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Διεργασίες της
Διοίκησης – Διαχείρισης Έργου

Ένα έργο μπορεί να θεωρηθεί ως σύστημα. Δέχεται είσοδο, έχει εσωτερικές διεργασίες (βλέπε 1.4) και παράγει έξοδο, που είναι το προϊόν του έργου. Ταυτόχρονα
αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του με τη βοήθεια άλλων εξωτερικών διεργασιών.
Ουσιαστικά ολόκληρη η διοίκηση-διαχείριση του έργου γίνεται με τη βοήθεια
διεργασιών. Αυτές οι διεργασίες ομαδοποιούνται στη βάση διαφόρων κριτηρίων
ανάλογα με το πώς κάθε φορά προσεγγίζεται το έργο. Έτσι, για παράδειγμα, στην
παράγραφο 1.7.2 γίνεται μια ομαδοποίησή τους σε σχέση με τις γνωστικές περιοχές της διοίκησης-διαχείρισης έργου. Μια άλλη ομαδοποίηση θα μπορούσε ν’ αφορά το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του έργου κοκ.
Σε μια πρώτη προσέγγιση, ας θεωρηθεί η περίπτωση του «παραδοσιακού» κύκλου
ζωής του έργου αποτελούμενου από τις φάσεις: σύλληψη, σχεδιασμός, παραγωγή
ή εκτέλεση, θέση σε λειτουργία και παράδοση. Στη συνέχεια θα γίνει η γενίκευση.

3.1 Διεργασίες Εισόδου
Η αφετηρία ενός έργου σηματοδοτείται από ένα σύνολο πληροφοριών, στις οποίες
θα στηριχθούν οι αποφάσεις και οι ενέργειες, που αφορούν το έργο (π.χ. εκδήλωση
ενδιαφέροντος, εσωτερικές αποφάσεις ενός οργανισμού κ.λπ.). Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται, είτε από το εσωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού, είτε από το
περιβάλλον του έργου, δηλαδή, από τις ανάγκες και απαιτήσεις των εμπλεκομένων
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στο έργο, τις συμφωνίες, τις ειδικές συνθήκες του έργου, τους θεσμούς και νόμους,
την προγενέστερη πείρα κ.λπ. Έτσι η φάση της σύλληψης του έργου αποτελεί είσοδο του έργου. Οι διεργασίες, που συντελούν σ’ αυτό, αποτελούν τις Προκαταρκτικές ή Διεργασίες της Εισόδου (Initiation Processes).

3.2 Εσωτερικές Διεργασίες
Οι εσωτερικές διεργασίες του συστήματος αποτελούν το μηχανισμό μετατροπής
της εισόδου σε έξοδο. Δηλαδή ξεκινώντας από την αρχή της αρχικής φάσης (τη
σύλληψη του έργου) θα οδηγήσουν στο τέλος της τελευταίας φάσης (στη θέση σε
λειτουργία και παράδοση του παραγόμενου προϊόντος).
Με κριτήριο το συγκεκριμένο κύκλο ζωής του έργου, αυτές οι διεργασίες μπορεί
να ομαδοποιηθούν ως εξής:
1) Διεργασίες του Σχεδιασμού (Planning Processes), οι οποίες βασίζονται στην
αξιολόγηση των πληροφοριών της εισόδου και οι οποίες καθορίζουν το εργασιακό
σχήμα των ενεργειών, που θ’ ακολουθηθεί, ώστε να γίνουν πράξη οι προσδοκίες
και οι απαιτήσεις των εμπλεκομένων στο έργο (λεπτομέρειες στο 9ο Κεφ.). Αυτές
οι διεργασίες ξεκινούν συνήθως μετά ή λίγο πριν το τέλος των διεργασιών εισόδου
και καταλήγουν στο Σχέδιο του Έργου ή Σχέδιο Δράσης (Project Plan), το οποίο
καθορίζει ποιος θα κάνει τι και πότε, χρησιμοποιώντας ποια μέσα, αλλά και συνεχίζονται σχεδόν μέχρι το τέλος του έργου (αναπροσαρμογές, ανασχεδιασμός).
2) Έχοντας ένα σχέδιο δράσης (ή ένα μέρος του), ακολουθούν οι Διεργασίες της
Παραγωγής ή Εκτέλεσης (Production or Execution Processes) των σχεδιασμένων
ενεργειών του έργου. Αυτές οι διεργασίες μπορεί ν’ αρχίζουν, είτε λίγο μετά από
την αρχή των διεργασιών σχεδιασμού, είτε λίγο πριν το τέλος τους, είτε αμέσως
μετά το τέλος τους και βασικό ρόλο παίζουν ο Συντονισμός (Coordination) και η
Διεύθυνση (Direction) όλων των παραγωγικών συντελεστών του έργου, στην κατεύθυνση της εκτέλεσης του έργου, στη βάση των προδιαγραφών του σχεδιασμού.
3) Πλησιάζοντας στο τέλος της εκτέλεσης του έργου ξεκινούν οι Διεργασίες Ολοκλήρωσης ή Κλεισίματος (Closing Processes), οι οποίες αποτελούν την έξοδο του
έργου, σηματοδοτούν την επίσημη λήξη του έργου και κατά τις οποίες λύονται οι
συμβάσεις, ολοκληρώνεται η διοικητική και διαχειριστική ευθύνη του έργου.
4) Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου βασικό ρόλο παίζουν οι Διεργασίες Ελέγχου
(Controlling Processes), οι οποίες ξεκινούν σχεδόν αμέσως με την έναρξη των
διεργασιών εισόδου και τελειώνουν με το τέλος των διεργασιών κλεισίματος και
των οποίων ο ρόλος είναι η εξασφάλιση ότι, τα πάντα μέσα στο έργο εξελίσσονται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τα σχέδια, τις προδιαγραφές κ.λπ. (λεπτομέρειες στο
17ο Κεφ.).
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3.3 Διευκολύνουσες Διεργασίες
Μια ομάδα εξωτερικών διεργασιών, οι Διευκολύνουσες Διεργασίες (Facilitating
Processes), παρέχουν υποστήριξη στις διεργασίες σχεδιασμού, εκτέλεσης και ελέγχου. Αυτές οι διεργασίες θεωρούνται εξωτερικές διότι δεν σχετίζονται άμεσα
με ένα συγκεκριμένο έργο, αλλά αποτελούν παγίωση μιας γενικευμένης πείρας από
την εκτέλεση αλλεπάλληλων έργων και αποτελούν τυποποιημένες διεργασίες, οι
οποίες εφαρμόζονται σε όλα τα πανομοιότυπα έργα ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους. Για παράδειγμα, η εκτίμηση κόστους ενός έργου αποτελεί διεργασία σχεδιασμού του έργου, όμως η διεργασία εκτίμησης αυτού του κόστους (τα βήματα,
με τα οποία γίνεται η κοστολόγηση) αποτελεί διευκολύνουσα διεργασία, η οποία
ακολουθείται σε όλα τα παρόμοια έργα.
Η ομαδοποίηση των διεργασιών κάθε έργου δεν είναι σχηματική. Αποτελεί μιαν
αποτύπωση κάθε φυσιολογικής ανθρώπινης δράσης στο περιβάλλον. Κάθε άνθρωπος, πριν ενεργήσει «μετράει» τις δυνάμεις του, αξιολογεί το περιβάλλον του
(είσοδος), σχεδιάζει την ενέργειά του (σχεδιασμός), ενεργεί (εκτέλεση), εκτιμά
το αποτέλεσμα της ενέργειάς του (κλείσιμο), ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της
κινητοποίησης ελέγχει τα βήματά του, είναι έτοιμος ν’ αποφύγει απρόοπτα και
δυσκολίες (έλεγχος). Η ποιότητα του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και του ελέγχου
των ενεργειών του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς (με ποιες διεργασίες),
«μετράει» τις δυνάμεις του, αξιολογεί το περιβάλλον, σχεδιάζει την ενέργειά του,
ενεργεί και ελέγχει (διευκολύνουσες διεργασίες).
Τα σχήματα 3.1 και 3.2 δείχνουν παραστατικά τα λεχθέντα.

Σχήμα 3.1. Συστημική Παρουσίαση Διεργασιών
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Σχήμα 3.2. Χρονική Εξέλιξη Διεργασιών Έργου

3.4 Αλληλεπίδραση Διεργασιών
Οι προαναφερθείσες ομάδες διεργασιών αλληλεπιδρούν συνεχώς μεταξύ τους καθ’
όλη τη διάρκεια του έργου. Η αναλυτική μελέτη αυτής της αλληλεπίδρασης παρέχει ένα μεθοδολογικό «βηματισμό» στην πορεία της διοίκησης-διαχείρισης του
έργου, δηλαδή τι θα πρέπει να γίνεται σε κάθε φάση του έργου.
 Διεργασίες Εισόδου
Η ποσότητα και η ποιότητα, καθώς και η αξιολόγηση των εισερχομένων πληροφοριών στο έργο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την πορεία του. Πάνω στην είσοδο
θα στηριχθεί ο σχεδιασμός και πάνω στο σχεδιασμό η εκτέλεση του έργου.
 Διεργασίες Σχεδιασμού
Με βάση την αξιολόγηση των πληροφοριών της εισόδου ακολουθούν οι διεργασίες
του σχεδιασμού του έργου (πίνακας 3.1), οι οποίες θα καταλήξουν στο σχέδιο του
έργου. Αυτές οι διεργασίες θα πρέπει ν’ απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα όπως:
 Τι ποσότητα εργασίας απαιτεί το έργο;
 Ποιες δραστηριότητες (βλέπε 4ο Κεφ.) θα το αποτελούν, πως σχετίζονται μεταξύ
τους, πόσο διαρκούν;
 Ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα του έργου (βλέπε 10ο Κεφ.);
 Πόσοι και ποιοι πόροι (βλέπε 11ο Κεφ.) απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου
και ποια τα χρονοδιαγράμματα απασχόλησής τους;
 Ποια η εκτίμηση του κόστους του έργου (βλέπε 12ο Κεφ.);
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 Ποιο είναι τελικά το σχέδιο δράσης, πάνω στο οποίο θα βασιστεί η εκτέλεση;
Πίνακας 3.1. Διεργασίες Σχεδιασμού
Διεργασίες Σχεδιασμού του Έργου

Περιεχόμενο

Σχεδιασμός του Αντικειμένου
(Scope Planning)

Καθορισμός ορίων, αποτίμηση της απαιτούμενης εργασίας, βασικοί στόχοι

Καθορισμός του Αντικειμένου
(Scope Definition)

Κατάτμηση σε ορατά και συγκεκριμένα
τμήματα

Καθορισμός των Δραστηριοτήτων
(Activity Definition)

Δομική ανάλυση σε δραστηριότητες

Καθορισμός της Αλληλουχίας των Δραστηριοτήτων
(Activity Sequencing)

Καθορισμός σχέσεων μεταξύ δραστηριοτήτων

Εκτίμηση της Διάρκειας των Δραστηριοτήτων
(Activity Duration Estimating)

Εκτίμηση της χρονικής διάρκειας κάθε
δραστηριότητας

Ανάπτυξη του Χρονοδιαγράμματος
(Schedule Development)
Προγραμματισμός των Πόρων
(Resource Planning)
Εκτίμηση του Κόστους
(Cost Estimating)

Δημιουργία
του έργου

του

Χρονοδιαγράμματος

Ανάθεση και Χρονοδιαγράμματα απασχόλησης των πόρων
Κοστολόγηση του έργου

Προϋπολογισμός του Κόστους
(Cost Budgeting)

Κατάρτιση του Προϋπολογισμού

Ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης ή του Έργου
(Plan Development)

Δημιουργία του Σχεδίου Δράσης

Μια ομάδα από διευκολύνουσες διεργασίες υποστηρίζει τις διεργασίες του σχεδιασμού (πίνακας 3.2).
 Διεργασίες Εκτέλεσης
Με βάση το σχέδιο του έργου, αρχίζουν οι διεργασίες της παραγωγής ή της εκτέλεσης. Οι πόροι, σύμφωνα με την καθορισμένη διάταξή τους, παράγουν την προκαθορισμένη εργασία.
Κατά την εκτέλεση του έργου δημιουργούνται βασικά ερωτήματα, που σχετίζονται, τόσο με την πορεία του σχεδίου του έργου, όσο και με το τι θα πρέπει να γίνεται όταν παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτό, όπως:
 Η ποσότητα της εργασίας είναι επαρκής;
 Η ποιότητα του προϊόντος, αλλά και του έργου ακολουθεί τις προδιαγραφές;
 Η πληροφόρηση είναι επαρκής;
 Η απόδοση της ομάδας έργου (βλέπε 5ο Κεφ.) είναι ικανοποιητική;
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Πίνακας 3.2. Διευκολύνουσες Διεργασίες Σχεδιασμού
Διευκολύνουσες Διεργασίες
Σχεδιασμός της Ποιότητας
(Quality Planning)

Περιεχόμενο
Πως καθορίζονται οι προδιαγραφές ποιότητας

Σχεδιασμός των Επικοινωνιών
(Communication Planning)

Ποιο είναι και πως λειτουργεί το σύστημα επικοινωνιών

Οργανωτικός Σχεδιασμός
(Organizational Planning)

Ποια είναι και πως λειτουργεί η οργανωτική υποδομή του έργου

Απόκτηση Προσωπικού
(Staff Acquisition)

Πώς γίνεται η απόκτηση προσωπικού

Σχεδιασμός Προμηθειών
(Procurement Planning)

Πώς γίνονται οι προμήθειες των αναλώσιμων πόρων

Σχεδιασμός Αναζήτησης Προμηθευτών
(Solicitation Planning)
 Αναγνώριση Κινδύνων
(Risk Identification)
 Ποσοτική Αποτίμηση Κινδύνων
(Risk Quantification)
 Αντίδραση στους Κινδύνους
(Risk Response Development)

Πώς θα βρεθούν και θα επιλεγούν οι Προμηθευτές

Πώς αναγνωρίζονται, αποτιμώνται ποσοτικά και
αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι του έργου

 Το σύστημα προμηθειών (βλέπε 15ο Κεφ.) καλύπτει έκτακτες ανάγκες εφοδιασμού σε αγαθά και υπηρεσίες;
Πίνακας 3.3. Διευκολύνουσες Διεργασίες Εκτέλεσης
Διευκολύνουσες Διεργασίες

Περιεχόμενο

Επαλήθευση του Αντικειμένου του Έργου
(Scope Verification)

Πως διασφαλίζεται η επάρκεια της ποσότητας εργασίας;

Διασφάλιση της Ποιότητας
(Quality Assurance)

Πως διασφαλίζεται ότι ακολουθούνται οι προδιαγραφές ποιότητας;

Κυκλοφορία των Πληροφοριών
(Information Distribution)

Πως διαπιστώνεται η επάρκεια του συστήματος πληροφόρησης;

Ανάπτυξη της Ομάδας Έργου
(Team Development)

Πως αναπτύσσεται η ομαδικότητα, οι δεξιότητες και
η αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου;

Σχεδιασμός Αναζήτησης Προμηθευτών
(Solicitation Planning)

Με ποια κριτήρια αναζητούνται οι Προμηθευτές των
αγαθών και των Υπηρεσιών;

Επιλογή των Πόρων
(Source Selection)
Διοικητική Διαχείριση των Συμβάσεων
(Contract Administration)

Πως επιλέγονται οι πόροι;
Ποιες είναι οι διεργασίες υπογραφής και λύσης των
συμβάσεων;
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 Πόσο εύκολα μπορεί να προσληφθούν εργαζόμενοι εφόσον παραστεί ανάγκη και
πως βελτιώνεται η απόδοση της εργασίας (βλέπε 7ο Κεφ.);
Ο πίνακας 3.3 παρουσιάζει τις διευκολύνουσες διεργασίες, που υποστηρίζουν τις
διεργασίες της εκτέλεσης του έργου.
 Διεργασίες Ελέγχου
Οι διεργασίες ελέγχου στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι κάθε εργασία, που γίνεται στο έργο συμβαδίζει με τις απαιτήσεις των εμπλεκομένων στο έργο. Κάθε
βήμα του έργου (ανεξάρτητα από τη φάση) πρώτα σχεδιάζεται και μετά εκτελείται.
Οι διεργασίες ελέγχου καλούνται:
 Να πιστοποιούν, αν η εκτέλεση κάθε βήματος του έργου ακολουθεί το σχέδιο
 Να υποδεικνύουν τι μεταβολές θα πρέπει να γίνονται και πως αυτές θα γίνονται,
σε περίπτωση, που υφίστανται μη αποδεκτές αποκλίσεις, μεταξύ σχεδίου και αποτελέσματος.
Η πιστοποίηση της απόκλισης ή μη απόκλισης γίνεται με την Παρακολούθηση
(Monitoring) της εξέλιξης του έργου, που καταγράφεται στις Εκθέσεις ή Αναφορές (Reports) και συγκρίνοντας το παραγόμενο αποτέλεσμα με τις σχεδιαστικές
προδιαγραφές. Στην περίπτωση, που οι παρατηρούμενες αποκλίσεις δεν είναι αποδεκτές θα πρέπει να γίνουν Αλλαγές (Changes), στο σχέδιο του έργου. Συνεπώς οι
βασικές διεργασίες, που βασίζεται ο έλεγχος είναι:
 Η Παραγωγή των Εκθέσεων (Αναφορών) Απόδοσης (Performance Reporting),
που καταγράφουν το παραγόμενο αποτέλεσμα
 Ένα σχέδιο ενιαίας αντιμετώπισης όλων των αλλαγών, ο Συνολικός Έλεγχος
των Αλλαγών (Overall Change Control)
Διευκολύνουσες διεργασίες, που υποστηρίζουν τις διεργασίες του ελέγχου είναι:
 Οι τυποποιημένες διεργασίες, με τις οποίες γίνεται ο Έλεγχος των Αλλαγών του
Αντικειμένου του Έργου (Scope Change Control), βλέπε 4ο Κεφ.
 Οι τυποποιημένες διεργασίες, με τις οποίες γίνεται ο Έλεγχος της εξέλιξης του
Χρονοδιαγράμματος του Έργου (Schedule Control), βλέπε 16ο Κεφ.
 Οι τυποποιημένες διεργασίες, με τις οποίες γίνεται ο Έλεγχος της εξέλιξης του
Κόστους (Cost Control), βλέπε 16ο Κεφ.
 Οι τυποποιημένες διεργασίες, με τις οποίες γίνεται ο Έλεγχος της Ποιότητας
(Quality Control), βλέπε 13ο Κεφ.
 Οι τυποποιημένες διεργασίες, με τις οποίες γίνεται ο Έλεγχος της Αντίδρασης
στους Κινδύνους του Έργου (Risk Response Control), βλέπε 14ο Κεφ.
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 Διεργασίες Ολοκλήρωσης

Οι διεργασίες της ολοκλήρωσης σηματοδοτούν το επίσημο τέλος του έργου. Αποτελούνται από:
 Τη Λύση των Συμβάσεων (Contract Close-Out), λόγω ολοκλήρωσης του έργου
(βλέπε 15ο Κεφ.)
 Τη Διαχειριστική Ολοκλήρωση (Administrative Closure), η οποία σχετίζεται με
τη «γραφειοκρατική» ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή την παραγωγή, συλλογή
και διανομή πληροφοριών, που σηματοδοτούν το «τυπικό» τέλος του έργου (αφού το ουσιαστικό τέλος του έργου καθορίζεται από το τέλος των διεργασιών
εκτέλεσης), όπως πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, κοινοποιήσεις προς
τους εμπλεκόμενους στο έργο κ.λπ.

3.5 Διεργασίες Διαχείρισης Φάσεων
Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό, η εφαρμογή των προαναφερόμενων διεργασιών
σε επίπεδο έργου (και μάλιστα, αν αυτό το έργο είναι μεγάλο) δημιουργεί μια χαοτική κατάσταση. Η ανάλυση του έργου σε φάσεις επιτρέπει την εφαρμογή των
διεργασιών της διοίκησης-διαχείρισης σε επίπεδο φάσεων με αποτέλεσμα, το περιεχόμενό τους να γίνεται περισσότερο ορατό, οι αλληλεπιδράσεις τους περισσότερο ξεκάθαρες, αλλά και η ανθρώπινη προσπάθεια πιο συγκεκριμένη και πιο ελέγξιμη (σχήμα 3.3)

Σχήμα 3.3. Συστημική Αλληλεπίδραση Διεργασιών και Φάσεων
Η εφαρμογή των προαναφερθέντων, στην προηγούμενη παράγραφο, σε επίπεδο
φάσης γίνεται απλούστατα. Αρκεί να θεωρηθεί κάθε φάση ως μικρογραφία του
έργου, οπότε θα διαθέτει διεργασίες εισόδου, σχεδιασμού, εκτέλεσης, ελέγχου,
ολοκλήρωσης, διευκολύνουσες διεργασίες και θα παράγει έξοδο. Σ’ αυτήν την περίπτωση η έξοδος κάθε φάσης (πλην της τελευταίας) χρησιμεύει ως είσοδος στην
επόμενη και αποτελείται από ενδιάμεσα προϊόντα του έργου (παραδοτέα). Η είσοδος της πρώτης φάσης αποτελεί την είσοδο του έργου, ενώ η έξοδος της τελευταί-
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ας φάσης αποτελεί την έξοδο του έργου, δηλαδή το προϊόν του έργου. Με αυτόν
όμως τον τρόπο, δίνεται και η δυνατότητα αποσύνδεσης των διεργασιών από
μια συγκεκριμένη θεώρηση του κύκλου ζωής του έργου. Τώρα πλέον τα όσα
προαναφέρθηκαν εφαρμόζονται σε κάθε φάση του έργου ανεξάρτητα από το πόσες
και ποιες φάσεις αποτελείται το έργο και το σχήμα 3.2 αναφέρεται τώρα σε φάση
και όχι σε έργο.
Για παράδειγμα, ας θεωρηθεί η περίπτωση της παραγωγής ενός συστήματος λογισμικού από έναν οργανισμό, για εμπορία. Ας υποτεθεί ότι οι φάσεις του έργου θα
είναι:
 Πρώτη φάση: ανάλυση του προβλήματος
 Δεύτερη φάση: σχεδιασμός νέου συστήματος
 Τρίτη φάση: παραγωγή λογισμικού συστήματος
 Τέταρτη φάση: δοκιμές συστήματος
 Πέμπτη φάση: μαζική παραγωγή συστήματος
Για την πρώτη φάση:
Η είσοδός της αποτελείται από τις απαιτήσεις και τις ελλείψεις της αγοράς, τις
προσφορές των ανταγωνιστών, τους στόχους, τις προσδοκίες και τις δυνατότητες
κ.λπ. και αποτελεί ταυτόχρονα και την είσοδο του έργου.
Η έξοδος αποτελείται από το φάκελο ανάλυσης του προβλήματος, που καθορίζει
τις προδιαγραφές μέσα στις οποίες θα «κινηθεί» η επόμενη φάση.
Για τη δεύτερη φάση:
Η είσοδος αποτελείται από το φάκελο ανάλυσης (έξοδος προηγούμενης φάσης).
Έξοδο αποτελεί ο φάκελος σχεδιασμού του νέου συστήματος.
Για την τρίτη φάση:
Η είσοδος αποτελείται από το φάκελο σχεδιασμού (έξοδος προηγούμενης φάσης).
Η έξοδος αποτελείται από το φάκελο προγραμματισμού (που περιέχει τις προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας των προγραμμάτων, τα δείγματα δοκιμών
κ.λπ.) και τα υλοποιημένα προγράμματα (εκτέλεση του έργου),.
Για την τέταρτη φάση:
Η είσοδος αποτελείται από το φάκελο προγραμματισμού και τα υλοποιημένα προγράμματα (έξοδος προηγούμενης φάσης) και η έξοδος αποτελείται από το σύνολο
του δοκιμασμένου συστήματος λογισμικού.
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Για την πέμπτη φάση:
Η είσοδος αποτελείται από το δοκιμασμένο σύστημα λογισμικού (έξοδος προηγούμενης φάσης) και η έξοδος αποτελείται από το τυποποιημένο σύστημα λογισμικού, το οποίο είναι έτοιμο για την εμφάνισή του στην αγορά (συσκευασμένο,
με τα ανάλογα συνοδευτικά παραστατικά με καθορισμένη τιμή, κ.λπ.). Αποτελεί το
τελικό προϊόν του έργου και ταυτόχρονα την έξοδο του έργου.
Εσωτερικά, κάθε φάση ξεχωριστά σχεδιάζεται, εκτελείται, ελέγχεται, ολοκληρώνεται (κλείσιμο), ενώ υποβοηθείται από διευκολύνουσες διεργασίες. Έτσι, για παράδειγμα, στη φάση της ανάλυσης:
 Σχεδιάζονται τα βήματα, που θ’ ακολουθηθούν, ποιοι θα εργασθούν, ποιο θα
είναι το χρονοδιάγραμμα, το αντικείμενο, το κόστος της φάσης κ.λπ.
 Υλοποιούνται οι εργασίες, που προβλέπει το σχέδιο της φάσης.
 Κλείνει η φάση.
 Ελέγχεται το αποτέλεσμα των προηγούμενων διεργασιών.
 Οι διευκολύνουσες διεργασίες καθορίζουν πως ακριβώς θα γίνεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της φάσης, η εκτίμηση του κόστους της φάσης, η κατανομή των πόρων, κ.λπ.
Το σύνολο των διεργασιών των φάσεων του έργου, που προαναφέρθηκαν (είσοδος,
σχεδιασμός, έλεγχος κ.λπ.), μπορεί να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
 Των διεργασιών, που στρέφονται προς την κατεύθυνση της Προσπάθειας του
Έργου (Project Management Processes)
 Των διεργασιών, που στρέφονται προς την κατεύθυνση του Παραγόμενου Προϊόντος (Product Oriented Processes).
Αυτές οι ομάδες διεργασιών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αυτή η αλληλεπίδραση υπάρχει μεν σε κάθε φάση του έργου, η έντασή της όμως, μπορεί να ποικίλει
από φάση σε φάση και από έργο σε έργο, ανάλογα με το αντικείμενο του έργου.
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