστε ανάλογα την καινοτομία εάν χρειάζεται. 

Διαδικασίες και ροές εργασίας 

• Ποιες διεργασίες και ροές εργασίας πρέπει να αλλάξουν; Πως? 

 

Αρμοδιότητες, ρόλοι και ευθύνες 

• Θα πρέπει να αποκτήσετε νέες δεξιότητες; Ποιες; 

• Θα αναλάβουν οι υπάλληλοι ή οι διευθυντές νέους ρόλους ή ευθύνες; Ποιους; 

 

Συστήματα πληροφορικής 

• Πρέπει να προσαρμόσετε υπάρχοντα συστήματα πληροφορικής ή να εισαγάγετε νέα; 
Ποια; Πως; 

 

Φυσικό περιβάλλον 

• Πρέπει να αλλάξει το φυσικό περιβάλλον; Πως; 
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Φυσικό περιβάλλον 

• Πρέπει να αλλάξει το φυσικό περιβάλλον; Πως; 

 

Νόμοι και κανονισμοί 

• Πρέπει να αλλάξετε τους κανονισμούς ή τη νομοθεσία; 

• Πρέπει να λάβετε άδειες; Ποιες; Πως;  

Ενδιαφερόμενα μέρη 

• Ποιοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εμπλακούν και πότε; 

 

Διαχείριση κινδύνου 

• Τι μπορεί να πάει στραβά και 

πως θα το αποφύγετε; 

• Μελετήστε κάθε βήμα στο χρονοδιάγραμμά σας και αξιολογήστε, ποιο είναι το πιθανότερο που 
μπορεί να πάει στραβά; Εξετάστε κάθε βήμα του παρόντος οδηγού. 
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Επικοινωνία 

• Πώς θα επικοινωνήσετε και θα παρακινήσετε εσωτερικά και εξωτερικά στην 
πορεία και μετά την εφαρμογή; 

 

Χρόνος και χρήμα 

• Ποιους πόρους χρειάζεστε; Πότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν; 

 

Χρονοδιάγραμμα - ποιος πρέπει να κάνει τι, και πότε; 

• Καθορίστε τα πιο σημαντικά ορόσημα για παράδειγμα, οι υπεύθυνοι λήψης 
αποφάσεων, οι διαμεσολαβητές και οι εργαζόμενοι. Ποιος είναι υπεύθυνος για 
κάθε τι;  
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ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ  
Να είστε διαθέσιμοι για βοήθεια, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της λύσης 

Αποκτήστε γνώση παρακολουθώντας την εφαρμογή της λύσης 
  

 
Πως υλοποιείται η καινοτομία; 

• Τι ανατροφοδότηση παίρνουν; 

• Ποιες είναι οι συνέπειες, αν υπάρχουν; 

 

 

 

 


