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 -1آشنایی با مفاهیم اولیه
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Words:
◦ Economy : اقتصاد
◦ Communications : ارتباطات
◦ Commercial : بازرگاني
◦ Business : کسب و کار
◦ Service : سرويس

◦ E-Commerce : تجارت الكترونيك
◦ Exchange : مبادله
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Words:
◦ Electronic Data Interchange(EDI) : تبادل الکترونيکي اطالعات
◦ Electronic Funds TRANSFER : انتقال الکترونيکي سرمايه
◦ Consumer : مصرف كننده
◦ Payments : پرداخت
◦ Marketplaces: بازار
◦ Auction: حراج
◦ Buy, Sell : خريد و فروش
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 -1مروری برفناوری اطالعات
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 اولین کامپیوترها حدودا درسال  1950میالدى در دسترس سازمانها و مراکز
دولتی قرار گرفت و اولین کاربرد آن در انتخابات ریاست جمهور امریکا بود.
 در سال  1960حضور کامپیوترهای بزرگ با مفهوم انفورماتیک یا داده پردازی
شکل گرفت و کاربرد آن درحوزه مدیریت اطالعات طرفداران بیشترى پیدا
کرد.

ایده استفاده از سیستمهاى هوشمند و کمک به تصمیم گیریها درسالهاى 1970
تا  1980شکل گستردهتری به خود گرفت تا اینکه ایده اصلى اتوماسیون ادارى و

سیستمهاى بدون کاغذ امروزی را تقویت کرد.
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 کشورهاى دیگری چون ژاپن ،آلمان ،انگلستان و ..کاربردهاى کامپیوتر در
زمینه خدمات بانکدارى ،هتلدارى ،مدیریت پروژهها و ...را رشد و بسط

دادند.
با توسعه و رشد روزافزون شبکه هاا ى کاامپیوترى ،قادرت ارساال اطالعاات

تصویری عالوه بر صدا از طریق شبکههاى
مخابراتى در دهه  1980رو به فزونى
گذشت .سپس با پیوند تاریخى قدرت
محاسباتى کامپیوتری و امکان ارسال
اطالعات و گسترش شبکه های ارتباطی
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فناوری اطالعات متولد شد.



.
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فناوری همواره در حال تغییر و تحول بوده و هیچگاه به نقطه تعادل نخواهد
رسید و این به دو علت است:
 -1علم بشری هیچگاه کامل نخواهد نشد و روز به روز به آن افزوده می شود.
 -2فناوری به عنوان ابزاری در جهت توسعه اقتصادی محسوب می شود و بشر
همواره به دنبال روش های جدید به منظور افزایش بهره وری نیروی کار و
سرمایه گذاری بوده تا بتواند ثروت بیشتری را تولید کرده و رشد اقتصادی را
تسریع نماید.
این علم روز به روز ،نه! ساعت به ساعت ،شاید هم بهتر است بگوییم؛ لحظه
به لحظه بروز می شود به گونهای که شما در این عرصه شگفتی فناوری و
سرعت تغییر ،نمیتوانید خود را با آن همگام سازید.
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.
فناوری اطالعات به عنوان محور تشکیل جوامع اطالعاتی امروزه
مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است به گونه ای که
از جایگاه خاصی در برنامه توسعه آنها برخوردار است.

تاریخچه تجارت الکترونیک
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تجارت الکترونیک نیز به عنوان یکی از قسمت های مهم نشات
گرفته از فناوری اطالعات است که پیشرفت آن در سایه پیشرفت
فناوری اطالعات محقق گشته است.
استفاده از فناوریهای الکترونیکی در انجام امور بازرگانی پیشینه
ای نسبتا طوالنی دارد.
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در اواخر  1970ابتدا تجارت الکترونیک به معنای پروسه انجام اعمال

تراکنش الکترونیکی مورد نظر بود و با استفاده از دو پروتکل EDI
()Electronic Data Interchangeو Electronic Funds ( EFT

 )TRANSFERبه شرکتها و سازمان ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی را
داد .


همچنین اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید
یا فاکتورها به صورت الکترونیکی صورت می گرفت.

Reference : en.wikipedia.org/wiki/Electronic_commerce
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در دهه  1980با رشد و پذیرش کارت اعتباری Automated ( ATM ،
-teller machineماشین تحویلدار خودکار) و تلفن بانک باعث شکل
گیری تجارت الکترونیک شد .



البته تاریخچه تجارت الکترونیک با تاریخچه اختراعات قدیمی مثل کابل،
مودم ،الکترونیک ،کامپیوتر و اینترنت گره خورده است  .تجارت الکترونیک

به شکل کنونی در سال  1991محقق شد و از آن زمان هزاران هزار کسب و
کار و تجار وارد این دنیا شده اند .


در 1990مرورگر وب جهان گسترده ( )World Wide Webاختراع شد و
شبکه ارتباطی اکادمیک را به سیستم ارتباطی هر روز و برای هر شخص در
جهان وسیع دگرگون ساخت که اینترنت یا  wwwخوانده می شود .
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تا انتهای سال  ،2000خیلی از شرکتهای تجاری امریکایی و اروپایی سرویس
هایشان را از طریق اینترنت ارائه دادند .از آن موقع مردم با کلمه ای به
عنوان تجارت الکترونیک با توانایی خرید کاالهای گوناگون از طریق اینترنت
با استفاده از پروتکل های امنیتی و سرویس های پرداخت الکترونیکی که در
آن مشارکت کردند ،آشنا شدند و از این زمان رقابت شدید بین شرکت ها و
سازمانها شدت گرفت و با گذشت زمان هم این رقابت تنگ تر شده است.



تا پایان سال  2001بیش از  220بیلیون دالر معامالت مالی توسط صدها سایت
تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفته است .



در سال  2007سهم تجارت الکترونیک در خرده فروشی کل دنیا  % 3.4بوده
است که آنرا در سال  % 5.1 ، 2010اعالم نمودند که این آمار رشد سریع این
شیوه تجارت کردن را می رساند .

تعاریف و مفاهیم تجارت الکترونیک
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تجارت:
معاوضه کاال و یا خدمات با پول که در این رابطه سه عامل ارتباطات ،مدیریت
اطالعات و امنیت نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند.
(تجارت الکترونیک :اگر سه عاملی اصلی مذکور در تجارت در بستر اینترنت و
شبکههای کامپیوتری اجرا شود تجارت ما تبدیل به تجارت الکترونیک می-
شود).
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تعریف تجارت الکترونیک توسط کمیسیون اروپا (سال : )1997

تجارت الکترونیک نوعی از تجارت است که مبتنی بر پردازش و
انتقال الکترونیکی داده ها شامل متن ،صدا و تصویر باشد .این
تجارت فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کاالها و
خدمات ،تحویل فوری مطالب دیجیتال ،انتقال الکترونیکی وجوه،
مبادله الکترونیکی سهام ،بارنامه های الکترونیکی ،طرحهای تجاری،
بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد.
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مفاهیم تجارت الکترونیک در شکل کاربردی
تعریف در شکل کاربردی  :هر گونه مبادالت کاال و خدمات از طریق شبکه
های کامپیوتری و الکترونیکی از جمله اینترنت ،تجارت الکترونیکی

نامیده می شود .این امور می توانند شامل خرید و فروش عمده یا خرده
کاالهای فیزیکی و غیر فیزیکی مانند محصوالت غذایی یا نرم افزارهای
کامپیوتری و ارائه خدمات به مشتریان نظیر مشاوره های پزشکی یا
حقوقی و یا دیگر موارد تجاری مانند تبادل کاال با کاال ،راه اندازی
مناقصات و مزایدات باشد.
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تجارت الکترونیک اشاره به معامالتی دارد که عمدة فرآیند آنها
بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین آن و صرفاً از طریق
شبکههای ارتباطی (اینترنت و )...که معموالً ( نه همیشه ) بخاطر
پول انجام می پذیرد .



تجارت الکترونیک  ،تجارت بدون کاغذ است.



به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطالعات خرید و فروش و
حمل و نقل کاالها ،با زحمت کمتری انجام می گیرد.

22

هزینه یک مبادله بانکی؟
• روش سنتي  27/1 :دالر
• ماشين خودكار  : ATMبيست و هفت سنت
• اينترنت  : E. commerceيک سنت

• اقتصاد اینترنتی
• برای بدست آوردن  50,000,000کاربر:
– راديو  38سال.
– کامپيوتر بيش از  16سال.
– تلويزيون  13سال.
– اينترنت  4سال!

• sources: CBC, Forrester
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 نام شرکت : Google
 موسس  :لری پیج و سرگئی برین دو دانشجوی استنفورد  ،اواخر دهه نود
میالدی با سایت جست و جوی خود  ،پایگاهی را راه اندازی کردند که ظرف
کم تر از یک دهه  140 ،میلیارد دالر ارزش گذاری شد.
زمینه فعالیت  :اکنون صدها سرویس مختلف را با عالی ترین کارآفرینی
درون سازمانی  ،برای صنعتگران و کاربران گوگل فراهم کرده است .
نقش امید کردستانی  ،معاون بازرگانی گوگل را نباید در رشد این سایت
فراموش کرد.
کردستانی پایه گذار سیستم  ad wordsگوگل می باشد که نقش فوق
العاده ای در درآمد زایی این شرکت ایفا کرد.
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کارآفرینی دیجیتالی به روش آرشام کوشا
شرکتی مانند آرشام کوشا  ،یکی از این شرکتهای موفق در حوزه کارآفرینی
دیجیتالی است .
مهندس هاللی مدیرعامل جوان شرکت آرشام کوشا  ،از کارفرینان دیجیتالی
موفق ایرانی است  .شرکت وی اخیرا موفق شد به عنوان برترین صادرکننده
نرم افزار کشور انتخاب شود .



آرشام کوشا بر اساس قواعد صادراتی کشور  ،بیش از  4میلیون و  190هزار
دالر  ،نرم افزار به چند کشور جهان صادر کرده است .



شرکت آرشام کوشا با ارائه طرح "ایجاد کسب و کارخانگی گلدوزی و خیاطی برای بانوان به
صورت توزیع یافته و مبتنی بر استفاده از فن آوری اطالعات" در مسابقه بین المللی
 eAsia Award 2007به عنوان نماینده ایران در بخش "تجارت الکترونیکی در بخش
خصوصی" شرکت کرد و توانست اولین محموله صادراتی خود را در این حوزه در اوایل سال
 2007به کشور افغانستان صادر کند.



سایت اینترنتی .http://www.arshamkoosha.com
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 شركت پارس آنالين در ايران


شركت پارس آنالين در زمينه ارائه سرويس هاي اينترنتي مختلف اعم از
 ADSLو ارائهي خدمات ميزباني وب )،Hosting

سرور اختصاصي( ،...Dedicated Serverشركتي پيش رو به شمار مي آيد.
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اين شركت توانسته است ،ظرفيت هاي متنوع و متعدد و گسترده اينترنت را
براي طيف گسترده از جامعه كاربران اينترنت ايران فراهم كند.
و منجر به تشکيل خرده كسب و كار هاي گسترده در بازار كسب و كار
الکترونيکي ايران شود.
پارس آنالين به عنوان يک شركت كارآفرين ديجيتالي موفق  ،برنامه هاي
آتي خود را از طريق  www.parsonline.comارائه كرده است كه
خواندني است .

 شركت داده پردازان دوران
 شركت داده پردازان دوران يکي از موفق ترين شركت
هاي كارآفريني الکترونيکي ايران است.
 كه در زمينه طراحي و توليد نرم افزار و نرم افزارهاي
تحت وب  ،گام هاي ارزنده اي برداشته است و زمينه
اشتغال زايي گروه زيادي از عالقمندان به اشتغال در
حوزه آي تي را فراهم كرده است .
 اين شركت برنده تنديس بهترين نرم افزار سال  79از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 نشاني اينترنتي www.douran.com :
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نام شركت Q – T SHIRT :
موسس  :سيد حميد و سيد محمد مطهر

 زمينه فعاليت  :چاپ طرح ارسالي شما روي
تي شرت
 آدرس www.QTShirt.Com :
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در چند سال اخير شاهد تاسيس موفقيت آميز شركت هاي مجازي تجارت
الکترونيکي مانندebay, Google, Yahoo, Aol, Verisign :بوده ايم.



شركت هاي  click- and- mortarمانند Cisco, General
 Electronic, IBM, Intelنيز با موفقيت هاي زيادي روبه رو بوده اند.



از سال  1999تعداد زيادي از شركت هاي تجارت الکترونيکي با شکست
روبرو شده اند .به عنوان مثال:



eToys
Boo.com
Xpeditor
MarchFirst
...
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خاورمیانه حدود  90میلیون کاربر اینترنت دارد.
در  14کشوری که در منطقه وجود دارد ایران جایگاه اول را دارد
 53درصد از جمعیت ایران کاربر اینترنت هستند.
ولی عمده کاربران اینترنتی در ایران مصارف متفرقه دارند.
در دنیا در  186کشوری که کاربر اینترنت هستند ایران جزء 20
کشوراول دنیا است و جایگاهش سیزدهم است.
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وضعيت تجارت الكترونيك در ايران

 -1عدم رعايت كپي رايت
 -2عدم نوآوري(وب سايت دانلود و تفريحي)
 -3عدم صبر و پشتکار(تبليغ سايت خود
در سايت هاي پربازديدكننده )
 -4نامشخص بودن هدف
می توان از اينترنت کسب درامد کرد ولی بايد مراحل باال را رعايت کرد.

● كسب و كار الكترونيكي
تعريف وسيعتري از تجارت الكترونيكي كه نه تنها شامل

خريد و فروش كاالها و خدمات ،بلكه شامل خدماترساني به
مشتريان ،همكاري با شركاي تجاري ،برگزاري دوره هاي
آموزشي و هدايت تراكنشهاي الكترونيكي در يك سازمان

ميباشد.
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:چند نمونه کسب و کار اینترنتی از سایتهای ایرانی و خارجی
 فروش کتاب.1
www. Iranbin.com
www.amazon.com

برگزاری دوره های آموزشی-3
www.ostadonline.com
www.worldwidelearn.com

آگهی های تبليغاتی-4
www.istgah.com
www.valueclick.com

 گزارشها ومقاالت.2
www.Karafariny.com
www.articlecity.com

مثال :کسبوکار الكترونیك در شرکت IBM
تجارت الكترونیك

()e-Commerce

  15میلیارد دالر فروش از طریق وب در سال  ، 1999با نرخی معادل  40میلیون دالردر روز
مدیریت تامینکنندگان الكترونیكی (مواد غیرمستقیم) ()e-Procurement
 13 -میلیارد دالر خرید مواد از طریق وب  750 ،میلیون دالر صرفهجویی در هزینهها

مدیریت پشتیبانیکنندگان الكترونیكی

(مواد مستقیم) ()e-SCM

 زمان برنامه ریزی عرضه و تقاضا  ،از  45روز به  20روز زمان چرخه سفارش ،از  44-27روز به  23-2روز -سرعت در پاسخگویی ( ارسال سریع) ،درآمد از  0به  103میلیون دالر

مدیریت روابط با مشتریهای الكترونیكی

()e-CRM

  42میلیون پاسخگویی بهه سفارشهات بهر روی وب  750 ،میلیهون دالر صهرفهجهویی دربخش پشتیبانی

مدیریت روابط با شرکای الكترونیكی

()e-PRM

 بخش تجارت با شهرکاء  ،بهه  45000نفهر از شهرکا اجهازه مهی دههد تها سهفارش دهنهد،وضعیت سفارش خود را پیگیهری کننهد و تهنمین مهالی و اعتبهاری خهود در  IBMرا از
طریق شبكه وب و بطور  onlineانجام دهند.

مزایا و محدودیت های تجارت الکترونیک
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محدودیت های تکنولوژیکی
 -1ناکافی بودن پهنای باند برای ارتباطات و تجارت سیار
-2دسترسی گران به اینترنت
 -3عدم سهولت یکپارچه سازی اینترنت و نرم افزار تجارت
با برخی برنامه های کاربردی و پایگاه های داده موجود
...-4
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محدودیت های غیرتکنولوژیکی
 -1نگران های امنیتی در مورد اطالعات محرمانه
-2عدم اطمینان به تجارت الکترونیکی و فروشندگان نا آشنا
-3افزایش کالهبرداری آنالین
-4عدم اعتماد افراد به معامالت بدون کاغذی
...-5
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مقایسه تجارت الکترونیک وسنتی-

48
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تجارت الكترونيكی در برابر تجارت سنتی
(e - & Traditional commerce
)commerce
تجارت الکترونيک از ديدگاه بازار يعني
همه جا  ،همه كس  ،همه وقت
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 ECدر مقایسه با تجارت سنتی ،دارای مزایای چشمگیری است که باعث
گردیده روز به روز بر دامنه و وسعت آن افزوده شده و شرکتها و موسسات
بیشتری بخشی از فعالیتهای خود به آن اختصاص دهند که مهمترین آنها :

 کاهش هزینه های بازاریابی ،توزیع و سرویس دهی
 دستیابی آسان به نظرات و دیدگاههای مشتری
 دسترسی آنی در سرتاسر جهان
 تبلیغات بسیار گسترده و مؤثر با هزینه کمتر

50
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در  ECاستراتژی بر مبنای قابلیت ایجاد ارتباط زنده و خرید اتوماتیك می
باشد ( در اینجا شرکتها به مشتریان خود اجازه می دهند تا فرم سفارش کاال یا
خدمات را بصورت زنده و مستقیم تكمیل و ارسال نمایند) به این ترتیب هزینه
های بازاریابی و تماس با مشتری که از طریق نمایندگیها انجام می گیرد حذف
می گردد.
در  ECتقریبا واسطه ها حذف می گردند و تولید کنندگان به راحتی می
توانند با مصرف کننده ارتباط مستقیم برقرار نمایند.
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در تجارت الكترونیكی به سبب وجود ارتباط مستقیم و آنالین میان
فروشنده و مشتری و کاهش کاغذ بازیها باعث کاهش خطاها در درك
نیازهای مشتریان می گردد.
خدمات پس از فروش به مشتری میتواند با امكان خبرگیری سریع دو
طرف از یكدیگر وعرضه انواع خدمات به مشتری تسهیل و تكمیل شود .
در تجارت سنتی جمع آوری آمار و اطالعات و دستیابی به نظر مشتریان
بسیار مشكل و هزینه بر می باشد.
قدرت تجزیه و تحلیل کاال افزایش مییابد بطوریكه اطالعات بدست
آمده از مشتریان برای تولید کاالهای جدید یا تغییر در تولید مورد
استفاده قرار میگیرد .
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در  ECیك شرکت قادر به ایجاد ویترینهای نمایش کاال و خدمات با همه
گونه اطالعات مورد نیاز مشتری می باشد که ارائه کاتالوگ جامع از طریق
پست وجود ندارد و تقریبا غیر ممكن به نظر می رسد.
در هنگامی که تغییرات اطالعات مربوط به کاالها و خدمات مطرح باشد
امكان تغییرات در سایت بسیار سریعتر و کم هزینه تر از اعمال تغییرات در
کاتالوگها و بروشورهای چاپ شده و منتشر شده است.
در تجارت سنتی انجام تبلیغات در سراسر جهان (چاپ و ارسال کاتالوگ،
پاسخگویی به تلفنها و ردیابی سفارشات) در آن واحد تقریبا غیر ممكن بوده
و هزینه بسیار گزافی را به شرکت تحمیل می کند در حالی که در  ECبه
سمت صفر میل می کند.

ابعاد و انواع سازمان های
تجارت الکترونیک
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● ابعاد تجارت الکترونیک

 oتجارت الکترونيکي ميتواند بسته به درجه ديجيتالي كردن
شکلهاي متعددي به خود بگيرد:
 .1محصول (خدمت) فروخته شده
 .2فرآيند فروش (مثالً ،سفارشدهي ،پرداخت ،تکميل و انجام
سفارش)
 .3روش تحويل(واسطه)
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(Brick- and-mortar -1سنتی) :از نظر همه ابعاد نامبرده کامال
فیزیکی می باشد.



(pure-Play-2سازمان های مجازی) :از نظر همه ابعاد نامبرده
کامال الکترونیکی(فقط در فعالیت های تجارت الکترونیکی شرکت
دارند) مثل خرید کتاب الکترونیک از سایت  Amazon .comيا
Buy.com



 :click- and- mortar -3از نظر همه ابعاد نامبرده برخی
فعالیت های تجارت الکترونیکی را انجام می دهند اما عمده فعالیت
های خود را به صورت فیزیکی دنبال می کنند.مثل خرید کامپیوتر
از Dell.com

اهمیت تجارت الکترونیک
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در حقیقت ،نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضاهای بخشهای
خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطالعات به منظور

کسب رضایت مشتری و هماهنگی مؤثر درون سازمانی نشات
گرفته است.

تجارت الکترونیک در حال تغییر دادن شکل رقابت ،سرعت
اقدامات ،جریان تعامالت ،محصوالت ،و پرداخت ها از مشتریان به

شرکتها و از شرکتها به تامین کنندگان می باشد.
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عباراتی مانند شهر الکترونیک ،دولت الکترونیک ،شهروندی الکترونیکی و
مفاهیمی مشابه آن ناشی از پررنگ شدن روزافزون نقش تکنولوژی های
ارتباطی در زندگی روزمره است .یکی از کنش هایی که تکنولوژی های نوین
ارتباطی باعث رواج آن شده است ،تجارت الکترونیک است .
شهر الکترونیک :تاثیر فناوری اطالعات در مدیریت و خدمات شهری و

ساماندهی نظام باعث ایجاد شهر الکترونیک شده است.
شهروند الکترونیک:کسی است که توانایی انجام وظایف روزمرهای که ایفای

نقشهای متفاوت درطول زندگی برای وی بوجود میآورد را با کمک ابزارهای
الکترونیکی داشته باشد.
59



تجارت اینترنتی باعث می شود ارتباط شرکتها ،بنگاهها و کلیه
نهادهای مرتبط با تجارت ساده تر و سریعتر انجام گیرد.



تجارت الکترونیک مجموعه فعالیتها و خدماتی است که
جستجوی اطالعات ،مدیریت اطالعات و تبادالت ،بررسی وضعیت
اعتبار ،ایجاد اعتبار ،پرداخت مجازی ،گزارش گیری و مدیریت
اعتبارها را در اینترنت با ارتباط دیجیتالی امکان پذیر می سازد.
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تجارت الکترونیک چیزی را که برای ما به ارمغان میآورد ،بازارهای
جدید و باالرفتن کارایی است و این عوامل بر روی هم باعث میشوند تا

ما بتوانیم فضای جدیدی را برای کسب و کار ایجاد کنیم.
ارزش مبادالت (گردش مالی) الکترونیکی در جهان طی سالهای اخیر به

سرعت در حال افزایش بوده است  .گرچه در مورد سرعت گسترش این
شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه گردیده است  ،لیکن در
کلیه ی پیش بینی های به عمل آمده گفته شده است که تجارت
الکترونیکی در سالهای آینده با رشد فزاینده ای روبه رو خواهد بود .
61

ادامه – اهمیت و رشد تجارت الکترونیک
در حیطه ی تجارت بین الملل نیز تجارت الکترونیکی سهم فزاینده ای را
به خود اختصاص خواهد داد  .برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا
سال  , 2003بین  10تا  25درصد از تجارت از طریق الکترونیکی صورت
گرفته است .
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر حجم تجارت
الکترونیکی در صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارند  .ارزش تجارت
الکترونیکی این کشورها ساالنه به  3/1میلیارد دالر می رسد .کشور مصر
 500میلیون دالر و حجم تجارت الکترونیکی سایر کشورهای عربی جمعا
 2/1میلیارد دالر است  .بر اساس اعالم بانک االهلی مصر حجم تجارت
الکترونیکی کشورهای عربی از حدود  3میلیارد دالر در سال  2000به
حدود  5میلیارد دالر در سال  2002رسیده است.
62

گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیتهای
رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است که کشورهای در حال توسعه باید سریعا در
استراتژیها و سیاستها ی تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل آورند.

▪عمده ترین دالیل قابل طرح در این زمینه به شرح زیر است:
- 1درصورت عدم به کارگیری تجارت الکترونیکی  ,موقعیت رقابتی کشورهای در

حال توسعه به میزان صرفه جوئی حاصل از مبادالت به صورت الکترونیکی ,
تضعیف خواهدگردید.

- 2عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی همچنین به معنای کندی در انجام
معامالت و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است.
63

گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
 -3با گسترش این شیوه از مبادالت در کشورهای پیشرفته  ,شیوه های کاغذی
قبلی منسوخ گردیده و در عمل امکان انجام مبادله با این کشورها از طریق روشهای
سنتی از میان خواهد رفت که این امر به معنای منزوی شدن در عرصه ی تجارت
جهانی خواهد بود.
گذشته از عوامل فوق ،گسترش تکنولوژی اطالعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و

رشد تولید در کشورها ایفا می نماید.
مجموعه این عوامل باعث گردیده که کشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به

تهیه و تنظیم سیاستهایی در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل و تقویت آن اقدام
نمایند .
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راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور ایران با موانع و چالشهایی به
شرح زیر روبه روست:
- 1فقدان قوانین الزم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت
اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور

- 2فراگیر نبودن سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهای اعتباری
- 3محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پائین آنها در انتقال داده های الکترونیکی
- 4نبود شبکه ی اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط
به آن
- 5عدم اطالعات کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و
مزایای آن
66

- 6هزینه ی اولیه ی نسبتا باالی استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکتهای
دولتی و خصوصی به ویژه برای موسسات کوچک و نبود انگیزه ی الزم در آنها
برای استفاده از این روش

- 7کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه ی اینترنت
- 8لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیکی
- 9حقوق گمرکی و مالیاتهای قابل وصول از تجارت الکترونیکی
- 10تأمین امنیت الزم برای انجام مبادالت الکترونیکی و محرمانه ماندن اطالعات
مربوطه
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ماموریت و رسالت تجارت
الکترونیک
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رسالت تجارت الکترونیک
رسالت سازمان که از آن به عنوان مأموریت یاد می شود بیان می کند که سازمان
●
چیزی را برای جامعه تولید میکند .رسالت سازمانی اهداف بنیادی منحصر به
چه
Online

فرد سازمان را تعیین و سازمان را از سایر سازمانها متمایز و جهت گیری سازمان را
مشخص می کند.
رسالت سازمانی تجارت الکترونیک باید چهار عنصر زیر را در برگیرد:

 -1تعهد سازمانی به ذینفعان در بازار الکترونیک
سازمان باید انتظارات ذینفعان متعدد از قبیل کارکنان ،مدیریت و سرمایه گذاران
را از تجارت الکترونیک مشخص کرده و خود را ملزم به تحقق آن بدانند .برای
مثال سازمان باید امنیت شغلی کارکنان ،بهبود ارزیابی عملکرد و تامین نرخ بازده
موردانتظار را به عنوان انتظارات ذینفعان در بازار الکترونیک لحاظ کند.
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 -2حوزه کسب وکار
سازمان در رسالت تجارت الکترونیک خود باید محدوده و قلمرو فعالیت خود
را در بازار الکترونیک مشخص کند .آیا سازمان قصد دارد در حوزه تجارت
بنگاه با مشتری ) ( C2Bفعالیت کند یا بنگاه با بنگاه )  (B2Bو یا هر دو؟ اگر
شرکت در چندین کسب و کار شرکت کند تاچه حد قصد دارد هریک از کسب

و کارهای خود را به صورت الکترونیک تبدیل کند؟ آیا شرکت قصد دارد فقط
خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباطات با مشتری را تامین کند یا اینکه

درصدد است مبادالت و حمل ونقل دیجیتال و اینترنتی را نیز پیگیری کند؟
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 -3منابع مزیت رقابتی تجارت الکترونیک
سازمان باید منابع و مهارتهایی را که سبب ایجاد مزیت رقابتی در بازار الکترونیک

می شوند را مشخص کند .اگر سازمان از منابع مالی کافی برای تامین هزینه های
استقرار و نگهداری تجارت الکترونیک برخوردار باشد ،کارکنان آشنا با مفاهیم و
اصول تجارت الکترونیک داشته باشد ،ازمارک قوی ،معروف و معتبر برخوردار باشد و
محصوالت آن قابلیت تبدیل دیجیتال داشته باشند و از قابلیت دیجیتال باالیی
برخوردار باشند ،سازمان می تواند در بازار الکترونیک به مزیت رقابتی دست یابد.
نکته مهم این است که بازار الکترونیک و اینترنتی به خودی خود و فی نفسه مزیت
رقابتی تلقی نمی شوند.
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ادامه -رسالت تجارت الکترونیک
 -4چشم انداز آینده سازمان به بازار الکترونیک
در رسالت تجارت الکترونیک سازمان ،باید تغییرات محیط قانونی،

رقابتی ،اقتصادی و فناوری موردتوجه قرار گیرد .محیط فناوری به دلیل
اهمیت حیاتی آن و تدارک زیرساختارهای بازار الکترونیک ازتوجه و

اهمیت ویژهای برخوردار است.
رسالت تجارت الکترونیک دلیل وجودی و فلسفه حیات سازمان را در

بازار الکترونیک مشخص می کند برخالف چشم انداز تجارت الکترونیک
که حالت آیندهنگر دارد رسالت حالنگر است و به زمان حال توجه دارد.
72

ادامه -رسالت تجارت الکترونیک
در این قسمت به عنوان مثال سه نمونه از رسالت شرکتهای فعال در تجارت
الکترونیک مطرح می شوند:
رسالت شرکت  :AOLایجاد یک رسانه جهانی که به اندازه تلفن و تلویزیون
برای زندگی مردم حیاتی بوده و حتی از آنها نیز ارزشمندتر است.
رسالت شرکت  :Ebayما به مردم کمک می کنیم تا از هر نقطه از جهان هر
چیزی را با هم مبادله کنند .ما به تقویت تجربیات اینترنتی همه افراد
(فروشندگان ،شرکتهای کوچک ،جستجوگران اقالم منحصر به فرد و )...ادامه
خواهیم داد.
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رسالت شرکت  :Monsterخود را متعهد به رهبری بازار ازطریق عرضه
فناوریهای نوآورانه جدید و خدمات برتر می داند که امکان اعمال کنترل
بیشتری را به مشتریان (جویندگان شغل) و شرکتها برای فرایند استخدام و
کارمندیابی فراهم می سازد.
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 -1عناصر رسالت سازمانی تجارت الكترونیك را نامبرده و توضیح دهید.

چارچوب تجارت الکترونیک

75
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شبکه های کامپیوتری زیرساخت تجارت الکترونیکی را تشکیل می دهند و به
طور روز افزون به عنوان محیطی استاندارد برای کاربردهای تجاری ،منازل و
کاربردهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرند.
در این محیط چندین کامپیوتر به یکدیگر و به ابزارهای الکترونیکی دیگری
متصل می شوند که در محل های مختلفی قرار گرفته اند .برای این اتصال از
شبکه های ارتباطی راه دور از جمله شبکه های بی سیم استفاده می شود.
این اتصال به کاربران امکان می دهد تا به اطالعاتی دسترسی یابند که در مکان

های مختلف ذخیره شده اند و با افرادی در مناطق دوردست جغرافیایی ارتباط
برقرار کرده و همکاری کنند.
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 در شکل  2-1کاربردهایی از تجارت الکترونیکی را می بینید که
توسط زیر ساخت و با استفاده از پنج ناحیه پشتیبانی می شوند.
این نواحی عبارتند از:
 مردم(فروشندگان .خریداران .واسطه ها و )...
 تدابیر عمومی(قوانین حقوقی)..
 بازاریابی و تبلیغات
 خدمات پشتیبانی
 مشارکت تجاری یا شرکای تجاری
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 -1چارچوب تجارت الكترونیكی متشكل از چه نواحی می باشد ؟

طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی
ماهیت معامالت یا ارتباطات
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تجارت الکترونيک را ميتوان از حيث تراكنشها به انواع مختلفي تقسيم نمود
(این مدلها بر مبنای شخصیت دو طرف معامله تعریف شده اند ) كه
بعضي از آنها عبارتند از :
 ارتباط بنگاه و بنگاه(  :)Business to Business-B2Bبه الگويي از

تجارت الکترونيکي گويند ،كه طرفين معامله بنگاهها (شخصيت
هاي حقوقي) هستند.
 مانند ارتباط شركت  Dellبا ديگر شركت هاي توليد كننده،
جهت تبادل قطعات.
 امروزه بیش از  85درصد از تجارت الکترونیکی به شکل
 B2Bصورت می گیرد.
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ارتباط بنگاه و مصرف كننده (:)Business to Consumer-B2C

به الگويي از تجارت الکترونيک گويند كه بسيار رايج بوده و ارتباط
تجاري مستقيم بين شركتها و مشتريان ميباشد  .تجارت
الکترونيکي بين بنگاه و مشتري بسيار متداول است .دراين مدل،
پرداخت الکترونيک يکي از مسايل كليدي مي باشد
(مثال)Amazon.com:
 تا مدتي قبل تجارت الکترونيکي فقط در كمپانيهايي با ابعاد
بسيار بزرگ  ،قابل اجرا بود ولي اينـترنت اين امکان را فراهم
ساخته اند تا مجال رقابت براي كمپاني هاي كوچک نيز ميسر
مي شود  .بسياري از نامداران عرصــه تجارت الکترونيکي  ،از
مدل  ، B2Cتبعيت مي كنند .
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 ارتباط مصرف كنندهها و شركتها ( Consumer to
 : )Business -C2Bدر اين حالت اشخاص حقيقي به
كمک اينترنت فرآوردهها يا خدمات خود را به شركتها
ميفروشند(.مثال)priceline.com :
 ارتباط مصرفكننده با مصرفكننده ( Consumer to
: )Consumer-C2Cدر اين حالت ارتباط خريد و فروش
بين مصرفكنندگان است  .در اين تجارت انواع مزايده و
مناقصه كاالها از طريق اينترنت قرار مي گيرد .نمونه اي از اين
نوع تجارت الکترونيک را مي توان در سايت ebay.com
مشاهده نمود.
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ارتباط بین دولت و شهروندان( Government To - G2C
 : )Citizenالگویی بین دولت و توده مردم میباشد که شامل بنگاههای
اقتصادی ،موسسات دولتی و کلیه شهروندان میباشد  .این الگو یكی از
مولفههای دولت الكترونیك میباشد .
ارتباط بین دولتها ( )Government to Government- G2G
 :این الگو شامل ارتباط تجاری بین دولتها در زمینههایی شبیه واردات و
صادرات میباشد  .برای نمونه  ،چنانچه دو کشور یا دو موسسه دولتی
بخواهند در زمینه صادرات و واردات قراردادهایی ببندند  ،باید از این
سرویسها استفاده کنند.
ارتباط بین کارمند و دولت (Government to -G2E
) Employee
84

انواع تجارت الكترونيك
• )B2E (Business To Employee

اين مفهوم به معني ارتباط مؤسسه با كاركنان و سيستمهاي

داخلي خودش است .اين مدل زير مجموعه گروه تجارت
الکترونيکي درون سازماني است كه در آن سازمان ها خدمات،
اطالعات يا محصوالتي را به كارمندان خود عرضه مي كنند.
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انواع تجارت الكترونيك
•

- Business to Business to Consumer

B2B2C
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انواع تجارت الكترونيك
peer-to-peer –

o

B2C  وB2B ،C2C

P2P

C2C
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پس به طور کلی انواع تجارت الکترونیکی بدین صورت می باشد:
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براي انتخاب مدل مناسب در طراحي يک تجارت الکترونيکي بايد
به نيازمندي ها و اهداف توجه ويژه نمود و با توجه به نيازهاي
تبادالت تجاري مي توان مدل مناسب را انتخاب و سپس با تدوين
قوانين تجاري سازگار با آن مدل  ،طراحي وب سايت و پايگاه داده

سازگار با آن مدل را انجام و در نهايت وب سايت طراحي شده را
در روي اينترنت قرار داد .
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تمرین
 -1چهار مورد از انواع معامالت تجارت الکترونیکی را به دلخواه توضیح دهید.
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طبق مطالعات انجام شده تنیید فروشگاه مجازی توسط یك موسسه و مرکز
ثالث ،بیشترین تاثیر در مراجعه و اعتماد خریداران را به فروشگاه مجازی را
دارد .دراین حالت خریدار از محفوظ ماندن اطالعات خود احساس امنیت
بیشتری دارد و اگر از اطالعات شخصی وی سوء استفاده شود ،می تواند
برای شكایت از فروشگاه مجازی مختلف به مراجع قانونی مراجعه نماید.

در ایران مرکز توسعه تجارت الكترونیكی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های
امنیت و اعطای نماد اعتماد الكترونیكی به فروشگاه های مجازی را بر عهده

دارد.

سازماندهی سایت های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای
تجارت الكترونیكی B2Cبه خصوص خواهد بود .به نحوی که مردم در
هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این که سایت ها به تعهدات خود در
قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می
شناسند ،اقدام به خرید می کنند.
خریداران می باید با جستجو در فهرست وب سایت های مورد تایید ،از صحت
"نماد اعتماد الكترونیكی" به نمایش در آمده در وب سایت ها اطمینان حاصل
کنند
در راستا فروشگاه های مجازی جهت اطالع از فرایند اخذ مجوز و نماد اعتماد
الكترونیكی و اقدام در این خصوص و همچنین خریداران گرامی به منظور
آشنایی بیشتر از فرآیند خرید مطمئن از اینگونه فروشگاه ها می توانند به وب
http://www.enamad.irوابسته به مرکز توسعه تجارت
سایت
الكترونیكی کشور مراجعه نمایند.

کسب وکارهایی که به صورت مجازی اقدام به ارائه کاال و خدمت مینمایند و
خریداران از طریق وبسایت اقدام به گذاشتن سفارش و خرید مینمایند می
توانند از این نماد استفاده نمایند.
اعطای نماد اعتماد الكترونیكی برای وب سایت های تجاری با هدف قانونمند
کردن و چارچوب دهی به فعالیت فروشگاهای مجازی در حال انجام می
باشد .نماد اعتماد الكترونیكی به شكل یك عالمت در باالی سایت هایی که
از نظر قانونی فعالیت آنان مورد تایید است به نمایش در می آید.

یكی از عوامل مهم در استفاده از خدمات الكترونیكی ،ایجاد اطمینان در میان
کاربران می باشد .مهمترین عوامل مراجعه و اعتماد خرایداران به فروشگاه
های مجازی به شرح ذیل می باشند:
 شناسایی مالك فروشگاه و امكان مراجعه در صورت بروز اشكال.
 کامل و صحیح بودن اطالعات کاال یا خدمات ارائه شده.
 گارانتی محصوالت و ارائه خدمات پس از فروش.
 واضح بودن روند برگرداندن کاال و باز پس گیری پول.
 محفوظ ماندن اطالعات شخصی و مالی خریداران.
 تایید امنیت سایت توسط یك مؤسسه و مرکز ملی اعتماد.

R e fere nc e : http://e c .khcorg .ir/Module /E na ma d.a s px

الزمات فنی برای صدور پروانه کسب فروشگاه های
الكترونیكی :
 ارائه نشانی وب سایت فروشگاه الكترونیكی
که به نام متقاضی ثبت گردیده است (.تبصره
– نشانی وب سایت در این بند ،شامل دامنه
اصلی و کلیه زیردامنه های آن می باشد)
 اخذ گواهی  SSLوزارت بازرگانی
همچنین ارائه تنییدیه فعالیت متقاضی از پلیس
سایبری(فتا=فضای تولید و تبادل اطالعات) نیز الزم
می باشد.

نام

پلیس فتا
مرکز صدور گواهی دیجیتال
سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی
کشور
سامانه نماد اعتماد الكترونیكی کسب و
کارهای الكترونیكی

آدرس

www.cyberpolice.ir
gica.ir
ilenc.ir
www.enamad.ir

قانون تجارت الكترونیكی مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان

و ایمن اطالعات در واسطهای الكترونیكی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی
جدید به کار میرود .قانون مزبور در تاریخ 17دی ماه 1382به تصویب

مجلس شورای اسالمی رسیده است و هینت وزیران در جلسه مورخ
 1384.5.2بنا به پیشنهاد شماره  1.12194مورخ  1383.6.18وزارت بازرگانی

و به استناد ماده ( )48قانون تجارت الكترونیكی مصوب 1382ه آییننامه
اجرایی را تصویب نمود.
Reference :
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/126869

ماده  -1این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله
آسان و ایمن اطالعات در واسطهای الكترونیكی و با استفاده از
سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود.

مبحث اول -حمایتهای انحصاری در بستر مبادالت الكترونیكی
فصل اول -حمایت از مصرف کننده)(Consumer Protection

ماده  -33فروشندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطالعات مؤثر در
تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی
قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند .حداقل اطالعات الزم ،شامل
موارد زیر میباشد:
الف -مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کاال و یا خدمات.
ب -هویت تنمین کننده ،نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول میباشد و
نشانی وی.
ج -آدرس پست الكترونیكی ،شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت
نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

ادامه :
د -کلیه هزینه هائی که برای خرید کاال بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله
قیمت کاال و یا خدمات ،میزان مالیات ،هزینه حمل ،هزینه تماس).
ه -مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر میباشد.
و -شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت ،تحویل و یا اجرا،
فسخ ،ارجاع ،خدمات پس از فروش

ماده  -34تنمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تنییداطالعات مقدماتی،
اطالعات زیر را ارسال نماید:
الف -آدرس محل تجاری یا کاری تنمین کننده برای شكایت احتمالی.

ب -اطالعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

فصل دوم -در قواعد تبلیغ (Marketing) -
ماده  -50تنمین کنندگان در تبلیغ کاال و خدمات خود نباید مرتكب فعل یا
ترك فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و
کیفیت شود.
ماده  -51تنمین کنندگانی که برای فروش کاال و خدمات خود تبلیغ میكنند نباید
سالمتی افراد را به خطراندازند.
ماده  -52تنمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق،
صحیح و روشن اطالعات مربوط به کاال و خدمات را درك کند.
ماده  -53در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع
اوست روشن و صریح باشد.

فصل دوم -در قواعد تبلیغ (Marketing) -
ماده  -54تنمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معامالت به روش
الكترونیكی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود
سوء استفاده کنند .
ماده  -55تنمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان درنظر بگیرند
تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الكترونیكی خود
تصمیم بگیرند.
ماده  -56تنمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفهای عمل نمایند .
ضوابط آن به موجب آییننامهای است که در ماده ( )79این قانون خواهد
آمد.

انقالب دیجیتال و ظهور تجارت
الکترونیکی
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انقالب دیجیتال و ظهور تجارت الکترونیکی
انقالب دیجیتال موجب تحقق تجارت الکترونیکی شده است.
اقتصاد دیجیتال  :اقتصادی که برطبق فناوریهای دیجیتال است ،از جمله
شبکههای ارتباطی دیجیتال ،کامپیوترها ،نرمافزار و سایر فناوریهای

اطالعاتی مرتبط)
همچنین به آن اقتصاد اینترنتی ،اقتصاد جدید و یا اقتصاد وب گفته

میشود.
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Online
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-1اقتصاد دیجیتال را تعریف کنید.
 -2فهرستی از مشخصات اقتصاد دیجیتال را توضیح دهید.

محیط کسب و کار و تحقق تجارت
الکترونیکی
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انقالب ديجيتال موجب تحقق تجارت الکترونيک شده است اما
دليل اصلي سازمان ها براي استفاده از تجارت الکترونيک  ،فشار
ناشي از محيط كسب و كار است.
عوامل محيطي مانند اقتصادي ،اجتماعي وتکنولوژيکي باعث ايجاد
محيط رقابتي شده است.
محيط كسب وكار جديد ناشي از پيشرفت علوم به وجود آمده است
كه باعث بوجود آمدن سيستم هاي پيچيده تر شده است.

 درحال تغيير مداوم
 همراه با مشکالت
 همراه با فرصت هاي تجاري بيشتر
 رقابت شديدتر
 نيازمند تصميم گيري سريعتر و مداوم
 نيازمند اطالعات گسترده براي تصميم گيري

112





همانطور که در شکل  4-1نشان داده شده است:
امروزه فشارهای متعددی بر سازمان ها از ناحیه محیط اجتماعی،
بازاری و فناوری وارد می شود .بر اساس مدل محیط -پاسخ-
پشتیبانی ،سازمان ها به منظور حفظ بقای خود در محیط کسب و
کار الزم است به تمامی این فشارها عکس العمل مناسبی نشان
دهند .فشارهای بازاری از قبیل وجود رقابت های شدید بین شرکت
ها ،تغییر ماهیت و ویژگی های نیروی کار و قدرتمند شدن مشتریان
می باشند .فشارهای ناشی از محیط اجتماعی به مواردی هم چون
فشارهای حاصل از مسئولیت های اجتماعی شرکت ها ،مقررات و
قوانین دولتی و فشارهای ناشی از فناوری به تغییرات شدید
فناوری ،اشباع اطالعات و فناوری های جدید اطالعاتی و
با استفاده از تجارت الکترونیکی می توانید بسیاری از این فعالیت ها
کاربردهایی همچون تجارت الکترونیکی باز می گردند.
را با سهولت بیشتری انجام دهید .در برخی موارد تجارت
الکترونیکی تنها راه حل برای حل این مشکالت تجاری است.
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فلش ها به سمت
داخل= فشارها
از 3ناحیه محیط
کسب و کار به
سازمان هاست.

فلش ها به سمت
خارج= عکس
العمل سازمان ها
است.

فناوری اطالعات و
تجارت الکترونیکی
می تواند سازمان ها
را در ارائه پاسخ های
مناسب به فشارهای
محیطی یاری دهد.
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استراتژی های عکس العمل سازمانی

سیستم های استراتژیک :اين سيستم ها،مزيت استراتژيک
براي سازمان ها به دنبال دارد به آنها اين امکان را مي دهد تا
سهام بازار را افزايش داده ،ارتباط بهتري با توليدكنندگان كاال
برقرار كرده يا مانع از ورود رقبا به حوزه فعاليت هاي خود
شوند.
اصالحات مداوم و مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و
کار :بيشتر شركت ها به طور مدام برنامه هايي براي اصالح بهره وري،
كيفيت ،و ارائه خدمات به مشتريان به كار مي گيرند .به عنوان نمونه:
شركت (Intelبا استفاده از سیستم نظارت بالدرنگ ،امکان طراحی
برنامه زمانبندی تولید محصوالت جدید و ارسال آنها به مشتریان)
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM :دسترسی آسان به
اطالعات و مقایسه سریع به صورت آنالین توسط مشتری)
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استراتژی های عکس العمل سازمانی
شرکای تجاری :اتحاد با ساير شركت ها حتي رقبا ،اشتراک
در منابع ،ارتباط با شركت هاي توليد كننده ،تالش هاي
مشترک تحقيقاتي مي تواند سود آور باشدFord, General (.
 motorsشرکت های اتومبیل سازی وایجاد بازار بزرگ )B2B
بازارهای الکترونیکی :باعث بهبود تجارت ،فراهم كردن
امکان رقابت به صورت جهاني

116

کاهش چرخه زمانی و زمان عرضه به بازار :كاهش زمان
تکميل فعاليت از ابتدا تا انتها منجر به افزايش بهره وري و
رقابت مفيد مي شود .كاهش زمان شکل گيري ايده تا پياده
سازي آن(عرضه سريعتر محصول يا براي اولين بار در بازار)

استراتژی های عکس العمل سازمانی
توانمند سازی کارکنان :دادن قدرت عمل و تصميم گيري در استراتژي
ها به كاركنان موجب بهره وري كارمدتري براي سازمان مي شود.
بهبودهای زنجیره تامین EC :مي تواند مانع از تاخير در تامين كاال
شده و انبارداري را بهبود بخشيده و ساير نقايص را برطرف كند .براي اين
منظور بايد از مدل هاي الکترونيکي براي خودكار سازي برنامه زمانبندي
كارخانه استفاده كرد و مديريت انبارها را بهبود داد.
تولید انبوه برحسب تقاضا
اتوماسیون :تجارت الکترونيکي باعث پيشرفت آن مي شود.
مدیریت دانش :به فرآيند ايجاد يا كسب دانش ،ذخيره سازي و حفاظت از
آن ،بهنگام سازي و پشتيباني و استفاده از آن اشاره دارد .برنامه ها و نرم افزار
مديريت دانش معموال با تجارت الکترونيکي همراه هستند(.مثال دانش ارائه
شده از پورتال هاي شركت)
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-1فشارهای اصلی اقتصادی را که سازمان ها امروزه با آن ها روبه رو هستند
نام ببرید.
 -2عكس العمل های اصلی سازمان ها به این فشارهای اقتصادی کدامند؟
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مدلهای کسب و کار در تجارت الکترونیکی
روش انجام كسب و كار كه به وسيله آن يک شركت ميتواند
درآمد را براي حفظ بقاي خود توليد كند.
مدل كسب وكار ،رتبه شركت در كسب اعتبار در چه جايگاهي
است را نشان مي دهد يعني شركت با چه فعاليت هايي در پي
افزايش ارزش محصوالت يا خدمات خود است.
زنجيره ارزش :مجموعه اي از فعاليت هاي افزايش ارزش است
كه سازمان آن ها را براي دستيابي به اهداف خود در مراحل
مختلف فرآيند توليد انجام مي دهند.
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ساختار مدلهای کسب و کار
● مدل جامع كسب و كار متشکل از شش عنصر است:
 .1تعريف از مشترياني كه خدمات ميگيرند و بيان نوع ارتباط شركت با
اين مشتريان مانند قيمت خدمات از ديد مشتريان
 .2تعريف تمام محصوالت و خدماتي كه كسب و كار ارائه خواهد كرد.
 .3تعريف از فرآيند كسب و كار مورد نياز براي ساخت و تحويل محصوالت
و خدمات
 .4فهرست منابع مورد نياز و تعيين منابع قابل دسترس كه در داخل
سازمان توليد خواهند شد و منابعي كه بايد توسط پيمانکار تهيه شوند.
 .5تعريف زنجيره تأمين سازمان ،از جمله تأمين كنندگان و ساير شركاي
تجاري
 .6تعريف درآمدهاي مورد انتظار ،هزينههاي تخميني ،منابع مالي و ميزان
سودآوري
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مدل درآمد()Revenue
توصيف نحوه كسب درآمد توسط شركت يا يک پروژه تجارت
الکترونيکي
● مدلهاي عمده درآمد عبارتند از:
 oفروش :كسب درآمد از محل فروش كاال يا خدمات در وب سايت
هاي خود مثل :شركت Godiva
 oهزينه كميسيون
 oهزينه ثبت نام :مثل شركتAOL
 oدرآمد تبليغاتي
 oهزينه ارجاع
 oساير منابع درآمد :دريافت مبلغي براي تاييد مجوز-شركت مايکروسافت از
تمام ايستگاههاي كاري كه از ويندوز  NTاستفاده مي كنند هزينه دريافت
مي كند.
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ارائه ارزش )(value proposition
منافع غيرملموسي كه شركت با استفاده از مدل هاي كسب و
كار عايد خود مي كند .براي مثال در تجارت الکترونيکي
 B2Cارائه ارزش تعريف مي كند چگونه يک محصول يا
خدمت ارائه شده توسط شركت مي تواند نيازهاي مشتريان را

براورده كند .ارائه ارزش بخش مهمي از برنامه بازاريابي
محصول يا خدمت را تشکيل مي دهد.

مثل :كاهش هزينه هاي جستجو و تعامل ،محصوالت مکمل،
حفظ مشتريان قديمي و ابتکار
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بازاريابي  Onlineو بدون
واسطه
اعالم قيمت از سوي مشتري
يافتن پايين ترين قيمت
بازاريابي وابسته()Amazon
بازاريابي مبتني بر
افراد(پست الکترونيک)
خريد گروهي(تخفيف به
ازاي خريداري تعداد باالي
اقالم)






جستجو ،اعتماد ،محتوا...مثل )google
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مزايده هاي Online
سفارشسازي محصوالت و خدمات
واسطه هاي اطالعاتي(خدماتي مانند امنيت،

فروش فوق العاده(عرضه محصوالت با
تخفيفات باال)
عضويت (برخورداري اعضاي عضو از
تخفيف ويژه)
كامل كنندگان زنجيره ارزش(خدمات
مربوط به خريد اتومبيل مثل امور مالي و
بيمه را انجام مي دهد).
و.......



بازاريابي  Onlineو بدون واسطه



سيستمهاي مناقصه الکترونيکي



اعالم قيمت از سوي مشتري(دريافت تقاضا)



بازاريابي وابسته:

◦ خريد مشتري به صورت مستقيم از توليد كننده ( B2Cو) B2B

◦ خريداري اقالم با تعداد باال به صورت Online

◦ خريدار قيمتي را تنظيم ميكند كه ميخواهد بپردازد و فروشندگان را به
تأمين كاال يا خدمتي با آن قيمت دعوت ميكند)(priceline.com
يافتن پايين ترين قيمت(:مدل موتور جستجو) (نرخ سود براي وام ماشين-
)shopping .com
◦ توافقي كه به وسيله آن ،يک شريک بازاريابي (يک بنگاه ،يک سازمان يا
حتي يک نفر) مشتريان را به وب سايت شركت فروشنده ارجاع مي دهد.
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بازاريابي مبتني بر افراد



خريد گروهي( خريد انبوه)



مزايده هاي Online



سفارشسازي محصوالت و خدمات

◦ ارسال ايميل و تشويق ديگران( بازاريابي محاوره اي مبتني بر وب)

◦ تعداد خريدي (روي هم) كه به گروهي از خريداران امکان گرفتن تخفيف
در قيمت را در محصوالت خريداري شده ميدهد.

◦ خريداران  onlineقيمت پيشنهادي را ارائه مي كنند و كسي خريدار است
كه باالترين قيمت را پيشنهاد كرده استebay.com.
◦ ايجاد يک محصول يا خدمات برطبق مشخصات خريدار . Dell.com
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واسطه هاي اطالعاتي



مبادله پاياپاي



فروش فوق العاده



عضويت



كامل كنندگان زنجيره ارزش

◦ ارائه خدماتي مانند امنيت ،اعتماد ،تطابق،جستجو،محتوا.....مثل google

◦ مبادله چيزهاي مورد احتياج يا غير از آن توسط شركت ها
◦ تخفيف هاي باال

◦ برخورداري اعضا از تخفيف

◦ ارائه خدمات مرتبط با هم در يک بسته بندي كامل (براي مثال شركت
carpointارائه خدمات مربوط به خريد اتومبيل مثل امور مالي و بيمه را
انجام مي دهد).
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شرکت های دیجیتال در مقایسه با شرکت های فیزیکی
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-1مدل کسب و کار را تعریف کنید.
 -2مدل در آمد را توضیح دهید؟ منظور از ارائه ارزش چیست؟
 -3توضیح دهید چگونه می توان زنجیره ارزش را کامل کرد؟
 -4ویژگی های شرکت های دیجیتالی چیست؟

 -1آشنايي با يک سايت معتبر كه در زمينه( كسب و كار اينترنتي-
تجارت الکترونيک ) فعاليت دارد:
 بازار الکترونيکي بازاريابي اينترنتي فروشگاه اينترنتي واسطه گري در تجارت توزيع كنندگان الکترونيکي سايت هاي كليکيخرده فروشيبازاريابي شبکه اي و هرمي آموزش الکترونيکي131

-
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معرفی شرکت یا ...
ویژگی سایت -قوانین سایت(معیارهای
اعتبارسنجی سایت)
نوع تجارت به عنوان مثال .... b2b
شیوه کسب درآمد :مثل تبلیغ -فروش ....
اعتبار سایت (منظور نحوه اعتماد مشتری)از نظر
(مثال نماد اعتماد الکترونیکی -خرید قبلی-
نظر مشتریان -مارک تجاری و (.....
رضایت مشتری از نظر کیفیت اطالعات -کیفیت
سیستم -کیفیت خدمات)
امنیت( مثل گواهی  sslو )..

-

-
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مقایسه خرید اینترنتی از این سایت با خرید معمولی
از شرکت یا فرد صاحب این سایت( هزینه زمان و)...
مراحل خرید اینترنتی (نحوه سفارش و پرداخت
الکترونیکی و روش های حمل و نقل یا ارائه محصول
به مشتری )...
درآمد اینترنتی و میزان فروش اینترنتی در مقابل
سنتی
روش های تبلیغاتی سایت( بنر -ایمیل و )...
بررسی کارایی و نوآوری(قابلیت ها و امکانات سایت
برای جذب بازدید کننده )

-2نگرش کارکنان بانكها نسبت به پیاده سازی بانكداری الكترونیك

 -3پذیرش بانكداری الكترونیكی از سوی مشتریان ایرانی
-4بررسی گرایش مشتریان در استفاده از خدمات بانكداری اینترنتی -مطالعه
موردی سه بانك دولتی ایران
 -5بررسی عوامل پذیرش خدمات پرداخت الكترونیكی توسط مشتریان
ایرانی
 -6امضای دیجیتال
 -7تجارت الكترونیك و ایجاد اشتغال
 -8بانک های مجازی
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