اینترنت

جهان شمول ،دو طرفه،چند رسانه ای،سریع
Out sourcing
تامین منبع از خارج
سازمان

کوچک سازی
(حذف المانهای
اضاقی انجام
وظایف سازمانی)

ف ع ال ی ت ه ا ی
هزینه
محور

گرایش به سمت
مشتری ساالری
بعنوان منبع اصلی
درآمد

ف ع ال ی ت ه ا ی
درآمد
محور

ک ا ه ش آگ ا ه ی
سازمان از تمایالت
مشتریان

الزام دسترسی
مشتریان به اینترنت

بهبود فرایند ها
(کاهش هزینه و افزایش سرعت ارتباطات
در زیر بخشهای سازمان

استراتژیهای موفق
در استفاده از
فناوری اطالعات با
توجه به استراتزی
تجاری

سهولت مقایسه
ق یم ته ا
ضعف امنیتی

ارتقاء و نوآوری
(خلق محصوالت و خدمات جدید)

هزینه های نرم و
سخت افزاری

ارتباط بهتر با مشتری و عرضه کننده
(استفاده از  ITدر بهبود ارتباط مشتری و
زنجیره ارزش)

ایجاد ارزشهای جدید و تغییر ارزشهای قدیم

دشواری ایجاد حس
اعتماد در مشتری
اینترنت کانالی غیر
شخصی است و
منجر به کاهش
وفاداری مشتری
م ی شو د

زنجیره ارزش سنتی ( از شایستگیهای هسته ای درون سازمان آغاز و به مشتریان خاتمه می
یابد ولی در زنجیره ارزش مدرن جهت گیری بر عکس است و از نقطه نظرات مشتریان آغاز
و به تغییر شایستگیهای هسته ای سازمان خاتمه می یابد(.

تسهیالت کسب
و کار
الکترونیک در
روابطB2B

روابط بین سازمانی

مدیریت تامین
(تسهیل ارتباط با
شرکای تجاری)

روابط درون
سازمانی

انتقال اطالعات
موجود در
سازمان به کلیه
زیر بخشها

روابط با مشتریان

راحتی کسب
اطالع مشتریان و
امکان خرید بدون
طی مسافت

مدیریت کانال
(آگاهی سریع
شرکا از تغییرات
سیاستهای
یکدیگر و بازار)

مدیریت انبار
(کاهش قیمت تمام
شده،زمان و تحویل
سفارش و کاهش
حجم انبار)

مدیریت توزیع
(افزایش صحت
و دقت اطالعات
سفارش و
آدرسهای تحویل)

مدیریت پرداخت
(کاهش هزینه های سربار
و زمان ارسال مبالغ)

تسهیل ارتباط
مدیران با کارکنان

آگاهی کارکنان
از سیاستهای
شرکت

تسریع انتشار
اطالعات فنی و
ارتقاء دانش

تسهیل استخدام افراد جدید

تسهیل روشهای
ارتباطی اجتماعی
مشتری

ردیابی سفارشات
در عر لحظه

تسهیل سفارشی
کردن محصول

معرفی(محصوالت با
بروشورهای الکترونیکی .سریع
 ،کم هزینه)

فازهای تجارت
الکترونیک از دید
مشتری

تعامل ( مشتریان با هم،استفاده از
تجارب دیگران،ارسال اطالعات
مورد نیاز مشتری)

ابعاد تجارت
الکترونیک از
دید مشتری

ارائه (در این فازحوزه تجارت
فراتراز مرزجغرافیایی می رود
.کاهش هزینه سربار فروش)

مزایای کسب و
کار
الکترونیک

وسعت دسترسی
اینترنت – همه چیز
قابل نسخه برداری
است
افزایش انتظار
مشتریان

تضاد بین فهالیتهای هزینه محور و درامد محور

را ه ح ل

کسب و کار
الکترونیک
(هرگونه
فعالیت تجاری
جهت کسب
س و د ی ا شغ ل
عمومی در
جامعه)

محول شدن بسیاری از
فرایندهای مشتری محور به
خارج سازمان

Reengineering
مهندسی مجدد

را ح ل

محدودیتهای کسب
و کار الکترونیک

شفاف سازی
بازار

محصوالت در تجارت
الکترونیک

گسترش
بازار هدف

غیر قابل لمس
ق ا ب ل لم س

ارائه
سرویسهای
جدیدتر

افزایش قدرت
پاسخگویی

سرویسهای
الکترونیکی
فیزیکی
دیجیتالی

بازگرداندن مشتری
(نگهداری اطالعات
مشتری،تغییر اطالعات و
تعویض محصول سفارش
ش د ه)

مزاکرات قبل
از خرید

جستجوی کاال،مذارکرات راجع
به قیمت و زمان تحویل

انجام خرید

تبت سفارش،پرداخت
صورتحساب،دریافت کاال یا
خ دم ا ت

پس از خرید

سرویسهای پشتیبانی پس از
فروش

استفاده از رسانه
های مختلف
برای ارائه

از بین رفتن
محدودیتهای
زم ا ن ی

کاهش هزینه
ه ا ی ت ول ی د و
پشتیبانی

کارایی در اثر
کاهش زمان
سفارش و تحویل

پوشاک،لوازم منزل
نرم افزار،فیلم،موسیقی
علی ثاقب

