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Η είσοδος του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στη διεθνή οικονομία εγκαινιάζει μια νέα 

εποχή για την διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η εποχή αυτή 

χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς με την συμπίεση των χρονικών 

και γεωγραφικών περιορισμών. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία 

παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και περιγράφεται η 

εφαρμογή του στη δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων και στον επανασχεδιασμό 

των επιχειρηματικών διαδικασιών. Επίσης αναλύεται η επίδραση του Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου στον Τραπεζικό κλάδο. Τέλος θίγονται θέματα ασφάλειας ηλεκτρονικών 

συναλλαγών και αναφέρονται τακτικές για τη χάραξη μιας επιχειρηματικής 

στρατηγικής η οποία θα ενσωματώνει τη διαδικασία υιοθέτησης συστημάτων 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα παραπάνω ζητήματα εμπλουτίζονται με αναφορές σε 

παραδείγματα επιχειρήσεων που υπήρξαν πρωτοπόρες στο χώρο.
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1.11. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 39
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1.11.3. Επανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών 42
1.11.4. Σχεδίαση νέων Οργανωσιακών Δομών 42

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (HE) βοηθάει στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού 
οράματος του μέλλοντος.Αυτός ο επαναστατικός τρόπος διεξαγωγής του εμπορίου 
είναι σήμερα πραγματικότητα. Η σημαντικότητά του και οι συνέπειές του θα 
αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς στο άμεσο μέλλον, καθώς οι «τεχνολογίες» 
φθηναίνουν, γίνονται πιο αξιόπιστες κι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται όλο και 
περισσότερο τη δυναμικότητα των δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να επιτευχθούν. 
Οι δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών επεκτείνονται συνεχώς, ενώ οι 
γεωγραφικοί και χρονικοί περιορισμοί εξαλείφονται. Με το HE ο όρος 
«Επιχειρηματικότητα», (Enterpreneurship), αντικαθίσταται από τον όρο
«Διεπιχειρηματικότητα» (Netpreneurship).
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Αν καν παλιότερα η πληροφοριακή τεχνολογία (IT) αντιμετωπιζόταν από τους 
managers ως ένα υποβοηθητικό λειτουργικό εργαλείο (support tool), σήμερα αποτελεί 
πλέον έναν κύριο τροφοδότη της επιχειρηματικής στρατηγικής και του 
επανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Re-engineering - 
BPR).

Η ιστορία έχει δείξει πως μεγάλες αυξήσεις της παραγωγικότητας και του μεριδίου 
αγοράς συμβαίνουν όταν η τεχνολογική αλλαγή συνδυάζεται με τον επιχειρηματικό 
ανασχηματισμό, καθώς δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Είναι σήμερα 
ανάγκη η διοίκηση να παίξει πιο καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση 
στρατηγικών HE, κι όχι να αφεθεί η διαμόρφωση της στρατηγικής για την ένταξη της 
επιχείρησης στο χώρο του HE, στα αποκλειστικά χέρια του τεχνικού προσωπικού του 
Τμήματος Πληροφοριακής Τεχνολογίας. [KAWH97]

1.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι γενικά παραδεκτό ότι δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς 
τον ορισμό του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (HE) και οι περισσότεροι από τους ορισμούς 
αναφέρονται στο εμπόριο με την υποστήριξη ηλεκτρονικών μέσων. Μερικοί από τους 
ορισμούς που έχουν κατά καιρούς προταθεί είναι:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι:
«Το HE είναι ο ηλεκτρονικός τρόπος διεξαγωγής επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Βασίζεται στην ηλεκτρονική επεξεργασία και μετάδοση δεδομένων που περιλαμβάνουν 
κείμενο, ήχο και εικόνα. Περικλείει ποικίλες δραστηριότητες όπως η ηλεκτρονική 
διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, online διανομή ψηφιακού υλικού, ηλεκτρονικές 
μεταφορές κεφαλαίων, ηλεκτρονική διακίνηση μετοχών, εμπορικές δημοπρασίες, 
collaborative design και engineering, online αναζήτηση πρώτων υλών, άμεσο 
μάρκετινγκ, after-sales υπηρεσίες. Αφορά προϊόντα (π.χ. καταναλωτικά αγαθά, 
εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό), υπηρεσίες (π.χ. παροχή πληροφοριών, οικονομικές 
και νομικές υπηρεσίες), παραδοσιακές δραστηριότητες (π.χ. υγειονομική περίθαλψη, 
μόρφωση) και νέες δραστηριότητες (π.χ. εικονικά εμπορικά κέντρα).» [OCDE97]

To European Information Technology Observatory (ΕΓΓΟ) θεωρεί πως :
«ΗΕ είναι η διεκπεραίωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες οδηγούν στην 
ανταλλαγή αξίας μέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων » [OCDE97]

Σύμφωνα με τον Organization for Economic Cooperation & Development (OECD):
«To HE αναφέρεται γενικά σε όλες τις μορφές συναλλαγών που σχετίζονται με 
εμπορικές δραστηριότητες, τόσο οργανισμών όσο και μεμονωμένων ατόμων, οι οποίες 
βασίζονται στην επεξεργασία και μετάδοση ψηφιακών δεδομένων, που αποτελούνται 
από κείμενο, ήχο και εικόνες » [OCDE97]

Το συμβούλιο Electronic Commerce Promotion Council of Japan (ECOM) δέχεται 
ότι:
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«Το HE στηρίζει μια ολόκληρη σειρά δραστηριοτήτων -σχεδίαση προϊόντος, 
κατασκευή, προβολή, εμπορικές συναλλαγές, διευθέτηση λογαριασμών- 
χρησιμοποιώντας μια ποικιλία διαφόρων ειδών δικτύων Η/Υ » [ECOM96]

To US Εκτελεστικό Γραφείο του Προέδρου στις Η11Α αναφέρει ότι:
«Το Internet θα φέρει επανάσταση στις λιανικές πωλήσεις και στο άμεσο μάρκετινγγκ. 
Οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να αγοράζουν από τα σπίτια τους επιλέγοντας από 
μια ποικιλία προϊόντων από κατασκευαστές και εμπόρους σ’ όλο τον κόσμο. Θα είναι 
επίσης σε θέση να βλέπουν τα προϊόντα στις οθόνες του Η/Υ τους ή της τηλεόρασης 
τους, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με το προϊόν, να συνδυάζουν 
διάφορα προϊόντα μεταξύ τους (π.χ. να συνθέτουν ένα πλήρως επιπλωμένο δωμάτιο 
στην οθόνη τους), να παραγγέλνουν και να πληρώνουν, κι όλα αυτά από το καθιστικό 
τους.» [WHSG97]

To Electronic Commerce Innovation Centre (ECIC) ορίζει το HE ως :
«...τη δυνατότητα πραγματοποίησης ενός επιχειρηματικού οράματος με τη βοήεια 
προηγμένης πληροφοριακής τεχνολογίας προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα 
και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διακίνησης αγαθών και πληροφοριών » 
[ECOM96J

Τέλος σύμφωνα με το Automotive Action Group in N. America HE είναι:
«Η εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας πληροφορικής ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των εμπορικών 
συνεργατών » [YEAR97]

Ένας ακόμη ορισμός που αναφέρεται στη βιβλιογραφία είναι ο παρακάτω :
«ΗΕ είναι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την ανταλλαγή πληροφορίας και τη 
διεξαγωγή συναλλαγών σε ένα εμπορικό περιβάλλον.» [ΤΑΜΜ98]

Θα μπορούσαμε να δώσουμε και άλλους ορισμούς ώστε να γίνει περισσότερο 
αντιληπτό στον αναγνώστη ότι το ΗΕ έχει διάφορους ορισμούς ανάλογα με το ποιος 
είναι ο ερωτώμενος. Έτσι:

■ Από την πλευρά των “επικοινωνιών” ΗΕ είναι η μεταφορά και παράδοση 
πληροφορίας, προϊόντων / υπηρεσιών ή πληρωμών μέσω τηλεφωνικών 
γραμμών, δικτύων Η/Υ ή άλλων μέσων.

■ Από την πλευρά των “επιχειρηματικών διαδικασιών” ΗΕ είναι η εφαρμογή της 
τεχνολογίας για την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών συναλλαγών και της 
ροής εργασιών.

■ Από την πλευρά των “υπηρεσιών ’ το ΗΕ είναι ένα εργαλείο το οποίο παρέχει στις 
επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τη διοίκηση τη δυνατότητα να μειώνουν το 
κόστος παροχής υπηρεσιών, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των αγαθών 
και αυξάνοντας την ταχύτητα παράδοσής τους.

■ Από την “on-line” πλευρά το ΗΕ παρέχει τη δυνατότητα αγοράς και πώλησης 
προϊόντων και πληροφοριών μέσω του Internet ή άλλων on-line υπηρεσιών.

Ένας άλλος τρόπος να περιγράφουμε το ΗΕ είναι να το δούμε ως μία παραγωγική 
διαδικασία η οποία μετατρέπει ψηφιακές εισόδους σε προστιθέμενης αξίας εξόδους μέσω 
μιας ομάδας ενδιάμεσων (Σχήμα 1.1.). Για παράδειγμα, στην περίπτωση του on-line 
εμπορίου, η παραγωγική διαδικασία μπορεί να προσθέσει αξία ενσωματώνοντας
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περισσότερη επεξεργασία (π.χ. ανάλυση τάσεων) της απλής πληροφορίας (π.χ. τιμές 
μετοχών) που παρέχεται στους πελάτες, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο και άλλο την αξία 
που προστίθεται στην πληροφορία. Άλλη μορφή επεξεργασίας πληροφορίας η οποία 
παρέχει προστιθέμενη αξία στα δεδομένα μπορεί να είναι η ανάλυση του βιομηχανικού 
κλάδου, η κατάρτιση σχεδιαγράμματος κινούμενων μέσων 30 ημερών, με αποτέλεσμα 
αυτή η πιο εκλεπτυσμένη πληροφόρηση να βοηθήσει τον πελάτη στη λήψη καλύτερων 
αποφάσεων. [KAWH97]

-/ίμια 1.1. Η παραγαη’ΐκή διαδικασία του ΙΙΕ 
/All (ί 7/9 7/

1.3. ΤΥΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανάλογα με το είδος των εμπορικών εταίρων που συμμετέχουν σε διαδικασίες HE 
μπορούμε να διακρίνουμε το HE σε τρία είδη το διεπιχειρησιακό, το 
ενδοεπιχειρησιακό και το HE πελάτη - προς- επιχείρηση ή δημόσιο φορέα. Οι τρεις 
αυτοί τύποι HE περιγράφονται στη συνέχεια :

1. Διεπιχειρησιακό HE (Inter-organizational):

Το διεπιχειρησιακό HE απεικονίζεται στο Σχήμα 1.2. όπου και αναφέρονται τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται, οι διαδικασίες που ακολουθούνται και τα είδη των 
συναλλασσόμενων μερών. Το διεπιχειρησιακό HE έχει εφαρμογές σε όλες τις 
λειτουργίες της επιχείρησης που σχετίζονται με συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις ή 
οργανισμούς όπως:

♦ Διαχείριση προμηθευτών

♦ Διαχείριση αποθεμάτων

♦ Διαχείριση δικτύου Διανομής

♦ Διαχείριση Πληρωμών / Διατραπεζικές υπηρεσίες.

Διακρίνουμε δύο υποκατηγορίες του Διεπιχειρησιακού HE :

♦ Επιχείριση-προς-Επιχείρηση (αφορά στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων)
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♦ Ε7πχείρηση-προς-Δημόσιους Φορείς (αφορά στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων 
και Δημοσίων Οργανισμών)

EC TOOLS
Remote Access 
Vendor Managed 
Inventory (VMI) 
E-mail
Intemet/WWW
E-Fax

- EDI/FEDI
Electronic Funds 
Transfer (EFT)
Bar Coding 
Technical Data 
Interchange (TDI)

PROCESSES
Order Processing 
Procurement 
Accounts Payable 
Finance / Payments 
Tmasportation / Logistics 
Inventory Management 
Workgroup Documents

RELATIONSHIPS
Customers 

- OEMs
Transportation carriers
Distributors
Dealers
Suppliers
Banks & Financial 
Institutions
Government /
Customs
Hospitals / Insurance 
Cos.

Σχήμα 1.2. Αιεπιχειρησιακό HE [BTAB97]

2. Ενδο-επιχεφησιακό HE (Intra-organizational):

Σκοπός των εφαρμογών του ενδο-επιχειρησιακού HE είναι να βοηθήσει μια επιχείρηση 
να διατηρήσει τις σχέσεις εκείνες που είναι κρίσιμες στην παροχή προστιθέμενης αξίας 
στους πελάτες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ολοκλήρωση διαφόρων λειτουργιών 
του οργανισμού.
Εφαρμογές του ενδο-επιχειρησιακού HE συναντάμε στους εξής τομείς :

♦ Στις επικοινωνίες ομάδων εργασίας, όπως e-mail, videoconferencing, ηλεκτρονικοί 
πίνακες ανακοινώσεων.

♦ Στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, για έκδοση on-line εγχειριδίων, προδιαγραφών 
προϊόντων και πρακτικά συμβουλίων, διευκολύνοντας τη διάχυση πληροφοριών και 
κατά συνέπεια τη λήψη καλύτερων στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων.
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♦ Στην παραγωγικότητα του δυναμικού πωλήσεων, η οποία αυξάνεται με τη 
βελτιωμένη ροή πληροφορίας μεταξύ παραγωγής και δυναμικού πωλήσεων, και 
μεταξύ του δυναμικού πωλήσεων στα διάφορα τμήματα του οργανισμού.

3. Πελάτης-προς-Επιχείρηση (Επιχ.-προς-Πελάτη, Customer to Business) ή προς 
Δημοσίους Φορείς :

♦ Πελάτης-προς-Επιχείρηση (Επιχείρηση-προς-Πελάτη) Εφαρμογές όπως η 
ηλεκτρονική λιανική πώληση γνωρίζουν ιδιαίτερη εξάπλωση λόγω του Διαδικτύου 
(εμπορικά κέντρα στο Internet, αγορά προϊόντων και αναζήτηση πληροφοριών για 
τα προϊόντα της επιχείρησης, home-banking, δηλαδή παραδοσιακές τραπεζικές 
υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται από το σπίτι με τη βοήθεια των καναλιών του 
HE).

♦ Καταναλωτής-προς-Δημόσιους Φορείς (Πληρωμές για Κοινωνική Πρόνοια, 
επιστροφές φόρων, κλπ ).

1.4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του HE διακρίνονται σε 
πλεονεκτήματα για την επιχείρηση, για τον πελάτη και για τον προμηθευτή [OCDE97] 
[ISP098]

Για την επιχείρηση :

♦ Αύξηση κερδών με τη δημιουργία :
■ Νέων σιορών για «παλιά» προϊόντα
■ Νέων προϊόντων που στηρίζονται στην πληροφορική
■ Νέων καναλιών διανομής που παρέχουν τη δυνατότητα αμφίδρομης άμεσης 

επικοινωνίας με τον πελάτη.

♦ Μειωμένο κόστος διαφήμισης.

♦ Μειωμένο κόστος διανομής (ειδικά για προϊόντα ψηφιακής μορφής).

♦ Μειωμένο κόστος σχεδίασης και κατασκευής προϊόντος.

♦ Περισσότερες ευκαιρίες για Μάρκετινγκ σε εστιασμένες αγορές

♦ ‘Ιδια δυνατότητα πρόσβασης σε αγορές για ΜΜΕ και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

♦ Δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές για περιφερειακές, απομονωμένες περιοχές.

♦ Ανάμειξη του πελάτη όσον αφορά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

♦ Διεύρυνση των αγορών

♦ Καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών.

♦ Επίτευξη άμεσων πωλήσεων χωρίς τη μεσολάβηση ενδιαμέσων.
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Για τον πελάτη :

♦ Παγκόσμιο πεδίο επιλογών.

♦ Χαμηλότερες τιμές.

♦ Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών / εξυπηρέτησης.

♦ Προϊόντα προσαρμοσμένα στον συγκεκριμένο πελάτη.

♦ Γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη.

♦ Νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

♦ Ευκολία / ‘Ανεση (αγορές από το σπίτι).

♦ Μεγαλύτερη ποικιλία

♦ Πρόσβαση σε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν (π.χ. γνώμες άλλων 
πελατών).

Για τον προμηθευτή :

♦ Παγκόσμια παρουσία (τα όρια του HE δεν καθορίζονται από γεωγραφικά ή εθνικά 
όρια αλλά από την κάλυψη των δικτύων υπολογιστών).

♦ Βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα.

♦ Μικρότερες αλυσίδες προμήθειας (Βέβαια αυτό ισχύει και για τους καταλόγους 
προϊόντων όπου οι παραγγελίες γίνονται μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομείου. To HE 
δεν κάνει εφικτή τη συντόμευση της αλυσίδας προμήθειας, αλλά την κάνει πιο 
πρακτική ως προς το κόστος και τις χρονικές καθυστερήσεις).

♦ Οικονομικά οφέλη (π.χ. μείωση χρόνου συναλλαγών, βελτίωση ποιότητας 
συναλλαγών, αύξηση δυνητικών πελατών)

♦ Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες (π.χ. νέες αγορές για υπάρχοντα προϊόντα / 
υπηρεσίες).

Υπάρχουν τρία σημαντικά στάδια σε μία εμπορική πράξη :

♦ Τροφοδότηση πληροφοριών.

♦ Ανταλλαγή κειμένων νομικής δέσμευσης.

♦ Εξόφληση πληρωμής και αποδοχή των αγαθών ή υπηρεσιών που αγοράσθηκαν με 
ηλεκτρονικό τρόπο.

Από τη σύγκριση των Σχημάτων 1.3. και 1.4. φαίνεται η συντόμευση των σταδίων 
αυτών που μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση HE.
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IBM Compatible

► Select and 
type

Διανομή

Αρχειοθέτηση

Σχήμα 1.3. Κλασσικός τρόπος διεκπεραίωσΐ]ς 
εμπορικών πράξεων

IBM CompatibleIBM Compatible

Σχήμα 1.4. Ηλεκτρονικός τρόπος Διεκπεραιώσι^ς 
εμπορικών πράξεων

Επιπρόσθετα τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του HE μπορούν να διακριθούν σε 
στρατηγικά, λειτουργικά και ευκαιριακά:
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Στρατηγικά (strategic):

♦ _ Συντόμευση εμπορικού κύκλου

♦ Ικανότητα υιοθέτησης νέων επιχειρηματικών διαδικασιών όπως JIT τεχνικών

♦ Ικανότητα εισόδου σε νέους κλάδους ή διατήρηση υπαρχόντων πελατών, με 
συνέπεια βελτιώσεις στην αποδοτικότητα της επιχείρησης

♦ Ικανότητα άμεσης αντίδρασης σε ανταγωνιστικούς νεοεισερχόμενους στις 
καινούργιες αγορές

Λειτουργικά (operational):

♦ Μειωμένα λειτουργικά, μεταφορικά κόστη καθώς και κόστη τήρησης αποθεμάτων

♦ Γρήγορη, ακριβής, και ασφαλής ανταλλαγή επιχειρηματικής πληροφορίας η οποία 
είναι ευαίσθητη ως προς το χρόνο.

♦ Εξάλειψη μη απαραίτητων διαδικασιών που εκτελούνται με τη βοήθεια χαρτιού.

♦ Βελτιωμένη υποστήριξη πελατών και επιπέδου υπηρεσιών.

♦ Επιβεβαίωση λήψης πληροφοριών.

Ευκαιρίας (opportunity):

♦ Βελτιωμένη εικόνα της επιχείρησης

♦ Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

♦ Βελτιωμένες εμπορικές σχέσεις με τους εταίρους και συνεργάτες της επιχείρησης.

Η υιοθέτηση του HE από μία επιχείρηση έχει άμεση επίδραση στις επιχειρηματικές 
της δραστηριότητες και κυρίως σε αυτές που αναφέρσνται στη συνέχεια:

■ εικονικές επιχειρήσεις
■ μάρκετινγκ, πωλήσεις και προώθηση πωλήσεων αλλάζει
■ Οικονομική διαχείριση και ασφάλειες
■ Παραγγελίες, παραδόσεις, πληρωμές, μεταφορικά και logistics, λογιστική
■ Co-operative ανάπτυξη προϊόντος
■ Κατανεμημένη co-operative εργασία
■ Αυτοματοποιημένη εμπορεία ψηφιακών αγαθών

1.5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι απεικονίζονται στο Σχήμα 1.5. που επιδρούν στην 
προώθηση του HE Επιχείρησης προς Επιχείρηση είναι οι εξής:

♦ Επιχειρήσεις : χαράζουν πορεία οι μεγαλύτερες εταιρείες ενθαρρύνοντας έτσι 
συνεργάτες τους και μικρότερα μέλη να υιοθετήσουν τεχνολογίες HE (No EDI - no
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business). Επίσης η κινητήρια δύναμη πρέπει να δοθεί από Βιομηχανικούς 
Συνδέσμους καθώς είναι ευκολότερο να αλλάξει κανείς ολόκληρη τη βιομηχανία 
παρά κάθε μεμονωμένη εταιρεία.

♦ Τεχνολογίες : έκρηξη του Internet. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet (ISPs - 
Internet Service Providers) προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες.

♦ Ρυθμιστικό Πλαίσιο : Πρότυπα (EDEFACT, EFT), φορολόγηση.

♦ Ανταγωνισμός : νέοι μικρότεροι ανταγωνιστές εισέρχονται στην αγορά παρέχοντας 
καινοτόμες λύσεις που στοχεύουν σε εστιασμένες (niche) αγορές.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Απαιτήσεις κλάδου κοα 
εμπορικών εταίρων

- BPR
- ROI

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
To Internet ως πηγή 
και φορέας της 
πληροφορίας 
Πρόβλημα του Year 
2000
Ωθηση για 
outsourcing 
Εξάρτηση από 
υπάρχσυσα 
τεχνολογία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

- Λύσεις Internet
Πρόσθετες Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 
Διείσδυση σε μικρότερες εταιρείες 
Εξαγορές άλλων εταιρειών

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Η ανάπτυξη του 
Internet οδηγεί στην 
είσοδο πολλών' 
επιχειρήσεων στο 
HE
Συγχωνεύσεις για 
την προσφορά 
μεγαλύτερης γκάμας 
προϊόντων και 
υπηρεσιών

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Διεθνή EDI πρότυπα
Πρότυπα που προτάσσονται από τη
Βιομηχανία
Κυβερνητική εντολή για ηλεκτρονικές 
πληρωμές και πληρωμές φόρων

Σχήμα 1.5. Παράγοντες προώθησης του HE 
Εττι/ήρη<τ>]ς-προς-Ετπ/είρηω\ [ΒΤΛΒ97]

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του HE παίζει η διαμόρφωση της οικονομίας με βάση τη 
σύγχρονη πληροφοριακή τρεχνολογία, το σύγχρονο Μάρκετινγκ και η συμμετοχή του 
καταναλωτή, καθώς και η ψηφιακή σύγκλιση των τεχνολογιών. Ο τρόπος με τον 
θ7ΐοίον όλοι αυτοί οι παράγοντες ε7πδρούν στην προώθηση του HE αναλύεται στη 
συνέχεια:
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1.5.1. Οικονομικοί παράγοντες

Οι εταιρείες στη σύγχρονη έντονα ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά έλκονται από τα 
οικονομικά οφέλη που παρέχει το HE. Τα οικονομικά κίνητρα που ωθούν τις 
επιχειρήσεις στο HE προκύπτουν από την ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ και ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ηλεκτρονική 
ενοποίηση και ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Η “εσωτερική” ηλεκτρονική ενοποίηση αναφέρεται στην ύπαρξη ενός ενιαίου 
συστήματος που επιτρέπει την αυτόματη ηλεκτρονική μεταφορά των εισερχόμενων 
εντολών όχι μόνο στο τμήμα παραγωγής, αλλά και στα τμήματα μεταφορών, 
λογιστηρίου, διαχείρισης δεδομένων. Παράλληλα εξασφαλίζει την ψηφιακή 
αποθήκευση των κρίσιμων δεδομένων σε μορφές και μέσα που επιτρέπουν τη στιγμιαία 
ανάκτησή και ηλεκτρονική αποστολή τους.

Από την άλλη πλευρά η “εξωτερική” ενοποίηση σχετίζεται με τη μετατροπή του 
τεράστιου δικτύου των προμηθευτών, κυβερνητικών υπηρεσιών, μεγάλων οργανισμών 
και ανεξάρτητων εργολάβων, σε μια και μόνο “κοινότητα” στην οποία υπάρχει η 
δυνατότητα επικοινωνίας με οποιαδήποτε πλατφόρμα συστήματος πληροφορικής.

Η ροή της πληροφορίας τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης αποτελεί έναν 
κρίσιμο παράγοντα που καθιστά αναγκαίο τον επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών 
διαδικασιών που θα αλλάξει τον τρόπο δημιουργίας, διαχείρισης και ροής των 
δεδομένων.

1.5.2. Μάρκετινγκ και Συμμετοχή του Καταναλωτή

Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες πλημμυρίζουν την αγορά με νέα προϊόντα, το 
“target marketing” γίνεται ένα σημαντικό εργαλείο διαφοροποίησης. Το αγοραστικό 
“κλίμα” και τα προϊόντα μεταβάλλονται γρήγορα. Για να μπορέσει λοιπόν η επιχείρηση 
να παραμεΐνει ανταγωνιστική, θα πρέπει τα στελέχη του Μάρκετινγκ να υιοθετήσουν 
τις κατάλληλες τεχνολογίες προκειμένου να αναπτύξουν φθηνές μεθόδους εύρεσης 
νέων επίδοξων πελατών, ανάπτυξης στενών σχέσεων με τους πελάτες τους, και 
ισχυροποίησης της αφοσίωσης και της πίστης των πελατών τους.

Τρεις βασικοί κανόνες για τη δημιουργία ιστοσελίδων που θα προβάλλουν με σωστό 
τρόπο την επιχείρηση και τα προϊόντα της είναι οι εξής :

■ Όλα ξεκινούν από την «κοινότητα» των δυνητικών πελατών που θέλει η επιχείρηση 
να δημιουργήσει. Η σχεδίαση πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί η 
επιχείρηση να ξέρει ποιες σελίδες προτιμούν οι καταναλωτές και ποιες όχι, που και 
σε 7ΐοιο βαθμό θα μπορούν οι καταναλωτές να συμμετέχουν στη διαμόρφωση μιας 
κοινότητας.

■ Θα πρέπει να υπάρχει μία πολιτική εμπιστοσύνης η οποία θα αποτελεί τον πυρήνα 
του ψηφιακού «καταστήματος». Με ποιον τρόπο θα διαχειρίζεται η επιχείρηση 
πληροφορίες για τους 7ΐελάτες της και πως θα «χτίσευ> αλλά και θα κρατήσει την 
εμ7ηστοσύνη τους,

■ Τέλος είναι καλό να αποφεύγεται ο περίπλοκος σχεδιασμός και οι σελίδες οι 
φορτωμένες με πολλά γραφικά, επειδή τουλάχιστον προς το παρόν οι ταχύτητες 
πρόσβασης των καταναλωτών στο δίκτυο είναι αρκετά χαμηλές.
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1.5.3. Ψηφιακή Σύγκλιση Τεχνολογιών

Η ψηφιακή τεχνολογία πλέον επιτρέπει τη μετατροπή χαρακτήρων, ήχων, εικόνων και 
κινούμενης εικόνας σε μια σειρά από bit, των οποίων ο συνδυασμός, η αποθήκευση, η 
επεξεργασία, και η μετάδοση γίνεται αποδοτικά και εύκολα χωρίς να υποβαθμίζεται η 
ποιότητά τους. Κατά συνέπεια το HE και η επανάσταση των πολυμέσων ωθούν 
ολόκληρους κλάδους (π.χ. επικοινωνίες, εκδόσεις, διασκέδαση, πληροφορική) με 
παραδοσιακά διαφορετική ιστορία και κουλτούρα, στη σύναψη στενών σχέσεων και 
στον ανταγωνισμό.

Η τεχνολογική σύγκριση έχει δύο διαστάσεις :

■ Τη “σύγκλιση περιεχομένου”, που καθιστά δυνατή την έκδοση περίπλοκων 
πληροφοριών και τη δημιουργία browsing εργαλείων όπως το Navigator της 
Netscape Corp., καθώς και τη δημιουργία της δικτυακής υποδομής χάρη στην οποία 
γίνεται η διαχείριση και ο συντονισμός των επιχειρηματικών διαδικασιών.

■ Τη “σύγκλιση των μέσων μετάδοσης”, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση σε δίκτυα, 
τη δημιουργία νέων καναλιών διανομής για νέα και παλιά προϊόντα. Νέες 
τεχνολογίες όπως το ΑΤΜ (Ασύγχρονος Τρόπος Μετάδοσης δεδομένων), 
καλωδιακά modems, οπτικά / ομοαξονικά υβριδικά συστήματα και ADSL 
αποτελούν εργαλεία πραγματοποίησης της σύγκλισης αυτής.

Σύμφωνα με την America Online, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών Internet, η εξέλιξη των νέων μέσων προγραμματισμού ιστορικά χωρίζεται 
σε 4 περιόδους των οποίων τα κύρια χαρακτηριστικά αναφέρονται στη συνέχεια :

1. 1985+ : Εποχή του Σιδήρου

■ κείμενο
■ χαμηλές ταχύτητες
■ μικρό κοινό
■ 1994+ : Εποχή του Χαλκού
■ κείμενο και εικόνες
■ υψηλότερες ταχύτητες
■ πολλά μικρά “ακροατήρια ”

2. 1996+ : Εποχή του Αργύρου

■ πολυμέσα
■ ακόμη πιο μεγάλες ταχύτητες
■ κρίσιμη μάζα "ακροατηρίου ”

3. 1999+ : Εποχή του Χρυσού

■ fitll-motion video
■ η ταχύτητα δεν αποτελεί πλέον θέμα συζήτησης
■ ευρεία αποδοχή των αντίστοιχων μέσων (π.χ. περισσότεροι καταναλωτές 

χρησιμοποιούν το computer τους από ότι την TV).
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Στο Σχήμα 1.6. παρουσιάζεται ένας «χάρτης» HE ο οποίος απεικονίζει τον τρόπο με 
τον οποίο επικοινωνούν και συναλλάσσονται μεταξύ τους οι επιχειρήσεις και οι 
καταναλωτές.

'
Συναλλαγές Επιχείρησης-προς-Πελάτη

.· ■

Συναλλαγές Επιχείρησης-προς-Επιχείρηση
% ......... · '

Αγοραστές 1 Ιωλητές Κατασκευαστές I Ιρομηθευτές

Internet Commerce EDI / Internet Commerce

Credit curd. 
Debit c;ird 
& check 
Processing

; Electronic 
! Funds 

Transfer

Προμηθευτές 
α’ υλών

Ροή Πληρωμών

y ^ Ροή εγγράφων /
V, y πληροφοριών

Σχήμα 1.6. Χάρτης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

1.6. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τη δομή του κλάδου 
του HE για να μπορέσουν να αναπτύξουν επιχειρηματικές στρατηγικές υιοθέτησης του 
HE.
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[α] Το κατώτερο επίπεδο του πλαισίου του Σχήματος 1.7. απαρτίζεται από τους 
“παροχείς μέσων μετάδοσης πληροφορίας”, δηλαδή :

♦ τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών που παρέχουν τις τηλεφωνικές γραμμές

♦ τα συστήματα καλωδιακής τηλεόρασης, που παρέχουν ομοαξονικά καλώδια και 
δίκτυα απευθείας δορυφορικής μετάδοσης

♦ τις εταιρείες ασύρματων επικοινωνιών που παρέχουν δίκτυα κινητών και 
δορυφορικών επικοινωνιών

♦ τα δίκτυα Η/Υ που περιλαμβάνουν ιδιωτικά δίκτυα όπως είναι το CompuServe ή το 
AmericaOnline, και δημόσια όπως είναι το Internet

♦ παροχείς εργαλείων H/W S/W που παρέχουν το διάμεσο (Interface) ανάμεσα σε 
διάφορες δικτυακές επιλογές και στον τελικό εξοπλισμό του πελάτη (CPE : 
Customer Premises Equipment- ένας γενικός όρος για το δικιυακό εξοπλισμό που 
ανήκει στον πελάτη όπως π.χ. hubs, routers, ψηφιακούς διακόπτες, κάρτες 
δικτύου...).

‘ Δικτυακη υποδομή · 
(Τηλεπικοινωνιακή, Καλωδιακή TV,

Δημόσια
Πολιτική

Νομικά
Θέματα

Θέματα
Ιδιωτικού

>Εγαρμογές HE .
Διαχείριση αλυσίδας προμηθευτών. Video On Demand,

Remote Banking, Online MKT, αγορές από το σπίτι... ^

όμη γίά''πάςφηη'κοινώνύ ::
(ασφάλεια, απόδειξη γνησιότητας, 

ηλεκτρονικές πληρωμές, κατάλογοι)

Υποδομή για μετάδοση και Διάχυση Πληροφορίας 
^ (EDI, e-n^, Hyper Text trasfer Protocol)

Ιεριεχό^οΤ^^εσώνκαΠί^^ομητΐα
Εκδόσεις στο Δίκτυο

Τεχνικά
Πρότυπα
για
Κείμενα,
Ασφάλεια,
και
Πρωτό
κολλα
Δικτύου

Σχήμα 1.7.: Γενικό Πλαίσιο HE[Κ. 1117/97/
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[β] Το δεύτερο επίπεδο του πλαισίου HE του Σχήματος 1.7. είναι το περιεχόμενο των 
πολυμέσων, η ανάπτυξη του οποίου γίνεται με HTML (Hyper Text Markup Language) 
ή Java. Η ηλεκτρονική έκδοση αυτού του περιεχομένου γίνεται σε κάποιον Web server. 
To World Wide Web παρέχει μέσα δημιουργίας της πληροφορίας αλλά και έκδοσης 
της πληροφορίας σε κάποιο κέντρο διανομής (server δικτύου).

[γ] Το τρίτο επίπεδο αναφέρεται στην μετάδοση μηνυμάτων και πληροφορίας. Το 
δίκτυο μέσω του οποίου μεταφέρονται κείμενα, εικόνες, video, φωνή και δεδομένα τα 
αντιμετωπίζει όλα σαν συνδυασμούς μονάδων και μηδενικών. Αφού λοιπόν 
δημιουργηθεί η πληροφορία και αποθηκευθεί σε κάποιον server, μεταφέρεται στο 
δίκτυο με διάφορα “οχήματα” μετάδοσης μηνυμάτων και πληροφορίας, τα οποία 
αποτελούνται από το “middleware software”, και διάφορους μεταφραστές. Το 
middleware software βρίσκεται μεταξύ των Web servers και των εφαρμογών των 
τελικών χρηστών, και αποκρύπτει τις διάφορες ιδιορρυθμίες του περιβάλλοντος. Αυτά 
τα “οχήματα” μετάδοσης μηνυμάτων παρέχουν διάφορους τρόπους μεταφοράς τόσο μη 
δομημένης πληροφορίας (παραδείγματα “οχημάτων” : fax, e-mail, Lotus-Notes) όσο 
και δομημένης (παραδείγματα “οχημάτων” : EDI, HTTP).

Η πρόκληση στην ανάπτυξη λογισμικού για τη μετάδοση μηνυμάτων είναι η 
συμβατότητά του με την ποικιλία συσκευών επικοινωνιών που υπάρχουν (PCs, wireless 
communicators, workstations), των διεπαφών (γραφικά, χαρακτήρες, εικονική 
πραγματικότητα), και των δικτύων (δορυφορικά, καλωδιακά, οπτικών ινών, χαλκού, 
ασύρματα).

[δ] Το τέταρτο επίπεδο είναι η “Υποδομή για κοινές επιχειρηματικές υπηρεσίες1'.
Σε αυτό το επίπεδο εντάσσονται θέματα υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών, 
ασφάλειας, και βεβαίωσης γνησιότητας στοιχείων πελατών, μετατροπή 
συναλλάγματος, διαχείρισης χρημάτων, οικονομικής πληροφόρησης, λογιστικής, 
καθώς επίσης και ηλεκτρονικών καταλόγων.

Τέλος στις δύο άκρες του πλαισίου εικονίζονται τα δύο υποστηρικτικά στρώματα που 
είναι η δημόσια πολιτική -που σχετίζεται με θέματα όπως παγκόσμια πρόσβαση, 
εχεμύθεια και τήρηση του απορρήτου ιδιωτικών στοιχείων καθώς και χρέωση για την 
πληροφορία- και τα τεχνικά πρότυπα τα οποία καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των 
εργαλείων έκδοσης πληροφορίας, των διεπαφών (interfaces) των χρηστών, και των 
πρωτοκόλλων μεταφοράς των δεδομένων.

1.7. ΚΥΚΛΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να χωριστεί σε τρία είδη πελατών [BTAB97J :

a) Πολυεθνικοί, αποκεντρωμένοι οργανισμοί με πολλά τμήματα, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν ένα ευρύ πεδίο λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να 
συνδέσουν τους υπαλλήλους τους, τους πελάτες τους και τους προμηθευτές τους.

b) Οργανισμοί μεσαίου μεγέθους οι οποίοι αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να 
δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα ηλεκτρονικού εμπορίου ή να 
αναβαθμίσουν το ήδη υπάρχον λόγω ανταγωνισμού ή πίεσης από τους εμπορικούς 
συνεργάτες τους.

15



ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

c) Μικρο-μεσαίοι οργανισμοί οι οποίοι υιοθετούν το ηλεκτρονικό εμπόριο λόγω 
πιέσεων από κάποιον μεγαλύτερο και πιο εξελιγμένο εμπορικό συνέταιρο

Η υιοθέτηση προϊόντων και υπηρεσιών HE από έναν τυπικό οργανισμό τείνει να είναι 
μια επαναστατική διαδικασία, τα διάφορα στάδια της οποίας απαιτούν διάφορα είδη 
λογισμικού και υπηρεσιών.

Το πρώτο στάδιο αφορά την αυτοματοποίηση ποικίλλων επιγεφηματικών εγγράφων. 
συνήθως λόγω της επιμονής των ισχυρότερων εμπορικών συνεργατών, μέσα στη 
συγκεκριμένη βιομηχανία ή κλάδο. Σε αυτό το στάδιο, τα διάφορα τμήματα του 
οργανισμού τυπικά αντικαθιστούν διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως 
τιμολόγια ή εντολές πληρωμής με ηλεκτρονικές διαδικασίες. Δομημένες φόρμες και 
βασικά στοιχεία διαδικασιών Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (EDI) αποτελούν 
τις κριτικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι υπηρεσίες σε αυτό το στάδιο.

Αυτό το στάδιο αποτελεί τυπικά την πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του χώρου του 
HE και οι συναλλασσόμενες κοινότητες είναι περιορισμένες. To Internet είναι πιθανό 
να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή στο HE μικρών επιχειρήσεων οι οποίες 
ακόμα δεν έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες που τους παρέχονται με το 
HE. Υποθέτοντας ότι τα καίρια ζητήματα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας 
ξεπερνιούντας το Internet αντιπροσωπεύει ένα ιδανικό για την εισαγωγή μικρών 
σποραδικών εμπορικών εταίρων στο χώρο του HE.

Κατά το δεύτερο στάδιο, ο οργανισμός ή αλλάξει τκ ήδη υπάργουσες διαδικασίες ή 
ενσωματώνει νέες διαδικασίες cmc επιγειρηματικέο του διαδικασίες, πάντα σε 
συνδυασμό με την επιχειρηματική στρατηγική του σημαντικότερου εμπορικού εταίρου. 
Για παράδειγμα, ο οργανισμός μπορεί να είναι ένας μεγάλος προμηθευτής ο οποίος 
πρέπει να παρέχει Just In Time (JIT) διαδικασίες διαχείρισης αποθεμάτων σε κάποιον 
κατασκευαστή, γρήγορη απόκριση σε κάποιον λιανοπωλητή, ή Efficient Consumer 
Response (ECR) σε κάποιον μπακάλη. Αυτές οι δραστηριότητες συνήθως 
εφαρμόζονται σε επιχειρηματικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο τμημάτων του οργανισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη και άλλες οντότητες όπως προμηθευτές, μεταφορικές εταιρείες, 
τράπεζες στη χρήση διαδικασιών HE. Σε αυτό ακριβώς το στάδιο οι εταιρείες απαιτούν 
ενιαία ολοκλήρωση με τις υπάρχουσες διαδικασίες και συστήματα, πλήρεις ελέγχους 
και κατανεμημένο τρόπο επικοινωνίας. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών HE 
μπορούν να αναμιχθούν στην αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών όπως 
πληρωμές, ολοκλήρωση εφαρμογών με τα υπάρχοντα συστήματα και να βοηθήσουν 
στη διεύρυνση των επιχεφηματικών κοινοτήτων.

Αυτό το στάδιο μπορεί να οδηγήσει τον οργανισμό στην ενσωμάτωση του HE στις 
βασικές επιχειρηματικές στρατηγικές. Για παράδειγμα, ο οργανισμός μπορεί να απαιτεί 
από τους προμηθευτές του να του παρέχουν JIT διαχείριση αποθεμάτων, και γρήγορη 
απόκριση ή efficient consumer response, όπως επίσης να θέλει να ενσωματώσει και να 
συμπεριλάβει όλους τους βασικότερους εμπορικούς του εταίρους στην όλη διαδικασία.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση κατά 
την προσπάθεια υιοθέτησης του HE, είναι η πρόσβαση σε πληροφορία που βρίσκεται 
στα υπάρχοντα συστήματα της επιχείρησης και η μετατροπή της σε μια τέτοια μορφή 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα σημερινά πληροφοριακά συστήματα. Μια 
τυπική εταιρεία από τις πρώτες 2000 του περιοδικού Fortune έχει 4 mainframes, 27
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συστήματα Η/Υ μεσαίας κλίμακας, 400 σταθμούς εργασίας, και 1300 δνκτυωμένα PCs, 
και 80% όλων των δεδομένων παραμένει αποθηκευμένο στις υπάρχουσες εφαρμογές.

Επενδύσεις σε εφαρμογές κατανεμημένου client/server κερδίζουν συνεχώς έδαφος 
οδηγώντας στην ενοποιημένη λειτουργία παλιών και νέων συστημάτων. Μερικά 
επίκαιρα θέματα είναι η ολοκλήρωση εφαρμογών κατά έναν ενιαίο τρόπο, η 
αυτοματοποίηση, η ασφάλεια και η ελεγξιμότητα, η αξιοπιστία, η αποδοτικότητα και η 
αποτελεσματικότητα, η διακίνηση δεδομένων και η υποστήριξη ποικίλλων 
πρωτοκόλλων. Οι παροχείς HE προσφέρουν λύσεις σε εταιρείες με ετερογενή 
περιβάλλοντα πληροφορικών συστημάτων.

Ένα τρίτο στάδιο αφορά εταιρείες με παγκόσμια παρουσία και υποδομή οι οποίες 
θέλουν να έχουν αμεσότερη πρόσβαση στις δικές τους θυγατρικές εταιρείες καθώς και 
στους εμπορικούς τους εταίρους ανά τον κόσμο. Αυτό απαιτεί την δυνατότητα ύπαρξης 
προτύπων ευοείας αποόογής και την πιστοποίηση τόσο σε επίπεδο κρατών όσο και σε 
επίπεδο βιομηχανικών κλάδων.

Το τελευταίο στάδιο στην εξέλιξη της υιοθέτησης του HE είναι η Διαγείριση 
Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Management), όπου η επιχείρηση 
ενσωματώνει όλες τις ανάγκες της για συναλλαγές, πληρωμές και Ηλεκτρονική 
Ανταλλαγή Δεδομένων σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση, παρέχεται η 
δυνατότητα στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών δικτύου να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου 
τον έλεγχο ολόκληρης της διαδικασίας HE της εταιρείας.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα βρίσκονται ακόμα στα δύο αρχικά στάδια του 
κύκλου υιοθέτησης του HE. Σήμερα δίδεται μια τεράστια ευκαιρία στις επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών να αυξήσουν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους 
πελάτες τους.

Ο βαθμός ανάμειξης μιας επιχείρησης στο HE διακρίνεται σε διάφορα επίπεδα τα 
οποία παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.8. Είναι προφανές ότι το HE γίνεται πιο περίπλοκο 
στο διεθνές επίπεδο από ότι στο εθνικό λόγω παραγόντων όπως φορολογία, νομικό 
πλαίσιο συμβολαίων, πληρωμές τελών, διαφορετικές τραπεζικές πρακτικές.
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►

"standard", simple, 
many instances

custom, complex, 
few instances

Σχήμα 1.8. Επίπεδα HE [ISP098J

1.8. «ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ» TO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ / STATISTICS

Αν και ο βαθμός διείσδυσης του HE στις παγκόσμιες αγορές αυξάνεται συνεχώς, 
ωστόσο πολλά είναι τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ποσοτικοποίηση αυτού που 
σήμερα ονομάζουμε HE. Η συλλογή και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά 
με το HE γίνεται ακόμη δυσκολότερη λόγω ύπαρξης “ποιοτικών” κριτηρίων (π.χ. 
άνεση, ποικιλία, ευκολία πρόσβασης στην πληροφορία) και λόγω άσκησης από τις 
περισσότερες επιχειρήσεις και του παραδοσιακού τρόπου διεξαγωγής εμπορίου με 
αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολος ο καθορισμός των συστατικών στοιχείων του HE με 
σαφήνεια. Ένας παράγοντας είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με το HE είναι σχετικά πολύ νέες και κατά συνέπεια δεν έχουν ακόμα 
κέρδη ή αρνούνται να δώσουν στοιχεία μη-αποπληθωρισμένα για να μπορέσουν να 
κάνουν ελκυστική τη μετοχή τους. [OECD97]

Η προστιθέμενη αξία προϊόντων στο HE συχνά δεν αντανακλάται στην τιμή, καθώς η 
τιμή ενός προϊόντος που διακινείται ηλεκτρονικά συχνά δεν διαφέρει από την τιμή που 
έχει το προϊόν όταν πωλείται με τον παραδοσιακό τρόπο. (Bailey 1997 & Chait and 
Glass 1997).

Ο όγκος εμπορικών συναλλαγών Επιχείρησης-προς-Επιχείρηση μέσω HE είναι κατά 
πολύ μεγαλύτερος από τον όγκο συναλλαγών Επιχείρηση-προς-Καταναλωτή.

Ενδεικτικά παρακάτω δίδονται μερικά στοιχεία που αφορούν εταιρείες πληροφορικής :

♦ General Electric (GE) : Ο αριθμός των Επιχείρηση-προς-Επιχείρη ση Συναλλαγών 
HE το 1996 ξεπέρασε τον αριθμό όλων των μεμονωμένων δραστηριοτήτων 
Επιχείρηση-προς-Καταναλωτή.

♦ NEC (ηγέτης στην αγορά ηλεκτρονικών της Ιαπωνίας) : θα ξεκινήσει να 
χρησιμοποιεί το Internet για το 90% των δραστηριοτήτων για προμήθειες [FT- 97]
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♦ CISCO (κατέχει τα 2/3 της αγοράς σε routers δικτύου): είχαν έσοδα 2$ δις το 1997 
από τη σελίδα τους στο Δίκτυο, ενώ παράλληλα μειώνουν τα κόστη υποστήριξης 
κατά 500$ εκατ. το χρόνο.

♦ DELL (κατασκευαστής Η/Υ) : πουλάει καθημερινά μέσω HE προϊόντα αξίας 
περισσότερο από 1$ εκατ.

♦ Hewlett Packard (HP) 65% των αιτήσεων για τεχνική υποστήριξη 
διεκπεραιώνεται πλέον ηλεκτρονικά.

Τα προϊόντα της κατηγορίας Επιχείρησης-προς-Καταναλωτή διακρίνονται στα υλικά 
(τρόφιμα / ποτά, είδη ρουχισμού, βιβλία, λουλούδια, CDs, σπίτια, αυτοκίνητα) και στα 
άυλα. Προφανώς άνθηση στο HE παρουσιάζουν αυτά που δεν έχουν φυσική υπόσταση, 
δηλ. τα άυλα, καθώς είναι πολύ ευκολότερη η “μεταφορά” τους με ηλεκτρονικό τρόπο.

Στην κατηγορία των άυλων προϊόντων κυρίαρχη δραστηριότητα είναι η διασκέδαση 
(μουσική [2%], τυχερά παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια βίαιης φύσης και η 
διασκέδαση ενηλίκων [10%]), ενώ άλλες δραστηριότητες -εκτός από τη διασκέδαση- 
είναι τα ψηφιακά προϊόντα λογισμικού, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, και τα χρηματο
οικονομικά (σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Ernst & Young από 130 εταιρείες 
παροχής χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών από 17 χώρες, το 13% χρησιμοποιούν το 
Δίκτυο για συναλλαγές, ποσοστό που θα ανέλθει στο 60% το 1999 σύμφωνα με 
προβλέψεις).

Πέρα από τις ευκολίες “παράδοσης” και το λιγοστό χρόνο που απαιτείται για αυτήν 
όσον αφορά στα παραπάνω προϊόντα, αξίζει να αναφερθούν και μερικά από τα 
μειονεκτήματα ή τα προβλήματα που μπορεί να προκόψουν. Τι συμβαίνει λοιπόν στην 
περίπτωση που ένας ιός στο λογισμικό καταστρέψει τον Η/Υ του χρήστη; Υπάρχει 
δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος και επιστροφής χρημάτων αν διαπιστωθεί ότι 
αυτό έχει ελαττώματα, τι στιγμή που είναι εύκολο ο πελάτης να κάνει μια κόπια του, Τι 
γίνεται όσον αφορά την καταβολή φόρου και την εφαρμογή του νόμου όταν το 
“μαγαζί'” απστελείται από modems, routers, servers τοποθετημένους σε πολλαπλές 
θέσεις ίσως και χώρες;

Σύμφωνα με τον Nikolas Negreponte στο βιβλίο του “Being Digital” εκτός από το 
διαχωρισμό των εμπορικών συναλλαγών σε Επιχείρηση-προς-Επιχείρηση και Πελάτης- 
προς Επιχείρηση, υπάρχει και η ανάγκη για το διαχωρισμό των διαδικασιών σε αυτές 
που αφορούν ψηφιακά προϊόντα και σε αυτές χωρίς. Έτσι μιλάμε για ΕΜΜΕΣΟ HE 
όταν τα αγαθά μεταφέρονται με φυσικό τρόπο στον πελάτη μέσω την παραδοσιακών 
καναλιών διανομής (π.χ. ταχυδρομικές υπηρεσίες ή courrier) και για ΑΜΕΣΟ HE όταν 
τα αγαθά διακρινούνται ηλεκτρονικά καθώς δεν έχουν φυσική υπόσταση. [EBUS97]

Προς το παρόν το HE παραμένει σε χαμηλά επίπεδα αλλά παρουσιάζει υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης (περισσότερο από 200% ετησίως) και βρίσκεται σε εμβρυακή 
μορφή σε σχέση με το εμπόριο από ταχυδρομικούς καταλόγους, τις συναλλαγές με 
πιστωτικές κάρτες και το παραδοσιακό τρόπο διεξαγωγής εμπορίου.

Η δομή της αγοράς του HE μπορεί να χωριστεί στα παρακάτω τμήματα :

♦ Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. -Internet Service Providers ή ISPs). Οι τιμές 
παροχής αυτών των υπηρεσιών παρουσιάζουν πτωτική τάση η οποία όμως 
αντισταθμίζεται από την αυξημένη δυναμικότητα ζήτησης.
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♦ Εταιρείες παροχής υλικού - H/W (π.χ. Η/Ύ, routers, servers). Αυτός είναι και ο 
κλάδος με τις υψηλότερες πωλήσεις (περίπου 10$-30$ δις). Μεγάλος είναι ο 
αριθμός των ετιαρειών αυτού του τμήματος. Ενδεικτικά ιστορικά στοιχεία αλλά και 
προβλέψεις μ'χρι το έτος 2001 για το αντίστοιχο τμήμα στις ΗΠΑ παρουσιάζονται 
στο Σχήμα 1.9.

♦ Εταιρείες παροχής λογισμικού που θα “τρέχει” στο παραπάνω υλικό, καθώς και 
λογισμικού για εφαρμογές HE (π.χ. πακέτα λογισμικού που επιτρέπουν το 
“στήσιμο” ενός on-line καταστήματος).

♦ Εταιρείες παροχής enabling services (διαγνωστικά δικτύου, διαφημισπκά πακέτα 
για το Δίκτυο, ηλεκτρονικές πληρωμές, authentication / certification services).

Historical and Projected Hub and Trading Partners, 1996-2001

—Hub Vendors —·— Trading Partners

Source: International Data Corporation, 1997

Σχήμα 1.9.Δεδομένα και προβλέψεις για τον αριθμό των 
εταιρειών παροχής Hubs και των εμπορικόν τους 

εταίρων [ΒΤΛΒ97]

Προς το παρόν ανθεί ο τομέας παροχής προϊόντων υποδομής, αλλά αναμένεται ότι ο 
τομέας ζήτησης (buy and sell) θα παρουσιάσει ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον.
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Πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως περισσότεροι από το 50% των χρηστών του Internet 
έχουν χρησιμοποιήσει το Internet για αγορές, αλλά στην πραγματικότητα μόνο 15% 
από αυτούς αγόρασε κάτι. (Commerce Net 1997). Μέχρι το 1999 το 39% των US 
retailers σχεδιάζουν να πωλούν τα προϊόντα τους on-line.

Σύμφωνα με στοιχεία του Global Internet Project (GUP) το 1997, ο αριθμός των 
εμπορικών σελίδων στο Διαδίκτυο οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λιγότερο από 
ένα έτος, ήταν 250.000 [GIP-97], Όλες αυτές οι εταιρείες που υφίστανται μόνο στο 
Διαδίκτυο είναι στην πλειοψηφία τους μικρές. Ακόμη και το Amazon.com έχει μόνο 
151 υπαλλήλους (SEC, 1997).

Γενικά ο αριθμός των χρηστών του Internet διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που 
ορίζεται η φράση «χρήση του Internet». Μερικοί από τους παράγονες βάση των οποίων 
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι χρήστες του Internet είναι οι παρακάτω :

Είδος εφαρμογών (π.χ. ανοιχτές, μεγάλες, μικρές)
Πόσο πρόσφατη είναι η σύνδεση στο Διαδίκτυο (ένας χρόνος, 3 μήνες, τελευταία 
εβδομάδα)

- Όρια ηλικίας (μικρότεροι από 18 ετών, κλπ.).

Οι σημερινοί χρήστες του Internet υπολογίζονται σε τουλάχιστον 47 εκατομμύρια απ’ 
τους οποίους τα 3 εκατ. βρίσκονται στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία του IDC $3 δις. 
1C συνέβησαν το 1996 ενώ ο αριθμός των χρηστών του Web το 2000 προβλέπεται να 
ανέρθει στα 163 εκατομμύρια.

‘Ένα σημαντικό σχόλιο αναφορικά με όλες τις στατιστικές έρευνες που γίνονται 
σχετικά με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και τη χρήση του Internet είναι το 
ότι όλες αυτές οι έρευνες παρουσιάζουν μεταξύ τους αποκλίσεις, συχνά σημαντικές. 
Παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος τους, θα πρέπει κανείς να γνωρίζει 
πως μόνο γενικές μελλοντικές τάσεις μπορούν να περιγράψουν. Επίσης η εικόνα που 
αποκομίζει κανείς για τις τρέχουσες εξελίξεις είναι πιο ολοκληρωμένη αν προκύπτει 
από στοιχεία που προέρχονται από παρόμοιες στατιστικές μελέτες τις οποίες έχουν 
διεκπεραιώσει διαφορετικές εταιρείες ή φορείς. [GUPT98]

Όσον αφορά την Ευρώπη, ο ρυθμός ανάπτυξης του Internet είναι 60%, περισσότερο 
από 2 εκατ. άνθρωποι χρησιμοποιούν την τηλε-εργασία για ένα τμήμα της εβδομάδας, 
ενώ τα αγαθά και οι υπηρεσίες που διακινήθηκαν μέσω HE το 1996 ήταν αξίας 4 δις 
ECU, ποσό που αναμένεται να ανέρθει στα 200 δις ECU το έτος 2000.

Συγκρίνοντας κανείς την Ευρώπη με τις ΗΠΑ, θα παρατηρήσει πως υπάρχει μεγάλη 
υστέρηση από την πλευρά της Ευρώπης, καθώς αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ αποτελούν τον 
μεγαλύτερο εξαγωγέα αγαθών που πωλούνται μέσω Internet. Με βάση στοιχεία από τη 
λευκή βίβλο (http://l95,40,125,18/ecwp/index.html/) που εξέδωσε πρόσφατα το EMRG 
(Interactive Media Retail Group) το 85% των παγκοσμίων εσόδων από αγορές μέσω 
του Internet το 1997 ανήκε στις ΗΠΑ.

Λόγοι στους οποίους οφείλεται η αργή υιοθέτηση του HE από τους Ευρωπαίους είναι 
το υψηλό κόστος για εγκατάσταση νέου hardware, τα υψηλά τηλεπικοινωνιακά κόστη, 
το ότι οι πελατειακή βάση των χρηστών του Internet στην Ευρώπη είναι πολύ
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μικρότερη από αυτή των ΗΠΑ, φόβοι για ασφάλεια, προβλήματα λόγω των 
διαφορετικών γλωσσών και νομισμάτων. [ESSI98]

Βέβαια στην Ευρώπη τυχόν προβλήματα που δημιουργεί η ύπαρξη διαφορετικών 
νομισμάτων θα διευθετηθούν με την έλευση του Ευρώ, ενώ η διασυνοριακή διαφάνεια 
τιμών (που θα είναι επακόλουθο της υιοθέτησης του Ευρώ) θα δώσει ακόμη 
μεγαλύτερη ώθηση στη χρήση του HE.

Αν και η διείσδυση των Η/Υ στα ευρωπαϊκά σπίτια αυξάνεται συνεχώς, ωστόσο 
παραμένει φανερά μικρότερη από αυτή στις ΗΠΑ, όπου υπάρχουν Η/Υ στο 50% 
περίπου των σπιτιών σε αντίθεση με το 23% των Ευρωπαϊκών χωρών (στην Ελλάδα το 
αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 10%). Αιτία του γεγονότος αυτού είναι το υψηλό 
κόστος των Η/Υ στην Ευρώπη και η μικρότερη δυναμικότητα τους από άποψη 
εφαρμογών για λόγους τηλεπικονωνιακής πραγματιότητας. Το κόστος των 
τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη είναι υψηλότερο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες λιγότερες, 
η υποδομή του Internet περιορισμένη, ενώ η ποικιλία των γλωσσών δεν επιτρέπει να 
υπάρξει η κρίσιμη μάζα ώστε να επιτευχθεί μία ραγδαία αύξηση των συνδρομητών του. 
Έτσι στην Ευρώπη οι μισοί μόνο οικιακοί Η/Υ έχουν modem σε σχέση με το 100% των 
αντίστοιχων στις ΗΠΑ. Ο Η/Υ στο ευρωπαϊκό σπίτι χρησιμοποιείται κυρίως αυτόνομα 
για παιχνίδι, γράψιμο και άλλες αυτόνομες εργασίες, ενώ για τον Αμερικάνο πολίτη 
αποτελεί μέσο επικοινωνίας, αναζήτησης στο Inemet, ηλεκτρονικού εμπορίου, 
κοινωνικών σχέσεων. [ΚΟΠΕ98]

1.9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ :
Ο ΡΟΛΟΣ TOY EDI

To EDI (Electronic Data Interchange) ή Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (ΗΑΔ) 
είναι ένα επιχειρηματικό εργαλείο το οποίο υπάρχει ήδη εδώ και 30 χρόνια, έχει γίνει 
εργαλείο χρήσης από το 95% των 1000 καλύτερων εταιρειών του καταλόγου του 
περιοδικού Fortune, και διεισδύει και σε μικρότερες εταιρείες με γρήγορους ρυθμούς 
καθώς το κόστος του λογισμικού μειώνεται. Η εξέλιξη του Internet ως ένα μέσο για HE 
Επιχείρησης-προς-Επιχείρηση αναμένεται να οδηγήσει πολλές Μικρο-Μεσαίες- 
Επιχειρήσεις (ΜΜΕς) στην υιοθέτηση του EDI, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
άλλων μέσων HE. Προς το παρόν μόνο ένα μικρό ποσοστό ΜΜΕ χρησιμοποιούν το 
EDI. [ΒΤΑΒ977

Η μελλοντική ανάπτυξη του EDI θα καθοριστεί κατά πάσα πιθανότητα από τους 
παρακάτω παράγοντες:

♦ Αυξημένος όγκος εμπορικών συναλλαγών και παροχής υπηρεσιών στους 
υπάρχοντες πελάτες.

♦ Περαιτέρω διείσδυση στην αγορά των μικρότερων εμπορικών εταίρων.

♦ Συνεχής και αυξανόμενη απαίτηση των μεγάλων εταιρειών για υιοθέτηση του EDI 
από τους μικρότερους εμπορικούς εταίρους τους.

♦ Επέκταση σε διεθνείς αγορές και σε πρόσθετους κάθετους βιομηχανικούς κλάδους.

♦ Προσφορά επιπλέον υπηρεσιών σε εταιρείες που έχουν ήδη υιοθετήσει το EDI.
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Προς το παρόν, οι μεγάλες εταιρείες τυπικά αποφασίζουν να εισχωρήσουν στο χώρο 
του HE για έναν ή περισσότερους στρατηγικούς, λειτουργικούς και ευκαιριακούς 
λόγους. Για παράδειγμα, για το πολυκατάστημα Dillard’s,TO οποίο είναι ένας μεγάλος 
λιανοπωλητής στις Δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, το κόστος διεκπεραίωσης μιας εντολής 
αγοράς με τον παραδοσιακό τρόπο ανέρχεται σε $50, ενώ το αντίστοιχο κόστος της 
ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης είναι μόνο $20. Αυτή η διαφορά γίνεται ιδιαίτερα 
σημαντική αν λάβουμε υπόψιν μας ότι το Dillard’s στέλνει 1 εκατ. εντολές αγοράς 
προς διεκπεραίωση το χρόνο, με αποτέλεσμα η μείωση του αντίστοιχου κόστους σε 
περίπτωση πλήρους εφαρμογής του “ηλεκτρονικού” τρόπου να ανέρχεται σε $30 εκατ. 
το χρόνο!

Στο Σχήμα 1.10 παρουσιάζονται τα κέρδη Αμερικανικών εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών EDI σε όλο τον κόσμο, μέχρι το 1997 και οι αντίστοιχες προβλέψεις μέχρι 
το έτος 2001 από την LDC. Τα μεγέθη αυτά είναι ανάλογα της εξέλιξης του EDI 
στοπαγκόσμιο ηλεκτρονικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Worldwide EDI Services Revenues of U.S.-Based Providers, 1996-2001

Source: International Data Corporation, 1997

Σχήμα 1.10. Κέρδη εταιριών παροχής EDI υπηρεσιόιν 
fRTAR97/
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1.9.1. Ορισμός EDI

To Electronic Data Interchange - EDI (Ηλεκτρονική Ανταλλαγή / Μεταβίβαση 
Δεδομένων - ΗΑΔ, ΗΜΔ) είναι η μεταβίβαση συμφωνημένων μηνυμάτων, δομημένων 
με βάση συγκεκριμένα πρότυπα (UN/EDEFACT, EANCOM : υποσύνολο του 
EDIFACT που επιτρέπει την αναφορά σε bar codes προϊόντων και υπηρεσιών) μεταξύ 
των συστημάτων πληροφορικής συναλασσόμενων εμπορικών εταίρων. Η μεταβίβαση 
αυτή πραγματοποιείται μέσω δημοσίων ή ιδιωτικών δικτύων τηλεπικοινωνιών. 
[ANKOJ

Αν ορίζαμε το HE σαν την διεξαγωγή εμπορικών πράξεων χωρίς χαρτί, το EDI θα 
έπρεπε να θεωρηθεί ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του. [THIS97] Επίσης ένας 
ακόμη τρόπος ορισμού του EDI είναι ως «ενδο-διαδικασία επικοινωνίας 
επιχειρηματικής πληροφορίας σε μια τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή».

Σημαντικό βάρος πρέπει να δοθεί σε επιχειρηματικές διαδικασίες, γιατί βελτιώνοντας 
αυτές το EDI θα μπορέσει να παίξει σημαντικό ρόλο στην αυριανή “Κοινωνία των 
Πληροφοριών”.

Αν και φαίνεται πως το HE τείνει να εστιάσει στους καταναλωτές και την ικανοποίηση 
των αναγκών τους, δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει πως για την πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων και κυρίως των ΜΜΕ μεγαλύτερη πηγή εσόδων αποτελεί η παροχή 
υπηρεσιών και προϊόντων τους σε άλλες επιχειρήσεις.

To EDI επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συντονίζουν τις εσωτερικές τους εφαρμογές με 
τέτοιο τρόπο ώστε η πληροφορία να ρέει μεταξύ τους εικονικά χωρίς καμία ανθρώπινη 
παρέμβαση. Έτσι καθιστάται δυνατή η αύξηση του όγκου και της συχνότητας 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην προώθηση 
JIT συστημάτων και αποφάσεων που στηρίζονται σε καλύτερη πληροφόρηση.

Η δομημένη σύμφωνα με καθορισμένους συντακτικούς κανόνες και σειρά 
προτεραιότητας, μορφή του μεταβιβαζόμενου μηνύματος είναι αυτή που του επιτρέπει 
την αναγνώρισή του ως αποδεκτού από την εφαρμογή του παραλήπτη και ικανού να 
ενσωματώσει τις πληροφορίες που μεταφέρει στα αρχεία αυτής της εφαρμογής για 
περαιτέρω επεξεργασία. [COMP94]

To EDI δρα ανεξάρτητα από υπολογιστικά συστήματα και εφαρμογές.

1.9.2. Η Διαδικασία του EDI

Στην διαδικασία του EDI εμπλέκονται 5 βήματα :

1. εξαγωγή δεδομένων από ένα σύστημα Η/Υ
2. μετάφραση των δεδομένων σε μία μορφή και φόρμα κατάλληλη για μετάδοση
3. μετάδοση του μηνύματος
4. μετάφραση / ερμηνεία του λαμβανόμενου μηνύματος από τον “παραλήπτη”
5. μεταφορά των δεδομένων στην εφαρμογή του συστήματος Η/Υ του 

“παραλήπτη”
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Η παραπάνω διαδικασία περιγράφεχαι στο παρακάτω Σχήμα 1.11. :

EDI Solution

Purchase
Order
(P.O.)

'Retailer I

P.O.

Retailer i

Retailer

Translation and 
communications 

software

P.O. 

Retailer j

J
Gateway to 

alternate hub or 
service

Λ. ,JmUmfntultij

ίΧΠίΓπττιαι
!!.

1 ί
11IIu··

TCPIP
X.400
X.25
SNA

Third-Party Nerwork Service 
Center

(electronic mailbox)

Vendor

Documents Documents Document transmitted through Documents translated
prepared in translated into network service provider: from standard GDI

supplier's internal standard EDI clearing, special services and format into producer's j
format format gateways available internal format

Source: BTAlex. Brown Incorporated

Document presented 
to producer or 
mapped into order 
entry systems

Σχήμα l.l I. Βήματα Διαδικασίας EDI [BTAB97]

Σε μία “end-to end” EDI συναλλαγή, ο “αποστολέας” παράγει, με τον Η/Υ τα 
επιχειρηματικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση μιας ομάδας 
εγγράφων. Τύποι τέτοιων εγγράφων μπορεί να είναι αναφορές, εντολές αγοράς, 
τιμολόγια, φορτωτικές, εμβάσματα, και άλλα σχετικά έγγραφα και μηνύματα. Ένα 
πρόγραμμα που μεταφράζει το λογισμικό στο σύστημα Η/Υ του “αποστολέα” 
μετατρέπει όλα τα δεδομένα των εγγράφων σε μια προτυποποιημένη EDI μορφή. Αυτή 
η πληροφορία μεταφέρεται ηλεκτρονικά κατ’ ευθείαν στο σύστημα Η/Υ του 
“παραλήπτη” ή σε ένα κεντρικό υπολογιστικό σύστημα ενός παροχέα υπηρεσιών 
δικτύου. Οι παροχείς υπηρεσιών δικτύου παραλαμβάνουν έγγραφα για περαιτέρω 
μεταφορά αυτών στον “παραλήπτη” εταίρο, συνδέουν πολλούς τύπους Η/Υ με 
διαφορετικό υλικό (H/W) και διαφορετικές συσκευές επικοινωνίας, μετατρέπουν 
πολλαπλά σετ πράξεων συναλλαγών από ένα βιομηχανικό πρότυπο σε κάποιο άλλο, 
και διασφαλίζουν την ασφάλεια μειώνοντας την πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης σε κρίσιμη επιχειρηματική πληροφορία. Τελικά, ένα λογισμικό 
μεταφραστικό πρόγραμμα στο υπολογιστικό σύστημα του “παραλήπτη” μετατρέπει το
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έγγραφο της εμπορικής συναλλαγής από την προτυποποιημένη EDI μορφή στην 
απαιτούμενη από τον “παραλήπτη” μορφοποίηση.

1.9.3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του EDI

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του EDI είναι [ANKOJ :

Μείωση
αποθέματος

&
Τάση ,τρυς_|1Τ 
εξυπη-οέιηση

Σχήμα 1.12. Πλεονεκτπ'/ματα από το EDI για τους 
πελάτες, πμ> επιχείρησ?] και τους προμηθευτές

♦ Ακρίβεια : καθώς τα στοχεία προέρχονται από τα μηχανογραφικά αρχεία, οι 
εγγραφές είναι ακριβείς και αποφεύγονται λάθη εισαγωγής δεδομένων με το χέρι.

♦ Ταχύτητα : δεν γίνεται επανεισαγωγή δεδομένων με το χέρι, κάτι που καθιστά το 
EDI γρηγορότερο από το ταχυδρομείο (ηλεκτρονική μετάδοση εντός λεπτών ή 
ωρών).

♦ Οικονομία : εξοικονόμηση εξόδων αποστολής, κόστους εισαγωγής δεδομένων, και 
αντιγραφής αρχειοθέτησης.

♦ Χρηματο-οικονομικά οφέλη μείωση αποθεμάτων, χώρου αποθήκευσης, 
δυνατότητα εφαρμογής συστήματος JIT με συνέπεια περαιτέρω απελευθέρωση 
κεφαλαίου.

♦ Ικανοποίηση πελατών : μείωση καθυστερήσεων, βελτιωμένες υπηρεσίες. Για 
παράδειγμα, στον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα υπηρεσίες εφαρμογής του EDI 
είναι τα τιμολόγια, οι παραγγελίες, ο έλεγχος των αποθεμάτων, οι προβλέψεις 
πωλήσεων, στατιστικά στοιχεία πωλήσεων, ποιοτικά στοιχεία προϊόντος, κ.α.. Η 
παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τον πελάτη βελτιώνει αντίστοιχα την 
ανταγωνιστική θέση των προμηθευτών και κατασκευαστών.

♦ Έγκαιρος προγραμματισμός υπηρεσιών.

♦ Έγκαιρη εκκαθάριση πληρωμών λόγω αναλυτικής τιμολόγησης και ορθών 
τιμολογίων.

♦ Γλωσσική ανεξαρτησία λόγω χρήσής διεθνών προτύπων μηνυμάτων και κωδικών.

♦ Μείωση διοικητικού φόρτου εργασίαςκατά τη συλλογή των δεδομένων, καλύτερος 
καταμερισμός δεδομένων και κατά συνέπεια ορθότερη λήψη αποφάσεων.
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♦ Βελτιωμένος έλεγχος της διακίνησης των αγαθών από τον προμηθευτή, κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς και κατά την παραλαβή.

♦ Μείωση του κεφαλαίου το οποίο συνδέεται με το απόθεμα, ταχύτερη εναλλαγή του 
αποθέματος και η κατάργηση του απαρχαιωμένου αποθέματος. Για παράδειγμα, 
μείωση αποθεμάτων επιτεύχθηκε από τα TESCO Super Stores στην Αγγλία, και 
από το εργοστάσιο της Levis Strauss στην Ισπανία, το οποίο δέχεται μέσω EDI 
παραγγελίες από 130 καταστήματα πελατών και τις εξυπηρετεί μέσα σε δύο 
εβδομάδες (έναντι των 25 εβδομάδων που θα χρειαζόταν χωρίς EDI).

Μερικά από τα μειονεκτήματα υιοθέτησης του EDI ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι τα 
εξής [COMP94J:

♦ Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων καθιστά το κόστος εγκατάστασης του υψηλό.

♦ Η χαμηλή ποιότητα των υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών γραμμών και η απουσία 
αναγνωρισμένου VAN (Value Added Network).

♦ Η έλλειψη ελληνικής νομοθεσίας η οποία βασίζεται στη διακίνηση εγγράφων 
(paper-oriented).

Σημαντικό βήμα για την προώθηση του EDI, τροχοπέδη της οποίας είναι το κόστος 
εγκατάστασης και χρήσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος EDI, είναι η δημιουργία 
“κρίσιμης μάζας” (critical mass) χρηστών πέρα από την οποία τα πλεονεκτήματα του 
EDI καθίστανται πλέον φανερά λόγω του μεγάλου όγκου των συναλλαγών και του 
τεράστιου κόστους διεκπεραίωσης τους με τον παραδοσιακό τρόπο. [COMP94]

Στην ευρεία διάδοση του EDI, σημαντικό ρόλο παίζει και η παρουσία κεντρικών 
αξόνων π.χ. μεγάλος προμηθευτής / πελάτης που έχει υιοθετήσει το EDI, αναγκάζοντας 
τους διάφορους πελάτες / προμηθευτές δορυφόρους γύρω του να τον ακολουθήσουν.

1.9.4. Εφαρμογές EDI στην Ελλάδα

Δύο παραδείγματα υιοθέτησης του EDI στην Ελλάδα αποτελούν οι επιχειρήσεις
Toyota Hellas και FAMAR Α.Ε.:

♦ Η Toyota Hellas υιοθέτησε το πρότυπο της μητρικής εταιρείας το οποίο δεν 
στηρίζεται στο πρότυπο EDEFACT (βλ. επόμενη ενότητα). Ως EDI Converter 
χρησιμοποιείτο EDI Express, και ως δίκτυο διακίνησης δεδομένων αυτό της Hellas 
PAC. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται στον ολλανδικό κόμβο του δικτύου της 
General Electric. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση υιοθέτησης του EDI λόγω 
επιβολής από τη μητρική εταιρεία. Ο όγκος των πληροφοριών που ανταλλάσσονται 
ανέρχεται στις 50000 γραμμές/μήνα, ενώ ο κύκλος της παραγγελίας έχει 
συντομευφθεί κατά 5 μέρες.

♦ FAMAR Α.Ε., η οποία κατασκευάζει φάρμακα για λογαριασμό μεγάλων οίκων 
όπως είναι οι Johnson & Johnson, Boehringer, Roche Nicolas, Janssen, οι οποίοι 
μεταβιβάζουν στη FAMAR τις παραγγελίες των πελατών τους (νοσοκομεία, 
φαρμακαποθήκες). Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία είναι σε θέση να διαχειρίζεται 
300-500 παραγγελίες τη μέρα!
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Μία επιχείρηση ωστόσο δεν περιβάλλεται μόνο από άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, αλλά 
και από ένα πλέγμα τραπεζών, μεταφορικών εταιρειών, τελωνείων, κρατικών 
υπηρεσιών, κλπ. Το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε και ένα αντίστοιχο πλέγμα άμεσης 
ανταλλαγής μηνυμάτων προς κάθε πλευρά, διεκπεραιώνοντας έτσι τις συναλλαγές με 
αστραπιαίους ρυθμούς. Η τάση προς το γενικευμένο HE είναι ισχυρή. Σε ένα τέτοιο 
σύστημα παγκοσμίου εμπορίου το EDI θα αποτελεί έναν μόνο άξονα, αυτόν της 
διεκπεραίωσης μιας συναλλαγής.

1.9.5. EDI & Πρότυπα

Σήμερα υπάρχουν 20 περίπου προτυποποιημένα μηνύματα στο UN/EDIFACT που 
καλύπτουν διάφορους τομείς (μεταφορές, εκτελωνισμός, χρηματο-οικονομικά, 
κατασκευές, στατιστική, ασφαλιστικά, κατασκευές, τουρισμός, υγεία, δημόσια 
διοίκηση...) και συνεχώς δημιουργούνται νέα με αυξανόμενο ρυθμό. To UN/EDIFACT 
είναι δημιούργημα των Ηνωμένων Εθνών και πιο συγκεκριμένα της Οικονομικής 
Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UN/ECE) και υπεύθυνα για την υλοποίηση του 
είναι έξι περιφερειακά συμβούλια, τα EDIFACT Boards, τα οποία αναφέρουν στην 
GE.1, ομάδα ειδικών υπεύθυνη για την ανάπτυξη του EDIFACT στο σύνολό του. Η 
δομή του συμβουλίου του UN/EDEFACT παρουσιάζεται με μορφή οργανογράμματος 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.

Για παράδειγμα, στην ομάδα ανάπτυξης μηνυμάτων για το εμπόριο (message 
developmet group for trade) θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν εκπρόσωποι της 
ODETTE (Organisation for Data Exchange by Tele-Transmission in Europe - 
Οργάνωση για την Ανταλλαγή Δεδομένων Μεσω Τηλεμετάδοσης στην Ευρώπη) εκ 
μέρους της αυτοκινητοβιομηχανίας, από τη CEFIC (Conseil europeen des federations 
de P Industrie chimique - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ομοσπονδιών Χημικής Βιομηχανίας) 
εκ μέρους της χημικής βιομηχανίας, της ΕΑΝ (International article numbering 
Association - Διεθνής Ένωση Αρίθμησης Αντικειμένων) εκ μέρους του χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου και του Efidice (electronic data interchange forum for companies 
with interests in computing and electronics - Φόρουμ για την ηλεκτρονική μεταβίβαση 
στοιχείων των εταιρειών με συμφέροντα στην πληροφορική και την ηλεκτρονική) εκ 
μέρους του τομέα της ηλεκτρονικής, όπως επίσης και εκπρόσωποι των εθνικών 
οργανισμών προώθησης του εμπορίου ή φορέων τυποποίησης. Υπάρχουν ομάδες 
ανάπτυξης μηνυμάτων που καλύπτουν τα θέματα μεταφορών, τελωνείων, και άλλων 
διοικητικών εφαρμογών, τις τράπεζες και τις ασφάλειες, τις κατασκευές και τον 
τουρισμό. [EUR089J

Στην Ελλάδα υπάρχει από το 1993 το EDIGRAC (EDI Greek Awareness Centre) το 
οποίο είναι το επίσημο κέντρο ενημέρωσης για το EDI στην Ελλάδα. [COMP94]

To EDIGRAC δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα TEDIS της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του 1988 έχοντας τέσσερις 
στόχους [EUR089]:

♦ να αποκλεισθεί η διάδοση κλειστών δικτύων EDI.

♦ να προωθηθεί η δημιουργία και η εγκατάσταση συστημάτων EDI εμπορικών 
δεδομένων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΜΜΕ.
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♦ να αυξηθεί η ενημέρωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας εξοπλισμού και 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

♦ να υποστηριχθεί η χρήση κοινών προτύπων.

Τα μηνύματα που θα επιλεχθούν προς εφαρμογή από τους συναλλασσόμενους, θα 
εξαρτηθούν από αμοιβαίες απαιτήσεις και συμφωνίες. Δεν είναι αναγκαίο ούτε 
σκόπιμο να εφαρμοσθούν όλα τα μηνύματα μονομιάς, αλλά συνίσταται η σταδιακή 
εφαρμογή τους.

‘Αλλα ήδη υπάρχοντα πρότυπα (ODETTE - αυτοκινητοβιομηχανία, SWIFT - τράπεζες, 
ΙΑΤΑ - αεροπορικές συγκοινωνίες) κινούνται προς την κατεύθυνση εναρμόνισης των 
μηνυμάτων τους και του συντακτικού τους με το πρότυπο EDIFACT. [COMP94] 
Περιγραφή των σημαντικότερων ειδικών ενώσεων για τη βιομηχανία παρατίθεται στο 
ANNEX I.

1.9.6. Τεχνολογική Υποδομή για EDI εφαρμογές 

ΔΙΕΠΙΛΟΓΉ (Direct Dialing)

Κατά τη Διεπιλογή, οι επικοινωνούντες εταίροι χρησιμοποιούν modems μέσω των 
κανονικών τηλεφωνικών γραμμών. Ο αποστολέας επιλέγει τον τηλεφωνικό αριθμό του 
παραλήπτη και η ανταλλαγή δεδομένων μπορεί να αρχίσει όταν αποκατασταθεί η ζεύξη 
με τον παραλήπτη.

Μακροπρόθεσμα, η διάθεση του ψηφιακού δικτύου ISDN (Integrated Services Digital 
Network) θα καταστήσει δυνατή την αποστολή δεδομένων σε πολύ υψηλές ταχύτητες 
(2 ή 24 κανάλια των 64 Kbps : 8000 χαρακτήρες το δευτερόλεπτο). To ISDN επιτρέπει 
την ταυτόχρονη μετάδοση φωνής, εικόνας, EDI μηνυμάτων και δεδομένων fax.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PTTs)

Τα δημόσια δίκτυα μεταβίβασης δεδομένων, είτε με μεταγωγή κυκλωμάτων, είτε με 
μεταγωγή κατά πακέτα, είτε και τα δύο, παρέχονται από τους εθνικούς οργανισμούς 
τηλεπικοινωνιών ως εθνική και διεθνής υπηρεσία. Για να χρησιμοποιήσει το δίκτυο ο 
αποστολέας δεν έχει παρά να αποκαταστήσει τη σύνδεση του τοπικού σημείου 
προσπέλασης με το δημόσιο δίκτυο μεταβίβασης δεδομένων και να στείλει τα 
δεδομένα του στον παραλήπτη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τα διαχειριζόμενα δίκτυα αποτελούν ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ των δημοσιών 
δικτύων μεταβίβασης δεδομένων και των ιδιωτικών μισθωμένων γραμμών.

Κάποιος τρίτος δημιουργεί δίκτυο μισθώνοντας γραμμές από εθνικά δίκτυα με σκοπό 
την παροχή υπηρεσίας στους συμβαλλόμενους με αυτόν χρήστες. Οι υπηρεσίες των 
φορέων παροχής δικτύων συχνά αναφέρονται ως VANS (Value Added Network 
Services - υπηρεσίες δικτύου προστιθέμενης αξίας) ή VADS (Value Added Data 
Services - υπηρεσίες δεδομένων προστιθέμενης αξίας). Τα VANs παρέχουν την
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υπηρεσία «αποθήκευσης και ανάκλησης» και έσι κάθε χρήστης έχει ένα υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας.

Τα πλεονεκτήματα των δικτύων σε σχέση με τα δημόσια δίκτυα μεταβίβασης 
δεδομένων είναι τα εξής :

♦ Η διαφάνεια κατά μήκος ολόκληρου του δικτύου.

♦ Η ευκολία προσπέλασης του δικτύου, ιδιαίτερα κατά την παραλαβή.

♦ Η ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών (e-mail, πίνακες ανακοινώσεων, 
εκπαίδευση, υπηρεσίες συμβούλων, γραμματοκιβώτιο για τη λήψη μηνυμάτων).

♦ Η παροχή υποστήριξης στους χρήστες σε όλα τα σημεία του δικτύου.

♦ Πλήρεις υπηρεσίες επικοινωνιών και επεξεργασίας δεδομένων στο χρήστη 
(υποστηρίζουν όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και τα κυριότερα πρότυπα).

Βέβαια έχουν το μειονέκτημα του υψηλού κόστους σε σχέση με τα δημόσια δίκτυα 
μεταβίβασης δεδομένων.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τα ιδιωτικά δίκτυα δημιουργούνται νοικιάζοντας μισθωμένες γραμμές μεταξύ των 
εγκαταστάσεων των ενδιαφερομένων χρηστών από τις εθνικές αρχές τηλεπικοινωνιών, 
σε μια χώρα ή, εάν είναι απαραίτητο, σε διάφορες χώρες.

Το κόστος των ιδιωτικών δικτύων βασίζεται στο κόστος των μισθωμένων γραμμών 
μάλλον παρά στον όγκο των δεδομένων που μεταδίδονται Αυτός ο είναι ο λόγος για 
τον οποίο τα ιδιωτικά δίκτυα πρστιμούνται από μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς 
με μεγάλους όγκους δεδομένων. Η ευαισθησία ή η ασφάλεια των δεδομένων ενδέχεται 
να αποτελεί επιπλέον κριτήριο επιλογής.

Χ.400

To Χ.400 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο αναπτύχθηκε κυρίως σαν Υπηρεσία 
Διαχείρισης Μηνυμάτων (Message Hnadling Service - MHS). Κάθε χρήστης είχε κάτι 
αντίστοιχο με το δικό του «γραμματοκιβώτιο» που λέγεται User Agent. Τα μηνύματα 
μεταφέρονται με τους Message Transfer Agents (MTAs) με τη λογική της 
αποθήκευσης και προώθησης.

Εκτός από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Χ.400 μπορεί να χρημοποιηθεί και για τη 
μετάδοση δομημένων δεδομένων. Το πρότυπο Χ.435 (γνωστό και ως Pedi) επιτρέπει τη 
μετάδοση δομημένων EDI μηνυμάτων ενσωματώνοντάς τα σε Χ.400 «φακέλλους».

INTERNET

To Internet, το οποίο θα συζητηθεί πιο αναλυτικά στη συνέχεια, αποτελεί μία ακόμη 
ενααλλακτική λύση στη μετάδοση δεδομένων παρέχοντας δυνατότητα χρήσης FTP, 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), παγκοσμίου ιστού (WWW).
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1.9.7. EDI και Internet

Η απόφαση για το αν είναι προτιμότερη η χρήση ενός παροχέα υπηρεσιών δικτύου ή 
του Internet για εφαρμογή του EDI, εξαρτάται από την ίδια την εταιρεία και την 
κατάσταση στην οποία αυτή βρίσκεται. Μερικές εταιρείες μπορεί να απαιτούν την 
ασφάλεια και την αξιοπιστία ενός παροχέα υπηρεσιών δικτύου, ενώ για άλλες τα 
οικονομικά οφέλη του Internet μπορεί να αντισταθμίζουν την ανάγκη για επιβεβαίωση 
λήψης από τον “παραλήπτη”. Σύμφωνα με την ΒΤ Alex. Brown Research, λιγότερο 
από 5% όλων των επιχειρηματικών εγγράφων μεταφέρονται σήμερα μέσω του Internet.

To EDI συνιστάται κυρίως όταν απαιτείται η μεταφορά μεγάλου όγκου δομημένων 
δεδομένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα έξοδα για το EDI, τόσο για την ολοκλήρωση και 
ενσωμάτωσή του στο υπάρχον σύστημα Η7Υ όσο και τα λειτουργικά έξοδα χρήσης του, 
αντισταθμίζονται κατά πολύ από την Αποδοτικότητα Επενδυμένων Κεφαλαίων (Return 
On Investment - ROI) και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Ωστόσο, αν και τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση του EDI μέσω Δικτύων 
Προστιθέμενης Αξίας (VANs) είναι σημαντικά, αυτός δεν είναι ο κανόνας για εταιρείες 
οι οποίες δεν διεκπεραιώνουν τεράστιο όγκο εμπορικών συναλλαγών, έχουν λιγότερους 
πόρους και η αντίσταση των χρηστών είναι μεγάλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
χρησιμοποιούνται άλλα εργαλεία μεταξύ των οποίων και το Internet. Έτσι υπάρχουν 
εταιρείες που διεξάγουν λειτουργίες HE μέσω Δικτύων Προστιθέμενης Αξίας (VANs), 
άλλες που χρησιμοποιούν μόνο το Internet και τέλος κάποιες που προτιμούν έναν 
συνδυασμό των παραπάνω δύο.

To Internet παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκατομμύρια εταιρείες που δεν 
δύνανται να χρησιμοποιήσουν το EDI, λόγω κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας. 
Βέβαια η χρήση του EDI μέσω Internet αν και είναι εφικτή, ωστόσο δεν είναι 
διαχειριζόμενη από κάποιον και δεν παρέχει το επίπεδο ασφάλειας ή υπηρεσιών ενός 
παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Σχήμα 1.13. Μοντέλο διει'φυνσης όιετπχειρησιακού HE 
[MORG97J
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Στο Σχήμα 1.13. παρουσιάζεται ένα μοντέλο διέυρυνσης του ρόλου του Διαδικτύου στο 
διεπιχειρησιακό HE όπου το EDI εφαρμόζεται όχι μόνο μέσω των VANs αλλά και 
μέσω του Παγκοσμίου Ιστού (WWW).

Στον παρακάτω Πίνακα γίνεται μια σύγκριση των πλεονεκτημάτων και των 
μειονεκτημάτων της χρήσης EDI μέσω μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών δικτύου και 
μέσω του Internet.

Πίνακας 1.1. Παροχείς ΥταφεσιάΛ’ Δικτύου έναντι 
Internet για EDI

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

INTERNET

Πλεονεκτήματα ■ Μεγάλο εύρος υπηρεσιών
(επικοινωνία, φύλαξη
μηνυμάτων σε ταχυδρομική 
θυρίδα, υπηρεσίες καταλόγου, 
διαχείριση αποθεμάτων)

■ Ασφάλεια
■ Προγράμματα προβολής και 

προώθησης σε εμπορικούς 
εταίρους

■ Υποστήριξη εγκατάστασης
■ Πείρα στον κλάδο

■ Αυξανόμενη διείσδυση σε 
ΜΜΕς

■ Χαμηλότερα κόστη
επικοινωνίας και συναλλαγών

■ Αυξανόμενη ταχύτητα
συναλλαγών

■ Κάνει το EDI πιο ευρέως 
αντιληπτό

■ Πρόσθετη επιλογή για τη 
μετάδοση δεδομένων

■ Πιο έγκαιρη προσαρμογή στα 
πρότυπα HE.

Μειονεκτήματα ■ Υψηλότερα κόστη υπηρεσιών 
και συναλλαγών

■ Περιορισμένο δυναμικό
διεισδυτικότητας

■ Ακριβή και περίπλοκη η 
υλοποίηση και η ολοκλήρωσή 
του στο σύστημα Η/Υ της 
επιχείρηςης.

■ Μικρής ωφέλειας για μερικούς 
προμηθευτές

■ Περιορισμένες υπηρεσίες
■ Ενδοιασμοί για θέματα

ασφάλειας και αξιοπιστίας
■ Μη δυνατότητα επιβεβαίωσης

της ακεραιότητας του
μηνύματος

■ Έλλειψη υποστήριξης για το 
“χτίσιμο” και τη διατήρηση 
σχέσεων με τους εμπορικούς 
εταίρους

■ Απαιτείται σχεδίαση και 
ανάπτυξη

■ Δεν υποστηρίζει δυνατότητα
φύλαξης μηνυμάτων σε
ταχυδρομική θυρίδα
(mailboxing)

■ Περιορισμός εύρους ζώνης 
και χωρητικότητας

Προς το παρόν το 90% των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει το EDI χρησιμοποιούν 
παροχείς υπηρεσιών δικτύου τουλάχιστον για τμήμα των συναλλαγών τους, αν και 
αυτό το ποσοστό μπορεί να μειωθεί στο μέλλον καθώς οι μικρότερες εταιρείες 
χρησιμοποιούν κυρίως το Internet. Στο μέλλον οι υπηρεσίες θα εξελιχθούν έτσι ώστε
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να συμπεριλάβουν και τη διαχείριση της εκπαίδευσης του προσωπικού στην 
επιχείρηση, καθώς επίσης και τη διαχείριση σε ευρύτερη κλίμακα των ενδο- 
επιχειρησιακών δικτύων και του EDI.

To EDI είναι μία κάθετη εφαρμογή, όχι μία οριζόντια, και η αγορά του EDI μπορεί να 
θεωρηθεί ένα σύνολο από διακριτές συναλλασσόμενες κοινότητες οι οποίες έχουν 
οργανωθεί γύρω από κάθετους βιομηχανικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων ο 
κατασκευαστικός, ο τραπεζικός, ο κυβερνητικός, ο κλάδος τηλεπικοινωνιών, 
διασκέδασης, διατροφής, υγείας, λιανεμπορίου, καταναλωτικών αγαθών και 
μεταφορικών μέσων. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών EDI χαρακτηρίζονται και 
διακρίνονται συνήθως με βάση όρους της κάθετης αγοράς όπως βαθμός διείσδυσης, και 
ανάπτυξη προϊόντος.

Μερικά από τα κριτήρια κατάταξης των στρατηγικών που ακολουθούν οι εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών EDI και HE είναι τα παρακάτω :

♦ Πελάτες στόχος (π.χ. ΜΜΕς, κλάδος του λιανεμπορίου. Μεγάλες Επιχειρήσεις)

♦ Αγορά στόχος (π.χ. κατασκευαστικός τομέας, ασφαλιστικός κλάδος, κλάδος 
υγείας)

♦ Πλατφόρμα υπολογιστικού συστήματος (υλικό και λογισμικό, π.χ.: Mainframe, 
AS/400, UNIX, NT)

♦ Στρατηγική ανάπτυξης (π.χ. αύξηση βαθμού διείσδυσης στην αγορά, ανάπτυξη 
νέων υπηρεσιών, ανάπτυξη αγοράς στόχου, διείσδυση σε νέες κάθετες αγορές)

♦ Στρατηγική Internet (π.χ. ενδο-επιχειρησιακές επιχειρηματικές κοινότητες, 
αυτόματες υπηρεσίες καταλόγου).

Στις υπηρεσίες δικτύου οι πιο επιτυχημένες στρατηγικές σχετίζονται με την παροχή 
προστιθέμενης αξίας στο δίκτυο. Η διαφοροποίηση των εταιριών παροχής 
υπηρεσιών HE και EDI μπορεί να γίνει με βάση τους παρακάτω παράγοντες :

♦ υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που παρέχονται από λογισμικό εφαρμογών (π.χ. 
αποθήκευση μηνυμάτων EDI σε ηλεκτρονικό “γραμματοκιβώτιο”, έλεγχος και 
αρχειοθέτηση των δεδομένων των συναλλαγών)

♦ ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

♦ εκπαίδευση

♦ πωλητές “σύμβουλοι” οι οποίοι πωλούν ολοκληρωμένες λύσεις που 
ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες απαιτήσεις μεμονωμένων εμπορικών ομάδων

♦ παροχή πρόσθετων εφαρμογών HE όπως ηλεκτρονικοί κατάλογος πρόσβαση στο 
Internet, διαχείριση αλυσίδας προμηθειών, υπηρεσίες παροχής σελίδας στο Web.

Σχετικά με το λογισμικό μετάφρασης για το EDI υπάρχουν 3 βασικές στρατηγικές 
ανάπτυξης:

♦ κυριαρχία στις ηγετικές πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες πλατφόρμες Η/Υ (π.χ. UNIX, 
NT)
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♦ παροχή της ευρύτερης και πιο πλούσιας γραμμής προϊόντος

♦ τμηματοποίηση αγοράς ανάλογα με το μέγεθος και την τεχνική εξειδίκευση του 
πελάτη και στη συνέχεια εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών πωλήσεων στα 
ανάλογα κανάλια διανομής.

Μερικά χρήσιμα sites με υλικό σχετικό με το EDI αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙ.

1.10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩ INTERNET (INTERNET
COMMERCE-IC)

Εκτός από το EDI, ένα άλλο εργαλείο διεξαγωγής HE είναι το Internet. Η ευρεία 
διάδοση και η εύκολη πρόσβαση στο Internet παρέχουν σε όλες τις εταιρείες 
ανεξάρτητα από το που βρίσκονται και το πόσο μεγάλες είναι, τη δυνατότητα παροχής 
υπηρεσιών HE στους πελάτες τους. To Internet χρησιμοποιείται σήμερα κυρίως για τη 
διεξαγωγή εμπορικών πράξεων Επιχείρησης-προς-Πελάτη με “ηλεκτρονικά” 
καταστήματα, καταλόγους και επιχειρηματικού μάρκετινγκ.

1C είναι η χρήση του Internet για όλες τις φάσεις διεκπεραίωσης επιχειρηματικών 
συναλλαγών.

Προς το παρόν σε αυτό το χώρο επικρατούν εστιασμένες (niche) αγορές, όπως αυτή 
των ταξιδιών, των χρηματο-οικονομικών, των βιβλίων, της φωτογραφίας, των Η7Υ, της 
μουσικής. To Amazon.com, το CDNow και το PhotoShop συγκαταλέγονται μεταξύ 
των πιο επιτυχημένων Web sites στο χώρο του λιανεμπορίου. Αυτές οι εταιρείες 
αποτελούν τα πρώτα βήματα στο μοντέλο HE μέσω Internet. Χρειάζονται ένα σχετικά 
μεγάλο αριθμό τεχνικού προσωπικού το οποίο θα συντηρεί και θα υποστηρίζει τις 
ιστοσελίδες (Web sites).

Παράλληλα κυκλοφορούν νέα προγράμματα, τα οποία δίνουν την ευκαιρία στον 
καθένα να δημιουργεί το δικό του δικτυακό κατάστημα εύκολα και με σχετικά χαμηλό 
κόστος κατασκευής και συντήρησης. Ένα από αυτά είναι και το Intershop Online, το 
07ioio αποτελεί ένα αυτοματοτιοιημένο σύστημα που υττοστηρίζει ότι πληρεί τις 
απαραίτητες 7ψοϋποθέσεις ασφαλείας για την προώθηση και την 7ΐώληση προϊόντων 
και υ7τηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω Δικτύου. Το πρόγραμμα 7ΐροσαρμόζεται 
στις ανάγκες κάθε ετπχείρησης, ανεξαρτήτως οικονομικού μεγέθους και αντικειμένου.

Ένα εμπόδιο που αποτελεί φραγμό εισόδου στον παγκόσμιο χώρο του 1C για ένα 
μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της γης είναι η Αγγλική γλώσσα. Αν και τα αγγλικά 
αποτελούν την κύρια γλώσσα του Internet, ωστόσο μόνο το 10% του πληθυσμού της 
γης ετηκοινωνεί στα αγγλικά [ΕΤΉ098]. Πουθενά αλλού αυτή η διάκριση δεν είναι 
τόσο φανερή όσο στο Internet. Οι διευθύνσεις του Internet περιορίζονται στους 26 
χαρακτήρες του αγγλικού αλφαβήτου, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα για χώρες με 
διαφορετικά αλφάβητα. Για να μπορέσει λοιπόν το 1C να γίνει πράγματι παγκόσμιο 
πρέπει να γίνει παράλληλα “πολύγλωσσο” και «πολυ-πολιτισμικό».

Η απάντηση του Μάικλ Δερτούζου στο κατά πόσο ελοχεύει κίνδυνος για την 
κουλτούρα των λαών σ’ αυτό το υπερεθνικό εργαλείο που δεν είναι άλλο από το 
Internet, είναι ότι «...η αγγλική γλώσσα έδωσε απλώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα
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λεπτό επίστρωμα κοινής κουλτούρας. Αυτό ακριβώς περιμένω να κάνει το Internet 
άυριο : να προσφέρει ένα επίστρωμα κοινής κουλτούρας, όχι μία παγκόσμια 
κουλτούρα.» [FEZA98]

Timing and Development of Internet Market Segments

Σχήμα 1.14. Φάσεις Ανάπτυξης του Internet.

Στο Σχήμα 1.14. απεικονίζονται οι φάσεις ανάπτυξης του Internet όπου φαίνεται πως 
κάθε φάση διανύει έναν κύκλο ανάκαμψης και κάμψης μέχρι να εμφανισθεί η επόμενη.

Αν και το Internet προς το παρόν χρησιμοποιείται κυρίως για πληροφόρηση σε θέματα 
τιμών, υποστήριξης και μάρκετινγκ, αναμένεται ότι στο μέλλον θα υπάρξει ευρεία 
χρήση του και στον τομέα HE Επιχείρησης-προς-Επιχείρηση.

To HE μέσω Internet ή IC (Internet Commerce) είναι ένας κλάδος που τμηματοποιείται 
σε δύο τομείς:
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♦ τον τομέα παροχής υπηρεσιών Internet (σχεδίαση σελίδων στο Internet, 
ενσωμάτωση των σελίδων στο υπολογιστικό σύστημα των εταιρειών και στις 
διαδικασίες HE της επιχείρησης)

♦ τον τομέα παροχής λογισμικού για IC (Internet Commerce).

Ιδιαίτερα κερδοφόρος σήμερα παρουσιάζεται ο τομέας των επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με τη σχεδίαση σελίδων στο Διαδίκτυο, καθώς η χρέωση για τη 
δημιουργία και σχεδίαση των σελίδων αυτών παραμένει αρκετά υψηλή.

Αντίστοιχα ο τομέας παροχής λογισμικού για HE μέσω Internet στις ΗΠΑ σήμερα 
εκτιμάται στα $100 - $200 εκατ. περιλαμβάνοντας αμοιβές για χορήγηση άδειας 
χρήσης του λογισμικού, συντήρηση και επαγγελματικές υπηρεσίες, ενώ το 1995 ήταν 
$1 εκατ. Το λογισμικό υπηρεσιών και εφαρμογών 1C σχεδιάζεται έτσι ώστε να μειώνει 
το χρόνο και το συνολικό κόστος με το οποίο θα επιβαρύνονταν οι επιχειρήσεις για να 
είναι σε θέση να συντηρούν και να διαχειρίζονται από μόνες τους ένα ασφαλές Web 
site που θα τους παρείχε τη δυνατότητα διεκπεραίωσης πράξεων HE μέσω του Internet. 
Αυτές οι S/W εφαρμογές περιλαμβάνουν εγγραφές χρηστών, multimedia καταλόγους, 
διαχείριση περιεχομένου του site, δυναμικό merchandizing, διαχείριση εντολών, 
ασφάλεια, επεξεργασία πληρωμών, υπηρεσίες προς τους πελάτες, διαχείριση 
προμηθειών και ολοκλήρωση με τη διαχείριση του υπολογιστικού συστήματος της 
επιχείρησης. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά οικονομικά 
στοιχεία από εταιρείες λιανεμπορίου στο Διαδίκτυο.

Πίνακας 1.2. Λιανεμπόριο στο Διαδίκτυο : μια νέα 
πράγματι κόπμα /MORG97]
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Cisco Interworking
products

$ 8 MM - per 
business day (8/97)

$2000MM in 8/97

cue Various Consumer 
Products

$ 90MM - 11/96 S1080MM

Dell Computer Personal Computers $ 2MM - per day 
(6/97)

$ 730MM

America
Online

Various Consumer 
Products

$116MM - CQ2:97 $ 464MM

Gateway Personal Computers $100MM in 
transactions online, 
May-Dec 96

$ 150MM

E*TRADE Securities Trading $ 37MM - CQ2:97 $ 148MM
Amazon.com Books $ 28MM - CQ2:97 $ 112MM
ONSALE Auctions $ 25MM - CQ2:97 $ 100MM
Peapod Groceries $ 15MM-CQ2:97 $ 60MM
1-800-Flowers Flowers, gifts $ 4MM-12/96 $ 48MM
Auto-by-Tel Automotive 

shopping centres
$ 3.4MM-CQ1:97 $ 14MM

36



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρχικά οι επιχειρηματιές ιστοσελίδες (Web Sites) σχεδιάζονταν ως εργαλεία για 
πληροφόρηση και Μάρκετινγκ. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα όμως οδήγησαν σε πολλές 
άλλες επιχειρηματικές χρήσεις του Internet με συνέπεια τα σύγχρονα Web sites να 
έχουν αποκτήσει και άλλους ρόλους. Τα sites της επόμενης γενιάς κατά πάσα 
πιθανότητα θα περιέχουν τρία τμήματα :

♦ ένα τμήμα που θα απευθύνεται στους τελικούς πελάτες (πωλήσεων, μάρκετινγκ, 
διεκπεραίωσης εντολών, και παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη)

♦ ένα τμήμα με δυνατότητα διαχείρισης αποθεμάτων που θα απευθύνεται σε άλλες 
επιχειρήσεις και προμηθευτές της επιχείρησης (extranets)

♦ ένα ιδιωτικό τμήμα της επιχείρησης για ενδο-επικοινωνία και διεκπεραιώση 
εσωτερικών συναλλαγών (intranet).

Στο παρελθόν οι εφαρμογές HE μέσω Internet συνδύαζαν τη διαχείριση του 
περιεχομένου με τη διαχείριση άλλων λειτουργιών όπως επεξεργασία στοιχείων 
πιστωτικών καρτών, δημιουργία του προφίλ του πελάτη σε έναν μόνο server. Αυτή η 
προσέγγιση περιόριζε την ασφάλεια και την ευελιξία των εφαρμογών αποτελώντας 
κατά αυτό τον τρόπο ένα εμπόδιο στην ευρεία εξάπλωση και χρήση του Internet για 
λειτουργίες HE.

Το λογισμικό για εφαρμογές και υπηρεσίες 1C παρέχει πολλά οφέλη όπως συντόμευση 
χρόνου εμπορικής διαθεσιμότητας του προϊόντος, σχε-πκά χαμηλό κόστος για την 
απόκτηση του λογισμικού, και δυνατότητα αναβάθμισης του. Λειτουργίες που 
παρέχονται από συστήματα με αυτό το λογισμικό είναι οι παρακάτω:

Μάρκετινγκ και merchandising
■ κατάλογοι με τιμές για συγκεκριμένους πελότες
■ δυνατότητα αναζήτησης προϊόντος με βάση συγκεκριμένα
■ χαρακτηριστικά
■ αυτόματη δημιουργία και εκσυγχρονισμός καταλόγου
■ κατάλογοι κατηγοριών προϊόντων
■ προσαρμογή προϊόντος στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου πελάτη

Διαχείριση πωλήσεων και λογαριασμών
■ δυνατότητα ελέγχου αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο
■ εντολές ανασκόπησης, αποστολής, αποδοχής και απόρριψης
■ επεξεργασία πράξεων συναλλαγών
♦ ευέλικτα μοντέλα πληρωμής
■ έλεγχος αγορών με βάση τον αγοραστή, τη συχνότητα και την ποσότητα
■ σε χρήματα

Γενική διαχείριση του συστήματος και ενσωμάτωσή του στο υπάρχον σύστημα 
της επιχείρησης
■ κατάσταση διαθεσιμότητας αποθεμάτων
■ EDI
♦ ασφάλεια
■ τήρηση αρχείου
■ εξακρίβωση και βεβαίωση γνησιότητας υπογραφής
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■ υπηρεσίες προς τον πελάτη.

Ήδη έχει αρχίσει η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για τη δεύτερη γενιά 1C, οι 
οποίες παρέχουν όλες τις διαδικασίες HE από την επιλογή του προϊόντος μέχρι την 
τελική διεκπεραίωση της συναλλαγής.

Στο 1C το φλέγον θέμα παραμένει το ζήτημα της ασφάλειας, ένα θέμα το οποίο πρέπει 
να διευκρινιστεί πλήρως ώστε να μπορέσει το 1C να γίνει μια υπηρεσία τόσο κοινή όσο 
είναι σήμερα η χρήση πιστωτικών καρτών για αγορές. Έτσι για παράδειγμα το 
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) έχει ξεκινήσει την παροχή 
της πηρεσίας Web Trust, μια υπηρεσία η οποία πιστοποιεί τη λήψη μέτρων ασφαλείας 
στις on-line συναλλαγές. Οι επιχειρήσεις κάνουν αίτηση για την υπηρεσία Web Trust 
ώστε να ελέγχονται τα επίπεδα ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους και στη 
συνέχεια λαμβάνουν ένα «πιστοποιητικό» το οποίο το παρουσιάζουν στο website τους. 
Το πιστοποιητικό αυτό προστατεύεται από την τεχνολογία κρυπτογραφίας verisign 
ώστε να μην μπορεί να αντιγράφει.

Καθώς οι σελίδες του Διαδικτύου εξελίσσονται από εργαλεία πληροφόρησης και 
προβολής σε εργαλεία διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών, αναδύεται η ανάγκη για 
“plug-ins” τα οποία περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς καταλόγους και EDI Web φόρμες 
με μοντέρνες δυνατότητες αναζήτησης από μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων αυτά των 
οποίων τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν με τις παραμέτρους αναζήτησης.

Υπάρχουν τρεις κύριες μορφές επιχειρηματικής φόρμας για ηλεκτρονικούς 
καταλόγους:

♦ ο κλασσικός on-line κατάλογος, ο οποίος περιέχει εκατομμύρια κωδικών UPC κάθε 
ένας από τους οποίους έχει έναν αριθμό (π.χ. 40) πεδίων για δεδομένα σχετικά με 
τα προϊόντα όπως χρώμα, μέγεθος, τιμή, στυλ, κατασκευαστής...

♦ ένας δεύτερος τύπος ηλεκτρονικού καταλόγου είναι ένα μοντέλο που στηρίζεται σε 
CD-ROM. Εδώ οι συνδρομητές πληρώνουν ένα χρηματικό ποσό σε μηνιαία βάση 
για να παραλάβουν ταχυδρομικώς τον κατάλογο σε μορφή CD-ROM. To CD-ROM 
είναι πλούσιο σε γραφικά, παρέχει και αυτό δυνατότητες αναζήτησης από μια 
μεγάλη ποικιλία εταιρειών.

♦ ο τρίτος τύπος καταλόγου περιέχει ό,τι και το CD-ROM που αναφέρθηκε 
παραπάνω μόνο που όλο αυτό το υλικό αποθηκεύεται σε κάποιους servers στους 
έχει κανείς πρόσβαση μέσω του World Wide Web.

Τομείς στόχοι οι οποίοι παρέχουν ευοίωνες προοπτικές για επιχειρήσεις που παρέχουν 
υπηρεσίες και λογισμικό για HE μέσω του Internet είναι οι παρακάτω :

♦ Ηλεκτρονικοί κατάλογοι

♦ Υπηρεσίες συμβούλων για το Internet

♦ Σχεδίαση σελίδων (Web Sites) στο Internet

♦ Διαχείριση εφαρμογών extranet

♦ Ασφάλεια, Διαχείριση πρόσβασης
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Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Internet σαν μέσο για τη διεκπεραίωση των 
εμπορικών σναλλαγών τους, πρέπει να στοχεύουν στο : «Πως μπορεί το Internet να 
βελτιώσει τους παρακάτω κύκλους; »

♦ new-product to market (π.χ. περισσότεροι δοκιμαστές προϊόντων παγκοσμίως, 
διαδραστικά panel δοκιμών)

♦ market awareness to buing decision (π.χ. καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία με 
τους ειδικούς)

♦ sales order to fulfilment (π.χ. απλούστευση της διαδικασίας παραγγελίας).

To Internet αντιπροσωπεύει τη δυναμική δημιουργία του μεγαλύτερου, πιο αποδοτικού 
μέσου διανομής στην ιστορία του πλανήτη. Οι e-mail διευθύνσεις θα κυριαρχήσουν επί 
των αριθμών τηλεφώνου. Η ιστορία έχει δείξει πως αλλαγές στον τρόπο διανομής των 
αγαθών και των υπηρεσιών δημιουργούν μοναδικές ευκαιρίες για «επιδέξιες» εταιρείες. 
Οι αλλαγές που επήλθαν στα κανάλια διανομής διαχρονικά παρουσιάζονται στο Σχήμα 
1.15.

Postal Auto- Discount
Mail based Super
Order door-to-

door
MKT

Store

Tele- TV Mail
phone Order
Mail
Order

Direct Web-
Mail based
MKT Retail

Late 1880s 1960s 1970s 1980s 1990s

►
TIME

Σχήμα 1.15. if δημιουργία νέοιν καναλιών διανομής 
δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους /.ιανοπωλητές

1.11. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Καθώς το HE άνοιξε έναν ολόκληρο νέο κόσμο τόσο για τους καταναλωτές όσο και για 
τις επιχειρήσεις, απαιτεί διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα διοίκησης. Η διοίκηση 
κάθε επιχείρησης που θέλει να υιοθετήσει το HE καλείται να δώσει απαντήσεις σε 
θέματα όπως:

♦ Ποια πρέπει να είναι η μακρο-πρόθεσμη και ποια η βραχυπρόθεσμη στρατηγική ;

♦ Ποιο είναι το νέο επιχειρηματικό μοντέλο στον κόσμο του HE;

♦ Πως πρέπει να επενδύσει ο οργανισμός στην τεχνολογία του HE;

♦ Ποια νέα προϊόντα και υπηρεσίες πρέπει να προσφέρει ή να αναπτύξει η 
επιχείρηση;

♦ Ποιες είναι εκείνες οι οργανωσιακές δομές που θα πετύχουν την βέλτιστη 
επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πελατών ;
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Όσον αφορά το HE και τους οργανισμούς, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε θέματα 
έρευνας που αφορούν στην ενσωμάτωση νέων μεθόδων εργασίας ή 
επανασχεδιασμένων, νέων δομών σ’ όλους τους τομείς -συμπεριλαμβανομένου και του 
διοικητικού τομέα- λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες πρακτικές, δηλ. τις ευέλικτες 
επεκτανόμενες εικονικές επιχειρήσεις και τα δίκτυα μεμονωμένων χρηστών, την 
ολοκλήρωση και ενσωμάτωση της αλυσίδας αξίας στην οποία εμπεριέχεται και η 
διοίκηση της ροής εργασίας.

Όσον αφορά τη διοίκηση των επιχειρήσεων πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε;

♦ Διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων : υποστήριξη του κύκλου ζωής, σχεδίαση 
προϊόντος, συντήρηση, logistics και κατανεμημένες εικονικές επιχειρήσεις και 
αγορές.

♦ Διαδικασίες μάρκετινγκ και πωλήσεων : συνεχής επαφή με τον πελάτη, 
διαπραγμάτευση και διαχείριση συμβολαίων / συμβάσεων, συσκευασία.

♦ Διαδικασίες παροχής οικονομικών υπηρεσιών υποστήριξη του EURO 
(παραγγελίες, τιμολόγηση, πληρωμές), λογιστική, φορολογία.

♦ Διαδικασίες management : υποστήριξη διαδικασίας λήψης αποφάσεων και 
σχεδιασμού, συστήματα διαχείρισης εικονικών και πραγματικών αγορών, διοίκηση 
προσωπικού, συστήματα για on-line αναζήτηση πληροφοριών (κατάλογος 
ψηφιακοί βοηθοί πολυμέσων).

Το Σχήμα 1.16. παρουσιάζει τους τέσσερεις τομείς που οφείλει η διοίκηση κάθε 
επιχείρησης να αναλύσει προκειμένου να χαρακτηρίσει το επιχειρηματικό περιβάλλον 
και την θέση της ως προς το HE.

Σχήμα 1.16 Ετηχειρηματικό πε.ριβίύλον στο HE και 
τομείς επιδράσεις [ΚΑIVH97J
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1.11.1. Πίεση από Ανταγωνισμό

Διάφοροι παράγοντες που οριοθετούν το σύγχρονο πλαίσιο ανταγωνισμού είναι οι
εξής:

♦ υψηλές απαιτήσεις καταναλωτών ως προς την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων

♦ μικρότεροι κύκλοι ζωής προϊόντων

♦ υψηλές απαιτήσεις ως προς τη δυνατότητα επιλογής προϊόντων και 
χαρακτηριστικών των προϊόντων

♦ διάβρωση των γεωγραφικών συνόρων των προϊόντων

♦ διακυμάνσεις της καταναλωτικής ζήτησης

To HE δεν επηρεάζει τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης, οι οποίες παραμένουν 
ίδιες, αλλά τον τρόπο διεξαγωγής τους, ο οποίος εξαρτάται από το βαθμό τεχνολογικής 
υποδομής της επιχείρησης, την περιπλοκότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών και 
άλλους παράγοντες.

Πιο συγκεκριμένα το HE πρέπει να παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες (functionalities):

♦ μεθόδους για τη διεκπεραίωση πληρωμών

♦ τρόπους μεταφοράς διαφορετικού τύπου περιεχομένου ως προς το χρόνο και τις 
αποστάσεις

♦ μηχανισμούς συγκέντρωσης και εξοικονόμησης πόρων για την 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παρασκευή των προϊόντων

♦ μεθόδους διαχείρισης και συντονισμού αποκεντρωμένης λήψης αποφάσεων στους 
διάφορους τομείς του οργανισμού.

1.11.2. Εξωτερικές Απειλές

Μέσα στο πλαίσιο του έντονου ανταγωνισμού, η διοίκηση οφείλει να ορίσει τους 
επιχειρηματικούς στόχους που θέλει να επιτύχει μέσω του ΕΕ σε ένα οικονομικό 
περιβάλλον που καθορίζεται από την πληροφορία. Αν και αυτό το πρώτο βήμα 
φαίνεται να είναι απλό, ωστόσο αποτελεί ο αδύνατο σημείο των περισσότερων 
επιχειρήσεων. Προκειμένου να πετύχει ένας οργανισμός σε αυτό το πρώτο βήμα θα 
πρέπει να ακολουθήσει κάποια στάδια :

1. Να αναπτύξει μια εύρωστη στρατηγική HE, η οποία θα καθορίζεται από τις 
ανάγκες της επιχείρησης, τους στόχους της, και τα κύρια ανταγωνιστικά της 
πλεονεκτήματα.
2. Να εντάξει την τεχνολογία σε τμήματα προστιθέμενης αξίας όπως το τμήμα 
διανομών, πωλήσεων και μάρκετινγκ, διαχείρισης πελατών.

Στην περίπτωση ανάπτυξης επιχειρηματικής στρατηγικής, είναι συχνά δύσκολο να 
αποφασίσει κανείς ως προς το ποια προσέγγιση είναι η καταλληλότερη για την 
υιοθέτηση του HE. Είναι επίσης δύσκολο να καθορίσει κανείς ποιες είναι οι 
προσεγγίσεις υψηλού κινδύνου, καθώς και αφού ποσοτικοποιήσει τον κίνδυνο αυτό να 
μπορέσει να τον ελαχιστοποιήσει. Οποιαδήποτε προσέγγιση και ν’ ακολουθήσει η
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διοίκηση, θα πρέπει να εξασφαλίσει την ενασχόληση με προγράμματα που θα έχουν 
υψηλό δείκτη Αποδοτικότητας Επενδυμένων Κεφαλαίων ( ROI -Return On 
Investment) και θα παρέχουν προστιθέμενη αξία στον πελάτη.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις λειτουργίες της επιχείρησης απαιτεί από αυτές να 
αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και στη συνέχεια να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν την κατάλληλη αρχιτεκτονική. Η επιχειρηματική στρατηγική είναι αυτή 
που θα καθορίσει και το ρόλο του HE. Ακόμη το HE μπορεί να αντιμετωπισθεί ως ένα 
εργαλείο διευκόλυνσης και παροχής πρόσθετων δυνατοτήτων. Η δύναμη του HE δεν 
βρίσκεται στην τεχνολογία αυτή καθ’ αυτή, αλλά στην ένταξη, ενσωμάτωση, 
ολοκλήρωση και εφαρμογή της τεχνολογίας ώστε να επιτευχθεί ένα καλύτερο προϊόν ή 
υπηρεσία για τον πελάτη, κάτι που θα έχει σαν συνέπεια τη βελτίωση της θέσης της 
επιχείρησης στην αγορά.

1.11.3. Επανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Στην προσπάθειά της η διοίκηση να βρει τη βέλτιστη προσέγγιση για τη σχεδίαση των 
επιχειρηματικών διαδικασιών, πέρασε από διάφορα επαναστατικά στάδια όπως : TQM, 
Συμπίεση Χρόνου, Εξυπηρέτηση πελατών, Επανασχεδιασμός επιχειρηματικών 
διαδικασιών. Όλες αυτές οι ιδεολογίες management επιχειρούν να διαμορφώσουν τις 
επιχειρηματικές διαδικασίες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς για ευελιξία και ποιότητα προϊόντων / 
υπηρεσιών γρήγορα και με χαμηλό κόστος.

Αν κανείς εξετάσει πιο διεξοδικά τους στόχους όλων αυτών των ιδεολογιών και του HE 
θα διαπιστώσει πως είναι παρόμοιοι : μείωση κόστους, συντόμευση του κύκλου 
προϊόντος, επίσπευση της ανταπόκρισης με τον πελάτη, βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών. Η βασική διαφορά είναι ότι ενώ οι μέχρι τώρα ιδεολογίες υστερούσαν ως 
προς την πρακτική εφαρμογή καλών ιδεών, αντίθετα το HE παρέχει τα τεχνολογικά 
εργαλεία τα οποία διευκολύνουν και προάγουν τον επανασχεδιασμό των 
επιχειρηματικών διαδικασιών.

1.11.4. Σχεδίαση νέων Οργανωσιακών Δομών

To HE θα έχει αντίκτυπο στις οργανωσιακές δομές και αυτό γιατί η οργανωσιακή δομή 
πρέπει να εγγυάται στις εταιρείες την ευελιξία που απαιτείται ώστε να ανταποκρίνονται 
πάντα στις απαιτήσεις της αγοράς. Οι εταιρείες πρέπει να αναρωτηθούν πως θα 
σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν τις νέες οργανωσιακές δομές, πως θα μετρήσουν την 
απόδοση αυτών των νέων δομών, πως θα ενσωματώσουν νέες καινοτομίες όπως mobile 
computing και software agents στη σχεδίαση των επιχειρηματικών διαδικασιών.
Η πιο άμεση επίδραση της τεχνολογίας στην οργανωσιακή δομή φαίνεται στα τμήματα 
μάρκετινγκ όπου το Web-publishing έχει φέρει επανάσταση. Για παράδειγμα η Xerox 
Corp. έχει πάνω από 300 υπαλλήλους από διάφορα τμήματα οι οποίοι ασχολούνται με 
τη διατήρηση της ποιότητας και τη συνοχή των σελίδων της στο Web.

Οι σύγχρονες προκλήσεις για κάθε επιχείρηση στο χώρο του HE είναι οι εξής:

♦ Για τις επιχειρήσεις : το HE έχει φέρει επανάσταση στο «κανάλι διανομής» σε μια 
ενιαία αγορά
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♦ Για τους καταναλωτές : το HE αντιμετωπίζεται ακόμα ως : όχι ασφαλές, όχι 
εύχρηστο

♦ Για τις Δημόσιους Φορείς : το HE είναι «μη-ελέγξιμο», καθώς δεν έχουν 
καθορισθεί ακόμα κανόνες και ρυθμίσεις.

Η παγκοσμιοποίηση θέτει ερωτήματα όπως : Πως μπορεί μια επιχείρηση να 
κατανοήσει τις παραδόσεις και τους άγραφους νόμους του εμπορίου σε μια χώρα στην 
άλλη άκρη της γης ; Με ποιον τρόπο θα σεβαστεί η επιχείρηση τις γλωσσικές και 
πολιτισμικές διαφορές της παγκόσμιας κοινότητας ;

Συμβόλαια και οικονομικά ζητήματα πρέπει να καθοριστούν με βάση τις υπάρχουσες 
νομοθεσίες μεταξύ των χωρών. Οι φόροι και τα τέλη των προϊόντων πρέπει επίσης με 
κάποιο τρόπο να ελέγχονται και να συγκεντρώνονται από τους αρμόδιους φορείς

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί μια ακόμη πρόκληση, ιδίως για 
προϊόντα / υπηρεσίες ψηφιακής μορφής.

Ένα παγκόσμιο σύστημα κατοχύρωσης της ασφάλειας και της διαφύλαξης 
μυστικότητας των προσωπικών στοιχείων από τρίτους φορείς π.χ. κυβερνήσεις, 
καθιστάται αναγκαίο.

Η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα που καταργεί τα γεωγραφικά σύνορα και 
δεν εμποδίζεται από την ποικιλομορφία των δικτύων και των πρωτοκόλλων οφείλει να 
επιτρέπει παγκόσμια πρόσβαση για κάθε εταιρεία και κάθε καταναλωτή σε όλους τους 
οργανισμούς που προσφέρουν προϊόντα / υπηρεσίες μέσω του HE.

Τέλος υπάρχει μια επείγουσα ανάγκη για την προώθηση και ενημέρωση όλων των 
επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ σχετικά με το HE.
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2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πληροφορική έχει περάσει από το στάδιο της επεξεργασίας δεδομένων στο στάδιο 
των επικοινωνιών και της διαχείρισης πληροφοριών, ενώ παράλληλα παρατηρούμε 
μία τάση για χρήση των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων για πνευματική 
εργασία. Αναπτύσσονται εργαλεία τα οποία βοηθούν την οργάνωση και τη διάχυση 
πληροφορίας καθώς και την ανάπτυξη γνώσης (π.χ. μέσω computer conferencing). 
Μία από τις εφαρμογές της νέας αυτής εποχής των δικτύων είναι η "εικονική" ή 
"ιδεατή" επιχείρηση.

To Internet αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το εμπόριο όπως ακριβώς 
συνέβη και με το τηλέφωνο ή το σιδηροδρομικό δίκτυο. Για πρώτη φορά υπάλληλοι 
οι οποίοι βρίσκονται γεωγραφικά σε διαφορετικά σημεία του κόσμου μπορούν να 
επικοινωνήσουν μεταξύ τους με έναν πιο αξιόπιστο, οικονομικό, αποτελεσματικό και 
γρήγορο τρόπο. Πελάτες από τη Νέα Υόρκη μπορούν να δουν προϊόντα τα οποία 
πωλούνται στο Τορόντο ή στο Όσλο, ή στο Παρίσι και να τα αγοράσουν online. Το 
προσωπικό πωλήσεων μπορεί να συνδεθεί με ένα σύστημα χιλιάδες χιλιόμετρα
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μακριά και να κάνει σε πραγματικό χρόνο μία παρουσίαση και στη συνέχεια να 
εισαγάγει μια εντολή παραγγελίας.

Επίσης ζούμε σε μία διαρκώς αυξανόμενη "κινητή" κοινωνία. Πριν από 50 περίπου 
χρόνια, οι άνθρωποι συγκεντρωνόντουσαν στις πόλεις για να δουλέψουν 
εγκαταλείποντας τις επαρχίες ή τις αγροτικές περιοχές. Εκείνη την περίοδο 
χρειαζόταν κανείς περίπου 7 μέρες για να διανύσει 800 Km. Σήμερα ο χρόνος 
ταξιδιού έχει μικρύνει σημαντικά και με τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας 
(HE, τηλε-εργασία) παρέχεται στους ανθρώπους και πάλι η δυνατότητα να γυρίσουν 
στις αγροτικές περιοχές ή στην επαρχία.

Στο μέλλον ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιεί κανείς την πληροφορία θα έχει 
μεγαλύτερη αξία από την ίδια την πληροφορία. Γι αυτό προβλέπεται πτώση των 
τιμών για παροχή πρόσβασης στην πληροφορία. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να 
δαπανούν λιγότερα χρήματα σε είδη ρουχισμού και περισσότερα για δραστηριότητες 
αναψυχής όπως ταξίδια. Για την επόμενη γενιά ένδειξη κοινωνικού status θα 
αποτελεί όχι ένα Rolex αλλά η συμμετοχή σε αποκλειστικά on-line clubs. Οι εταιρείες 
θα αναζητούν όλο και πιο πολύ εργατικό δυναμικό στο Internet, ενώ -σύμφωνα με 
την Esther Dyson, εκδότρια του περιοδικού Release 1.0 και ιδιοκτήτρια της εταιρείας 
EDventure- το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές στην οργανωσιακή κουλτούρα και η 
διαφάνεια καθώς και η ελεύθερη διάχυση της πληροφορίας θα αποτελόσουν τους 
κανόνες του ψηφιακού μέλλοντος. [THOR98]

Οι υπάλληλοι πλέον χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό κινητικότητας και είναι 
κατανεμημένοι σε διάφορες απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα, οι ταλαντούχοι 
ανεξάρτητοι επαγγελματίες σήμερα είναι πιο απαιτητικοί και προτιμούν να επιλέγουν 
αυτοί το πως και το που θα εργάζονται. Πώς μπορεί ένας οργανισμός να συντηρεί 
ένα σύστημα επαρκούς επικοινωνίας έτσι ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί αποδοτικά 
ακόμα κι όταν οι εργαζόμενοι ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή ταξιδεύουν για το 
μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου; Μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι το 
εικονικό γραφείο μέσω του Internet.

To Internet είναι ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο επιτρέπει στους οργανισμούς να 
μεγαλώνουν χωρίς το κόστος των εξόδων επέκτασης σε άλλες περιοχές. Επιτρέπει 
στους οργανισμούς να διαφημίζουν και να προβάλλουν τον εαυτό τους σε ένα πολύ 
ευρύτερο ακροατήριο με πολύ μικρότερο κόστος από ότι ποτέ. Επιτρέπει τη 
δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων στις οποίες οι εργαζόμενοι δεν βρίσκονται σε 
μία συγκεκριμένη περιοχή και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου. Αυτή η 
δυνατότητα συνεχούς επαφής των υπαλλήλων μεταξύ τους, τους βοηθάει να 
αισθάνονται μέλη κάποιας ομάδας ακόμα και όταν είναι μακριά από την εταιρεία 
τους και ευνοεί την ομαδική εργασία τονώνοντας το ηθικό των υπαλλήλων. 
Υπάρχουν πολλά συστήματα τα οποία παρέχουν εταιρείες όπως η net.Genesis 
(http://www.netgen.com), ή η Propspero Systems Research 
(http://www.prospero.com) που επιτρέπουν το διάλογο ατόμων απομακρυσμένων 
μεταξύ τους. Ένα από αυτά είναι και το Global Stage ένα από τα πρώτα συστήματα 
διαλόγου που επιτρέπει τη δημιουργία ιδιωτικών εικονικών χώρων συνεδριάσεων 
στο Internet.
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Ο "εικονικός ή ιδεατός οργανισμός" είναι ένα φαινόμενο το οποίο προκλήθηκε από 
τη σύγκλιση τριών μεγάλων τάσεων στην παγκόσμια οικονομία : τη λεωφόρο των 
πληροφοριών, την σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών και το ηλεκτρονικό χωριό.

Ένας άλλος όρος που σχετίζεται άμεσα με κάθε εικονικό οργανισμό είναι αυτός της 
"επιχειρηματικής εικονικότητας" (organizational virtuality). Ο χαρακτηρισμός αυτός 
δεν αφορά στη δομή ενός εικονικού οργανισμού αλλά στον τρόπο με τον οποίο 
εκτελείται η επικοινωνία και αλληλεπίδραση των μελών μεταξύ τους. Τόσο η 
ταυτότητα των μελών που αλληλεπιδρούν όσο και το μέσο με το οποίο αυτή η 
επικοινωνία καθίσταται δυνατή μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο 
παράγεται και μεταδίδεται η γνώση.

Πώς όμως λειτουργεί μία εικονική επιχείρηση; Οι επικοινωνίες σήμερα αποτελούν το 
"νευρικό σύστημα" μιας επιχείρησης. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι 
επικοινωνίας τους οποίους χρησιμοποιεί μία επιχείρηση :

• Εσωτερική επικοινωνία, η οποία περιλαμβάνει επικοινωνία των υπαλλήλων, 
διανομή των νέων της επιχείρησης, καταχωρήσεις νέων καθηκόντων.

• Επικοινωνία με τους προμηθευτές, η οποία περιλαμβάνει χρήση του 
συστήματος EDI, ανταλλαγή εντολών πληρωμής και παραγγελίες, 
προβλέψεις για τις ανάγκες των απαραίτητων πρώτων υλών, επαφή με 
λογιστικά και νομικά ιδρύματα.

• Επικοινωνία για θέματα μάρκετινγκ και πωλήσεων, η οποία καλύπτει 
οτιδήποτε από συλλογή πληροφοριών, ανάλυση ανταγωνισμού, σχεδίαση 
προϊόντος, και δημιουργία image. Οι πωλητές και άλλοι ειδικοί μπορούν να 
επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή υπηρεσιών διαλόγου 
και να συζητούν για φλέγοντα ζητήματα όπως νέες απειλές από 
ανταγωνιστές, ή να "κλείνουν" δύσκολους λογαριασμούς. Επίσης η 
επικοινωνία μεταξύ των πωλητών και άλλων στελεχών της επιχείρησης 
υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων μπορεί να προβεί πολύ χρήσιμη και 
αποδοτική.

Η μεταβαλλόμενη φύση του παγκοσμίου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος προκαλεί 
αλλαγές τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων. Ένας από τους παράγοντες ανταγωνισμού σε αυτό το νέο περιβάλλον 
είναι και ο βαθμός "ευκινησίας" ή "ανταπόκρισης" της επιχείρησης. Η ανάγκη της 
επιχείρησης να διατηρήσει και να επικεντρωθεί στις κύριες ικανότητές της, την ωθεί 
στην αναζήτηση εξωτερικών πόρων από απομακρυσμένες περιοχές για την κάλυψη 
των υπολοίπων αναγκών της. Ο τρόπος με τον οποίο αποκτά πρόσβαση και 
διαχειρίζεται αυτούς τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους καθορίζει την 
ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της (Responsiveness 
Capability).

Πριν μία επιχείρηση αρχίσει να σκέφτεται τις εξωτερικές επικοινωνίες είναι πολύ 
σημαντικό να εξετάσει πρώτα την ενότητα των εσωτερικών συστημάτων 
επικοινωνίας που διαθέτει. Στο προσεχές μέλλον μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί σε 
εξωτερικά δίκτυα επιχειρήσεων (extranets), τα οποία θα τις συνδέουν με τους 
προμηθευτές τους και τους πελάτες τους. Μάλιστα, στην Μέρα Στρατηγικής της 
εταιρείας Netscape ο CEO της εταιρείας Jim Barksdale χαρακτήρισε τα extranets σαν 
"το επόμενο βήμα για το Internet". [PCMA98]
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Έρευνα της εταιρείας Novell έδειξε ότι τα extranets θα χρησιμοποιούνται μέχρι το 
2000 από το 40% όλων των μεγάλων εταιριών. Οι επιχειρήσεις έχοντας ήδη 
εγκαταστήσει ενδο-δίκτυα, βλέπουν πλέον τα extranets σαν το επόμενο βήμα για το 
HE. Το μεγαλύτερο κέρδος από τα extranets είναι η μείωση του κόστους, η οποία για 
μερικούς οργανισμούς μπορεί να μειωθεί 10 φορές. Το δυναμικό για την ανάπτυξη 
της αγοράς των extranets στην Ευρώπη είναι μεγάλο. Η αντίστοιχη αγορά στην 
Αμερική εκτιμάται για το 2000 να έχει αξία $134 δις, μια αύξηση 134% σε σχέση με 
την αξία της το 1996. [ΤΓΜΕ98]

Τι ακριβώς όμως είναι ένα extranet ; Είναι μία ασφαλής επέκταση του οργανισμού 
μέσω του επιχειρηματικού ενδοδικτύου, η οποία επιτρέπει στην επιχείρηση, στους 
πελάτες της, στους συνεργάτες της και σε άλλες επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν και 
να διεξάγουν εμπορικές συναλλαγές μέσω του Internet. Για παράδειγμα μπορεί μια 
επιχείρηση να συνδέσει το on-line σύστημα παραγγελιών της με τη βάση δεδομένων 
στο ενδοδίκτυο του προμηθευτή της η οποία περιέχει τον κατάλογο προϊόντων του 
προμηθευτή, και να δημιουργήσει με αυτό τον τρόπο ένα extranet. Ένας πιο 
λεπτομερής και τεχνικός ορισμός του extranet μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση 
www.whatis.com.

Τα βασικά στοιχεία ενός extranet είναι μία μόνιμη σύνδεση με το Internet μέσω ενός 
router, ένας HTTP server, ένα firewall (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5), δεδομένα και αρχεία. 
Ολη η υποδομή μπορεί να βρίσκεται εσωτερικά ενός firewall, ή εξωτερικά σε μία 
περιοχή ασφαλούς δικτύου η οποία ονομάζεται DMZ (DeMilitarized Zones).

Πριν αρχίσει κάποιος τη σχεδίαση για το extranet της επιχείρησής του οφείλει να 
λάβει υπόψη κάποιους παράγοντες όπως :

• Την ταυτότητα του "ακροατηρίου" του.
• Τις λειτουργίες της οργάνωσης και του πληροφοριακού συστήματος που 

σχετίζονται με το extranet.
• Το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας που απαιτείται.

Τα extranets μπορούν να διακριθούν σε τρία μοντέλα :
• Το μοντέλο ασφαλούς πρόσβασης στο ενδοδίκτυο της επιχείρησης το 

οποίο επιτρέπει στα μέλη του να έχουν άμεση πρόσβαση στο ενδοδίκτυο 
της επιχείρησης. Το μοντέλο αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 2.1.

• Το μοντέλο εξειδικευμένων εφαρμογών, όπου το extranet έχει αναπτυχθεί 
σαν μία εφαρμογή ειδικά για τα μέλη του και μπορεί ακόμα να αποτελεί και 
τμήμα του ενδοδικτύου. Το μοντέλο αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 2.2.

• Το μοντέλο HE, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνικές HE για την προσέγγιση 
των τμημάτων των συνεταίρων-μελών. Το μοντέλο αυτό απεικονίζεται στο 
Σχήμα 2.3.

Την έννοια "Εικονικός οργανισμός - Virtual Organization" την επινόησαν το 1992 οι 
Davidow/Malone και σήμερα χρησιμοποιείται πλέον ευρέως σε όλο τον κόσμο.

Τι όμως είναι πραγματικά μία εικονική επιχείρηση;
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Σχήμα 2.1. Μοντέλο ασφαλούς πρόσβασης στο intranet [JBOR97]

□
Σχήμα 2.2. Μοντέλο εξειδικευμένων εφαρμογών [JBOR97]
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Το βιομηχανικό περιβάλλον του μέλλοντος θα αποτελείται από διάφορους 
οργανισμούς οι οποίοι θα εργάζονται μαζί στα πλαίσια μιας εικονικής επιχείρησης. 
Μία εικονική επιχείρηση θα σχεδιάζει προϊόντα και επιχειρηματικές διαδικασίες 
χρησιμοποιώντας το πλήρες φάσμα των τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου 
προκειμένου να παράγει με χαμηλό κόστος προϊόντα υψηλής ποιότητας γρήγορα και 
αποδοτικά. Την πιθανή αυτή εξέλιξη των τεχνολογιών HE την απεικονίζει το Σχήμα 
2.4. στη συνέχεια.

Ονοι tt.A ΜΙ

Busi Ties r. 
LKicuiMfinl

Continuum of 
Electronic Commerce 
Technologies

21st Century 
Business 
Practices

CollRboratlon
Tools

Prorluoi 
Pfcl h fc£r>nic£imo Irilefchsripfr

filoclro-:r, 6*1» •T/srchsr.jr, Inrt'uslry-Dofinor: 
ΒΐίΓιϊΓ,ΟΓίΓ: PfgCtiCOS

Σχήμα 2.4. Εξέλιξη τεχνολογιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου [ECRC97]

2.2. ΟΡΙΣΜΟΣ "ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ορίσει κανείς την «εικοινκή επιχείρηση», μία έννοια η 
οποία -όπως αναφέρθηκε- επινοήθηκε από τους Davidow / Malone το 1992. Μερικοί 
από τους ορισμούς που έχουν προταθεί διατυπώνονται στη συνέχεια :

• "Εικονική επιχείρηση είναι ένα προσωρινό δίκτυο από ανεξάρτητες μεταξύ 
τους επιχειρήσεις οι οποίες συνδέονται μέσω της πληροφοριακής 
τεχνολογίας για να μοιραστούν ικανότητες, κόστη, και πρόσβαση του ενός 
στις αγορές του άλλου..." [BUWE93]

• Εικονική επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως η επιχείρηση εκείνη η 
οποία αναθέτει όλες της τις λειτουργίες σε εξωτερικούς συνεργάτες εκτός 
από την κύρια λειτουργία της, και συντονίζει όλες αυτές τις λειτουργίες 
όλων των γεωγραφικά απομακρυσμένων μελών της με τη βοήθεια της 
σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνιών. Στόχος αυτής της νέας μορφής 
επιχείρησης είναι πάντα η κάλυψη κάποιας μοναδικής ανάγκης των 
πελατών. Ονομάζεται "εικονική" επειδή δεν έχει φυσική υπόσταση (καθώς 
της λείπουν πολλά από τα δομικά στοιχεία μιας πραγματικής επιχείρησης) 
παρά μόνο στο μυαλό του παρατηρητή.
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• Ο εικονικός οργανισμός δεν βρίσκεται σε μία συγκεκριμένη περιοχή, τα 
μέλη του τα διακρίνει υψηλός βαθμός ρευστότητας, έχει πρόσβαση σε 
ικανότητες εξωτερικές στην επιχείρηση, και υφίσταται χάρη στην ύπαρξη 
της σύγχρονης πληροφοριακής τεχνολογίας.

• Ως εικονική επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί μία ομάδα ανθρώπων οι 
οποίοι λειτουργούν σαν μία ενιαία οντότητα για πρακτικούς λόγους. Αυτή 
η ενιαία οντότητα πρέπει να είναι αόρατη για κάποιον εκτός αυτής 
επιτρέποντας μόνο την εξωτερική "πρόσοψή" της να είναι ορατή από 
κάποιον εξωτερικό παράγοντα.

• Εικονική επιχείρηση είναι ένα δίκτυο δημιουργικών ανθρώπων οι οποίοι 
συνδέονται με online υπηρεσίες και αποτελούν έναν σύνδεσμο με στόχο 
την παραγωγή εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Μία ιδεατή επιχείρηση 
συγκεντρώνει μία ομάδα από ταλαντούχα άτομα από διαφορετικούς τομείς 
εξειδίκευσης. Ο πυρήνας κάθε εικονικού οργανισμού είναι η φιλοδοξία για 
συνεχή βελτίωση και επίτευξη του μεγίστου καλύτερου δυνατού.

• Η εικονική επιχείρηση προκύπτει από μία ομάδα διαφορετικών 
επιχειρήσεων οι οποίες θέλουν να εκμεταλλευτούν μία ευκαιρία την οποία 
θα ήταν δύσκολο να εκμεταλλευτεί μία παραδοσιακή επιχείρηση από μόνη 
της. Η διάρκεια ζωής μιας ιδεατής επιχείρησης είναι το διάστημα εκείνο 
που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου δημιουργίας της. Οι μηχανισμοί 
δημιουργίας μιας ιδεατής επιχείρησης δεν είναι κάτι καινούργιο. Το 
καινούργιο είναι το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και επικοινωνίας με βάση 
τη σύγχρονη τεχνολογία.

• Η εικονική ή ιδεατή επιχείρηση είναι σαν ένα δίκτυο του οποίου κάθε 
κόμβος αντιπροσωπεύει κάποια περιοχή εξειδίκευσης. Όλες οι ικανότητες 
και η γνώση συγκεντρώνονται για να κάνουν την εικονική επιχείρηση 
πλήρη και βέλτιστη ως προς το στόχο της.

Χρειάζεται ένας μικρός συνήθως αριθμός εργαζομένων οι οποίοι θα τελούν υπό 
πλήρη απασχόληση σε μία εικονική επιχείρηση. Αυτοί θα είναι και η καρδιά της 
επιχείρησης και κατά πάσα πιθανότητα οι ιδρυτές της. Θα είναι υπεύθυνοι για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων και είναι αυτοί που θα θέσουν τους στόχους και τα 
πρότυπα της επιχείρησης. Η σύγχρονη πληροφοριακή τεχνολογία επιτρέπει τη 
διασπορά των κόμβων ανά τον κόσμο και κατά συνέπεια και τη λειτουργία αυτών σε 
διαφορετικές χρονικές ζώνες.

Οι κόμβοι μιας εικονικής επιχείρησης δεν είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν ακριβές 
υπηρεσίες ή λειτουργίες πέρα από τον πρωταρχικό στόχο και αιτία ύπαρξης της 
εικονικής επιχείρησης, καθώς η μεταξύ τους συσχέτιση είναι συμπληρωματική και 
κύριο έργο τους είναι η παροχή προστιθέμενης αξίας στην κοινή αυτή επιχείρηση. 
Για παράδειγμα ένας κατασκευαστής μπουλονιών δεν θα χρειαζόταν πλέον ένα 
τμήμα μάρκετινγκ ή τμήμα για την υποστήριξη των πελατών και θα μπορεί να 
συγκεντρωθεί σε αυτή τη δραστηριότητα που κατέχει καλύτερα (δηλ. την κατασκευή 
μπουλονιών), καθιστώντας για τις υπόλοιπες λειτουργίες υπεύθυνους κάποιους
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"κόμβους". Με αυτό τον τρόπο της εστίασης σε κάποια συγκεκριμένη λειτουργία 
εξειδίκευσης, η ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη μπορούν να μεγιστοποιηθούν.

Επειδή κάθε κόμβος εστιάζεται σε αυτό το οποίο κάνει καλύτερα και υπάρχει μόνο 
και μόνο για να εκτελεί τη συγκεκριμένη λειτουργία, είναι λογικό να είναι 
ταυτόχρονα μέλος πολλών εικονικών / ιδεατών επιχειρήσεων. Έτσι είναι πιθανό 
μερικοί κόμβοι να είναι ταυτόχρονα μέλη επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται. Με 
αυτό τον τρόπο όμως είναι δυνατόν οι μικρότερες εταιρείες να ανταγωνίζονται 
γίγαντες και μεμονωμένα άτομα να λειτουργούν ως ειδήμονες τους οποίους θα 
"νοικιάζουν" όσοι τους χρειάζονται.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σε νέα 
άγνωστα περιβάλλοντα καθώς δεν διαθέτουν τις αντίστοιχες ικανότητες και επίσης 
είναι αρκετά δαπανηρή για αυτές η προσαρμογή στα νέα περιβάλλοντα. Ωστόσο μία 
εικονική επιχείρηση δεν χρειάζεται να ξαναχτίσει εργοστάσια, παρά μόνο να 
προσθέσει τους κατάλληλους κόμβους και να απαλλαγεί από τους μη-χρήσιμους. Ο 
κύκλος ζωής και "θανάτου" αποτελεί ένα θεμελιώδες ζήτημα για κάθε εικονική 
επιχείρηση. Μόλις παρουσιαστεί η ανάγκη για μια καινούργια υπηρεσία ή προϊόν 
μπορεί να "γεννηθεί" μια εικονική επιχείρηση για να καλύψει την ανάγκη αυτή. Η 
επιχείρηση θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι ο λόγος ύπαρξής της πάψει να υπάρχει, 
οπότε και θα διαλυθεί. Τότε λοιπόν θα επέλθει ο "θάνατος" της εικονικής 
επιχείρησης, αλλά οι κόμβοι που την αποτελούσαν θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

Οι δραστηριότητες και οι λειτουργίες ενός εικονικού οργανισμού διευρύνονται σε 
σχέση με τις αντίστοιχες ενός παραδοσιακού οργανισμού με βάση τρεις άξονες : το 
χρόνο, το χώρο και τα σύνορα του οργανισμού. Αυτό απεικονίζεται στο παρακάτω 
σχήμα 2.5 :

virtual
Presence

Capabillti
virtual © (D virtual

Permanence

^ non-virtual

Σχήμα 2.5 : Τέσσερα υποθετικά παραδείγματα εικονικών οργανωσιακών μορφών - 
παρουσίαση των τριών διαστάσεων του όρου «εικονικός» [GRISxx]
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Για να γίνει πιο κατανοητό το παραπάνω σχήμα αναφέρονται ενδεικτικά κάποια 
παραδείγματα :

• Α. Μία ομάδα φυσικών επιστημόνων που ασχολούνται με υψηλές 
ενέργειες, και έχουν online πρόσβαση στον ίδιο κοινό εξοπλισμό στα 
πλαίσια ενός κοινού project βρίσκονται στο σημείο Α, επειδή υπάρχει 
γεωγραφική κατανομή των μελών του ιδεατού αυτού οργανισμού, οι 
ικανότητές είναι κοινές για όλους και υπάρχει σχετική μονιμότητα.

• D. Μία ομάδα ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου επιστημόνων 
(πελάτες, προμηθευτές...) οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε εξοπλισμό που 
βρίσκεται κατανεμημένος σε διάφορα σημεία και επικοινωνούν μεταξύ 
τους On-line καθώς βρίσκονται σε διάφορα γεωγραφικά σημεία, 
τοποθετείται στο σημείο Δ.

Η δομή μιας εικονικής επιχείρησης παύει να είναι ιεραρχική όπως συμβαίνει στις 
παραδοσιακές επιχειρήσεις. Άλλωστε στις εικονικές επιχειρήσεις είναι επιτακτική η 
ανάγκη για την ύπαρξη ευελιξίας και δυναμικότητας. Η δομή τώρα γίνεται πιο 
επίπεδη και το μεσαίο επίπεδο διοίκησης είναι πλέον περιττό. Σε ένα εικονικό 
οργανισμό κάθε υπάλληλος είναι ιδιοκτήτης του οργανισμού και συμβάλλει άμεσα 
στην επιτυχία του ή στην αποτυχία του.

2.3, ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σήμερα υπάρχει μία μετατόπιση της εργασίας προς τη γνώση και γίνεται λόγος 
περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε για Κοινωνία της Γνώσης. Αυτό που έχει μεγαλύτερη 
σημασία δεν είναι το που εκτελείται η εργασία αλλά το πως και το με ποιον τρόπο 
παρέχεται το προϊόν της εργασίας στον πελάτη. Σε απομονωμένες και 
απομακρυσμένες περιοχές η πρόσβαση στη γνώση είναι δύσκολη, τη στιγμή που σε 
παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν τεράστια αποθέματα και πηγές γνώσης από ειδικούς. 
Παράλληλα η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος αυξάνεται και οι απλές λύσεις δεν 
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες πολλών επιχειρήσεων. Επίσης ο ρόλος των 
στελεχών επιχειρήσεων αλλάζει από "διευθύνων σύμβουλος" σε "καθοδηγητής", 
"προπονητής", "μέντορας".

Η έξαρση του ενδιαφέροντος για τη δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων οφείλεται 
στο γεγονός ότι δεν είναι οικονομικά δυνατό για μία επιχείρηση να αναπτύξει 
υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικές ικανότητες σε όλους τους τομείς λειτουργίας της 
προκειμένου να γίνει πλήρως ανταγωνιστική. Έτσι η εστίαση σε κάποιους 
συγκεκριμένους τομείς και η αναζήτηση εξωτερικών πόρων για τους υπόλοιπους 
προσφέρει μία λύση στην προσπάθεια μιας επιχείρησης να γίνει πλήρως 
ανταγωνιστική.

Κάθε κόμβος μιας ιδεατής επιχείρησης πρέπει να εστιάζει στην περιοχή του 
ενδιαφέροντος του και να αγωνίζεται να είναι ο καλύτερος στον τομέα του. Αυτό 
σημαίνει μία εικονική επιχείρηση μπορεί να συγκεντρώσει τις καλύτερες ικανότητες 
για κάθε λειτουργία της δημιουργώντας κατ' αυτό τον τρόπο έναν παγκοσμίου 
κύρους οργανισμό. Παράλληλα η δέσμευση των πόρων κάθε κόμβου σε μία μόνο
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δραστηριότητα οδηγεί σε οικονομικά οφέλη για τους επιμέρους κόμβους αλλά και 
για την ίδια την επιχείρηση.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τη φύση της λειτουργίας της 
ιδεατής επιχείρησης είναι το ότι τα μέλη του μπορούν να διατηρούν την ανεξαρτησία 
τους και παράλληλα να αναπτύσσουν τις ικανότητες στη συγκεκριμένη 
δραστηριότητά τους.

Μία εικονική επιχείρηση μπορεί να είναι πάρα πολύ ευέλικτη και ευπροσάρμοστη. 
Λειτουργίες που της λείπουν μπορούν εύκολα να αποκτηθούν με την προσθήκη νέων 
κόμβων, τη στιγμή που μία παραδοσιακή επιχείρηση θα έπρεπε να ξαναχτίσει για 
παράδειγμα νέα εργοστάσια για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 
αγοράς. Άλλωστε στα πλαίσια μιας εικονικής επιχείρησης, παρέχεται σε κάθε μέλος 
της η δυνατότητα να βελτιωθεί μέσα από την υιοθέτηση καλύτερων τρόπων δράσης 
τους οποίους εφαρμόζουν τα υπόλοιπα μέλη τα οποία έχουν διαφορετική κουλτούρα 
και οργανωσιακή συμπεριφορά.

Το μοίρασμα του κινδύνου μεταξύ των μελών καθώς και των τεχνολογικών και 
ανθρωπίνων πόρων είναι μία ακόμη στρατηγική αιτία δημιουργίας εικονικών 
επιχειρήσεων. Έτσι για παράδειγμα οι τρεις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες των 
ΗΠΑ ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν μία ιδεατή επιχείρηση σκοπός της 
οποίας είναι η από κοινού συνεργασία για διάφορα προϊόντα ένα από τα οποία είναι 
και οι μπαταρίες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα ακόμη πλεονέκτημα το οποίο 
προκύπτει από τη σύσταση τέτοιων μορφών επιχειρήσεων είναι η μείωση του κύκλου 
εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά (product to market cycle).

Η πρόσβαση σε νέες αγορές είναι ένας ακόμη λόγος ύπαρξης ιδεατών επιχειρήσεων, 
κάτι το οποίο πέτυχε η Intel με τη φράση "Intel Inside" και τη συνεργασία της με 
διάφορους κατασκευαστές Η/Υ.

Επίσης η χρήση της πληροφορικής για την κρίσιμη επικοινωνία των κόμβων μιας 
ιδεατής επιχείρησης αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης για απομονωμένες ή 
αγροτικές περιοχές και συμβάλλει στην υλοποίηση του θεσμού της αποκέντρωσης. 
Παράλληλα μικρότερες επιχειρήσεις καλούνται να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο ως 
μέλη ενός εικονικού οργανισμού. Αν και μερικές φορές το κόστος εγκατάστασης 
νέου εξοπλισμού γίνεται τροχοπέδη στη δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων, 
ωστόσο συχνά η χρήση του εξοπλισμού κάνει γρήγορη απόσβεση της αξίας της. Έτσι 
για παράδειγμα, σύμφωνα με τη British Telecom (ΒΤ) ενώ το κόστος για τη συν
διάσκεψη 10 διοικητικών στελεχών τα οποία απέχουν κατά μέσο όρο 144 Km μεταξύ 
τους είναι περίπου $1020, το αντίστοιχο κόστος μιας audio-conference δεν είναι παρά 
$120!

Σημαντικά είναι και τα οφέλη που προκύπτουν για τους πελάτες ενός εικονικού 
οργανισμού. Κυριότερα από αυτά είναι η δυνατότητα πρόσβασης που τους παρέχεται 
σε ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων πόρων, το ενιαίο πρόσωπο που παρουσιάζει ένας 
εικονικός οργανισμός σε μεγάλους πελάτες.

Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα που έχει μία εικονική επιχείρηση είναι ακόμη πιο 
εμφανή σε ΜΜΕς στις οποίες παρέχεται πλέον η δυνατότητα να απολαμβάνουν με
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αυτό τον τρόπο τα οφέλη ενός μεγάλου οργανισμού χωρίς όμως να χάνουν την 
προσωπική τους ταυτότητα.

Πληροφορίες για υπηρεσίες Internet που απευθύνονται σε Μικρο-Μεσαίες 
Επιχειρήσεις μπορεί κανείς να βρεί στις παρακάτω διευθύνσεις :

• http://www.edita.fi/vritvslinkki
• http://www.culminatum.fi
• http://www.uat.fi/telework
• http://wwwamiedu.net/eu-proiektit/etalink.htm

2.4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μερικά από τα συστατικά της επιτυχίας μιας εικονικής επιχείρησης περιγράφονται 
στη συνέχεια :

• Κάθε μέλος πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει στην επιχείρηση 
πρόσθετη αξία, αλλά και να βελτιώνεται μαθαίνοντας από τα υπόλοιπα 
μέλη, τα αποτελέσματα των δικών του πράξεων και την εμπειρία της 
συλλογικότητας.

• Τα μέλη πρέπει να αναπτύσσουν μεταξύ τους υψηλό βαθμό αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και κατανόησης, να μπορούν να είναι αποδοτικά τόσο στα 
πλαίσια της ομάδας τους όσο και από μόνα τους. Είναι καλό κάθε 
εργαζόμενος ο οποίος παράγει γνώση να ανήκει ταυτόχρονα σε δύο ομάδες 
για να έχει ευρύτερη αντίληψη των πραγμάτων αλλά και για να διευκολύνει 
τη λειτουργική συνεργασία των επιμέρους ομάδων. Τόσο η φυσική 
απόσταση όσο και η ανωνυμία είναι πηγές αβεβαιότητας για τις ιδεατές 
διαδικασίες. Το χτίσιμο λοιπόν εμπιστοσύνης μεταξύ των 
αλληλεπιδρώντων μελών είναι ένας αναχαιτιστικός παράγοντας της 
αβεβαιότητας αυτής. Μηχανισμοί για το χτίσιμο εμπιστοσύνης είναι η 
ένταση και μεγάλη συχνότητα της επικοινωνίας των μελών μεταξύ τους, η 
δυνατότητα πρόσβασης των υπολοίπων μελών αλλά και του πελάτη στις 
διαδικασίες παραγωγής του προϊόντος, καθώς και η ευρεία και διαφανής 
διάχυση πληροφοριών.

• Κάθε ομάδα οφείλει να λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο και όχι ως ένα 
σύνολο μεμονωμένων ατόμων. Κάθε ομάδα έχει τις δικές της αρχές και 
αξίες και πρέπει να γνωρίζει πλήρως τον τρόπο αλληλεπίδρασης και το 
βαθμό συσχέτισής της με τις υπόλοιπες ομάδες ή μέλη του εικονικού 
οργανισμού. •

• Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουν τα μέλη την ανάγκη για συντονισμό των 
δραστηριοτήτων και αν δεν μπορούν να το αναλάβουν από κοινού, τότε θα 
πρέπει να αναθέσουν αυτό το καθήκον σε κάποιο άλλο μέλος.
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• Πρέπει να είναι σαφώς ορισμένος ο τρόπος συνεργασίας και επικοινωνίας 
με τους πελάτες (πελατειακές σχέσεις, σύναψη συμβολαίων...).

Η κατάλληλη και σωστή χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας είναι σημαντικός 
παράγοντας επιτυχίας για κάθε ιδεατή επιχείρηση. Η τεχνολογία πρέπει να 
χρησιμοποιείται με τέτοιον τρόπο ώστε να αυτοματοποιεί όσο το δυνατό 
περισσότερες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων διαχείρισης 
πελατών, σχετικά με τα οποία θα γίνει εκτενέστερη περιγραφή στη συνέχεια του 
τρέχοντος κεφαλαίου.

Η επικοινωνία τόσο στα πλαίσια της εικονικής επιχείρησης όσο και εκτός αυτών 
πρέπει να ενθαρρύνεται και να είναι συχνή. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται 
όταν και όπου υπάρχει ανάγκη για αυτές από εκείνον ο οποίος είναι αρμόδιος 
βασισμένες πάντα στον κεντρικό άξονα του στόχου της εικονικής επιχείρησης, των 
αρχών της και των αξιών της.

Οι managers μιας ιδεατής επιχείρησης πρέπει πάντα να θυμούνται ότι:

• Ολα τα μέλη της ιδεατής επιχείρησης οφείλουν να δημιουργήσουν ένα 
κοινό όραμα σχετικά με τους στόχους της επιχείρησης και τον τρόπο 
λειτουργίας της.

• Επιπλέον οι στόχοι μιας τέτοιας επιχείρησης οφείλουν να είναι όσο το 
δυνατό πιο υψηλοί για να μπορεί έτσι η επιχείρηση να εκμεταλλευτεί το 
κύριο χαρακτηριστικό του να είναι "εικονική", την ολική-πλήρη 
ανταγωνιστικότητα της σε σχέση με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις.

• Μια εικονική επιχείρηση απαιτεί τα διοικητικά στελέχη της να 
αντιμετωπίζουν το ρόλο τους με πιο ευέλικτο τρόπο και όχι σαν μία 
λειτουργία εντολών-ελέγχου.

• Επίσης οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε μία τέτοια επιχείρηση πρέπει να 
έχουν υψηλότερη ανεκτικότητα για τις ασάφειες που ενδέχεται να 
προκύψουν από την προσπάθεια δύο ή περισσοτέρων οργανισμών να 
εργαστούν μαζί.

• Τέλος στους εικονικούς οργανισμούς αυξάνεται η πιθανότητα 
συγκρούσεων λόγω διαφορετικής οργανωσιακής κουλτούρας των μελών 
τους.

2.5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το κόστος του εξοπλισμού πληροφορικής στον οποίο πρέπει να επενδύσουν τα μέλη 
μιας ιδεατής επιχείρησης μερικές φορές είναι υψηλό ίσως και απαγορευτικό, ιδίως 
για μικρές επιχειρήσεις.
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Η μη-συμβατότητα ποικίλλων τεχνολογιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον 
κόσμο είναι ένα ακόμη πρόβλημα με το οποίο ίσως έρθει αντιμέτωπη μια εικονική 
επιχείρηση. Καθώς η ποικιλία που υπάρχει ανά τον κόσμο σε εξοπλισμό σύγχρονων 
τεχνολογιών πληροφορικής μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και να χρειαστεί η 
αντικατάσταση ή η προσαρμογή του υπάρχοντος εξοπλισμού. Το μικρό διαθέσιμο 
φάσμα που υπάρχει σήμερα καθώς και η ελλιπής τεχνολογική υποδομή σε πολλές 
γεωγραφικές περιοχές είναι ένα ακόμη εμπόδιο στην υλοποίηση εικονικών 
επιχειρήσεων.

Ένας άλλος περιορισμός είναι το ότι ένας κόμβος-μέλος ο οποίος αποτελεί από 
μόνος του μία παραδοσιακή επιχείρηση, μπορεί να έχει την αίσθηση ότι χάνει κέρδη 
από τη μη εκμετάλλευση όλων των πόρων που διαθέτει. Αυτό προκύπτει από το 
γεγονός ότι συμμετέχει στην εικονική επιχείρηση εκτελώντας τη λειτουργία εκείνη η 
οποία αποτελεί την κύρια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Επίσης η προστιθέμενη αξία της τεχνογνωσίας που προκύπτει από τις λετουργίες 
μιας εικονικής επιχείρησης εξαφανίζεται γρήγορα μετά το «θάνατο» της επιχείρησης 
αυτής, γιατί η κοινή εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε γίνεται πλέον 
διαθέσιμη στους ανταγωνιστές των μελών-κόμβων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί και 
κάποια επιφυλακτικότητα στην πλήρη διάχυση πληροφορίας μεταξύ των μελών- 
κόμβων αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις.

Ένα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με το «θάνατο» μιας εικονικής επιχείρησης είναι 
το σε ποιον θα ανήκουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας που δημιουργήθηκε από αυτήν, όταν αυτή θα πάψει να υφίσταται.

Το γεγονός ότι η διοίκηση της εικονικής επιχείρησης δεν έχει κάποιο κεντρικό 
έλεγχο όλων των λειτουργιών είναι το τίμημα της ευελιξίας ενός τέτοιου σχήματος. 
Ένα ευαίσθητο σημείο είναι η συμφωνία και αποδοχή του τρόπου λειτουργίας των 
επιμέρους τμημάτων της εικονικής επιχείρησης. Πάντα θα υπάρχουν και αντίθετες 
απόψεις. Άλλωστε η διατύπωση διαφορετικών γνωμών από άλλα μέλη-κόμβους 
μπορεί να θεωρηθεί και ως τρόπος εντοπισμού διαφόρων αδυναμιών που αλλιώς θα 
περνούσαν ίσως απαρατήρητες. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι το να δίνει η 
εικονική επιχείρηση προς τα έξω ότι «μιλάει με μία φωνή» και ότι διέπεται από έναν 
ενιαίο τρόπο λειτουργίας.

Τέλος είναι δυνατόν να προκόψουν προβλήματα οργανωσιακού χαρακτήρα, όπως 
συμβόλαια και κατανομή υπευθυνοτήτων στα μέλη / κόμβους. Ακόμη, η γεωγραφική 
απόσταση μεταξύ των μελών - κόμβων είναι δυνατόν να δημιουργήσει την αίσθηση 
της απομόνωσης στα μέλη και στη διοίκηση της εικονικής επιχείρησης. Βέβαια αυτό 
το πρόβλημα μπορεί κάπως να αντιμετωπισθεί με την εγκατάσταση και λειτουργία 
ανοιχτών καναλιών επικοινωνίας όπως ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων, on-line 
εκπαίδευση των μελών και τακτικές συναντήσεις σε προσωπικό επίπεδο.
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2.6. "ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ" ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

2.6.1. Τεχνολογική υποδομή

Η δημιουργία εικονικών δικτύων απαιτεί το συνδυασμό της κατάλληλης 
καλωδίωσης, την υποδομή για τη μετάδοση δεδομένων, και το σωστό λογισμικό. Τα 
πρότυπα του λογισμικού εξελίσσονται ακόμα, ενώ το δίκτυο απαρτίζεται από 
κατανεμημένα client/server περιβάλλοντα.
Η όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση των επιχειρήσεων από τα δίκτυα καθιστά την 
αξιοπιστία των δικτύων ένα σημαντικό ζήτημα. Κρίσιμες επιχειρηματικές διεργασίες 
εξαρτώνται από τη σύνδεση μεταξύ σταθμών εργασίας και servers. Η χρήση 
πρόσθετης καλωδίωσης, έξυπνων συστημάτων μεταγωγής δικτύων με υψηλά επίπεδα 
ανοχής σε βλάβες καθώς και εξοπλισμού δρομολόγησης εξασφαλίζουν την 
αξιοπιστία που απαιτείται και πρέπει να εντάσσονται στη μακρο-πρόθεσμες 
στρατηγικές αποφάσεις της επιχείρησης.

Για το "χτίσιμο" μιας εικονικής επιχείρησης απαιτείται αρχικά πρόσβαση στο Internet 
είτε απευθείας, είτε μέσω ενός Internet Access Provider (ΙΑΡ), μέσω μιας μόνιμης 
σύνδεσης ΤΙ στα 56Kbps, ή μέσω του τοπικού τηλεφωνικού δικτύου. Το κόστος 
μιας σύνδεσης στο Internet μέσω ενός ΙΑΡ στις ΗΠΑ ανέρχεται στα $550 - $1500 το 
μήνα, ανάλογα με το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και τις πρόσθετες παρεχόμενες 
υπηρεσίες.

Απομονωμένα γραφεία μπορούν να συνδεθούν σε μόνιμη βάση με αντίστοιχο τρόπο 
(δεν είναι απαραίτητο να έχουν όλοι τον ίδιο ΙΑΡ) ή μέσω dial-up Internet 
συνδέσεων. Με τη χρήση του SLIPP/PPP (Serial Line Internet Protocol/Point-to- 
Point Protocol) ή κάποιας αντίστοιχης υπηρεσίας, το απομακρυσμένο προσωπικό της 
εταιρείας μπορεί να έχει πρόσβαση στους πόρους της επιχείρησης όπως αν 
βρισκόταν τοπικά εκεί. Η μέση τιμή κόστους για την SLIP υπηρεσία στις ΗΠΑ είναι 
$35 το μήνα. Για τη dial-up σύνδεση απαιτείται ένα modem (τουλάχιστον στα 14.4 
Kbps) και μία πρότυπη τηλεφωνική γραμμή. Είναι προτιμότερο αυτή η τηλεφωνική 
γραμμή να μην είναι κοντά σε ευρέως χρησιμοποιούμενες γραμμές (π.χ. 
τηλεφωνικού κέντρου) γιατί προκαλούνται σφάλματα στην επικοινωνία των 
δεδομένων λόγω παρεμβολών.

Πωλητές και τηλε-εργαζόμενοι που εργάζονται σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική 
περιοχή μπορούν να έχουν dial-up λογαριασμούς από οσουσδήποτε ΙΑΡ (εθνικούς ή 
τοπικούς). Για αυτούς που ταξιδεύουν πολύ και δεν βρίσκονται σε κάποια 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην πλειοψηφία του χρόνου, οι περισσότεροι 
ΙΑΡ προσφέρουν υπηρεσίες κλήσης τύπου "800-number", οι οποίες επιτρέπουν τη 
χρήση των SLIP λογαριασμών από οπουδήποτε βρίσκεται κανείς. Επίσης για 
πωλητές που κάνουν παρουσιάσεις σε μεγάλα τμήματα πληθυσμού, ένα LCD panel 
το οποίο συνδέεται στην VGA θύρα του laptop είναι ιδιαίτερα χρήσιμο.
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2.6.2. Αναζήτηση των μελών-κόμβων ενός εικονικού οργανισμού

Η εύρεση των κατάλληλων μελών-κόμβων μιας εικονικής επιχείρησης είναι μια 
εργασία ιδιαίτερα κρίσιμη για την περαιτέρω πορεία της επιχείρησης και πρέπει να 
γίνεται πολύ προσεκτικά.

Μερικοί τρόποι αναζήτησης των κατάλληλων συνεργατών είναι από online forums, 
από Internet Newsgroups καθώς και από το υπάρχον δίκτυο των εμπορικών 
συνεργατών.

Μηχανισμοί δημιουργίας ιδεατών επιχειρήσεων είναι και οι εξής : συνεργίες, joint 
ventures, στρατηγικές συμμαχίες, σύναψη συμβολαίων συνεργασίας με προμηθευτές, 
outsourcing συμβόλαια, licensing agreements. Μία ιδεατή επιχείρηση μπορεί να 
περιλαμβάνει μεμονωμένες εταιρείες, προμηθευτές, πελάτες, ή ακόμα και 
ανταγωνιστές.

2.6.3. Σύστημα Online εξυπηρέτησης πελατών (OCM - Online 
Communications Management)

Το σύστημα online εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο μοιάζει με τηλεφωνικό κέντρο, 
παρέχει την δυνατότητα στον πελάτη να βρίσκει μόνος του ότι θέλει να ξέρει σχετικά 
με την εταιρεία και τα προϊόντα της μειώνοντας παράλληλα συντριπτικά τον αριθμό 
του προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών. Είναι σε θέση να αναγνωρίζει το είδος της 
συναλλαγής την οποία επιθυμεί ο πελάτης, να αποφασίσει για το είδος των πόρων 
που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση αυτής της συναλλαγής, και στη συνέχεια να 
χρησιμοποιήσει την κατάλληλη ποσότητα αυτών των πόρων προκειμένου να δώσει 
απάντηση στον πελάτη. Η αναλυτική διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται στη 
συνέχεια με τη βοήθεια κατάλληλων σχεδιαγραμμάτων.

Αρχικά ένα εισερχόμενο μήνυμα πρέπει να αναγνωριστεί από το OCM σύστημα ως 
προς το ποιόν του. Το σύστημα πρέπει δηλαδή να αποφασίσει αν ανήκει στην 
κατηγορία της επικοινωνίας (π.χ. ερώτηση για κάποιο προϊόν, αναζήτηση 
πληροφοριών, αίτηση πληρωμής παράπονο) ή αν αποτελεί συνέχεια κάποιας 
προηγούμενης επικοινωνίας.

Στη συνέχεια το OCM σύστημα πρέπει να αποφανθεί για το αν η διαχείριση του 
μηνύματος μπορεί να γίνει με αυτόματο τρόπο κατά τον οποίο η αίτηση του πελάτη 
συγκρίνεται με μία σειρά γνωστών λύσεων οι οποίες είναι καταχωρημένες σε μία 
βάση "γνώσης".

Δεν είναι όμως πάντα εφικτή η αυτόματη διευθέτηση αιτημάτων των πελατών. 
Μερικά από αυτά απαιτούν ειδική προσαρμογή στις ανάγκες του συγκεκριμένου 
πελάτη, ενώ σε άλλες περιπτώσεις απαιτείται η άμεση σύνδεση του πελάτη με κάποιο 
άτομο κατάλληλο να λύσει τις τυχόν εξεζητημένες απορίες του.

Όλη αυτή η διαδικασία περιγράφεται στο παρακάτω Σχήμα 2.6 με το αντίστοιχο 
διάγραμμα ροής.
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Figure 4: Automated Response 
Manager Function

Figure 5: Routing & Auto 
Response Functions

Σχήμα 2.6. Διάγραμμα ροής συστήματος OCM [ΚΗΑΝ97]

Ένα OCM σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης 
όλων των μηνυμάτων και να δρομολογεί αυτά στην κατάλληλη σειρά ομοίων
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μηνυμάτων. Η περαιτέρω διαχείριση αυτών γίνεται από μία ομάδα agents. Αυτό 
φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 2.7.

Figure 6: Message 
Routing to Agents

Σχήμα 2.7 Διαχείριση μηνυμάτων από ομάδα agents [ΚΗΑΝ97]

Επίσης σε ένα τέτοιο σύστημα δίνεται η δυνατότητα στους agents να κρατούν 
σημειώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις των πελατών δημιουργώντας έτσι μία κοινή 
βάση αναφοράς, όπως επίσης και τα στοιχεία του προφίλ των πελατών.
Κάθε agent πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται οποιοδήποτε αίτημα πελατών, 
και σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνος του να μπορεί εύκολα και 
γρήγορα να το κατευθύνει προς επίλυση σε κάποιον άλλο agent ή σε κάποιον 
επιβλέπων ή ειδικό. Η δραστηριότητα των agents παρουσιάζεται στο παρακάτω 
Σχήμα 2.9.
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Σχήμα 2.8. Δραστηριότητα των agents [ΚΗΑΝ97]

To OCM σύστημα επίσης παρέχει τη δυνατότητα εύκολης διεξαγωγής έρευνας καθώς 
τα στοιχεία τα οποία διαχειρίζεται συνήθως καταγράφονται πάντα σε κάποιο μέσο σε 
αντίθεση με τα τηλεφωνικά κέντρα όπου η επικοινωνία είναι μόνο προφορική. Έτσι 
η επιχείρηση μπορεί να γνωρίζει λεπτομέρειες για τους πελάτες της τις οποίες θα 
μπορεί να εκμεταλλευτεί προς όφελος των πελατών της στο μέλλον.

Ένα τέτοιο σύστημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται 
περισσότερες από 100 ηλεκτρονικές αιτήσεις επικοινωνίας τη μέρα, που απασχολούν 
αρκετό ανθρώπινο δυναμικό για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, που έχουν 
πελάτες οι οποίοι απαιτούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα ανταπόκριση, 
που δέχονται αιτήσεις πελατών κοινές και όχι εξεζητημένες.

2.7. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Venkatraman υπάρχουν πέντε επίπεδα στην πορεία 
μετασχηματισμού μίας επιχείρησης με βάση τη χρήση της πληροφοριακής 
τεχνολογίας. Αυτά τα πέντε επίπεδα, τα οποία απεικονίζονται στο Σχήμα 2.9 δεν 
αποτελούν διάφορα στάδια εξέλιξης μιας επιχείρησης αλλά είναι διακεκριμένα και 
ανεξάρτητα μεταξύ τους.
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Υψηλός

Χαμηλός

5. Η Εικονική Επιχείρηση

4. Η Διευρυμένη Επιχείρηση

3. Οργάνωση Πληροφορίας

2. Εσωτερική Ολοκλήρωση

1. Τοπική Εκμετάλλευση

Επαναστατικά Επίπεδα

Επίπεδη FFtkifnc

Χαμηλή
Κλίμακα δυνητικών οφελών

Υψηλή

Σχήμα 2.9. Δυνατότητες Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού που παρέχει η IT[SORExx]

Στο παραπάνω σχήμα οι δύο άξονες είναι τα δυναμικά οφέλη που προκύπτουν από 
τη χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας και ο απαραίτητος βαθμός οργανωσιακού 
μετασχηματισμού που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθούν τα οφέλη αυτά. Ο 
επιχειρηματικός μετασχηματισμός μπορεί να είναι προϊόν εξέλιξης ή επαναστατικός, 
ανάλογα με το αν η πληροφοριακή τεχνολογία χρησιμοποιείται ως μία απλή 
εφαρμογή ή για να επιτευχθεί ηλεκτρονική ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Στα δύο πρώτα επίπεδα η πληροφοριακή τεχνολογία χρησιμοποιείται απλά για 
υπολογισμούς και επεξεργασία δεδομένων, ενώ στα επαναστατικά επίπεδα οι 
τεχνολογίες επικοινωνιών χρησιμοποιούνται για την αναδιαμόρφωση της επιχείρησης 
ή του δικτύου των επιχειρήσεων ώστε αυτές να συμπορεύονται με την εποχή της 
πληροφόρησης. Από το διάγραμμα αυτό είναι προφανές ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο 
βαθμός του επιχειρηματικού ανασχηματισμού τόσο μεγαλύτερα είναι και τα οφέλη 
που προκύπτουν από τη χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας.

Το πρώτο επίπεδο του διαγράμματος αναφέρεται στην αποσπασματική χρήση της 
πληροφοριακής τεχνολογίας σε διακεκριμένα τμήματα της επιχείρησης. Εδώ η χρήση 
της τεχνολογίας δεν αποτελεί τμήμα της στρατηγικής της επιχείρησης και προκαλεί 
ελάχιστες μεταβολές στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Τα οφέλη εδώ σχετίζονται 
κυρίως με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
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Στο δεύτερο επίπεδο ο οργανισμός ή η επιχείρηση πετυχαίνει να ενοποιήσει τα 
μεμονωμένα συστήματα του πρώτου επιπέδου και των επιχειρηματικών διαδικασιών. 
Ωστόσο οι επιχειρηματικές διαδικασίες και ο τρόπος υλοποίησης τους παραμένει ο 
ίδιος. Και εδώ τα οφέλη που προκύπτουν συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και 
την αποδοτικότητα της επιχείρησης (π.χ. συμπίεση χρόνου και αποστάσεων).

Στο τρίτο επίπεδο γίνεται επανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών και 
δημιουργούνται νέοι πιο αποτελεσματικοί τρόποι λειτουργίας. Νέες λειτουργίες 
προστίθενται και αυτές που θεωρούνται περιττές παραλείπονται. Κάθε τμήμα της 
επιχείρησης μπορεί να διεκπεραιώνει μια σειρά από λειτουργίες παρά μία 
μεμονωμένη εξειδικευμένη λειτουργία. Δημιουργούνται αυτόνομες ομάδες εργασίας 
των οποίων τα μέλη έχουν πολλαπλές ικανότητες έτσι ώστε να αναλαμβάνουν 
διαφορετικά καθήκοντα. Οργανισμοί λοιπόν αυτού του επιπέδου παρουσιάζουν 
ολογραφική συμπεριφορά καθώς στα επιμέρους τμήματά τους υπάρχει η δυνατότητα 
λειτουργίας του συνόλου. Είναι σημαντικό σε αυτό το επίπεδο να υπάρχει διάχυση 
της πληροφορίας σε όλα τα μέλη του οργανισμού μέσω ενός κεντρικού συστήματος 
πληροφορικής, καθώς κάθε υπάλληλος συμμετέχει σε πολλαπλά projects.

Στο τέταρτο επίπεδο η επιχείρηση καταφέρνει με τη χρήση της τεχνολογίας 
επικοινωνίας να συμπεριλάβει στην παραπάνω διαδικασία επανασχεδιασμού και 
εξωτερικούς συνεργάτες της όπως προμηθευτές και πελάτες και διευρύνει τα σύνορά 
της δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις και εξωτερικούς 
παράγοντες. Ο ρόλος της IT εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Τέλος στο τελευταίο επίπεδο βρίσκεται η "εικονική" επιχείρηση. Σε αντίθεση με το 
προηγούμενο επίπεδο όπου οι επιχειρήσεις δημιουργούσαν ένα δίκτυο, τώρα το 
δίκτυο είναι αυτό που δημιουργεί την ιδεατή επιχείρηση.

Απόψεις της οργανωσιακής ανάπτυξης των επιχειρήσεων παρουσιάζονται στο 
Σχήμα-2.10 παρακάτω, όπου είναι ορατή και η δομή μιας ιδεατής επιχείρησης.

strategic focus

Σχήμα 2.10. Προοπτικές οργανωσιακής ανάπτυξης [ΖΙΜΜ97]
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Στο παρακάτω Σχήμα 2.11. παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εικονικής δομής στην 
οποία η διοίκηση της επιχείρησης ανέθεσε σε εξωτερικούς παράγοντες όλες τις 
βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Πυρήνας του ιδεατού οργανισμού είναι μία 
μικρή ομάδα στελεχών. Οι γραμμές του Σχήματος 2.10. αντιπροσωπεύουν τις 
σχέσεις στο δίκτυο τόσο σε προσωπικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Ο 
συντονισμός και ο έλεγχος των "εξωτερικών" σχέσεων αποτελεί μία βασική 
αρμοδιότητα ενός εικονικού οργανισμού. Ποια είναι όμως η εσωτερική δομή του 
εικονικού οργανισμού;

Στο σχήμα 2.11. φαίνεται πως πλέον δεν υφίσταται η ανάγκη για την καινούργια 
μορφή επιχείρησης να βρίσκεται γεωγραφικά σε μία μόνο περιοχή. Η δομή που 
απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα επιτρέπει το μέγιστο βαθμό ευελιξίας, δεν είναι 
ιεραρχική και είναι αρκετά επίπεδη. Με αυτό τον τρόπο οι δυνάμεις λήψης 
αποφάσεων βρίσκονται πιο κοντά στους υπαλλήλους της εταιρείας και δεν είναι 
κατανεμημένες στα διάφορα επίπεδα της διοίκησης.

Σχήμα 2.11.Δομή ενός εικονικού οργανισμού [SORExx]

Η υποδομή του εικονικού οργανισμού όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα 
αποτελείται από εφτά τμήματα :

1. Πληροφοριακή Τεχνολογία : αυτό το τμήμα αποτελεί τα θεμέλια για τα άλλα έξι. 
Στηρίζει τη σχεδίαση της εικονικής επιχείρησης με δύο τρόπους. Αρχικά εξαλείφει
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τους φυσικούς γεωγραφικούς περιορισμούς. Κατά δεύτερο λόγο μεταβάλλει τα 
σχετικά κόστη μετάδοσης της πληροφορίας.

2. Βάσεις δεδομένων και κατανεμημένη γνώση: η πληροφορία και η γνώση είναι 
διαθέσιμη σε όλους τους εργαζομένους εξασφαλίζοντας το περιεχόμενο της 
επικοινωνίας.

3. Ανθρώπινοι πόροι: παρέχει ένα σύνολο ικανών και καταρτισμένων εργαζομένων.

4. Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για το κοινό έργο : σημαντική για το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων.

5. Απόδοση του management : απαραίτητη για τη δημιουργία κινήτρων και την 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητα 
και αποτελεσματικότητα, ενώ παράλληλα για τα μέλη που προσφέρουν προστιθέμενη 
αξία πρέπει να εξασφαλίζεται η αναγνώρισή τους και η ανταμοιβή τους.

6. Κατανομή πόρων : για τη βέλτιστη χρήση και διαχείριση των πόρων.

7. Κύριες ανταγωνιστικές δραστηριότητες : αυτές οι μοναδικές ικανότητες που 
παρέχει η εικονική επιχείρηση στους πελάτες της αποτελούν και τον κύριο λόγο της 
ύπαρξής της.

Μία επιχείρηση μπορούμε να την δούμε σαν μία συσσώρευση πόρων και 
ικανοτήτων. Οι πόροι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες : πόροι που έχουν φυσική 
υπόσταση (άυλοι) ή υλικοί (κτίρια και κεφάλαιο), πόροι χωρίς φυσική υπόσταση ή 
άυλοι (πατέντες, εμπορικό σήμα), και γνώση (η οποία μπορεί να ανήκει σε 
μεμονωμένα άτομα ή να είναι αποθηκευμένη σε φυσικά μέσα - Η/Υ, χαρτί). Οι 
ικανότητες αποτελούν την ιδιότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων καθηκόντων ή 
δραστηριοτήτων από μία ομάδα πόρων (π.χ. διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, 
έρευνα αγοράς, οικονομικός έλεγχος, διαχείριση λειτουργιών). Ως κύριες ή βασικές 
ικανότητες (core competences) χαρακτηρίζουμε τις κεντρικές στρατηγικές ικανότητες 
μιας επιχείρησης οι οποίες αποτελούν και την πηγή του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα είναι 
διατηρήσιμο όταν ot βασικές ικανότητες της επιχείρησης προσθέτουν αξία στην 
επιχείρηση βοηθώντας την να αυξάνει τα έσοδά της, είναι σχετικά σπάνιες σε 
ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου, δεν είναι εύκολα αντιγράψιμες από 
ανταγωνιστές, ούτε είναι εύκολο να βρει κανείς κάποιο αντικατάστατο για αυτές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης εξαρτάται από το 
σύνολο των πόρων, τους οποίους μπορεί η επιχείρηση να τους διαθέτει ή να τους 
αναζητήσει από εξωτερικούς συντελεστές. Η εικονική επιχείρηση αποτελεί λοιπόν 
μια δυναμική στρατηγική ανάπτυξη βασικών ανταγωνιστικών ικανοτήτων.

Στο Σχήμα 2.12. το δίκτυο που απεικονίζεται δείχνει πως οι πόροι και οι 
δραστηριότητες συναλλαγών και μετασχηματισμού της επιχείρησης δημιουργούν 
κύκλους δραστηριοτήτων και αυτοί με τη σειρά τους δημιουργούν κύκλους 
συναλλαγής, τους οποίους ο Porter ονομάζει αλυσίδες αξίας. Χαρακτηρισπκό αυτών 
των κύκλων είναι ότι παράγουν αξία από το δίκτυο των επιχειρήσεων. Ακόμη η αξία
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των πόρων αυξάνεται μέσω των συναλλαγών και της επικοινωνίας λόγω της 
καμπύλης μάθησης και εμπειρίας. Έτσι στο παρακάτω σχήμα κάθε κύκλος 
αντιπροσωπεύει ομάδες οι οποίες εκτελούν πολλές λειτουργίες και συνεργάζονται 
μέσα στα όρια της επιχείρησης, παρέχοντας σε αυτήν μεγάλο βαθμό ευελιξίας.

Σχήμα 2.12. Κύκλοι Δραστηριότητας και συναλλαγής μιας εικονικής επιχείρησης [SORExx]

Όσο πιο πολύ στηρίζεται η δημιουργία αξίας από τις δραστηριότητες μίας εικονικής 
επιχείρησης στην πληροφορία, τη γνώση και τη μάθηση με αλληλεπίδραση, τόσο πιο 
προφανές είναι ότι αυτές οι δραστηριότητες οδηγούν στη δημιουργία διατηρήσιμου 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτό ισχύει επειδή η αλληλεπίδραση των πόρων, η 
κατανομή και διάχυση της γνώσης, η μάθηση είναι δύσκολο να αντιγραφούν ή να 
αντικατασταθούν από κάτι άλλο.
Η στρατηγική αναζήτηση πόρων από εξωτερικούς συντελεστές (outsourcing) 
αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των εσωτερικών 
διαδικασιών. Για να το πετύχει αυτό μια ιδεατή επιχείρηση πρέπει να δημιουργήσει 
στενές σχέσεις με τους "εξωτερικούς" παροχείς των υπηρεσιών και να εστιάσει σε 
δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας ή σε πόρους κρίσιμους για την ποιότητα οι 
οποίοι της παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το χτίσιμο αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και κατανόησης με τα υπόλοιπα μέλη της εικονικής επιχείρησης καθώς 
επίσης και η καθοδήγηση και η ανταλλαγή συμβουλών σχετικά με την κατανομή και 
την ανάπτυξη των διαδικασιών είναι σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας.

Η διαδικασία συναλλαγών και αλληλεπίδρασης με τους πελάτες σε μία ιδεατή 
επιχείρηση αποτελείται από τρεις διαδοχικές φάσεις :

1. Αναζήτηση και Πληροφόρηση. Με ποιον τρόπο εντοπίζει και πλησιάζει η ιδεατή 
επιχείρηση του δυναμικούς πελάτες της; Πως είναι οργανωμένο το μάρκετινγκ; 
Υπάρχει μήπως κάποιος κόμβος του οποίου βασική ιδιότητα είναι το μάρκετινγκ;
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2. Σύναψη συμβολαίων. Ποιος διαπραγματεύεται με τον πελάτη; Ποιος κλείνει 
συμβόλαια με τον πελάτη;

3. Λειτουργία και εκτέλεση των συναλλαγών. Πως συνδυάζονται οι διαφορετικές 
υπηρεσίες των μελών; Ποιος αντιμετωπίζει τον πελάτη; Πως οργανώνεται η 
οικονομική διαχείριση και το λογιστήριο της εικονικής επιχείρησης;

Παρόμοιες ερωτήσεις αφορούν και τους προμηθευτές, καθώς επίσης και άλλους 
εξωτερικούς συνεργάτες όπως κυβερνητικοί φορείς, και σωματεία.

Σε μία εικονική επιχείρηση δεν υπάρχουν πια σύνορα. Η επιχείρηση είναι το δίκτυο. 
Στη λειτουργία μιας εικονικής επιχείρησης υπάρχει αμοιβαία αλληλεπίδραση του 
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος :

- το εσωτερικό εξωτερικεύεται με το outsourcing (ανάθεση εσωτερικών λειτουργιών 
σε εξωτερικούς παράγοντες για τους οποίους οι συγκεκριμένες λειτουργίες 
αποτελούν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα).

- το εξωτερικό γίνεται εσωτερικό (με την εύρεση πόρων -π.χ. τεχνογνωσία- από τους 
"εξωτερικούς" συνεργάτες της επιχείρησης-κόμβου / μέλους με τη δημιουργία 
στενών σχέσεων χάρη στη σύγχρονη πληροφοριακή τεχνολογία και επικοινωνιών).

2.8. ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο κύκλος ζωής μιας εικονικής επιχείρησης αποτελείται από τέσσερα στάδια :

1. Αναζήτηση των υπολοίπων μελών. Για αυτό το στάδιο έχει ήδη γίνει λόγος. Αξίζει 
εδώ να αναφέρουμε πως μια νέα ανάγκη δημιουργείται για την ύπαρξη ηλεκτρονικών 
μεσιτικών γραφείων ("information broker"), τα οποία θα βοηθούν στην εύρεση 
κατάλληλων συνεταίρων. Αυτό το πρώτο στάδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι 
μελλοντικοί συνεργάτες πρέπει να ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια και για αυτό το 
λόγο η επιλογή τους πρέπει να είναι προσεχτική.

2. Σύναψη συμβολαίων, συμφωνιών. Εδώ γίνεται η διαπραγμάτευση των όρων 
συνεργασίας, και καθορίζονται ζητήματα όπως η κατανομή των πόρων, των 
καθηκόντων, των λειτουργικών διαδικασιών, καθώς και η απαραίτητη υποδομή για 
τη συνεργασία των μελών. Είναι και αυτό ένα κρίσιμο στάδιο στον κύκλο ζωής της 
εικονικής επιχείρησης γιατί αν το ρυθμιστικό πλαίσιο συνεργασίας των μελών είναι 
πολύ εκτενές τότε μειώνει την ευελιξία της επιχείρησης, ενώ στην αντίθετη 
περίπτωση αυξάνει το ρίσκο και τον κίνδυνο.

3. Λειτουργία της εικονικής επιχείρησης. Σε αυτό το στάδιο γίνεται ο συντονισμός 
της παραγωγής. Οι διακεκριμένοι συνεργάτες χρειάζεται να επαναδιοργανωθούν 
ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν με τους υπόλοιπους.

4. Διάλυση ή επαναδιαμόρφωση. Οταν πλέον θα έχει επιτευχθεί ο στόχος δημιουργίας 
της ιδεατής επιχείρησης, τότε αυτή ή θα πάψει να υφίσταται ή θα αλλάξει μορφή 
θέτοντας νέους στόχους.
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Ο κύκλος αυτός ζωής μιας εικονικής επιχείρησης παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.13. :

new situative

Σχήμα 2.13. [ΖΙΜΜ97]

2.9. CASE STUDIES

2.9.1. GOS- To πρώτο Σουηδικό ξενοδοχείο ηλεκτρονικών γραφείων

Η Σουηδική εταιρεία Global Offices Suites (GOS) ίδρυσε το πρώτο ξενοδοχείο 
ηλεκτρονικών γραφείων στο οποίο μπορεί κανείς να νοικιάσει χώρους ανάλογου 
μεγέθους για εικονικές συνεδριάσεις οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες όπως 
αρχειοθέτηση εγγράφων, συζητήσεις μεταξύ ομάδων, εργαλεία δημιουργίας 
χρονοδιαγραμμάτων. Υπάρχει συνήθως κάποιος συντονιστής ή δάσκαλος ή αρχηγός 
ο οποίος ορίζει τους συμμετέχοντες και συντονίζει την όλη συζήτηση. Τα μέλη της 
ομάδας αυτής διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης οι οποίοι συνδέονται με τις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπολοίπων μελών ώστε να μπορούν να συμμετέχουν 
σε ηλεκτρονικές συναντήσεις οποιαδήποτε στιγμή. Οι ηλεκτρονικές αυτές αίθουσες 
συναντήσεων ορίζονται από έναν server τον οποίο παρέχει ο οργανισμός 
τηλεπικοινωνιών Tele2 στην Στοκχόλμη. Προς το παρόν η εταιρεία αναπτύσσει 
παρόμοιο σύστημα και για πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να χρησιμοποιούν την 
αγγλική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την ιδεατή επιχείρηση μπορεί 
κανείς να βρει στη διεύθυνση http://www.qos.se.
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Σχήμα 2.14. To Home Page του GOS

2.9.2. Εικονικά μαγαζιά προς ενοικίαση στη Σουηδία

Η Σουηδική εταιρεία στο Intremet Cell μαζί με τη Microsoft και τη Digital 
δημιούργησαν το NETCeLL, ένα πακέτο για ηλεκτρονικό εμπόριο το οποίο είναι ένα 
"e-store" που παρέχει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε είδος επιχείρησης να ανοίξει 
ένα μαγαζί στο Internet με χαμηλό κόστος. Ο πελάτης είναι σε θέση να νοικιάσει ένα 
εικονικό κατάστημα στο οποίο περιέχονται όλα : χώρος, εύρος φάσματος, υλικό, 
λογισμικό, και λειτουργίες. Το μόνο που απομένει στον ιδιοκτήτη να κάνει είναι να 
τοποθετήσει τα προϊόντα στα εικονικά ράφια. Το όλο σύστημα είναι αναβαθμίσιμο 
ώστε να μπορεί πάντα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη. Περισσότερες 
πληροφορίες υπάρχουν στη διεύθυνση http://vwwv.cellicd.se.
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Σχήμα 2.15. To Home Page n/c Cell

2.9.3. Amazon.com, πωλήσεις βιβλίων στον κυβερνοχώρο

Στη δεύτερη λεωφόρο του Σιατλ, μία ανθίζουσα επιχείρηση εξυπηρετεί πελάτες σε 
160 χώρες. Το εικονικό βιβλιοπωλείο Amazon.com, δημιουργία του Jeff Bezos, 
χαρακτηρίστηκε ως "the toast of cyberspace" (Economist), 'mega-operation' 
(Washinggton Post), "One of the best Web Sites period!" (TIME), ενώ αυτο- 
αποκαλείται "το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο της γης". Το 1997 η εταιρεία είχε 
πωλήσεις ύψους $148 δις, οκτώ φορές περισσότερο από τις αντίστοιχες πωλήσεις 
του προηγούμενου έτους. To Amazon.com περιέχει περίπου 2.5 δις τίτλους βιβλίων, 
ενώ τον προηγούμενο χρόνο οι πωλήσεις του εφταπλασιάστηκαν και το προσωπικό 
του αυξήθηκε από 120 άτομα σε 700.

Ο ιδρυτής του Jeff Bezos επέλεξε τα βιβλία "όχι μόνο επειδή του αρέσουν τα βιβλία 
αλλά και επειδή υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια τίτλοι διαθέσιμοι ανά τον κόσμο 
σε σχέση με τα μόνο 300.000 διαφορετικά CDs". Ενώ ένα απλό βιβλιοπωλείο μπορεί 
να έχει στοκ μέχρι 150.000 βιβλία, το Amazon.com μπορεί θεωρητικά να έχει σε 
στοκ κάθε βιβλίο που εκδίδεται στόν κόσμο. Όπως δηλώνει ο ιδρυτής του "...αν 
θέλαμε να τυπώσουμε έναν κατάλογο αυτός θα είχε μέγεθος ίσο με 40 τηλεφωνικούς
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καταλόγους του Μανχάταν". Πρόσφατα άνοιξε και νέα πτέρυγα στην ανατολική ακτή 
στο Delaware για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών του, ενώ 
υπάρχουν σχέδια για την δημιουργία θυγατρικών εταιρειών στην Ισπανία, Γερμανία, 
και Ιαπωνία. Φυσικά οι ανταγωνιστές δεν μένουν έξω από το παιχνίδι. Έτσι οι Barnes 
& Nobles, το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο της Αμερικής με πωλήσεις $3 δις το χρόνο, 
μπήκε στο Internet εδώ και ένα χρόνο.
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Σχήμα 2.16. To Home Page του Amazon.com

2.9.4. Εικονικά super-market

Η ένταξη στην αγορά των εικονικών super-markets προϋποθέτει ανάλυση των 
δραστηριοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός εικονικού super-market και 
καθορισμό των βασικών ανταγωνιστικών λειτουργιών της επιχείρησης. Επίσης η 
διοίκηση της επιχείρησης οφείλει να εκτιμήσει το κατά πόσο οι ικανότητες της 
επιχείρησης είναι πραγματικά ανώτερες από τις αντίστοιχες άλλων παρόμοιων 
επιχειρήσεων. Η εκτίμηση του κόστους δημιουργίας μιας τέτοιας εικονικής 
επιχείρησης είναι ένα δύσκολο έργο καθώς πολλές από τις δραστηριότητες της νέας 
αυτής επιχείρησης υλοποιούνται για πρώτη φορά (π.χ. υπηρεσίες διανομής κατ' 
οίκον). Βέβαια μερικά super-markets παρέχουν ήδη αυτή την υπηρεσία για αγορές 
πάνω από ένα ορισμένο ποσό, όμως και πάλι αυτή απέχει πολύ από τη διανομή 
τεραστίων ποσοτήτων σε χιλιάδες σπίτια. Επίσης εταιρείες ταχείας διανομής όπως η
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Federal Express ή η UPS δεν έχουν εμπενρία σε διανομές προϊόντων που φθείρονται 
γρήγορα (π.χ. τρόφιμα), και αυτού του είδους οι εταιρείες είναι συνηθισμένες κυρίως 
σε μικρές συσκευασίες, μεγάλες αποστάσεις και δεν βρίσκονται κοντά στον πελάτη 
όπως θα συνέφερε σε εικονικά super-markets. Προκύπτει λοιπόν το ότι πολλές 
δραστηριότητες ίσως χρειαστεί να παρέχονται από εξωτερικούς παράγοντες, γεγονός 
που βοηθάει στο στήσιμο μιας εικονικής επιχείρησης με μέλη-κόμβους.

Μια λίστα από διάφορα εικονικά super-markets ανά τον κόσμο υπάρχει διαθέσιμη 
στη διεύθυνση http://www.innovell.com/supermarkets/Virtual-supermarket- 
sites.html. Στη διεύθυνση αυτή μπορεί κανείς να βρει και τις διευθύνσεις 
προμηθευτών λογισμικού για το "στήσιμο" ενός εικονικού super-market (π.χ. 
Groceries on-line, Intelis), καθώς και διευθύνσεις εργαλείων συγκρίσεων τιμών 
μεταξύ διαφόρων super-markets (π.χ. Super-markets Online, Jango, Circulaire).

Ενδεικτικά μερικά εικονικά super-markets είναι τα παρακάτω : Alcampo στην 
Ισπανία, Iso στην Δανία, Sainsburry και Tesco Internet Superstore στην Αγγλία, 
Kaisers στη Γερμανία, Choix.com στη Γαλλία, Magnet στην Αυστρία, Spar στην 
Ολλανδία, Peapod στις ΗΠΑ.

2.9.5. Rhone-Poulenc Gencell : Ξεκινώντας μία "Εικονική Εταιρεία"

Η Rhone-Poulenc Gencell είναι θυγατρική εταιρεία της φαρμακευτικής Rhone- 
Poulenc Rorer, απασχολεί περίπου 200 άτομα, έχει έσοδα ύψους $42 εκατ., τα 
κεντρικά της κτίρια βρίσκονται στη Γαλλία και στις ΗΠΑ και είναι αφιερωμένη στην 
γονιδιακή θεραπεία.

Οι τεχνικές γονιδιακής θεραπείας εξαρτώνται άμεσα από τη σύγχρονη τεχνολογία. 
Έτσι προκύπτει η επιτακτική ανάγκη για συνεχή επαφή της εταιρείας με τη 
βιομηχανία και με ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Ο ανταγωνισμός και η 
πολυπλοκότητα του χώρου ώθησε την εταιρεία στη δημιουργία μιας εικονικής 
επιχείρησης στην οποία συμμετέχουν 20 μονάδες ανά τον κόσμο. Η πρόκληση είναι 
στην επιτυχή διοίκηση όλων αυτών των διαφορετικών εταίρων και στη συνεργασία 
τους σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης. Οι δύο σημαντικές προβληματικές περιοχές 
σε μία τέτοια προσπάθεια είναι τα τεχνικά (κοινά πρότυπα σε εταιρείες και 
εργαστήρια που ήδη διαθέτουν το καθένα τη δική του υποδομή) και τα οργανωσιακά 
ζητήματα (δέσμευση για έναν κοινό τρόπο επικοινωνίας, ύπαρξη συγκεκριμένης 
πολιτικής για κάθε εργαζόμενο σε κάθε εταιρεία) που τίθενται.

Ενώ αρχικά υπήρχε μεγάλος βαθμός ανομοιογένειας στα υπάρχοντα πληροφορικά 
συστήματα και δίκτυα της μητρικής εταιρείας, τελικά το πρόβλημα αυτό 
αντιμετωπίστηκε και δημιουργήθηκε ένα δίκτυο το οποίο ονομάζεται RP-Net όσον 
αφορά το παγκόσμιο δίκτυο και RP-NI όσον αφορά τις διεθνείς συνδέσεις του 
δικτύου αυτού. Επιλέχθηκε το Χ.25 σαν πρωτόκολλο επικοινωνίας και έτσι 
δημιουργήθηκε μία παγκόσμια ομάδα στην οποία συμμετέχουν όλες οι σημαντικές 
χώρες και η οποία συνεδριάζει σε τακτική βάση κάθε φορά που απαιτείται η λήψη 
μιας σημαντικής απόφασης. Με αυτό τον τρόπο κάθε έρευνα γίνεται από κοινού. 
Όσο πιο αποκεντρωμένη γίνεται αυτή η παγκόσμια ομάδα τόσο πιο ανεξάρτητα 
γίνονται τα επιμέρους τμήματά της. Για να αποφευχθούν καθυστερήσεις λόγω
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κεντρικής διαχείρισης επιλέχθηκε το Internet. Η αρχιτεκτονική του συστήματος της 
Gencell και η σύνδεσή του με το RP-Net απεικονίζεται στο παρακάτω Σχήμα 2.17:

Σχήμα 2.17. [INF098]

Η πολιτική ασφάλειας που ακολουθεί η εταιρεία απαγορεύει την ταυτόχρονη 
σύνδεση των Η/Υ στο Internet RP-Net. Ακόμη υπάρχουν firewalls και οι περίπου 
80000 χρήστες του κοινού δικτύου οφείλουν να ελέγχουν τα αρχεία που στέλνουν 
και λαμβάνουν για την ύπαρξη ιών.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το RP-Net είναι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, video- 
conferencing, διαχείριση αρχείων, εργαλεία για εικονικές συνεδριάσεις και πρόσβαση 
σε δεδομένα μέσω κατανεμημένων βάσεων δεδομένων.

Αν και η τεχνολογία αποτελεί το κλειδί για την ύπαρξη μιας τέτοιας επιχείρησης, 
ωστόσο η καλή οργάνωση, το ομαδικό πνεύμα εργασίας, η από κοινού επίτευξη ενός 
στόχου αποτελούν εξίσου σημαντικούς παράγοντες στην επιτυχή υλοποίηση μιας 
εικονικής επιχείρησης.

2.9.6. Δίκτυα Ταξιδιών στο Internet

Στο Internet υπάρχουν περισσότερες από 220 αεροπορικές εταιρείες οι οποίες 
παρέχουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχουν, το στόλο τους, τους
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προορισμούς, τα ωράρια, τις τιμές τους, και επίσης κάνουν προσφορές σε διάφορα
αεροπορικά εισιτήρια. Χρήσιμες διευθύνσεις για θέματα ταξιδιών (συγκρίσεις τιμές,
κρατήσεις, ειδικές προσφορές από την “GlobalVillage Discount Air Fares Database
System”) είναι οι παρακάτω :
http://www.travel.com/aviation/airline/al.html
http://www.airdiscounter.com

Στη διεύθυνση http://www.all-hotels.com μπορεί κανείς να κλείσει δωμάτιο σε όλα 
τα ξενοδοχεία του κόσμου που είναι στο δίκτυο, ιδιαίτερα σε εκείνα που ανήκουν σε 
αλυσίδες.

Η αμερικανική υπηρεσία Cyber Rentals προτείνει χίλιες ενοικιάσεις εξοχικών 
κατοικιών σε περισσότερες από είκοσι χώρες. Επιλέγοντας κανείς τη σημαία της 
χώρας που επιθυμεί να επισκεφθεί μπορεί να δει τη λίστα των προσφορών. 
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο «How to post your Vacation Home» στη 
διεύθυνση http://cvberrentals.com.

Πληροφορίες για τον καιρό υπάρχουν στη διεύθυνση http://www.weather.ccm ενώ 
συμβουλές για τις συνέπειες της αλλαγής της ώρας παρέχονται στη διεύθυνση 
http://www.ncietlaq.ccm . Επίσης πληροφορίες για τις ιατρικές προφυλάξεις και τα 
ιατρικά ζητήματα που πρέπει να γνωρίζει κανείς για τη χώρα του προορισμού του 
υπάρχουν στο http://www.cdc.qov/travel/travel.html.

Αντίστοιχα sites στην Ελλάδα είναι το http://www.vacation.forthnet.gr/ στο οποίο 
παρέχονται πληροφορίες και συμβουλές από τον EOT, το http://aqn.hol.gr/ στο 
οποίο μπορεί να βρει κανείς τουριστικά πακέτα 25% φθηνότερα , και τέλος στο 
http://www.he.net/~qradus/tq/intex.html παρέχονται πληροφορίες για χάρτες, 
ξενοδοχεία, επαρχιακά τουριστικά γραφεία σε όσους ενδιαφέρονται για ταξίδια στην 
Ελλάδα.
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των πελατών τους (εσωτερικών και εξωτερικών), να εστιάσουν στην ποιότητα και να 
είναι ευέλικτες.

Υπάρχει λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για προσαρμογή της στρατηγικής τους, της 
οργανωσιακής τους κουλτούρας και της χρήσης του εξοπλισμού πληροφορικής και 
επικοινωνιών στις σύγχρονες συνθήκες προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν 
και να αναπτυχθούν. Πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουν προσεκτικά τις οργανωσιακές 
τους δομές και διαδικασίες, καθώς επιθυμούν να διευρύνουν τις αγορές στόχους, να 
προμηθευτούν πρώτες ύλες και από άλλους προμηθευτές, να μειώσουν τις 
δράστη ριότητές τους αναζητώντας εξωτερικούς συνεργάτες για τη διεκπεραίωσή 
τους, να δημιουργήσουν νέες συμμαχίες.

Η ομαδική εργασία και το HE απαιτούν δομές για το συντονισμό των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την εξισορρόπηση της αυτονομίας 
(ανταγωνισμός) και του υψηλού βαθμού ελέγχου (συνεργασία). Η επικοινωνία και ο 
συντονισμός των δραστηριοτήτων καθιστάται δυνατός με τη σωστή χρήση της 
σύγχρονης Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ICT - Information 
Communication Technologies).

Ακαδημαϊκοί όπως ο Peter Drucker πιστεύουν πως οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι 
επίπεδες ως προς τη δομή τους και ευέλικτες έχοντας ομάδες από ειδήμονες οι 
οποίες επανασχεδιάζουν και βελτιώνουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες [YPIG97], 
Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών όπως είναι οι on-line βάσεις 
δεδομένων, η παροχή υπηρεσιών online, η ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων (EDM - 
Electronic Document Management), τα executive information systems (EIS), το video- 
conference και η αυτοματοποίηση της ροής εργασίας, μπορούν να λειτουργήσουν 
σαν μοχλοί για τον επανασχεδιασμό :
♦ της από κοινού πρόσβασης στην πληροφορία, και της ανίχνευσης του 

περιβάλλοντος
♦ της επικοινωνίας μεταξύ των μελών των ομάδων εργασίας
♦ του συντονισμού των δραστηριοτήτων τους.

Ο παραπάνω επανασχεδιασμός επιτρέπει τις επιχειρήσεις να βελτιωθούν ως προς τη 
συλλογή πληροφοριών σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον τους, να συνάψουν με 
τους πελάτες τους και τους προμηθευτές τους εμπορικές σχέσεις οι οποίες 
στηρίζονται στην ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), και να μοιραστούν 
ηλεκτρονικές αγορές με τους ανταγωνιστές τους.

Στην υιοθέτηση του HE υπάρχουν τρεις φάσεις :
♦ Αντικατάσταση των χειρωνακτικών γραφειοκρατικών λειτουργιών με 

ηλεκτρονικές εναλλακτικές λύσεις.
♦ Επανασχεδιασμός και απλοποίηση της ροής της πληροφορίας και της εργασίας.
♦ Χρήση της ροής της πληροφορίας με νέους και δυναμικούς τρόπους.

To HE δρα καταλυτικά στις επιχειρήσεις που θέλουν να επανασχεδιάσουν τις 
επιχειρηματικές τους διαδικασίες. To BPR (Business Process Re-engineering) είναι 
ριζοσπαστικό καθώς αναφέρεται όχι μόνο στην αλλαγή αλλά και στην 
επανεφεύρεση, μια και οι συνέπειες του HE μπορεί να είναι τόσο μεγάλες ώστε να
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απαιτείται να γίνουν όλα από την αρχή. Στόχος του BPR δεν είναι μόνο η μείωση 
του κόστους ή η βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας των υπαρχόντων 
λειτουργιών της επιχείρησης, αλλά να βοηθήσει τα στελέχη της εταιρείας να 
αναρωτηθούν γιατί εκτελούνται κάποιες διαδικασίες και να προσπαθήσουν να τις 
επανασχεδιάσουν.

3.2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ;

Οπως συμβαίνει με κάθε νέα τεχνική διοίκησης ή νέο όρο έτσι και ο Επιχειρηματικός 
Επανασχεδιασμός με βάση το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic BPR) μπορεί να 
περιγράφει με διάφορους τρόπους :

♦ Μία επαναστατική προσέγγιση στη διοίκηση των οργανισμών η οποία 
χρησιμοποιεί το HE και τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων προκειμένου να 
βελτιώσουν δραστικά την επιχειρηματική τους απόδοση.

♦ Η ανάλυση και η σχεδίαση της ροής εργασίας και των διαδικασιών μέσα στους 
οργανισμούς και μεταξύ αυτών, χρησιμοποιώντας το HE για τη δημιουργία ενός 
νέου τύπου οργανισμού.

♦ Ο μετασχηματισμός της εταιρείας από μία μορφή η οποία στηρίζεται στις 
κλασσικές λειτουργίες όπως λογιστική, μάρκετινγκ, διοίκηση, παραγωγή κλπ., σε 
μία νέα μορφή η οποία στηρίζεται στις διαδικασίες HE όπως διαχείριση εντολών 
πληρωμής, εκπλήρωση των προσδοκιών του πελάτη κλπ..

♦ Ένας τρόπος μετασχηματισμού της επιχείρησης, ο οποίος απελευθερώνει την 
επιχείρηση από τους περιορισμούς της παραδοσιακής προσέγγισης και στηρίζεται 
στα νέα συστήματα HE.

Οποιοδήποτε ορισμό και αν λάβουμε υπ’ όψιν, απαιτείται επανασχεδιασμός ευρείας 
κλίμακας των εργασιών. Αυτό συχνά σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε 
θέση να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία από διάφορα μέρη 
συμπεριλαμβανομένων και των σπιτιών τους. To BPR συνήθως οδηγεί στη μείωση 
του εργατικού δυναμικού και στην υιοθέτηση μίας νέας φιλοσοφίας η οποία 
συνδυάζει την ανταπόκριση στις προσδοκίες του πελάτη χάρη σε έναν τρόπο 
διοίκησης που στηρίζεται στις διαδικασίες οι οποίες βελτιώνονται διαρκώς. Αλλωστε 
"...η πραγματική δύναμη της τεχνολογίας (π.χ. HE) δεν βρίσκεται στο ότι μπορεί να 
κάνει τις παλιές διαδικασίες να λειτουργούν καλύτερα, αλλά στο ότι παρέχει στους 
οργανισμούς τη δυνατότητα να σπάσουν τους παλιούς κανόνες και να 
δημιουργήσουν νέους τρόπους εργασίας, δηλ. να επανασχεδιάσουν". [HACH93]

3.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ TOY BPR

Τα οφέλη του BPR και η επιτυχής εφαρμογή του δεν είναι προφανής για όλες τις 
επιχειρήσεις, αλλά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Έτσι αρχικά πρέπει τα 
στελέχη να κατανοήσουν πλήρως τις δραστηριότητες της επιχείρησης και την αγορά
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στην οποία ανήκουν. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η διαδικασία επανασχεδιασμού 
είναι ευκολότερο να εφαρμοστεί στις ΜΜΕς λόγω του μεγέθους τους παρέχοντάς 
τους την ευκαιρία να ανταγωνίζονται με μεγάλες επιχειρήσεις. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα αποτελεί και η εταιρεία Netscape η οποία ανταγωνίζεται την Microsoft 
στις αγορές που μέχρι τώρα κυριαρχούσε η τελευταία. Τέτοια παραδείγματα θα 
παρατηρούνται όλο και περισσότερα λόγω των ευκαιριών που παρέχουν οι 
προηγμένες τεχνολογίες για νέους τρόπους δημιουργίας αξίας.

Ο ηλεκτρονικός επανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών στοχεύει στην 
επίτευξη στόχων όπως :

Εύρεση του αποδοτικού ηλεκτρονικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος το οποίο 
είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις μοναδικές ανάγκες της συγκεκριμένης 
επιχείρησης.
Ελαχιστοποίηση των μακροπρόθεσμων δαπανών εγκατάστασης της κατάλληλης 
τεχνολογίας.
Παροχή του κατάλληλου εκείνου πλαισίου για τη συνεργασία μεταξύ της 
τεχνολογίας και των επιχειρηματικών διαδικασιών.

- Εγγύηση επίτευξης μέγιστου δυνατού οφέλους για την επιχείρηση.

Ο επανασχεδιασμός δεν αναφέρεται μόνο στην εγκατάσταση της τεχνολογίας έτσι 
ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρονικά η πληροφορία όπου και όποτε χρειαστεί, αλλά 
αφορά κυρίως στην ποιότητα και τη σημαντικότητα της πληροφορίας που 
μεταφέρεται καθώς αυτή σχετίζεται με τον επιχειρηματικό κύκλο και τις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων που εμπλέκονται σε αυτόν. Επίσης επιτρέπει στους υπαλλήλους 
να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα χρησιμοποιώντας τη 
δημιουργικότητά τους, την κρίση τους, και την εμπειρία τους προκειμένου να 
βελτιώσουν τις λειτουργίες της επιχείρησης και να διαχειριστούν μη-συνήθεις 
καταστάσεις.

Μερικά σημεία σημαντικά για την επιτυχή εφαρμογή του BPR είναι τα εξής:
♦ Μια διαδικασία επανασχεδιασμού πρέπει να καθορίζεται από τη διοίκηση και να 

έχει στο επίκεντρό της ένα όραμα για το στόχο της επιχείρησης. Δραστικές 
αλλαγές γίνονται για την πραγματοποίηση αυτού του μελλοντικού ονείρου. 
Απαραίτητη είναι και η κατάλληλη εκπαίδευση των ανωτάτων στελεχών 
διοίκησης της επιχείρησης.

♦ Οι άνθρωποι, ως μέλη της διαδικασίας επανασχεδιασμού, πρέπει να εστιάζουν σε 
νέες μεθόδους εργασίας οι οποίες βελτιώνουν είτε την αποδοτικότητα είτε την 
ικανοποίηση του πελάτη.

♦ Μία διαδικασία επανασχεδιασμού απαιτεί έναν συντονιστή πλήρους 
απασχόλησης ο οποίος θα κατευθύνει το όλο έργο.

♦ Είναι σημαντικό να οργανώσει κανείς τις μεταβαλλόμενες διαδικασίες σαν ένα 
project του οποίου κύριο καθήκον είναι η συμμετοχή όλων των εργαζομένων.

♦ Μία διαδικασία αλλαγής θα προκαλέσει αρκετή αβεβαιότητα, γι' αυτό το λόγο 
είναι σημαντικό να εφαρμοσθεί από την αρχή κάποια στρατηγική ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι αλλαγές.
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3.4. 14 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Σε μία διαδικασία ηλεκτρονικού επανασχεδιασμού αρχικά γίνεται ανάλυση του 
τρόπου με τον οποίο εκτελούνται οι επιχειρηματικές διαδικασίες στην επιχείρηση. 
Έτσι αφού ανιχνευθεί η ροή της πληροφορίας για κάθε επιχειρηματική διαδικασία, 
μελετηθούν σχολαστικά οι υπάρχουσες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, 
μετρηθεί ο χρόνος κάθε διαδικασίας και υπολογιστούν τα κόστη, στη συνέχεια 
αναπτύσσεται ένα υπόδειγμα για τη διαδικασία αυτή σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον. 
Σύμφωνα με αυτό το υπόδειγμα, η ροή της πληροφορίας θα είναι βελτιωμένη, οι νέες 
διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσαρμόζονται στο νέο αυτό υπόδειγμα, και 
όλοι οι παράγοντες κόστους υπολογίζονται. Παράλληλα το νέο αυτό υπόδειγμα 
παρέχει στην ανώτατη διοίκηση πληροφορίες για τις τάσεις του κλάδου, τη 
διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων και στοιχεία για τον ανταγωνισμό.

Στόχοι της όλης αυτής προσπάθειας είναι να καταργηθούν οι δραστηριότητες εκείνες 
που δεν είναι αποδοτικές ή είναι περιττές, να αναγνωρισθούν οι διαδικασίες ή οι 
ενέργειες που μπορούν να αυτοματοποιηθούν, να εγκατασταθούν τεχνολογίες HE 
που παρέχουν καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία και επιτρέπουν τη διεξαγωγή 
καλύτερης επικοινωνίας, και να επανασχεδιαστούν τα συστήματα διοίκησης που 
σχετίζονται με τις νέες διαδικασίες ηλεκτρονικού επανασχεδιασμού.

Υπάρχουν 14 βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια επιχείρηση στην 
προσπάθειά της να αναπτύξει το επιχειρηματικό σχέδιο για τον ηλεκτρονικό 
επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών. Τα βήματα αυτά περιγράφονται 
στη συνέχεια:

3.4.1. Βήμα 1 : Καθορισμός των Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Το πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός των 5-8 διαδικασιών που απαρτίζουν τον 
πυρήνα της επιχείρησης. Για να γίνει αυτό πρέπει να διατυπωθεί η ροή της 
πληροφορίας μεταξύ των διαδικασιών με όσο πιο σαφή και πλήρες τρόπο είναι 
δυνατόν και να αναγνωρισθούν τα σύνορα μεταξύ των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Για τον ακριβή καθορισμό των ορίων των επιχειρηματικών διαδικασιών πρέπει να 
αποφασισθεί για κάθε σύνολο δραστηριοτήτων με ποια επιχειρηματική διαδικασία 
είναι περισσότερο συνδεδεμένο. Ακόμη η ανάλυση της ροής της πληροφορίας τόσο 
μεταξύ των δραστηριοτήτων κάποιας συγκεκριμένης διαδικασίας όσο και έξω από τη 
διαδικασία αυτή βοηθάει επίσης στον καθορισμό των ορίων μεταξύ των 
επιχειρηματικών διαδικασιών.

3.4.2. Βήμα 2 : Έρευνα για τους εμπορικούς εταίρους

Τόσο οι πελάτες όσο και οι κύριοι εμπορικοί εταίροι παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
όλη προσπάθεια ηλεκτρονικού επανασχεδιασμού καθώς σχετίζοναι άμεσα με τις 
επιχειρηματικές λειτουργίες. Η τελική λύση που θα δοθεί πρέπει να λαμβάνει υπ’
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όψιν τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας για τους εταίρους της επιχείρησης, τις 
απαιτήσεις τους και τον τρόπο επικοινωνίας με την ίδια την επιχείρηση.

Για τις περισσότερες επιχειρήσεις ισχύει ο κανόνας του 20% / 80% όσον αφορά τις 
συναλλαγές τους με πελάτες και προμηθευτές αντίστοιχα. Συνήθως πολλές εταιρείες 
εκτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών τους με ένα μικρό ποσοστό 
προμηθευτών. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο αντιπρόσωποι και των δύο τμημάτων 
(επιχείρηση - εταίροι) να συνεργαστούν προκειμένου να βρουν έναν κοινό κώδικα 
επικοινωνίας στις επιχειρηματικές τους συναλλαγές και στην εφαρμογή του HE για 
τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους διαδικασιών.

Επίσης έρευνες μπορούν να διεξαχθούν για τους μικρότερους εμπορικούς εταίρους 
των οποίων ο ρόλος δεν είναι και τόσο κρίσιμος για την επιχείρηση. Προτείνεται η 
τηλεφωνική επικοινωνία σε σχέση με το ταχυδρομείο γιατί η άμεση επαφή είναι πιο 
αξιόπιστη.

3.4.3. Βήμα 3 : Έρευνα για τους υπαλλήλους

Η ομάδα η οποία θα αναλάβει την όλη διαδικασία του επανασχεδιασμού θα πρέπει 
να έχει την κατάλληλη και σωστή πληροφόρηση από τους υπαλλήλους της 
επιχείρησης, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει πλήρως ποιες διαδικασίες απαιτούν 
περισσότερη προσοχή και ποια είναι τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους 
υπαλλήλους.

3.4.4. Βήμα 4 : Επιλογή των πιο σημαντικών επιχειρηματικών
διαδικασιών

Από όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες μιας επιχείρησης πρέπει να επιλεγούν οι 3- 
5 πλέον σημαντικές στις οποίες η ομάδα επανασχεδιασμού θα ρίξει όλο το βάρος 
και θα αφιερώσει τον περισσότερο χρόνο της αποδοτικά. Η επιλογή μπορεί να γίνει 
με τη διεξαγωγή ποιοτικής ανάλυσης. Μερικά κριτήρια επιλογής είναι οι απαιτήσεις 
των πελατών, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας σε σχέση με την αύξηση 
του μεριδίου αγοράς, ο καλύτερος έλεγχος των επιχειρηματικών διαδικασιών, τα 
οικονομικά οφέλη, η παροχή πιο αξιόπιστης και ακριβούς πληροφόρησης, ο μικρός 
βαθμός πολυπλοκότητας / κινδύνου, η εικόνα της επιχείρησης.

3.4.5. Βήμα 5 : Pro Forma σχεδίαση των σημαντικότερων διαδικασιών

Μετά την επιλογή των πιο σημαντικών διαδικασιών, η ομάδα επανασχεδιασμού 
πρέπει να εκτελέσει υψηλού επιπέδου σχεδίαση αυτών.

3.4.6. Βήμα 6 : Καθορισμός των οφελών του επανασχεδιασμού

Τα οφέλη του επανασχεδιασμού μπορούν να προκύψουν συγκρίνοντας τις 
υπάρχουσες διαδικασίες με τις επανασχεδιασμένες. Από τη σύγκριση αυτή είναι 
δυνατόν να υπολογιστεί και η αξία της διαδικασίας σε χρήματα.

84



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

3.4.7. Βήμα 7 : Καθορισμός των περιορισμών και των απαιτήσεων

Οι κύριες απαιτήσεις που υπάρχουν σε μία διαδικασία επανασχεδιασμού είναι η 
απαίτηση σε τεχνολογική υποδομή και η απαίτηση για εκπαίδευση του κατάλληλου 
προσωπικού σχετικά με το νέο τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Περιορισμοί είναι 
όλοι εκείνοι οι παράγοντες που θα δυσχεραίνουν τη διαδικασία μετάβασης από μία 
παλιά διαδικασία σε μία νέα. Αυτοί μπορεί να προκύπτουν από τεχνικά ζητήματα, 
οικονομικά θέματα ή και από την οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης.

3.4.8. Βήμα 8 : Υπολογισμός κόστους επανασχεδιασμού για κάθε
διαδικασία

Πρέπει να υπολογιστούν αναλυτικά όλα τα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με τον 
επανασχεδιασμό της διαδικασίας μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα κόστη 
εκπαίδευσης του προσωπικού, και ο χρόνος και η προσπάθεια που πρέπει να 
δαπανηθεί για τη συνεργασία με τους εταίρους για την επιτυχία όλου αυτού του 
έργου.

3.4.9. Βήμα 9 : Επανεξέταση στρατηγικής για την πληροφοριακή
τεχνολογία

Κάθε επιχείρηση έχει κάποια στρατηγική όσον αφορά την πληροφοριακή τεχνολογία. 
Μία καλά ορισμένη στρατηγική μπορεί να αποτελέσει τη βάση για επανεξέταση. 
Διαφορετικά είναι απαραίτητο να συζητήσει η ομάδα επανασχεδιασμού με το 
προσωπικό του IT τμήματος σχετικά με τα τρέχοντα σχέδιά του, τις κατευθύνσεις 
που έχει και τον προϋπολογισμό που διαθέτει.

Σκοπός της επανεξέτασης της στρατηγικής τού IT τμήματος είναι να κατανοήσει η 
ομάδα επανασχεδιασμού την όλη δομή του πληροφοριακού συστήματος της 
επιχείρησης, να δει ποιες αλλαγές λαμβάνουν χώρο, ποιες έχουν προβλεφθεί και στη 
συνέχεια να κρίνει πως μπορεί όλη αυτή η πληροφορία να χρησιμοποιηθεί όσο το 
δυνατό καλύτερα προκειμένου να υποστηρίξει την όλη προσπάθεια 
επανασχεδιασμού.

3.4.10. Βήμα 10 : Καθορισμός των κύριων απαιτήσεων σε τεχνολογία

Οι κύριες απαιτήσεις σε τεχνολογία εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες : τη βελτίωση της 
υποδομής σε σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, και την εκπαίδευση των 
εργαζομένων. Αυτές οι απαιτήσεις δεν αφορούν σε συγκεκριμένες διαδικασίες αλλά 
μπορεί να εμπλέκουν πολλές από αυτές. Μόλις διευκρινιστούν οι απαιτήσεις για όλη 
τη διαδικασία επανασχεδιασμού στο σύνολο της είναι δυνατόν να προσδιορισθεί και 
το κόστος τους.
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3.4.11. Βήμα 11 : Προτεραιότητες στις σημαντικές επιχειρηματικές
διαδικασίες

Οι εταιρείες πρέπει να ορίσουν προτεραιότητες στις 3-5 πιο σημαντικές διαδικασίες 
που θα επανασχεδιαστούν. Αυτό συμπεριλαμβάνει αναλύσεις κόστους / ωφελείας για 
κάθε διαδικασία και ανάλυση των εξαρτήσεων που υπάρχουν μεταξύ των 
διαδικασιών αυτών καθώς και μεταξύ αυτών και των κύριων τεχνολογικών 
ικανοτήτων της επιχείρησης.

3.4.12. Βήμα 12 : Ανάπτυξη στρατηγικής

Μερικές φορές δεν είναι εύκολη η ανάπτυξη της στρατηγικής που επιλέχθηκε καθώς 
εξωτερικοί παράγοντες δημιουργούν εμπόδια στην εφαρμογή της. Γι’ αυτό το λόγο 
είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια εξισορρόπηση των αλλαγών που συμβαίνουν 
στην οργανωσιακή κουλτούρα, τη διοίκηση και την τεχνολογική υποδομή της 
επιχείρησης, παράλληλα με το έργο του επανασχεδιασμού. Η επιλογή της σειράς που 
θα ακολουθηθεί στον επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων για τα επόμενα 3-5 
χρόνια πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά ώστε να παρουσιαστούν όσο το δυνατό 
λιγότερα προβλήματα.

3.4.13. Βήμα 13 : Ανάλυση κόστους - ωφελείας

Η ανάλυση κόστους / ωφελείας είναι σημαντική για να πείσει την ανώτατη διοίκηση 
ότι η συνολική επένδυση σε αυτήν την προσπάθεια επανασχεδιασμού άξιζε τον κόπο, 
αλλά και για να καθορίσει τη σειρά προτεραιότητας στα επιχειρηματικά σχέδια 
επανασχεδιασμού. Για κάθε διαδικασία μπορεί να γίνει μία εκτίμηση του κόστους 
της τόσο αναφορικά με τις δαπάνες σε τεχνολογία όσο και με τις δαπάνες στην 
εκπαίδευση του προσωπικού. Παράλληλα μπορεί να γίνει μία εκτίμηση για τη 
βελτίωση της ποιότητας, της ταχύτητας και της παραγωγικότητας που μπορεί να 
επέλθει από τη συγκεκριμένη αυτή διαδικασία. Στη συνέχεια μπορούν να 
υπολογιστούν τα ενδεχόμενα έσοδα για κάθε έτος σαν τη διαφορά μεταξύ των 
Κερδών (ωφελειών) μείον τα κόστη του έτους αυτού.

3.4.14. Βήμα 14 : Ανάπτυξη βραχυπρόθεσμου σχεδίου δράσης

Ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης βοηθάει στο σωστό ξεκίνημα της όλης 
προσπάθειας, όπου αφού καθοριστούν οι διαδικασίες που θα επανασχεδιαστούν, ο 
τρόπος με το οποίο αυτό θα γίνει, και τεθούν προτεραιότητες, πρέπει να αρχίσει η 
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
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3.5. EDI ΚΑΙ BPR

Ένας από τους λόγους για τους οποίους πολλές επιχειρήσεις αποφάσισαν να 
εφαρμόσουν το σύστημα EDI είναι το ότι σε ένα project επιχειρηματικού 
επανασχεδιασμού το EDI αποτελεί ένα από τα καλύτερα εργαλεία στην προσπάθεια 
μετασχηματισμού των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Οι επενδύσεις τις οποίες έχουν κάνει πολλές επιχειρήσεις στο EDI τους έχουν 
επιτρέψει να επανασχεδιάσουν τις δράστη ριότητές τους με έναν τρόπο τον όποιο δεν 
θα γνωρίζανε αν δεν υπήρχε το EDI. Για παράδειγμα αν κάποιος είναι σε θέση να 
δέχεται με ηλεκτρονικό τρόπο πληροφορίες για τις εντολές αγοράς προϊόντων 
κατευθείαν από τον προμηθευτή του, δεν θα χρειαστεί να ξανα-εισάγει τα δεδομένα 
αυτά στο πληροφοριακό σύστημά του. Αν εξετάσουμε τη διαδικασία που 
ακολουθείται για να γίνει κάποια αγορά σήμερα, ο αγοραστής καλεί κάποιον, 
πληροφορείται για την τιμή του προϊόντος, την εισάγει σε κάποιο λογιστικό φύλλο, 
αποφασίζει από ποιον θα κάνει την αγορά, συμπληρώνει κάποια εντολή αγοράς με το 
χέρι και την στέλνει στον προμηθευτή του προϊόντος με fax ή με e-mail. Στη 
συνέχεια ο παραλήπτης της εντολής αυτής την επεξεργάζεται, επανεισάγει την 
πληροφορία που απαιτείται και κατόπιν ακολουθεί όλο τον απαιτούμενο κύκλο 
έκδοσης τιμολογίων. To EDI απλά ραφινάρει και απλοποιεί όλη αυτή τη διαδικασία 
- αυτό δεν είναι παρά Επιχειρηματικός Επανασχεδιασμός.

3.5.1. 9 βήματα για την ανάλυση της διαδικασίας επανασχεδιασμού

Κατά την ανάλυση της διαδικασίας επανασχεδιασμού, αρχικά παρέχονται 
λεπτομερείς οδηγίες για τη ροή της πληροφορίας στο υπάρχον μη-αυτοματοποιημένο 
σύστημα. Στη συνέχεια εξετάζεται το πως μπορεί να διακινείται εξωτερικά και 
εσωτερικά η πληροφορία με ηλεκτρονικό τρόπο, και επίσης το πως είναι δυνατόν να 
αυτοματοποιηθεί η επεξεργασία της πληροφορίας και των δεδομένων. Στη συνέχεια 
αναφέρονται τα 9 βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα 
επανασχεδιασμού για την ανάλυση της διαδικασίας επανασχεδιασμού.

1. Προσδιορισμός της πληροφορίας που διακινείται στον οργανισμό - ποια τμήματα 
της επιχείρησης τη χρησιμοποιούν, και πως δρομολογείται αυτή η πληροφορία 
μέσα στην επιχείρηση

2. Ανίχνευση της ροής της πληροφορίας - ποια έγγραφα παράγονται μετά τη λήψη 
της πληροφορίας, ποια συστήματα της επιχείρησης ή βάσεις δεδομένων 
δημιουργούν τα έγγραφα αυτά, πως καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε αυτές τις 
βάσεις δεδομένων.

3. Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που εκτελούνται σαν απάντηση στην εισροή 
της πληροφορίας και καταγραφή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες αυτές.

4. Έρευνα διαδικασίας λήψης αποφάσεων - ανάλυση όλης της διαδικασίας που 
ακολουθείται προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση η οποία οδηγεί στην 
εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν εξαιρέσεις.
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5. Επικύρωση των δεδομένων - αξιολόγηση της ποιότητας και της αναγκαιότητας 
των δεδομένων που λαμβάνονται από την επιχείρηση και στη συνέχεια 
επικοινωνούνται στα διάφορα τμήματά της.

6. Αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων - καθορισμός των δραστηριοτήτων 
εκείνων που πρέπει να αυτοματοποιηθούν και του πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί.

7. Εγγραφή των νέων διαδικασιών - ένα περίγραμμα των νέων επιχειρηματικών 
διαδικασιών στο νέο αυτοματοποιημένο περιβάλλον της επιχείρησης.

8. Διερεύνηση για νέα στοιχεία και δεδομένα - έρευνα σχετικά με τα νέα οφέλη που 
πρόκειται να προκόψουν από τη λήψη νέων ή πρόσθετων δεδομένων που 
σχετίζονται με κάποια επιχειρηματική διαδικασία.

9. Επανασχεδιασμός του συστήματος διοίκησης ώστε να είναι συμβατό με το 
καινούργιο ηλεκτρονικό περιβάλλον, τις νέες ροές πληροφορίας στην επιχείρηση 
και τα αυτοματοποιημένα συστήματα.

3.5.2. Μερικά παραδείγματα εφαρμογής του EDI για Επιχειρηματικό
Επανασχεό ιασμό

Στην εταιρεία General Mills η προσπάθεια εφαρμογής του EDI στον επιχειρηματικό 
επανασχεδιασμό, απαιτούσε την ενσωμάτωση του EDI σε όλες τις επιχειρηματικές 
εφαρμογές της εταιρείας. Η συντονιστική επιτροπή που ήταν υπεύθυνη για το EDI 
όρισε τρεις αρχές : την υποστήριξη της επιχειρηματικής στρατηγικής, των προτύπων, 
και τον κεντρικό συντονισμό του EDI μαζί με όλες τις σχετικές αρχιτεκτονικές. Έτσι 
ενσωμάτωσαν το EDI στην επιχειρηματική τους στρατηγική και το έκαναν κομμάτι 
της σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων. Αυτή η προσέγγιση φανερώνει ότι ο 
στρατηγικός σχεδιασμός στα πληροφοριακά συστήματα παρέχει μία χρήσιμη 
προσέγγιση στην οποία η εφαρμογή του EDI αντιμετωπίζεται με κάποια στρατηγική 
προοπτική.

Μια πιο αποτελεσματική χρήση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας απαιτεί την από 
κοινού χρήση της τεχνολογίας EDI σε συνδυασμό με τις ποικίλες τεχνολογίες 
ηλεκτρονικού εμπορίου όπως είναι η ηλεκτρονική παρουσίαση εγγράφων, η 
διαχείριση ροής εργασίας, οι ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων, το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, κλπ. Η εταιρεία RJT.Reynolds Tobacco Co. χρησιμοποίησε το EDI, τη 
διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων, κλπ. μαζί με τις σειρές ηλεκτρονικών εργασιών 
για να επανασχεδιάσει τη διαδικασία διαχείρισης των πληρωμών. Αυτή η προσπάθεια 
είχε ως συνέπεια τη μείωση κατά 53% των εξόδων επεξεργασίας τιμολογίων αν και 
παράλληλα αυξήθηκε ο όγκος των συναλλαγών της εταιρείας κατά 16% το χρόνο. 
Επίσης οι απαιτήσεις της εταιρείας σε προσωπικό γραφείου μειώθηκαν κατά 25%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την εταιρεία 
Federal Express η οποία βελτίωσε σημαντικά την αποδοτικότητά της με την 
εγκατάσταση ενός συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης πληρωμών το οποίο 
συνέδεε την επιχείρηση , τους πελάτες της και τις αντίστοιχες τράπεζες των πελατών 
της. Έτσι ενώ μέχρι τώρα η επεξεργασία με το χέρι 1000 τιμολογίων απαιτούσε δύο 
μέρες δουλειάς, ο χρόνος αυτός τώρα εκμηδενίστηκε καθώς η επεξεργασία των 
τιμολογίων είναι πλέον αυτόματη χάρη στην αντίστοιχηση κάθε τιμολογίου στο 
λογαριασμό του αντίστοιχου πελάτη (ο οποίος είναι βρίσκεται σε κάποια βάση
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δεδομένων ) προκειμένου να επαληθευτεί η σωστή εκτέλεση της πληρωμής. 
[ROFL95]

3.6. ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ &
INTRANETS

3.6.1. Τι ονομάζουμε Intranet;

Intranet ή Ενδοδίκτυο είναι μία ακολουθία από εφαρμογές και τεχνολογίες του 
WWW που φιλοξενούνται σε έναν ή περισσότερους servers. Ότι είναι το WWW για 
το Internet, είναι το Intranet για τον οργανισμό, επειδή και τα δύο διεύρυναν πολύ το 
είδος της πληροφορίας στην οποία μπορούν μεμονωμένα άτομα να έχουν πρόσβαση. 
Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ενώ το Internet είναι ένα παγκόσμιο κανάλι 
ανταλλαγής πληροφορίας, εν τούτοις το Intranet περιορίζεται ανάλογα με το σκοπό 
χρήσης του. Τα Intranets τα χρησιμοποιούν κατά αποκλειστικότητα τα μέλη μιας 
συγκεκριμένης ομάδας όπως για παράδειγμα οι υπάλληλοι ενός οργανισμού, και 
στηρίζονται στα πρότυπα επικοινωνίας του Internet (π.χ. TCP/IP). Τα Intranets είναι 
φυσικά διακριτά από το Internet για λόγους ασφαλείας.

3.6.2. Γιατί είναι χρήσιμο ένα Intranet;

Γιατί όμως θα έπρεπε τα στελέχη του επανασχεδιασμού να ενδιαφέρονται για τα 
Intranets ; Απλά επειδή αυτά -τα οποία χαρακτηρίζονται και σαν intraprises- ανοίγουν 
νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αλλάξουν τις επιχειρηματικές τους 
πρακτικές. Υπάρχει κάποια ανάγκη του οργανισμού η οποία δεν μπορεί να 
ικανοποιηθεί και για την οποία το Intranet είναι η τέλεια λύση ; Μήπως ο οργανισμός 
χρειάζεται καλύτερα εργαλεία για τη διάχυση και ανταλλαγή πληροφορίας ή για τη 
συνεργασία σε διάφορα projects ; Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ένα Intranet 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης ; Μπορεί ένα Intranet να 
βοηθήσει την επιχείρηση να αντιμετωπίσει τις απειλές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος; Μπορεί ένα Intranet να βοηθήσει στην γρηγορότερη, καλύτερη και 
φθηνότερη λειτουργία της επιχείρησης ; Οι θετικές απαντήσεις στα παραπάνω 
ερωτήματα δεν αποτελούν παρά λόγους υλοποίησης ενός Intranet. Στη συνέχεια 
αναφέρονται μερικοί λόγοι που κάνουν τα Intranets τόσο ελκυστικά.

Με τα Intranets παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους μίας επιχείρησης να 
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται κάπου στο Internet ή μέσα 
στην ίδια την επιχείρηση, πολύ εύκολα με ένα απλό browser interface. Στο μέλλον οι 
χρήστες δεν θα είναι ανάγκη να ξέρουν που βρίσκεται αποθηκευμένη κάποια 
πληροφορία. Τα διάφορα έγγραφα είτε είναι αποθηκευμένα στο Internet, είτε σε 
κάποια βάση δεδομένων της επιχείρησης, είτε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή 
τους θα φαίνονται το ίδιο στον χρήστη. Όλες οι συνδέσεις, η ασφάλεια και οι 
μεταφορές θα είναι αόρατες στο χρήστη.

Συνοπτικά τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του Intranet είναι αυξημένη 
παραγωγικότητα, βελτιωμένες διαδικασίες, ομαδική εργασία, 24-ωρη πρόσβαση σε
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πληροφορίες, αποδοτική ροή εργασίας, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι με δυνατότητα 
λήψης πρωτοβουλιών και βελτιωμένη Αποδοτικότητα Επενδυμένων Κεφαλαίων 
(Return On Investment - ROI). To τελευταίο προκύπτει από την οικονομία που 
γίνεται με τις εικονικές συναντήσεις σε έξοδα ταξιδιών και με τη δραστική μείωση 
του κόστους που προκύπτει από την υπεραστική επικοινωνία των υπαλλήλων, καθώς 
και με την οικονομικότερη εκπαίδευση των υπαλλήλων. Παράλληλα η δυνατότητα 
πρόσβασης των υπαλλήλων στην πληροφορία τη στιγμή που τη χρειάζονται έχει ως 
άμεση συνέπεια την οικονομία χρόνου -ένας ακόμη παράγοντας κέρδους- και κατά 
συνέπεια την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Επίσης ένας υπάλληλος με 
περισσότερες πρωτοβουλίες αποτελεί έναν υπάλληλο με περισσότερα κίνητρα για 
αποδοτικότερη εργασία.

Ακόμη οι ομάδες που δημιουργούνται με τη χρήση του Intranet δεν υπόκεινται σε 
γεωγραφικούς περιορισμούς ούτε έχουν ως σημείο αναφοράς την εκτέλεση κάποιου 
συγκεκριμένου καθήκοντος αλλά έχουν ως άξονά τους κοινά ενδιαφέροντα. Έτσι 
τώρα για παράδειγμα μπορεί ένας αντυιρόσωπος πωλήσεων στο Λονδίνο να 
εκφράσει κάποια καλή ιδέα του σε ένα στέλεχος του τμήματος παραγωγής στο 
Μιλάνο, ή είναι πολύ εύκολο οι ερευνητές διαφόρων διάσπαρτων τμημάτων Έρευνας 
και Ανάπτυξης να ανταλλάσσουν αποτελέσματα, θεωρίες και σχέδια.

Το λογισμικό που απαιτείται για την εγκατάσταση και τη χρήση ενός Intranet 
παρέχεται από εξωτερικούς εξειδικευμένους φορείς (π.χ. America Online, Microsoft) 
μειώνοντας έτσι το κόστος. Επίσης μπορεί κάποια επιχείρηση να αναζητήσει και 
εξωτερικούς συμβούλους των οποίων ο ρόλος μπορεί να είναι πολλαπλός 
(υποστήριξη σε θέματα όχι μόνο λογισμικού αλλά και υλικού και παροχής βοήθειας 
οπουδήποτε κρίνεται αναγκαίο). To Intranet παρέχει μία ομογενή πλατφόρμα πάνω 
στην οποία μπορούν να διεξάγονται οι εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης.

3.6.3. Κανόνες επιτυχίας ενός Intranet

Η ανάπτυξη ενός Intranet απαιτεί αρκετό χρόνο και σχεδίασμά ακόμα και αν η 
επιχείρηση έχει ήδη εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας Internet. Ο σχολαστικός 
σχεδιασμός πριν την υλοποίηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχούς 
εκμετάλλευσης του Intranet. Επίσης είναι σημαντικό η σχεδίαση του Intranet να γίνει 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στους βραχυπρόθεσμους όσο και στους 
μακροπρόθεσμους στόχους και στρατηγικές της επιχείρησης.

Η ομάδα σχεδίασης και υλοποίησης του Intranet πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή 
στενή επαφή με όλους τους υπαλλήλους της επιχείρησης οι οποίοι θα είναι και οι 
τελικοί χρήστες του Intranet, ενώ πρέπει παράλληλα να αναπτυχθούν πολιτικές και 
οδηγίες ως προς τον τρόπο χρήσης του Intranet. Ο ρόλος της συντονιστικής 
επιτροπής για την υλοποίηση του Intranet είναι η δημιουργία και η επικοινωνία του 
οράματος για το πως μπορεί το Intranet να βοηθήσει τον οργανισμό, καθώς και η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν στην πορεία (π.χ. αντίσταση 
στην αλλαγή, αντίσταση στη διάχυση και ανταλλαγή πληροφορίας είτε επειδή πολλοί 
δεν θέλουν να μοιράζονται τις καλές ιδέες με άλλους, είτε επειδή σε αρκετούς δεν 
αρέσει να χρησιμοποιούν ιδέες άλλων, είτε τέλος επειδή οι ειδήμονες συνήθως δεν 
θέλουν να συνεργάζονται με άλλα άτομα αλλά προτιμούν την ατομική εργασία).
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Ένα επιτυχές Intranet απαιτεί καλό σχεδίασμά, προσεκτική οργάνωση και τα 
κατάλληλα εργαλεία. Πριν από την τελική αγορά των εργαλείων και των προϊόντων 
πρέπει να γίνεται σύγκριση και αξιολόγηση αυτών και να επιλέγονται αυτά που 
παρέχουν μεγάλο βαθμό ευελιξίας. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι θεμέλιος 
λίθος στο ενδοδίκτυο είναι το περιεχόμενο το οποίο πρέπει πάντα να ανανεώνεται 
και να διατηρείται "φρέσκο". Καθώς οι τεχνολογίες συνεχώς αλλάζουν πρέπει μαζί 
τους να εξελίσσεται και το Intranet. Η μετάβαση από το ένα στάδιο εξέλιξης στο 
επόμενο μπορεί να γίνει ευκολότερη αν διατηρούνται πάντα έγγραφα όπου 
περιγράφεται η αρχιτεκτονική πλατφόρμα του Intranet (λογισμικό, υλικό, συνδέσεις, 
εφαρμογές, εργαλεία, κλπ ), η λογική αρχιτεκτονική του Intranet (δηλ. ένας χάρτης 
με τα sites και τη δομή τους, το πως συνδέονται μεταξύ τους οι διάφορες σελίδες), 
και τέλος η αρχιτεκτονική όλων των λειτουργιών (λειτουργίες του τμήματος 
παραγωγής, υποστήριξης πελατών, διοίκησης αλλαγής, σχεδιασμού δικτύου, 
ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης στο Intranet).

Τέλος απαραίτητος είναι και ο σχεδιασμός για τους οικονομικούς πόρους που 
απαιτούνται για την υλοποίηση του Intranet, το οποίο όλα τα τμήματα της 
επιχείρησης πρέπει να αντιμετωπίσουν σαν μία επένδυση που θα τους αποφέρει 
κέρδη στο μέλλον. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το Intranet από μόνο του δεν 
είναι παρά ένα εργαλείο και πως οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι 
χρησιμοποιώντας το επιτυγχάνουν το κέρδος.

3.6.4. "Χτίζοντας" το Intranet

Συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνει κάποιος προκειμένου να 
εγκαταστήσει ένα Intranet είναι οι παρακάτω :
♦ Να αποφασίσει ποιες είναι οι ανάγκες της επιχείρησης σε υποδομή
♦ Να καθορίσει τις ανάγκες της επιχείρησης για ασφάλεια και να υλοποιήσει τον 

απαιτούμενο βαθμό ασφάλειας
♦ Να αξιολογήσει και στη συνέχεια να επιλέξει έναν παροχέα υπηρεσιών Internet
♦ Να επιλέξει και να εγκαταστήσει το κατάλληλο λογισμικό και υλικό.
♦ Να φροντίσει για τη συντήρηση του Intranet.
Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο ακροατήριο για το Intranet έτσι 
ώστε πριν αρχίσουν τα μέλη της επιχείρησης να εκδίδουν περιεχόμενο στο Intranet 
να είναι σίγουρα ότι υπάρχει κάποιος αποδέκτης αυτού του περιεχομένου. Πρέπει 
λοιπόν να επιλεχθούν ειδικά εργαλεία για τους χρήστες και να δημιουργηθεί ένα 
πλάνο εκπαίδευσης και υποστήριξης των χρηστών. Επίσης είναι αρκετά βοηθητική η 
επίδειξη με demos του τι μπορεί να κάνει το Intranet.

3.7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

To HE σχετίζεται με τη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών οι οποίες 
υποστηρίζουν τις κρίσιμες λειτουργίες της επιχείρησης όπως την έκδοση εντολών
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πληρωμής, τον έλεγχο αποθεμάτων και τις συναλλαγές ηλεκτρονικών πληρωμών. Το 
HE αποτελεί την "κόλλα" που συνδέει τις διάφορες μοντελοπο ιημένες 
επιχειρηματικές διαδικασίες - οι οποίες πριν ήταν ανεξάρτητες η μία από την άλλη - 
μεταξύ τους. Μία επιχειρηματική διαδικασία σε εφαρμογές HE μπορεί να 
μοντελοποιηθεί ως ένα σύνολο από βήματα τα οποία βρίσκονται σε κάποια 
αλληλουχία μεταξύ τους σύμφωνα με την εξάρτηση που υπάρχει στη ροή των 
δεδομένων και του ελέγχου. Αυτό αντιστοιχεί σε μία αυτοματοποιημένη διαδικασία 
ροής εργασίας στην οποία ο συντονισμός, ο έλεγχος και η επικοινωνία των διαφόρων 
δραστηριοτήτων (activities) είναι αυτόματος, ενώ οι ίδιες οι δραστηριότητες είτε 
είναι αυτόματες, είτε εκτελούνται από ανθρώπους.

Για έναν επιτυχή επιχειρηματικό μετασχηματισμό απαιτούνται νέα πλαίσια τα οποία 
θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ευμετάβλητες οργανωσιακές δομές που 
υποστηρίζουν υπηρεσίες HE, καθώς και κατάλληλα εργαλεία τα οποία θα 
υποστηρίζουν όλο τον κύκλο ζωής μιας επιχειρηματικής διαδικασίας, δη λ. κάθε βήμα 
και δραστηριότητα αυτής (δημιουργία, μοντελοποίηση, προσομοίωση, 
επανασχεδιασμό, και αυτοματοποίηση). Τα mo γνωστά εργαλεία που
χρησιμοποιούνται για τον μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση ή τον 
επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών είναι τα Εργαλεία
Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Modeling Tools - 
BPMTs) και τα Συστήματα Διαχείρισης Ροής Εργασίας (Workflow Management 
Systems - WFMSs). Με τον όρο "Workflow" συνήθως εννοούμε όλες εκείνες τις 
διαδικασίες οι οποίες μπορεί να υποστηριχθούν από Η/Υ. Το ποιο από όλα τα 
υπάρχοντα εργαλεία θα επιλεγεί εξαρτάται από τον τύπο της διαδικασίας και το 
βαθμό στον οποίο η διαδικασία αυτή εξαρτάται από ανθρώπους ή από λογισμικό 
προκειμένου να εκτελέσει ή να συντονίσει τις επιμέρους δραστηριότητες (activities).

Μία επιχειρηματική διαδικασία όπως αναφέρθηκε είναι ένα σύνολο από 
"δραστηριότητες" (activities) οι οποίες εκτελούνται για να επιτευχθεί ένας 
επιχειρηματικός στόχος και αποτελούν ένα είδος ανάλυσης του συστήματος σε όλες 
τις λειτουργίες που αυτό εκτελεί. Ο στόχος αυτός είναι η παροχή του κατάλληλου 
προϊόντος ή υπηρεσίας στον πελάτη. Η καταλληλότητα του προσφερόμενου αγαθού 
εκτιμάται με βάση κριτήρια όπως κόστος, ποιότητα, χρόνος ζωής-μακροβιότητα. Για 
τη λεπτομερή περιγραφή μιας επιχειρηματικής διαδικασίας, εκτός από την 
πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες που την απαρτίζουν, απαιτούνται και 
πληροφορίες σχετικά με :
♦ τους "πόρους" που δεσμεύονται σε αυτές τις δραστηριότητες, δηλ. όλα εκείνα τα 

αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων όπως 
είναι έγγραφα, δεδομένα κλπ.

♦ τον "έλεγχο" της επιχειρηματικής διαδικασίας, δηλ. την περιγραφή του πότε και 
ποια δραστηριότητα θα εκτελεστεί

♦ τη "ροή" των δεδομένων στη διαδικασία
♦ την "οργανωσιακή δομή" η οποία απαρτίζεται από τις επιχειρηματικές μονάδες, 

τους ανθρώπους, το ρόλο τους, τις αρμοδιότητές τους και τις ικανότητές τους.

Κατά συνέπεια η μοντελοποίηση μιας επιχειρηματικής διαδικασίας αναφέρεται στην 
μοντελοποίηση όλων αυτών των ειδών πληροφορίας, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
παρέχει δυνατότητα ανίχνευσης, προσομοίωσης και γραφικής απεικόνισης των 
κατασκευασμένων μοντέλων των επιχειρηματικών διαδικασιών Ένα υπόδειγμα μιας
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επιχειρηματικής διαδικασίας είναι μία σχετική απεικόνιση αυτής της διαδικασίας η 
οποία εξαρτάται από τη χρήση για την οποία προορίζεται.
Οι κύριες φάσεις του κύκλου ζωής μιας επιχειρηματικής διαδικασίας είναι η 
μοντελοποίηση, η ανάλυση και ο επανασχεδιασμός της επιχειρηματικής διαδικασίας, 
η ανάλυση και η σχεδίαση των ροών εργασίας και η αυτοματοποίηση τους. Ολες 
αυτές οι φάσεις υποστηρίζονται από δύο είδη εργαλείων τα οποία αναφέρθηκαν 
νωρίτερα : Business Process Modeling Tools (BPMTs) & Workflow Management 
Systems (WFMSs).

Τα BPMTs στοχεύουν στην ανάπτυξη μοντέλων επιχειρηματικών διαδικασιών για 
διαχείριση, τήρηση αρχείων, και επανασχεδιασμό. Κατά συνέπεια εστιάζουν σε όλες 
εκείνες τις λεπτομέρειες μοντελοποίησης που απαιτούνται για την ανάλυση και την 
προσομοίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως για παράδειγμα το χρόνο, το 
κόστος, τους πόρους, κλπ.. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης και προσομοίωσης 
μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τον επανασχεδιασμό των 
επιχειρηματικών διαδικασιών και κατόπιν την αυτοματοποίησή τους.
Μερικά παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι τα παρακάτω :
♦ ARIS Toolset
♦ Work-flow BPR
♦ Work-flow Analyzer
♦ Process Wise

Τα WFMTs στοχεύουν στην ανάπτυξη και αυτοματοποίηση των μοντέλων ροής 
εργασίας και κατά συνέπεια διαφέρουν από τα BPMTs στο βαθμό της λεπτομέρειας 
που απαιτείται και στο που εστιάζονται. Έτσι ενώ τα BPMTs ασχολούνται κυρίως με 
τα υψηλότερα επίπεδα των επιχειρηματικών λειτουργιών και του επανασχεδιασμού 
αυτών, αντίθετα τα WFMTs στοχεύουν κυρίως στο να προσαρμόσουν τα 
επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν συνήθως πραγματοποιηθεί με τα BPMTs στα 
πραγματικά δεδομένα και συνθήκες. Προκειμένου να το πετύχουν αυτό μπορεί να 
χρειαστεί να συνεργαστούν με βάσεις δεδομένων, LANs, συστήματα διαχείρισης 
αρχείων και εικόνων, κλπ.

Μερικά παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι τα παρακάτω :
♦ FlowMark
♦ Visual Workflow
♦ InConcert.

Στο Σχήμα 3.1 που ακολουθεί απεικονίζεται ο κύκλος ζωής μιας επιχειρηματικής 
διαδικασίας.
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Δυστυχώς όμως τα σημερινά υπάρχοντα εργαλεία που προαναφέρθηκαν χρειάζονται 
ακόμη αρκετή βελτίωση, καθώς παραμένουν πολύπλοκα στην εγκατάστασή τους, 
στη χρήση τους και στη συντήρησή τους. Δεν έχουν αρκετά υψηλή ανοχή σε βλάβες, 
δεν υποστηρίζουν πλήρως κατανεμημένες αρχιτεκτονικές, δεν είναι αρκετά ευέλικτα 
σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών HE (π.χ. αλλαγές στη ροή 
εκτέλεσης των διαδικασιών, συνεχή ενημέρωση και ανανέωση περιεχομένου με 
ευαίσθητες πληροφορίες, αλλαγές στη διαμόρφωση του δικτύου), δεν είναι όσο 
αναβαθμίσιμα θα έπρεπε, ούτε χειρίζονται ικανοποιητικά την ετερογένεια που 
διακρίνει τη σύγχρονη τεχνολογία. Όλα τα παραπάνω αποτελούν προκλήσεις για την 
περαιτέρω βελτίωση των εργαλείων αυτών.

3.8. CASE STUDIES

3.8.1. The Ford Motor Company
To ενδο-επιχειρησιακό HE (το οποίο σχετίζεται άμεσα με Intranets και την εφαρμογή 
τους στο BPR) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές του HE σήμερα. 
Πολλές εταιρείες δημιουργούν Intranets επειδή η διάχυση πληροφορίας με τον 
παραδοσιακό τρόπο γίνεται όλο και πιο προβληματική, καθώς δημιουργούνται 
απομονωμένες νησίδες πληροφορίας οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες και 
άγνωστες σε μεγάλα τμήματα της επιχείρησης.

Η εταιρεία αυτοκινήτων Ford ξεκίνησε το 1994 ένα πρόγραμμα το οποίο ονόμασε 
Ford 2000, σκοπός του οποίου είναι να συγκεντρώσει τις παγκόσμιες κατηγορίες 
προϊόντων τις οποίες στη συνέχεια θα μπορεί να προσαρμόζει στις ανάγκες των 
τοπικών αγορών, και να μπορέσει να συντονίσει διαφορετικές δραστηριότητες
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ανάπτυξης προϊόντων. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτούνται ευέλικτα 
συστήματα πληροφορικής και μία εφαρμογή για τη διαχείριση και μεταφορά των 
σχεδίων σε όλα τα κέντρα της Ford ανά τον κόσμο. Αυτή η ενέργεια συνάντησε 
έντονη αντίσταση από το Τμήμα Πληροφορικής Συστημάτων (IS), κάτι που είχε ως 
συνέπεια τον επαναπροσδιορισμό των ευθυνών και καθηκόντων του υπευθύνου για 
τον επανασχεδιασμό στις αρχές του 1996.

Για να υποστηρίξει το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχεδίασης σε όλο τον 
κόσμο, η Ford εγκατέστη σε το Metaphase, ένα σύστημα για τη διαχείριση των 
σχετικών με τα προϊόντα εγγράφων (PDM - Product Document Management). To 
σύστημα αυτό οργανώνει την αποθήκευση και ρυθμίζει την πρόσβαση σε έγγραφα 
σχεδίων τα οποία δημιουργούνται με CAD (Computer Aided Design) εφαρμογές, 
καθώς επίσης και έγγραφα με πληροφορίες για τις προδιαγραφές και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων και των διαφόρων συστατικών τους ή εξαρτημάτων. 
Αυτά τα έγγραφα μπορεί να τα δει κανείς με έναν Netscape browser και το 
κατάλληλο λογισμικό το οποίο "τρέχει" στους δικτυωμένους Η/Υ της εταιρείας σε 
όλο τον κόσμο.

Έμπειρα συστήματα παρέχουν οδηγίες σχεδίασης και συμβουλές οι οποίες βοηθούν 
τους σχεδιαστές να παραμένουν εντός των ορίων της κατασκευαστικής υποδομής και 
των αποθεμάτων σε εξαρτήματα της Ford. Ομάδες ανάπτυξης προϊόντων ανά τον 
κόσμο μπορούν να συντονίζουν τη δουλειά τους και τις αλλαγές που κάνουν στα 
διάφορα σχέδια. Επίσης το όλο σύστημα λειτουργεί και σαν ένα extranet παρέχοντας 
πληροφορίες στους βασικούς προμηθευτές οι οποίοι αναπτύσσουν διάφορα υπο
συστήματα για τη Ford.

Τα οφέλη όλης αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός συνεργάσιμου 
περιβάλλοντος εργασίας, και η δημιουργία εικονικών χώρων εργασίας ανεξάρτητα 
από τη γεωγραφική απόσταση. Τα απαιτούμενα ταξίδια για το συντονισμό των 
προσπαθειών σχεδίασης μειώθηκαν δραστικά, και το κυριότερο η Ford κατάφερε να 
εκμεταλλευτεί ανθρώπινο δυναμικό το οποίο παλιότερα ήταν κατανεμημένο στα 
διάφορα τμήματα της εταιρείας ανά τον κόσμο, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Τα 
αποτελέσματα του επανασχεδιασμού της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων στη Ford 
δεν άργησαν να φανούν. Ο χρόνος ανάπτυξης προϊόντος μειώθηκε από 37 μήνες σε 
24, ενώ η εταιρεία είναι πλέον σε θέση να βγάζει παραλλαγή ενός υποδείγματος κάθε 
6 εβδομάδες. Αν η εταιρεία εφαρμόσει παρόμοιο σύστημα και για την παραγωγή των 
αυτοκινήτων και συνδέσει την παραγωγή με τη σχεδίαση προϊόντων, τότε θα είναι σε 
θέση να παρέχει στους πελάτες της αυτοκίνητα τα οποία ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες τους, εύκολα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος. [FORDxx]

3.8.2. Silverstone Fashions International
Η εταιρεία Silverstone Fashions International Inc (SFI) είναι ένας ιδιωτικός 
Καναδικός κατασκευαστής ειδών ρουχισμού που κατέχει ηγετική θέση στην αγορά η 
οποία πουλάει μόνο σε εμπορικές επιχειρήσεις όπως μεγάλα πολυκαταστήματα και 
αλυσίδες από ανεξάρτητους λιανοπωλητές. Τα κατασκευασμένα ενδύματα 
στέλνονται σε μία αποθήκη διανομής στο Μόντρεαλ όπου συγκεντρώνονται οι 
παραγγελίες και στη συνέχεια αποστέλλονται στους διάφορους παραλήπτες. Η 
επιτυχία στον κλάδο των ειδών ρουχισμού είναι στενά συνδεδεμένη με το πόσες
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φορές το χρόνο αντικαθίστανται τα αποθέματα από νέα. Είναι σημαντικό το να μην 
περισσεύει απούλητο απόθεμα αλλά και το να μην υπάρχει έλλειψη από αυτό. Στον 
Καναδά ο παραπάνω δείκτης είναι κατά μέσο όρο 1 ή 2 φορές το χρόνο, ενώ για τους 
πιο πετυχημένους λιανοπωλητές μπορεί να φτάσει και 6 με 8 φορές το χρόνο.

Ο ιδιοκτήτης της SFI θυμάται τη συμβουλή που του δώσανε όταν είχε πρωτοεισέλθει 
στον κλάδο των ειδών ρουχισμού : "... βοήθησε τον λιανοπωλητή να βγάλει κέρδος 
και θα βγεις και εσύ κερδισμένος". Η SFI Trouser Co. έπρεπε να βρει έναν τρόπο για 
να ελέγχει το απόθεμα των λιανοπωλητών. Η SFI Trouser Co. διδάχθηκε πολλά από 
τη στενή σχέση της κατά τη δεκαετία του 70 με τη Marks & Spencer (M&S), η οποία 
είχε δείκτη ανακύκλωσης αποθεμάτων 6 με 8 φορές παρέχοντας προϊόντα υψηλής 
ποιότητας σε χαμηλές τιμές με περιθώριο κέρδους 10%. Η επιτυχία αυτή της M&S 
οφείλονταν στο ότι στο κεντρικό τμήμα αγορών η εταιρεία είχε έναν "επιλογέα" ο 
οποίος καθόριζε τι θα πουληθεί που, και έναν merchandiser ο οποίος αποφάσιζε για 
τις ποσότητες που έπρεπε να κρατήσει ως απόθεμα ή για αυτές τις οποίες έπρεπε να 
ανανεώσει. Με αυτό τον τρόπο αυτός ο υπάλληλος έλεγχε το ρυθμό πώλησης των 
προϊόντων και μπορούσε να ελέγχει τα αποθέματα.

Αν και τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα και οι αλυσίδες ανεξάρτητων λιανέμπορων 
είχαν ήδη καταλάβει τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του EDI στις 
λειτουργίες τους, ωστόσο η SFI Trouser Co δεν ήταν σε θέση να το επιβάλλει αυτό 
στους πελάτες της, πολλοί από τους οποίους αντιδρούσαν στον εκσυγχρονισμό και 
στο κόστος που αυτός συνεπάγονταν. Έτσι η SFI Trouser Co. έχασε όλες τις 
συνεργασίες της με αυτούς τους πελάτες της οι οποίοι αρνιόντουσαν να συνδεθούν 
ηλεκτρονικά μαζί της μέσω EDI.

Για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, αποφάσισε να απλοποιήσει κάπως την όλη 
διαδικασία με την εισαγωγή γραμμωτού κώδικα (bar code) σε όλα τα προϊόντα της, 
σκανάρισμα του αποθέματος που υπήρχε σε κάθε κατάστημα σε τακτική βάση, και 
συγκέντρωση όλων των δεδομένων για τη δημιουργία σχετικών αναφορών.

Αυτοματοποιώντας τη διαδικασία η SFI κατάφερε :
♦ να μειώσει το χρόνο συλλογής δεδομένων και το χρόνο εισαγωγής στοιχείων από 

το προσωπικό
♦ να περιορίσει τα λάθη από την εισαγωγή και την επεξεργασία δεδομένων
♦ να μειώσει τα κόστη συλλογής δεδομένων καθώς τώρα δεν χρειαζόταν πλέον 

εξειδικευμένο προσωπικό
♦ να τροφοδοτεί το προσωπικό πωλήσεων με ακριβή δεδομένα, τα οποία στη 

συνέχεια προωθούσε το προσωπικό πωλήσεων στους λιανοπωλητές.

Αρχικά το παραπάνω σχέδιο εφαρμόσθηκε πιλοτικά σε μία επιτυχή μικρή αλυσίδα, 
όπου η μέτρηση αποθεμάτων γινόταν κάθε δύο εβδομάδες αντί για κάθε δύο μήνες. 
Κατάλληλη τεχνολογία για σκανάρισμα βοηθούσε στην εύκολη δημιουργία πινάκων, 
γραφικών και διαγραμμάτων γεγονός που έπειθε εύκολα τους λιανοπωλητές για τα 
οφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν από την υιοθέτηση του συστήματος. Οι 
συνέπειες ήταν άμεσες. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 30% με 50% στις διάφορες 
μονάδες, οι πωλήσεις που χανόντουσαν λόγω έλλειψης αποθεμάτων εκμηδενίστηκαν 
επειδή τώρα η εταιρεία είχε όλη την πληροφορία που χρειαζόταν για να μπορεί να 
διαχειρίζεται όλη την αλυσίδα προμηθειών. [SILVxx]
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4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Τραπεζικός Τομέας διακρίνεται σε πέντε άλλους τομείς : retail, domestic 
wholesale, international wholesale, investment, trust. Όλοι αυτοί οι επιμέρους τομείς 
επηρεάζονται άμεσα από τεχνολογικά επιτεύγματα και καινοτομίες στο χώρο του 
ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο ρόλος του HE στον τραπεζικό τομέα είναι πολύπλευρος και διαμορφώνεται από 
τις αλλαγές στην τεχνολογία, την απορύθμιση του χρηματο-οικονομικού 
συστήματος, την ίδρυση νέων τραπεζικών οργανισμών, και την οικονομική 
αναδιαμόρφωση που πραγματοποιείται. Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον οι τράπεζες επανεξετάζουν τις δομές κόστους και κερδοφορίας τους 
καθώς πιστεύουν πως προκειμένου να διατηρήσουν την κερδοφορία τους πρέπει να 
μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να εφαρμόζουν αυστηρό έλεγχο των 
εξόδων τους. Αυτός ο τρόπος σκέψης προκύπτει και από την τάση για συγχωνεύσεις 
και εξαγορές που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον τραπεζικό κλάδο.
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Η τεχνολογία παρέχει την λύση για τον έλεγχο των εξόδων και του κόστους 
λειτουργίας των τραπεζών. Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο επικοινωνίας των 
τραπεζών με τους πελάτες τους καθώς χάρη στις σύγχρονες καινοτομίες μπορούν οι 
τράπεζες να παρέχουν υπηρεσίες όπως .
♦ online παροχή τραπεζικών ενημερωτικών δελτίων και φυλλαδίων
♦ ηλεκτρονική πρόσβαση σε δημοσίως διαθέσιμα τραπεζικά στοιχεία
♦ δυνατότητα μεταφοράς χρηματικών ποσών μεταξύ διαφόρων λογαριασμών
♦ ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ)
♦ online πληρωμές με στοιχεία πιστωτικών καρτών για τη μεταφορά εντολών 

πληρωμής μεταξύ εμπόρων, τραπεζών και πελατών.
Όλες αυτές οι καινούργιες δυνατότητες μειώνουν την ταχύτητα και αυξάνουν την 
αποδοτικότητα του retail banking.

Βέβαια η τεχνολογία δημιουργεί και προβλήματα όπως τη συντόμευση του κύκλου 
ζωής για την ανάπτυξη ενός προϊόντος. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων απαιτούσε 
δέσμευση σημαντικών χρηματικών ποσών από τις τράπεζες για να εξασφαλιστεί η 
επιτυχία, ο χρόνος εισαγωγής του νέου προϊόντος στην αγορά ήταν συχνά μεγάλος. 
Παράλληλα η ύπαρξη μεγάλων χρηματικών κεφαλαίων απαιτούσε έναν φραγμό 
εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά, έναν ακόμη παράγοντα εξασφάλισης της 
επιτυχίας του νέου προϊόντος. Αυτό όμως δεν ισχύει πλέον. Τώρα πια δεν τα κάνει 
όλα ένας μόνο οργανισμός, μια και η τεχνολογία επιτρέπει τη δημιουργία "εικονικών 
οικονομικών οργανισμών" οι οποίοι απαρτίζονται από επιχειρήσεις κάθε μία από τις 
οποίες συμμετέχει προσφέροντας στο τελικό προϊόν το βέλτιστο των εξειδικευμένων 
ικανοτήτων της. Σε ένα τέτοιο "εικονικό υπόδειγμα" οι τράπεζες ανταγωνίζονται με 
χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόντων που κυμαίνεται μεταξύ 12 και 18 μηνών, τι στιγμή 
που οι νέοι εικονικοί οργανισμοί όπως π.χ. ο Intuit, έχουν αντίστοιχους χρόνους 
μόνο 6 με 9 μήνες.

Οπως αναφέρεται σε μελέτη των Coopers and Lybrand, ο ρόλος των καταστημάτων 
ως δίκτυο διανομής τραπεζικών υπηρεσιών, θα μειωθεί κατακόρυφα και θα φτάσει το 
έτος 2005 στο 10% έναντι 50% που ήταν το 1995. Η δραστηριότητα εκτός 
καταστημάτων αυξάνει κατά 15% ετησίως. Ακόμη σύμφωνα με μελέτη των Βοοζ 
Allen & Hamilton του 1997, έχει εκτιμηθεί ότι το κόστος μιας τυπικής συναλλαγής σε 
επίπεδο ταμείου καταστήματος στις ΗΠΑ είναι περίπου $1,07 ενώ η ίδια συναλλαγή 
κοστίζει $0,27 αν πραγματοποιηθεί μέσω ATM (Automatic Teller Machine) και $0,10 
αν πραγματοποιηθεί μέσω Internet. [ΣΥΡΜ98]

Είναι λοιπόν προφανές πως ο τραπεζικός κλάδος υφίσταται έντονες πιέσεις 
ανταγωνισμού από νέες δυνάμεις που δεν ανήκουν στον κλάδο. Κατά συνέπεια είναι 
σημαντικό να εντοπίσουν τα στελέχη των τραπεζικών ιδρυμάτων τις πηγές και τις 
διαστάσεις αυτού του ανταγωνισμού, το ρόλο του Web, του Internet και του HE στο 
νέο αυτό περιβάλλον ανταγωνισμού που διαμορφώνεται.

Οι εταιρείες που θα δημιουργήσουν το μελλοντικό ανταγωνιστικό μείγμα στις 
χρηματο-πιστωτικές αγορές θα προέρχονται όχι μόνο από τον τραπεζικό τομέα αλλά 
και από τομείς όπως ο ασφαλιστικός, ο τηλεπικοινωνιακός, ο τομέας ανάπτυξης 
λογισμικού και ο τομέας παροχής υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου.
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Η ταχύτατη ανάπτυξη της πληροφοριακής τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών 
καθώς επίσης και η διεθνοποίηση των αγορών σε συνάρτηση με την απελευθέρωση 
και την αποκανονικοποίηση (deregulation) του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
προκαλούν πιέσεις όπως :
♦ αποδυνάμωση των εμποδίων εισόδου στον τραπεζικό τομέα
♦ μείωση των περιθωρίων κέρδους των τραπεζών
♦ κατάργηση του διαχωρισμού των διαφόρων κλάδων στο σύνολο του 

χρηματοπιστωτικού τομέα
♦ επανεξέταση της σχέσης τράπεζας - πελάτη
♦ σχεδίασμά νέας στρατηγικής με στόχο την απόκτηση ισχυρής θέσεως στην αγορά
♦ μείωση του λειτουργικού κόστους.

Τα τραπεζικά ιδρύματα αναγκάζονται να προσαρμόζονται συνεχώς στις αλλαγές ενός 
ραγδαία εξελισσόμενου περιβάλλοντος και να αντιμετωπίζουν ένα ανταγωνισμό με 
πολλούς δυνητικούς παίκτες. Οι τράπεζες που θα αντεπεξέλθουν επιτυχώς στη 
διεθνοποίηση των αγορών και στον συνεχή αυξανόμενο ανταγωνισμό που 
προέρχεται από εταιρείες του μη-τραπεζικού τομέα, είναι εκείνες που θα καταφέρουν 
να διαθέτουν άριστη γνώση της πελατείας τους και του λειτουργικού τους κόστους. 
Ο ορισμός της παραδοσιακής τράπεζας πρέπει να επαναπροσδιορισθεί. Ασφαλώς, η 
σημερινή τράπεζα έχει λίγα κοινά χαρακτηριστικά με την τράπεζα του χθες και 
λιγότερα με την τράπεζα του μέλλοντος. Η τράπεζα του μέλλοντος θα έχει όραμα για 
το μελλοντικό της ρόλο, θα οδηγεί τις εξελίξεις, θα καινοτομεί, θα έχει δηλαδή μία 
σαφή και συνεπή μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης.

4.2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ

Οι απαιτήσεις των πελατών έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι 
πελάτες των τραπεζών θέλουν πλέον να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με 
τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, να μπορούν να μεταφέρουν στο δικό τους Η/Υ 
στοιχεία των λογαριασμών τους για να τα επεξεργαστούν μαζί με άλλα οικονομικά 
στοιχεία και το κατάλληλο λογισμικό μόνοι τους, να μπορούν να μεταφέρουν 
χρηματικά ποσά μεταξύ λογαριασμών και να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους 
ηλεκτρονικά. Μελέτες δείχνουν πως οι πελάτες θα είναι πιο πιστοί στην εταιρεία που 
προσφέρει πρόσβαση σε ανάλογα χρηματο-οικονομικά λογισμικά πακέτα, όπως π.χ. 
Quicken, Microsoft Money, κλπ. για τη διαχείριση των χρηματο-οικονομικών 
αναγκών τους. Έχοντας πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες μέσω π.χ. του 
Διαδικτύου, γίνονται πιο επιλεκτικοί αγοραστές καθώς μπορούν να συγκρίνουν 
γρήγορα και εύκολα τιμές ανταγωνιστικών εταιρειών. Ένα ηλεκτρονικό τραπεζικό 
υπόδειγμα παρέχει μία μέθοδο επικοινωνίας η οποία βελτιώνει τη δυνατότητα 
πρόσβασης στον και από τον πελάτη, την καλύτερη εξυπηρέτησή του, και τη 
δυνατότητα πώλησης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στο σπίτι του ή στο 
γραφείο του και οποτεδήποτε εξυπηρετεί τον ίδιο - 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, εφτά 
ημέρες την εβδομάδα.
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Από το 1984 ο τραπεζικός κλάδος ακολουθεί μια σειρά από συγχωνεύσεις και 
εξαγορές με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους των τραπεζών. Κατά τη 
δεκαετία 1984-1994 ο αριθμός των τραπεζών στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 27%. Μία 
πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι από τις 13000 τράπεζες που λειτουργούν σήμερα, το 
2000 θα λειτουργούν μόνο 6000 με 9000. Βέβαια αν και με τις συγχωνεύσεις 
μειώνεται ο αριθμός των τραπεζών, παράλληλα αυξάνεται το μέγεθος τους με σκοπό 
να μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε νεο-εισερχόμενους ανταγωνιστές οι 
οποίοι δεν ανήκουν στον τραπεζικό κλάδο. Έτσι για παράδειγμα η εταιρεία Merrill 
Lynch διαχειρίζεται οικονομικά περιουσιακά στοιχεία αξίας $500 δις, ενώ το ποσό 
αυτό αναμένεται να φτάσει το $1 τρις στο τέλος αυτής της δεκαετίας. Επίσης η ίδια 
εταιρεία διαχειρίζεται ποσά συντάξεων ύψους $71 δις, ποσό μεγαλύτερο από το 
αντίστοιχο που διαχειρίζονται οι 100 μεγαλύτερες τράπεζες μαζί. Αν οι τράπεζες 
θέλουν να ανταγωνιστούν αυτούς τους μεγάλους ανταγωνιστές τους θα πρέπει να 
αλλάξουν τις κλασσικές τραπεζικές δομές τους και τις υπάρχουσες στρατηγικές τους 
παρέχοντας online οικονομικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
πελατών τους. [KAWH97]

Κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές αλλαγές μεταβάλλουν τον τρόπο με τον 
οποίο οι άνθρωποι σήμερα αξιοποιούν το χρόνο τους και τα χρήματά τους. Καθώς οι 
άνθρωποι σήμερα ξοδεύουν πολύ χρόνο στην εργασία τους, εκτιμούν περισσότερο 
το χρόνο των διακοπών τους. Ο χρόνος λοιπόν γίνεται πλέον ένα πολύτιμο αγαθό 
όσον αφορά τις καθημερινές τους συναλλαγές. Παράλληλα η ανεργία, η αβεβαιότητα 
της εργασίας τους ωθούν σε μακροπρόθεσμο σχεδίασμά του μέλλοντος. 
Παρατηρείται στροφή από τις καταθέσεις κεφαλαίου σε επενδύσεις σε αμοιβαία 
κεφάλαια, χρηματο-οικονομικά παράγωγα και μετοχές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 
το 1989 στις ΗΠΑ οι τραπεζικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 8% ενώ οι επενδύσεις 
σε αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 63%. Με τις δημογραφικές αλλαγές που 
έχουν επέλθει τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των 
ηλικιωμένων και συνταξιούχων στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό το 
κομμάτι του πληθυσμού μαζί με τους σύγχρονους "yappies" αποτελεί ένα σημαντικό 
κομμάτι της αγοράς των επενδυτών πελατών. Οι εταιρείες πρέπει να το 
εκμεταλλευτούν αυτό και να στοχεύσουν σε αυτούς τους πελάτες με νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες, ενώ η ηλεκτρονική παροχή των νέων αυτών προϊόντων μπορεί 
κάλλιστα να αποτελεσει το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Βέβαια σε χώρες όπως 
η Ελλάδα, το ποσοστό των συνταξιούχων που έχουν ηλεκτρονικές συναλλαγές από 
το σπίτι τους με τις τράπεζές τους θα είναι σχεδόν μηδενικό.

Στο σημερινό επιχειρηματικό τραπεζικό υπόδειγμα, το κύριο μέσο διανομής είναι το 
δίκτυο των τραπεζικών καταστημάτων, το οποίο μέχρι πρόσφατα -ως πυρήνας του 
μηχανισμού διανομής- επέτρεπε την προσέγγιση των μικρομεσαίων κυρίως πελατών. 
Το κατάστημα αποτελούσε μία λύση στις απαιτήσεις των πελατών για εξυπηρέτηση 
με την εγκατάστασή του κοντά στον τόπο εργασίας, και κατοικίας των πελατών. Η 
σημασία όμως αυτού του δικτύου αρχίζει να υποβαθμίζεται καθώς ένα μεγάλο 
κομμάτι των συναλλαγών πραγματοποιούνται εκτός των καταστημάτων με χρήση 
τεχνολογικών μέσων όπως ΑΤΜ, τηλέφωνο, Η/Υ κλπ.. Η παροχή τραπεζικών 
προϊόντων που στηρίζονται στη σύγχρονη τεχνολογία, όπως ηλεκτρονικές 
πληρωμές και έξυπνες κάρτες αποτελεί ένα κίνητρο υιοθέτησης του home banking, 
και επιτρέπει στις τράπεζες να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη τους λόγω μείωσης 
του αριθμού υποκαταστημάτων τους. Η τεχνολογία σήμερα δεν χρησιμοποιείται
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μόνο ως εργαλείο αλλά και ως στρατηγικό μέσο για την επίτευξη ενός μεγάλου 
αριθμού συναλλαγών χαμηλού κόστους. Παράλληλα διευκολύνεται η δημιουργία και 
η προώθηση νέων προϊόντων και η σύνδεση με διεθνείς αγορές. Αυτό που απομένει 
είναι να ωριμάσουν "τεχνολογικά" οι πελάτες, οι οποίοι σύντομα έχουν ήδη αρχίσει 
να αναζητούν την ταχύτητα, την πληρότητα στην εξυπηρέτηση, παράλληλα με το 
χαμηλότερο κόστος των συναλλαγών.

4.3. ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΚΛΑΔΟ

Η ηλεκτρονική διάθεση υπηρεσιών επιφέρει επανάσταση στα συστήματα διανομής 
υπηρεσιών και μετακινεί το συγκριτικό πλεονέκτημα προς την κατεύθυνση μη- 
τραπεζικών εταιριών που ελέγχουν δίκτυα επικοινωνίας και τις προσβάσεις προς 
αυτά.

Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες και οι εταιρείες λογισμικού έχουν τα παρακάτω 
πλεονεκτήματα:
♦ μεγάλη πελατειακή βάση και δίκτυα διανομής προϊόντων και υπηρεσιών
♦ καθιερωμένο όνομα και μόνιμη σχέση με τον πελάτη
♦ ελάχιστο κόστος παραγωγής νέων προϊόντων σε εξειδικευμένες αγορές
♦ οικονομίες κλίμακας

Οι εταιρείες αυτές μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τα περιθώρια κέρδους των 
τραπεζών για μεσολαβητικές υπηρεσίες. Ακόμη οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι 
σε θέση να χρησιμοποιούν την τεχνολογία όχι μόνο για τη συγκέντρωση πολύτιμων 
πληροφοριών για τους πελάτες τους, αλλά και για την παραγωγή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών.

Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, αμοιβαίων κεφαλαίων αλλά και ηλεκτρονικών 
τραπεζικών συναλλαγών ανήκουν στις υπηρεσίες όπου η είσοδος των εταιρειών 
αυτών είναι εμφανής. Εταιρείες όπως οι AT&T, Microsoft, Intuit, America-On-Line 
διεισδύουν δυναμικά στον τραπεζικό χώρο προωθώντας προϊόντα και υπηρεσίες σε 
ελκυστικές τιμές. Επιπλέον αυτές οι εταιρείες όχι μόνο έχουν καθιερωθεί στους 
κλάδους τους με τις συνεχείς τεχνολογικές καινοτομίες που εισάγουν, αλλά είναι και 
ικανές να εντοπίσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την ανάπτυξη των 
νέων τραπεζικών δικτύων διανομής.

Ακόμη οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, ελέγχουν τη διασύνδεση του 
πελάτη και γνωρίζουν ακριβώς τις πληροφορίες που λαμβάνει ο πελάτης και 
κατανοούν τις ανάγκες του. Ο έλεγχος αυτός δίνει στις εταιρείες παροχής δικτυακής 
υποδομής ένα σχετικό πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών τραπεζών, διότι 
μπορούν να προσαρμόσουν με ελάχιστο κόστος τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

Σήμερα οι τράπεζες δεν εναι πλέον αποκλειστικά ο παροχείς και ιδιοκτήτες χρηματο
οικονομικών προϊόντων αλλά ο ρόλος τους έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε αυτόν 
του παροχέα πρόσβασης σε χρηματο-οικονομικά προϊόντα και κανάλια διανομής. 
Πολλά από τα προϊόντα αυτά όπως ασφάλειες, διαχείριση επενδύσεων, κλπ., συχνά
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δεν πηγάζουν από την ίδια την τράπεζα αλλά από τρίτους φορείς. Η τράπεζα 
μεταβάλλεται σιγά σιγά σε πύλη πρόσβασης σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας από 
διάφορους παροχείς οπουδήποτε στον κόσμο.

4.4. HOME BANKING

Η επανάσταση στις τηλεπικοινωνίες με τη δημιουργία της "υπερλεωφόρου 
πληροφοριών" παρακινεί τις εταιρείες παροχής δικτυακών υπηρεσιών σε διάφορες 
συνεργασίες για την προώθηση δέσμης πακέτων ψυχαγωγίας, αγοράς καταναλωτικών 
ειδών και τραπεζικών υπηρεσιών. Λογισμικά προγράμματα είναι στη διάθεση του 
χρήστη για τη διαχείριση των χρηματοπιστωτικών αναγκών του χρησιμοποιώντας τον 
Η/Υ του. Η ανάγκη απ ευθείας χρήσης μιας παραδοσιακής τράπεζας μειώνεται 
αισθητά όταν ο καταναλωτής, μέσω μικρών επενδύσεων σε λογισμικά πακέτα, είναι 
σε θέση να διαλέξει τον φορέα που προσφέρει τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού ή 
τη βέλτιστη απόδοση στις διάφορες επενδύσεις του.

Η πρώτη εφαρμογή του home banking ήταν το telephone banking με το οποίο οι 
πελάτες των τραπεζών είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για τα στοιχεία του 
λογαριασμού τους, να μεταφέρουν χρηματικά ποσά μεταξύ λογαριασμών και να 
πληρώσουν λογαριασμούς με τη βοήθεια της τηλεφωνικής τους συσκευής. Αυτή η 
υπηρεσία πρωτοεφαρμόσθηκε στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1970 αλλά είχε μικρή 
απήχηση καθώς τόσο οι απαιτούμενες τηλεφωνικές συσκευές δεν ήταν ευρέως 
διαδεδομένες στην αγορά από τη μία πλευρά και δεν υπήρχε οπτική παρουσίαση των 
στοιχείων από την άλλη.

Στη δεκαετία του '80 η καλωδιακή τηλεόραση προσπάθησε να πάρει τη θέση του 
touch-tone τηλεφώνου αλλά και πάλι ο βαθμός διείσδυσης της καλωδιακής 
τηλεόρασης στην αγορά δεν ήταν τόσο μεγάλος ώστε να ευνοηθεί η ευρεία διάδοση 
αυτής της μεθόδου διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών από το σπίτι.

Ο Η/Υ σήμερα αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο για το home banking, καθώς η 
δημιουργία κρίσιμης μάζας με τη χρήση των Η/Υ είναι ευκολότερο να επιτευχθεί. 
Παράλληλα οι καταναλωτές σήμερα μαθαίνουν mo γρήγορα, ενώ ενημερώνονται 
πλήρως από τις τράπεζες για τις νέες δυνατότητες και υπηρεσίες που τους 
παρέχονται. Επίσης το κόστος που συνδέεται με το γράψιμο, αποστολή και 
επεξεργασία επιταγών συνεχώς αυξάνεται, ενώ η όλη διαδικασία ξεκινάει από έναν 
Η/Υ και καταλήγει σε έναν Η/Υ με τα ενδιάμεσα στάδια να μην είναι 
αυτοματοποιημένα. Σύντομα λοιπόν αυτό το μη αποδοτικό χρονοβόρο και 
ανασφαλές σύστημα πληρωμών πρέπει να αλλάξει.

Για το ηλεκτρονικό banking υπάρχουν δύο μοντέλα, το ανοιχτό υπόδειγμα και το 
κλειστό. Το πρώτο αφορά στο baking μέσω του Internet όπου αλλαγές στο 
περιεχόμενο υλοποιούνται εύκολα επειδή χρησιμοποιείται στάνταρτ τεχνολογία, ενώ 
το δεύτερο αφορά στο παραδοσιακό banking όπου η τράπεζα παρέχει στον πελάτη 
της έναν λογισμικό πρόγραμμα τραπεζικών εφαρμογών το οποίο εγκαθιστά ο 
πελάτης στον Η/Υ του, και κατά συνέπεια οποιαδήποτε αλλαγή είναι δύσκολο να 
εφαρμοστεί. Στο κλειστό αυτό υπόδειγμα, ο πελάτης επικοινωνεί με την τράπεζα 
μέσω modem, και οποιεσδήποτε αλλαγές στο λογισμικό πακέτο που έχει
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εγκαταστήσει στον Η/Υ του (π.χ.νέες εκδόσεις αναβαθμισμένες του πακέτου αυτού) 
πρέπει να σταλούν ξανά στον πελάτη και να τις επανεγκαταστήσει στον Η/Υ του.

Από την άλλη πλευρά στο Internet banking οι δυνητικοί πελάτες δεν χρειάζεται να 
έχουν παρά έναν Web browser, ενώ όλο το λογισμικό τραπεζικών εφαρμογών 
βρίσκεται στο server της τράπεζας. Το λογισμικό αυτό μπορεί επίσης να 
αναβαθμιστεί οποιαδήποτε στιγμή όπως εύκολη είναι και η ενημέρωσή του με 
καινούργια πληροφορία χωρίς να απαιτείται να αναβαθμίσει και ο πελάτης 
ταυτόχρονα κάτι στον δικό του Η/Υ. Ακόμη σε ένα τέτοιο ανοιχτό σύστημα η 
τράπεζα έχει άμεση επαφή με τους πελάτες της και μπορεί να προσφέρει εύκολα και 
επιπλέον υπηρεσίες προκειμένου να ισχυροποιήσει τους δεσμούς με τους πελάτες 
της.

Σε μερικές περιπτώσεις ο σύνδεσμος μεταξύ τράπεζας και επιχείρησης είναι πλήρως 
ολοκληρωμένος με συστήματα FEDI (Financial EDI). To FEDI είναι ένας τρόπος 
χειρισμού EDI δεδομένων για χρηματο-οικονομικές συναλλαγές επιτρέποντας 
επιχειρήσεις και τράπεζες που ήδη χρησιμοποιούν EDI μεταφραστές να 
επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τα επιχειρηματικά έγγραφα και να εκτελούν 
ηλεκτρονικά τις πληρωμές.

Μερικά παραδείγματα τραπεζών που προσφέρουν υπηρεσίες home banking φαίνονται 
στις παρακάτω εικόνες :
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Σχήμα 4.1. To Home Page της Bank of America
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Σχήμα 4.2. Παροχή υπηρεσιών Home Banking από την Bank of America
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Σχήμα 4.3. Παράδειγμα online παρουσίασης των στοιχείων του λογαριασμού ενός πελάτη.
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Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες home banking :
1. Dial-up τραπεζικές υπηρεσίες.
2. Λογισμικό για διαχείριση οικονομικών από το σπίτι.
3. Online banking.
4. WWW banking.

Αυτές αναφέρονται αναλυτικότερα στη συνέχεια.

4.4.1. Dial-up τραπεζικές υπηρεσίες

Μία υπηρεσία home banking σε συνδυασμό με έναν Η/Υ και ένα modem επιτρέπει 
στην τράπεζα να γίνει μία ηλεκτρονική δίοδος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 
πελατών της παρέχοντας τους τη δυνατότητα να μεταφέρουν χρηματικά ποσά από 
έναν λογαριασμό σε κάποιον άλλο ή να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους.

Το ποσό που απαιτείται να δαπανηθεί σε τεχνολογική υποδομή συχνά αποτελεί 
εμπόδιο στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων καθώς είναι δύσκολο για μία μόνο 
τράπεζα να προσελκύσει τον απαιτούμενο αριθμό πελατών ώστε να αποκτήσει 
κρίσιμη μάζα πελατών, με αποτέλεσμα να θεωρείται μία τέτοια προσέγγιση των 
πελατών ασύμφορη από τις τράπεζες.

4.4.2. Λογισμικό για διαχείριση οικονομικών από το σπίτι.

Αυτή η κατηγορία βοηθάει τις τράπεζες να κερδίσουν νέους πελάτες. Παραδείγματα 
τέτοιου λογισμικού είναι το Quicken της Intuit, το Microsoft Money της Microsoft, 
και το MECA της Bank of America.

Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία της εταιρείας Integrion, μεταξύ 15 
τραπεζών και της IBM. Η Integrion, δημιούργησε μία πλατφόρμα για μία μόνο στάση 
αγοράς (one-stop-shopping) προσφέροντας σε πραγματικό χρόνο ένα μεγάλο φάσμα 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι 15 τράπεζες της συμμαχίας αυτής ελέγχουν το 
70% των λογαριασμών αποταμιεύσεων στις ΗΠΑ και την ανάπτυξη ενός δικτύου 
όπου συνδέονται καθημερινά 200 περίπου τράπεζες.

4.4.3. Online banking

Αυτό επιτρέπει στις τράπεζες να δημιουργήσουν παραρτήματά τους σε συνεργασία 
με τους παροχείς, στους συνδρομητές online υπηρεσιών όπως είναι η CompuServe 
και η AmericaOnLine.

Η αρχιτεκτονική ενός τέτοιου συστήματος φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :
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Σχήμα 4.4.Online banking Services architecture [KA WH97J

Η εταιρεία Prodigy παρέχει υπηρεσίες home banking στους πελάτες της από το 1988 
και έχει συνάψει επαγγελματικές σχέσεις με περισσότερες τράπεζες από οποιαδήποτε 
άλλη εταιρεία παροχής online υπηρεσιών. Το 1996 η CitiBank για να διευρύνει την 
ελκυστικότητα των online banking υπηρεσιών της άρχισε να προσφέρει στους 
συνδρομητές της εταιρείας Prodigy μία άμεση σύνδεση, χωρίς χρέωση, στις 
υπηρεσίες της ηλεκτρονικού home banking. Η CitiBank για να ενθαρρύνει τους 
πελάτες της να δοκιμάσουν το online banking μέσω της Prodigy, άρχισε τη δωρεάν 
διάθεση του λογισμικού της Prodigy στα τοπικά της υποκαταστήματα. Έτσι οι 
πελάτες της CitiBank μπορούσαν να ελέγξουν τους λογαριασμούς καταθέσεών τους, 
να μεταφέρουν χρήματα μεταξύ λογαριασμών, να πληρώσουν ηλεκτρονικά τους 
διάφορους λογαριασμούς της αντίστοιχης ΔΕΗ, ΟΊΈ, κλπ., να ελέγξουν τους 
λογαριασμούς των πιστωτικών τους καρτών και τέλος να αγοράσουν και να 
πουλήσουν μετοχές online μέσω της εταιρείας CitiCorp Investment Services.

4.4.4. WWW banking

Αυτή η κατηγορία επιτρέπει στις τράπεζες να παρακάμπτουν το παραπάνω σύστημα 
πρόσβασης μέσω των παροχέων online υπηρεσιών στους συνδρομητές των 
υπηρεσιών αυτών, και τους παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση 
στους browsers των πελατών τους με το WWW. Πλεονεκτήματα αυτού του 
υποδείγματος είναι η ευελιξία προσαρμογής στα μεταβαλλόμενα μοντέλα 
επεξεργασίας συναλλαγών του HE και η μείωση των ενδιάμεσων.

Το 1995 δημιουργήθηκε η πρώτη τράπεζα στον κυβερνοχώρο, η Security First 
Network Bank, προσφέροντας αρχικά τρεχούμενους λογαριασμούς με βιβλιάριο 
επιταγών. Ο πελάτης είχε άμεση πρόσβαση (σε πραγματικό χρόνο) στους διάφορους 
λογαριασμούς του χρησιμοποιώντας Η/Υ, όπου οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι 
κατά πολύ περισσότερες από τις προσφερόμενες εκ μέρους μιας παραδοσιακής
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τράπεζας. Η τράπεζα αυτή προσφέρει υψηλότερα επιτόκια και έχει χαμηλά έξοδα 
συναλλαγών, λόγω του χαμηλού λειτουργικού της κόστους. Παρέχει επίσης και 
λογαριασμούς αποταμιεύσεως, πιστωτικές κάρτες καθώς επίσης και 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Μέσω της στρατηγικής συμμαχίας με μία 
χρηματιστηριακή επιχείρηση δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη της να αγοράσει 
μετοχές σε πραγματικό χρόνο. Ο πελάτης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος λαμβάνει 
την απάντηση για τη συναλλαγή του μέσα σε 8 λεπτά.

Η ανάγκη εξευρέσεως νέων δικτύων διανομής και χαμηλότερου κόστους 
συναλλαγών ώθησε επίσης δύο μεγάλες τράπεζες τις Bank of America και Wells 
Fargo στην ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών μέσω του Διαδικτύου. Το κόστος 
μέσω ηλεκτρονικών μέσων είναι κατά δέκα περίπου φορές μικρότερο από το κόστος 
μέσω τραπεζικού καταστήματος.

4.5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Οι εταιρείες στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν μία καλύτερη και πιο δυνατή 
θέση στην αγορά, υλοποιούν μαζί με το EDI και στρατηγικές όπως "Just In Time", 
"Outsourcing", κλπ. Αυτές οι στρατηγικές αυξάνουν σημαντικά τον αριθμό των 
συνεργατών στην αλυσίδα τροφοδοσίας και κατ’ επέκταση τον όγκο και τη 
συχνότητα των συναλλαγών. Η αύξηση των συναλλαγών κάνει επιτακτική την 
ανάγκη της αυτόματης διαχείρισης των πληρωμών και της βελτιστοποίησης των 
χρηματοροών. Προκειμένου η οικονομική διαχείριση να μην είναι ανασταλτικός 
παράγοντας στην πρόοδο μιας επιχείρησης πρέπει να συγχρονιστεί με τη νέα 
εμπορική πρακτική. [ΙΩΑΚχχ]

Κατά τη δεκαετία του 70, η τεχνολογία δημιουργίας ιδιωτικών δικτύων έδωσε τη 
δυνατότητα ανάπτυξης συστημάτων για ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών ποσών 
(Electronic Funds Transfer - EFT), τα οποία συντόμευσαν το χρόνο μεταφοράς 
εντολών πληρωμής μεταξύ των τραπεζών και απλούστευσαν τη διαδικασία 
μειώνοντας παράλληλα τα κόστη και αυξάνοντας την ασφάλεια μεταφοράς των 
χρημάτων.

Ηλεκτρονικοί δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών παρέχουν στις επιχειρήσεις 
τη δυνατότητα να υιοθετήσουν και την Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρηματικών Ποσών 
(Electronic Funds Transfer -EFT) διαδικασία, κατά την οποία μεταφέρονται 
χρηματικά ποσά από μία τράπεζα σε μία άλλη μέσω του Automated Clearing House 
(ACH) δικτύου. Όλες οι συναλλαγές που διαχειρίζεται το ACH γίνονται σε μία 
προτυποποιημένη μορφή η οποία καθορίστηκε από το National Automated Clearing 
House Association (NACHA - www.nacha.org). To δίκτυο ACH χρησιμοποιείται 
στις ΗΠΑ από τράπεζες, κυβερνητικούς οργανισμούς, και επιχειρήσεις για 
ηλεκτρονικές συναλλαγές οικονομικού χαρακτήρα.

Αν και ήδη υπάρχει πληθώρα προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στο 
Internet, η ηλεκτρονική διεκπεραίωση πληρωμών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, 
καθώς ένα μεγάλο ποσοστό πελατών διστάζει να δώσει τα στοιχεία της πιστωτικής 
του κάρτας μέσω του Internet. Μία από τις προτάσεις που υπάρχουν για να 
αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα και για πεισθούν οι καταναλωτές για την
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ασφάλεια που παρέχεται σε online συναλλαγές, είναι και τα "ηλεκτρονικά 
πορτοφόλια". "Ηλεκτρονικό πορτοφόλι" είναι ένα πακέτο λογισμικού client το 
οποίο εγκαθιστά ο χρήστης στον browser του, και το οποίο επικοινωνεί με 
"ηλεκτρονικούς καταχωρητές χρημάτων" οι οποίοι "τρέχουν" στους Web Servers των 
εμπόρων. Δυστυχώς όμως το λογισμικό των χρηστών πρέπει να είναι συμβατό με το 
λογισμικό των εμπόρων, κάτι που συχνά δημιουργεί προβλήματα καθώς ακόμα δεν 
υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο. Έτσι οι έμποροι ή είναι αναγκασμένοι να περιορίζονται 
στους χρήστες αυτούς που έχουν λογισμικό συμβατό με το δικό τους ή να 
εγκαταστήσουν λογισμικό που εξυπηρετεί όλα τα υπάρχοντα πρότυπα κάτι που είναι 
ιδιαίτερα χρονοβόρο και δαπανηρό.

Η διαδικασία αγοράς ενός προϊόντος ηλεκτρονικά είναι συ νηθως η εξής:
♦ Αρχικά ο καταναλωτής ψάχνει για το προϊόν που αναζητά χρησιμοποιώντας έναν 

Web browser στον online κατάλογο στη σελίδα του εμπόρου στο WWW, ή στον 
κατάλογο που του χορηγείται σε μορφή CD-ROM.

♦ Στη συνέχεια ο καταναλωτής επιλέγει το προϊόν που τον ενδιαφέρει αφού 
προηγουμένως το συγκρίνει όσον αφορά την τιμή, την ποιότητα, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά με αντίστοιχα προϊόντα άλλων εμπόρων.

♦ Κατόπιν ο έμπορος παρουσιάζει στον καταναλωτή τη φόρμα παραγγελίας όπου 
περιλαμβάνονται αριθμός κομματιών προϊόντων, οι τιμές τους, η συνολική τιμή, 
τα έξοδα μεταφοράς και οι φόροι. Η φόρμα διατίθεται από τον server του 
εμπόρου στον υπολογιστή του καταναλωτή.

♦ Ο καταναλωτής επιλέγει τον τρόπο πληρωμής (π.χ. ηλεκτρονικά χρήματα ή 
ηλεκτρονική επιταγή ή πιστωτική κάρτα), και στέλνει στον έμπορο τη 
συμπληρωμένη φόρμα μαζί με την επιλογή του τρόπου πληρωμής.

♦ Ο έμπορος ζητάει από την τράπεζα του καταναλωτή επιβεβαίωση για την 
εξασφάλιση της πληρωμής (authorization of payment), και στη συνέχεια στέλνει 
στον πελάτη μία επιβεβαίωση για την αποστολή της παραγγελίας και για την 
πληρωμή. Κατόπιν στέλνει στον πελάτη τα προϊόντα που παρήγγειλε και τέλος 
ζητάει από την τράπεζα του πελάτη την εκτέλεση της πληρωμής.

Ποια όμως είναι τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμών έναντι των 
παραδοσιακών ;
Οι παραδοσιακοί τρόποι πληρωμών απαιτούν ο πελάτης να εγκαταλείψει την online 
σύνδεση και να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο ή να στείλει κάποια επιταγή για να 
εκτελέσει την πληρωμή. Επίσης η μεταφορά των στοιχείων πιστωτικής κάρτας 
τηλεφωνικά ή με το ταχυδρομείο ενέχει και αυτή κινδύνους. Οι πιστωτικές κάρτες 
ισχύουν μόνο για πληρωμές σε εμπόρους που έχουν σύμβαση με αυτές και δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άτομο-προς-άτομο συναλλαγές. Για πληρωμές 
μικρών χρηματικών ποσών η χρήση τηλεφώνου ή ταχυδρομείου αποκτά συχνά 
απαγορευτικό κόστος.

4.5.1. Μικροπληρωμές

Μικροπληρωμές ή συναλλαγές μικρών αμοιβών είναι η αιτία για την ύπαρξη των 
νέων μεθόδων πληρωμής με "ηλεκτρονικά κουπόνια" (electronic tokens). Ένα 
παράδειγμα μικροπληρωμών αποτελεί η καταβολή ποσού 5 δρχ. σε μία εταιρεία X 
για να μπορέσει ο πελάτης να "κατεβάσει" το αρχείο XI.X από τον FTP server της 
εταιρείας. Ας υποθέσουμε ότι το ίδιο αρχείο το χρειάζονται άλλα 20.000 άτομα. Το
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ποσό που πρέπει τώρα να καταβληθεί στην εταιρεία X είναι συνολικά 100.000 δρχ. 
Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν ακόμα 1000 αρχεία διαθέσιμα με τον ίδιο τρόπο στο 
κοινό από την εταιρεία X τότε το παραπάνω χρηματικό ποσό ανέρχεται σε 100 εκατ.. 
δρχ.. Είναι λοιπόν δυνατόν να χρειαστεί 100 εκατ. δρχ. να αλλάξουν χέρια μέσα σε 
μία μόνο μέρα. Παράλληλα όμως ο αριθμός των συναλλαγών που πρέπει να λάβουν 
χώρο γίνεται τεράστιος, ενώ η πάγια χρέωση μιας τράπεζας για μεταφορά ενός 
οποιουδήποτε ποσού από έναν λογαριασμό (π.χ. του πελάτη) σε κάποιον άλλο (π.χ. 
αυτόν της εταιρείας X) μπορεί να είναι απαγορευτική (μεγαλύτερη από 5 δρχ στην 
προκειμένη περίπτωση). Η αδυναμία των τραπεζών να προτείνουν κάποια λύση για 
τη συγκεκριμένη περίπτωση έδωσε σε επιχειρηματίες την ιδέα χρήσης ηλεκτρονικών 
κουπονιών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται στο Internet.

Ένα ηλεκτρονικό κουπόνι είναι το ψηφιακό ανάλογο διάφορων μορφών πληρωμών 
οι οποίες υποστηρίζονται από μία τράπεζα ή από ένα χρηματο-οικονομικό 
οργανισμό. Υπάρχουν δύο βασικά ήδη κουπονιών : τα πραγματικού χρόνου ή προ
πληρωμένα κουπόνια και τα κουπόνια που πληρώνονται μετά.

Τα κουπόνια πραγματικού χρόνου ή προ-πληρωμένα, ανταλλάσσονται μεταξύ 
αγοραστή και πωλητή. Οι χρήστες τους τα προπληρώνουν και τα χρησιμοποιούν σαν 
νομίσματα. Παραδείγματα μηχανισμών πληρωμής που γίνονται με ηλεκτρονικά 
νομίσματα είναι τα ψηφιακά χρήματα, οι χρεωστικές κάρτες (debit cards), και τα 
ηλεκτρονικά πορτοφόλια που αποθηκεύουν ηλεκτρονικά χρήματα (π.χ. Mondex 
Electronic Money Card).

Τα κουπόνια που πληρώνονται μετά, χρησιμοποιούνται σε εντολές μεταφοράς 
χρηματικών ποσών που ανταλλάσσονται μεταξύ αγοραστή και πωλητή. 
Παραδείγματα τέτοιων μηχανισμών αποτελούν οι ηλεκτρονικές επιταγές (π.χ. 
NetCheck, NetBill), κρυπτογραφημένες πιστωτικές κάρτες, και μηχανισμοί third- 
party authorization (π.χ. First Virtual).

Η τεχνολογία για τη διεκπεραίωση μικροπληρωμών βρίσκεται ακόμη σε εμβρυακό 
στάδιο. Προς το παρόν αναπτύσσονται πέντε διαφορετικά σχήματα επεξεργασίας 
μικροπληρωμών αλλά κανένα δεν έχει φτάσει σε κάποιο επίπεδο αποδοχής ακόμα. 
Για παράδειγμα η εταιρεία Digital Equipment προάγει την ιδέα του Millicent, όπου 
μια και για Μικροπληρωμές το κόστος διεκπεραίωσης μιας οικονομικής συναλλαγής 
πελάτη και εμπόρου μπορεί να είναι απαγορευτικό, αναλαμβάνει ένας ενδιάμεσος 
ατζέντης ο οποίος παίζει το ρόλο του χονδρέμπορο μεσολαβώντας μεταξύ 
καταναλωτή και εμπόρου. [FREE96]

4.5.2. Ηλεκτρονικά χρήματα

Τα ηλεκτρονικά χρήματα είναι μία καινούργια ιδέα που προωθήθηκε από τις 
εταιρείες CyberCoin της CyberCash και την Digicash σύμφωνα με την οποία ο 
χρήστης προμηθεύεται από τις παραπάνω εταιρείες ηλεκτρονικά νομίσματα κατόπιν 
αντίστοιχης χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού του. Τα ηλεκτρονικά αυτά 
νομίσματα μπορεί στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσει για τις online αγορές του. 
Προς το παρόν η Netscape και η CyberCoin συμφώνησαν στην ενσωμάτωση 
ηλεκτρονικών νομισμάτων στο πρόγραμμα LivePayment της Netscape το οποίο 
πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.
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Οποιοδήποτε σύστημα ηλεκτρονικών χρημάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
κάποιες ιδιότητες όπως :
♦ όλα τα ηλεκτρονικά χρήματα να έχουν κάποιον μοναδικό σειριακό αριθμό όπως 

ακριβώς και τα πραγματικά χαρτονομίσματα.
♦ να έχουν νομισματική αξία δηλ. να έχει τραπεζικό αντίκρισμα σε χρήματα.
♦ τα ψηφιακά χρήματα που παράγονται από μία τράπεζα να αναγνωρίζονται και 

από όλες τις άλλες τράπεζες.
♦ να είναι ανταλλάξιμα με χαρτονομίσματα, τραπεζικά σημειώματα, αγαθά και 

υπηρεσίες, καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, κλπ.
♦ να μπορεί κανείς να τα αποθηκεύσει και να τα ανακτήσει. Είναι προτιμητέο για 

την αποθήκευσή τους να χρησιμοποιείται ειδική συσκευή αποκλειστικά για αυτό 
το σκοπό. Αυτή η συσκευή πρέπει ακόμη να διαθέτει κάποιο interface που θα 
επιτρέπει τη διαδικασία authentication, τη χρήση passwords, και την παρουσίαση 
σε οθόνη του περιεχομένου κάποιας έξυπνης κάρτας.

♦ να μην είναι εύκολο κανείς να τα αντιγράψει.
♦ να είναι δυνατή η ανίχνευση διπλής χρήσης τους -double spending- (π.χ. 

ταυτόχρονη χρήση των ίδιων ηλεκτρονικών χρημάτων για αγορές από Νέα 
Υόρκη, Παρίσι, Λονδίνο). Είναι αρκετά δύσκολο να εμποδιστεί κάποια τέτοια 
ενέργεια ειδικά όταν αναμιγνύονται πολλές τράπεζες. Αυτό όμως που είναι 
πραγματοποιήσιμο, είναι η ανίχνευση και ο εντοπισμός μίας τέτοιας περίπτωσης 
αφού συμβεί και στη συνέχεια η τιμωρία του ενόχου.

Τα ηλεκτρονικά χρήματα στηρίζονται στην ύπαρξη κρυπτογραφικών συστημάτων 
που καλούνται "ψηφιακές υπογραφές". Σε αυτή τη μέθοδο υπάρχουν δύο αριθμητικά 
κλειδιά, ένα για το κλείδωμα ή κρυπτογράφηση και το άλλο για το ξεκλείδωμα ή 
αποκρυπτογράφηση. Τα μηνύματα κωδικοποιούνται με το ένα κλειδί και μπορούν να 
αποκωδικοποιηθούν μόνο με το άλλο κλειδί. Το κλειδί της κρυπτογράφησης 
κρατείται μυστικό ενώ το άλλο είναι δημόσια διαθέσιμο και παρέχεται σε όλους τους 
πελάτες της τράπεζας που έχουν τέτοιου είδους συναλλαγές. Αυτή η μέθοδος δεν 
είναι 100% ασφαλής αλλά είναι περισσότερο ασφαλής από τις κοινές υπογραφές. 
Τέλος τα ηλεκτρονικά χρήματα προτού τα χρησιμοποιήσει κάποιος για την αγορά 
προϊόντων ή υπηρεσιών πρέπει να τα προμηθευτεί από κάποιον server νομισμάτων.

Προς το παρόν για να προμηθευτεί κάποιος ηλεκτρονικά χρήματα πρέπει να έχει 
λογαριασμό σε κάποια online τράπεζα. Επίσης για να είναι δυνατές οι συναλλαγές σε 
παγκόσμια κλίμακα, τα ηλεκτρονικά χρήματα πρέπει να έχουν αντίκρισμα από τις 
τράπεζες και σε συνάλλαγμα.

Μόλις κάποιος πελάτης ανοίξει λογαριασμό σε κάποια online τράπεζα, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το κατάλληλο λογισμικό για ηλεκτρονικά χρήματα στον Η/Υ του για 
να δημιουργήσει έναν τυχαίο αριθμό ο οποίος χρησιμεύει ως "γραμμάτιο". Σε 
αντάλλαγμα για το ποσό που χρεώνεται στο λογαριασμό του πελάτη, η τράπεζα 
χρησιμοποιεί το προσωπικό του κλειδί για να υπογράψει ψηφιακά το "γραμμάτιο" για 
το απαιτούμενο ποσό και στέλνει στη συνέχεια το "γραμμάτιο" πίσω στον πελάτη. 
Στην πραγματικότητα ο server νομισμάτων της τράπεζας εκδίδει ένα "τραπεζικό 
γραμμάτιο" με έναν σειριακό αριθμό και ένα χρηματικό ποσό σε δρχ. Η ψηφιακή
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υπογραφή που φέρει το σημείωμα αποτελεί εγγύηση για το ότι η τράπεζα δεσμεύεται 
να εξαργυρώσει το γραμμάτιο αυτό σε πραγματικές δρχ..

Στην πράξη όταν κάποιος θέλει να κάνει ανάληψη ηλεκτρονικών χρημάτων από τον 
λογαριασμό του, ο Η/Υ του υπολογίζει πόσα ηλεκτρονικά κέρματα και σε τι 
υποβαθμίσεις χρειάζονται για το απαιτούμενο ποσό. Το αποτέλεσμα αυτών των 
υπολογισμών στέλνεται στην ηλεκτρονική τράπεζα, η τράπεζα το χρεώνει στο 
λογαριασμό του πελάτη της και τα χρήματα στέλνονται στον πελάτη της αφού 
διαπιστωθεί η γνησιότητά του. Ο έλεγχος για τη γνησιότητα της ψηφιακής 
υπογραφής του "γραμματίου" γίνεται με τη βοήθεια του δημοσίου κλειδιού της 
τράπεζας.

Δύο είναι οι τεχνολογίες που επικρατούν στην αγορά των εταιρειών παροχής 
συστημάτων HE τα οποία διακινούν ηλεκτρονικά χρήματα : ActiveX και Java. 
Πρόσφατα η εταιρεία Sun Microsystems εισήγαγε το Java Electronic Commerce 
Framework (JECF) ένα σύστημα το οποίο παρέχει δυνατότητα διαχείρισης 
πληρωμών με πιστωτικές κάρτες, κουπόνια, και έξυπνες κάρτες μέσω του Internet. 
Από σχετική έρευνα της Datamation προέκυψε ότι η Java επικρατεί έναντι του 
ActiveX με διαφορά. [FREE96]

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζεται ένα παράδειγμα χρήσης ηλεκτρονικών 
χρημάτων για κάποια πληρωμή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :

Σχήμα 4.5. Στέλνοντας μία ηλεκτρονική πληρωμή σε κάποιον χρήστη μέσω e-cash της Digicash
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DigiCash: Solutions Ιοι Security and Privacy Netscape
File £dit View fio Communicator Help
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Back f-:· .·■·. - " Reload Home Search Guide

HI3Ea

a -A
Print

«£ ii
Security Stop

" Bookmarks Location: jhttp://vvww.digicash.com/indeK_e.html

Instant Message Sjj Internet _j Lookup _j NewkCool

Step 2: Click on Save As. .. to name your payment file.
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smart cards

projects & 
research

ecash introduction

info for new users 
into for new merchants 

info tor new issuers

current issuers 
Deutsche Bank 

Swiss NetPay AG 
FUnet 

St. George 
Den norske Bank 

Bank Austria 
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ecash demonstration

iSJ

Person to Person payments

Received ecash message

fi£= Receive payment horn another person

T 0 read an ecash message horn the clipboard, cick on 
Paste'.

T 0 read an ecash message stored in a file, cfick on 
■Browse .

Paste

Browse

Send payment

<x>
Amount

Pay to Account ID: 

Description:

Send payment to another person

15.00

redpient@isp.net

Happy Birthday!

Save As... Cancel

Document: Done

Σχήμα 4.6. Βήμα 2 : Δίνοντας ένα όνομα στο αρχείο της πληρωμής

CbT Document: Done \g.

Σχήμα 4.7. Βήμα 3 : Δημιουργία του αρχείου πληρωμής
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Σχήμα 4.8. Αποστολή του αρχείου πληρωμής με ηλεκτρονικό ταχυδομείο

lif. DiqiCash: Solutions for Security and Privacy - Netscape ΗΠΕ3Ι
file Edit Yiew fio Communicator fcfdp

Ϊ d & i if II
Back Reload Home Search Guide Print Security Stop

ίίί & Iratant Message §] Inlemet _j Lookup _j NewLCool
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ecash demonstration
!"■ Μ I

Document: Done

ecash™ Demonstration Send Payment #6

The $15 payment has been removed from your Purse balance

Step 6: Click on the Transaction Log (second from left) to remind yourself of the details !

DEMO BANK
nil--------------

Of MO

BANK
$75.00

1

Yon can also:
Click on the X (at top right) to eat ecash.

&. m 'Z- i
Σχήμα 4.9. Αίτηση ενημέρωσης λογαριασμού
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Σχήμα 4.10. Παρουσίαση του αποτελέσματος των συναλλαγιόν που έλαβαν χώρο

4.5.3. Ηλεκτρονικές επιταγές

Μία εναλλακτική λύση στα ηλεκτρονικά χρήματα είναι οι ηλεκτρονικές επιταγές. Για 
να μπορέσει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει το σύστημα ηλεκτρονικών επιταγών, 
χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό μπλοκ επιταγών εγκατεστημένο σε μία κάρτα Η/Υ. Αυτή 
η κάρτα περιέχει και οικονομικά στοιχεία και είναι τόσο μικρή ώστε να χωράει σε 
ένα slot στο πίσω μέρος ενός laptop. Η ηλεκτρονική επιταγή εμφανίζεται στην οθόνη 
του Η/Υ σαν την εικόνα μίας παραδοσιακής επιταγής την οποία μπορεί ο χρήστης να 
εκδώσει και να υπογράψει ηλεκτρονικά με τη βοήθεια ενός συστήματος 
κρυπτογράφη ση ς.

Οι ηλεκτρονικές επιταγές έχουν σχεδιαστεί με βάση το μηχανισμό που 
χρησιμοποιείται και για τις πραγματικές επιταγές (τυπωμένες). Η μόνη διαφορά τους 
είναι ότι δημιουργούνται ηλεκτρονικά, φέρουν ψηφιακές υπογραφές και απαιτούν τη 
χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για την επαλήθευση της γνησιότητας της 
ταυτότητας του χρήστη και για την επιβεβαίωση της γνησιότητας του τραπεζικού 
λογαριασμού του χρήστη. Θέματα ασφάλειας των ηλεκτρονικών επιταγών 
υποστηρίζονται από τη χρήση ψηφιακών υπογραφών οι οποίες χρησιμοποιούν 
κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού.
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Η διαδικασία που ακολουθείται με μία ηλεκτρονική επιταγή είναι η εξής :
♦ Ο χρήστης της ηλεκτρονικής επιταγής πρέπει πρώτα να εγγραφεί στον account 

server ενός τρίτου αξιόπιστου φορέα, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει και σαν 
υπηρεσία χρέωσης. Η διαδικασία εγγραφής ποικίλλει ανάλογα με το 
συγκεκριμένο account server και μπορεί να απαιτεί και κάποια πιστωτική κάρτα 
σαν εγγυητικό στοιχείο.

♦ Μόλις γίνει η εγγραφή, ο χρήστης είναι σε θέση να επικοινωνήσει με κάποιον 
έμπορο ο οποίος πουλάει υπηρεσίες ή προϊόντα και χρησιμοποιώντας το e-mail ή 
κάποια άλλη μέθοδο να του στείλει μία ηλεκτρονική επιταγή για ένα 
συγκεκριμένο ποσό χρημάτων.

♦ Ο αποδέκτης της επιταγής στέλνει στον account server αυτού που υπέγραψε την 
επιταγή αίτηση για έλεγχο της γνησιότητας των στοιχείων.

♦ Στη συνέχεια μόλις πάρει απάντηση θετικής επιβεβαίωσης από τον account 
server, εκτελείται η χρέωση με τη μεταφορά του αντίστοιχου ποσού από τον 
account server αυτού που υπέγραψε την επιταγή στην τράπεζα του αποδέκτη. 
Τέλος η τράπεζα του αποδέκτη στέλνει σε αυτόν σχετικό σημείωμα για την 
ενημέρωση του λογαριασμού του σχετικά με το ποσό της επιταγής.

4.5.4. Έξυπνες κάρτες

Οι έξυπνες κάρτες αποτελούν τα νέα μέσα αποθήκευσης ηλεκτρονικών χρημάτων και 
δίνουν πρόσβαση σε πολλές και διάφορες συναλλαγές. Η πρώτη και απλή μορφή 
έξυπνης κάρτας περιείχε προπληρωμένες ηλεκτρονικές μονάδες για τηλεφωνικές 
συνδιαλέξεις. Με τις έξυπνες κάρτες επιτυγχάνεται η υποκατάσταση του συμβατικού 
χρήματος, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και ελαττώνονται σημαντικά το 
κόστος κατοχής και διαχείρισης χρήματος, αλλά και οι διάφορες γραφειοκρατικές 
τραπεζικές διαδικασίες.

Οι έξυπνες κάρτες μοιάζουν εξωτερικά αρκετά με τις πιστωτικές κάρτες αλλά είναι 
πιο περίπλοκες καθώς περιέχουν ένα τσιπ το οποίο μπορεί να προγραμματισθεί 
κατόπιν απαίτησης. Αυτές οι μικρές πλαστικές κάρτες με την ενσωματωμένη ευφυία 
σε μορφή ενός τσιπ, μπορούν να φέρουν επανάσταση στη ζωή μας, αλλά σίγουρα θα 
την απλουστεύσουν σημαντικά. Μία μικρή έξυπνη κάρτα μπορεί να αντικαταστήσει 
μια ολόκληρη σειρά από κάρτες στο πορτοφόλι του χρήστη. Οταν μια συναλλαγή 
λαμβάνει χώρο, η αλληλεπίδραση της συσκευής ανάγνωσης της κάρτας αποκτά 
πρόσβαση στη RAM της κάρτας ενώ το λογισμικό που είναι αποθηκευμένο στη 
ROM του τσιπ της κάρτας ενημερώνει αντίστοιχα τη RAM της κάρτας. Οι 
περισσότερες έξυπνες κάρτες χρειάζονται φυσική επαφή με κάποια συσκευή 
ανάγνωσης, ενώ τελευταία αναπτύσσονται και κάρτες που λειτουργούν από 
απόσταση χάρη σε ραδιοσήματα.

Οι έξυπνες κάρτες ή αλλιώς "stored value cards", χρησιμοποιούν τεχνολογία 
μαγνητικής ταινίας ή τσιπ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για την αποθήκευση 
πληροφορίας σχετικής με το συγκεκριμένο χρήστη, καθώς και ηλεκτρονικών 
χρημάτων. Οι κάρτες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά προϊόντων 
ή υπηρεσιών, για την αποθήκευση πληροφορίας, για έλεγχο της πρόσβασης σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς και για άλλες λειτουργίες.
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Μία εφαρμογή των έξυπνων καρτών έγινε από την εταιρεία New York's Metropolitan 
Transportation Authority - MTA, η οποία το 1994 εισήγαγε ένα σύστημα αυτόματης 
συλλογής ναύλων στο μετρό και στα λεωφορεία με πλαστικές κάρτες οι οποίες 
διέθεταν μαγνητική ταινία.

Οι έξυπνες κάρτες χρησιμοποιούνται πιο ευρέως στην Ευρώπη όπου και 
δημιουργήθηκαν πριν μία δεκαετία περίπου, ενώ στις ΗΠΑ διεξάγονται πολλά 
πιλοτικά προγράμματα από διάφορους οργανισμούς προκειμένου να προαχθεί η 
ευρεία χρήση τους.

4.5.5. Πιστωτικές κάρτες

Για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τις πληρωμές με πιστωτικές κάρτες είναι 
καλό να κρυπτογραφούνται τα στοιχεία της κάρτας πριν μεταδοθούν μέσω του 
Internet ή να υπάρχει επιβεβαίωση της γνησιότητας των στοιχείων από έναν τρίτο 
φορέα. Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια αν 
ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία :
♦ Ο πελάτης παρουσιάζει στον έμπορο τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας μαζί 

με την υπογραφή του και κάποιο επιπλέον στοιχείο όπως το μητρικό όνομα της 
μητέρας του. Η αποστολή των στοιχείων γίνεται αφού προηγουμένως αυτά 
κρυπτογραφη θούν.

♦ Ο έμπορος εξακριβώνει και επικυρώνει την ταυτότητα του πελάτη 
αναγνωρίζοντας τη γνησιότητα των στοιχείων του και το ότι αίνε ο κάτοχος του 
λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας.

♦ Στη συνέχεια ο έμπορος αναμεταδίδει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και την 
ψηφιακή υπογραφή στην τραπεζά του ή στον online επεξεργαστή στοιχείων 
πιστωτικής κάρτας.

♦ Η τράπεζα στέλνει την πληροφορία αυτή στην τράπεζα του πελάτη για πάρει 
έγκριση της γνησιότητας των στοιχείων.

♦ Η τράπεζα του πελάτη επιστρέφει στον έμπορο τα στοιχεία της πιστωτικής 
κάρτας, τη χρέωση για την επιβεβαίωση της γνησιότητας των στοιχείων και την 
επικύρωση της διαδικασίας.

Ένα παράδειγμα υλοποίησης της παραπάνω πρακτικής αποτελεί αυτό της εταιρείας 
CyberCash (www.cybercash.com). Η CyberCash χρησιμοποιεί τρία προγράμματα 
λογισμικού για την εκτέλεση των παραπάνω συναλλαγών : ένα βρίσκεται στον Η/Υ 
του πελάτη και καλείται "ηλεκτρονικό πορτοφόλι" (το πρόγραμμα αυτό που εκτελεί 
την κρυπτογράφηση), ένα το οποίο λειτουργεί ως τμήμα του server του εμπόρου και 
ένα τρίτο το οποίο βρίσκεται στους servers της CyberCash. Έτσι τώρα ο πελάτης 
αφού συμπληρώσει τη φόρμα παραγγελίας τη στέλνει στο server του εμπόρου, ο 
οποίος στη συνέχεια με βάση τα στοιχεία της φόρμας του στέλνει το αντίστοιχο 
τιμολόγιο και ζητάει την πληρωμή του. Τότε ο πελάτης χρησιμοποιεί το 
"ηλεκτρονικό του πορτοφόλι". Επιλέγοντας το κουμπί "ΠΛΗΡΩΜΗ" το λογισμικό 
πακέτο που βρίσκεται στο server του εμπόρου στέλνει ένα ειδικό μήνυμα στον Η/Υ 
του πελάτη το οποίο ενεργοποιεί το "ηλεκτρονικό πορτοφόλι". Ο πελάτης τότε απλά 
επιλέγει την πιστωτική κάρτα με την οποία επιθυμεί να πληρώσει. Η υπόλοιπη 
διαδικασία δεν είναι παρά μία σειρά κρυπτογραφη μένα μηνύματα τα οποία 
ανταλλάσσονται μεταξύ των servers των τριών μελών αλλά και των συμβατικών
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δικτύων πιστωτικών καρτών τα οποία συνδέονται άμεσα με τους servers της 
CyberCash.

Στη δεύτερη περίπτωση όπου χρησιμοποιείται ένας τρίτος φορέας ο οποίος 
αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των πληρωμών μεταξύ δύο πλευρών, χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγμα της First Virtual. Όταν κάποιος πελάτης θέλει να προμηθευτεί 
κάποιο προϊόν από έναν έμπορο online, ο έμπορος προμηθεύεται με τον αριθμό του 
λογαριασμού από την FV και όχι με τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας του πελάτη. 
Η FV αναλαμβάνει στη συνέχεια την όλη διαδικασία. Η διαδικασία που ακολουθείται 
περιγράφεται στη συνέχεια.

♦ Ο πελάτης αφού συμπληρώσει τη σχετική αίτηση ζητάει από τη FV έναν αριθμό 
λογαριασμού.

♦ Για να μπορέσει ο πελάτης να κάνει μία online αγορά παρέχει στον έμπορο 
πληροφορίες για το προϊόν που τον ενδιαφέρει και τον αριθμό του FV 
λογαριασμού του.

♦ Ο έμπορος επικοινωνεί με τον server πληρωμών της FV χρησιμοποιώντας τον 
αριθμό αυτό του πελάτη.

♦ Ο server επιβεβαιώνει τον αριθμό λογαριασμού του πελάτη και ελέγχει αν 
υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό για να εκτελεστεί η πληρωμή.

♦ Στη συνέχεια ο server αυτός της FV στέλνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον 
πελάτη στο οποίο ο πελάτης μπορεί να απατήσει με 3 τρόπους : Ναι, συμφωνώ 
να πληρώσω, Όχι δεν δέχομαι να πληρώσω. Απάτη, ποτέ δεν το ζήτησα.

♦ Στην περίπτωση της θετικής απάντησης, ενημερώνεται ο έμπορος και ο πελάτης 
μπορεί να λάβει το προϊόν.

♦ Η FV δεν χρεώνει τον λογαριασμό του πελάτη παρά μόνο όταν λάβει 
επιβεβαίωση για την ολοκλήρωση της αγοράς. Σε πελάτες οι οποίοι αφού 
παραλάβουν το προϊόν αρνηθούν να πληρώσουν για αυτό, αναστέλλονται οι 
λογαριασμοί τους.

Οι έμποροι μπορούν να προβάλλουν τα προϊόντα τους στο "First Virtual Infohaus". 
Αρχικά πληρώνουν στην FV κάποιο αρχικό ποσό και στη συνέχεια καταβάλλουν 
στην FV για κάθε συναλλαγή $0.29 πάγιο και 2% του ποσού χρέωσης του πελάτη.

Πολλές επιχειρήσεις προερχόμενες από κλάδους εκτός του τραπεζικού τομέα 
προσφέρουν ήδη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όπως η General Electric και η AT&T. 
Η AT&T, με την τηλεπικοινωνιακή υποδομή και το οργανωμένο δίκτυο παροχής 
υπηρεσιών που διαθέτει έχει εισχωρήσει στον τομέα των λιανικών πωλήσεων. 
Στηριζόμενη στο καθιερωμένο παγκοσμίως όνομά της, στις τεχνολογικές 
καινοτομίες, στην συνεπή εξυπηρέτηση των πελατών της καθώς και στην υπεροχή 
της στα προϊόντα τηλεφωνικών καρπών, εισήλθε στον τομέα των πιστωτικών 
καρτών. Η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία επιτυχώς προσέφερε στους πελάτες της ένα 
συνδυασμό πιστωτικής και τηλεφωνικής κάρτας, τη "Universal Card". Η πιστωτική 
κάρτα έχει ήδη διατεθεί σε 18 εκατ. πελάτες με έσοδα που ξεπερνούν τα $1.5 δις. 
Πρόσφατα η AT&T πούλησε την επιχειρηματική της αυτή δραστηριότητα στην 
Τράπεζα Citibank για λόγους εσωτερικής αναδιάρθρωσης.
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4.6. CASE STUDIES

4.6.1. Security First Network Bank (SFNB)

Η πρώτη τράπεζα στο Internet η οποία παρείχε τραπεζικές υπηρεσίες στους χρήστες 
του Internet ήταν η Security First Network Bank, SFNB (http://www.sfhb.com). Στην 
προσπάθειά της να βοηθήσει στην εξάπλωση του banking μέσω Internet, η SFNB 
παρείχε και σε άλλα οικονομικά ιδρύματα την άδεια χρήσης του λογισμικού της. Η 
SFNB έπρεπε να ξεπεράσει πολλά εμπόδια ρυθμίσεων και κανονισμών προκειμένου 
να πάρει τελικά στις 8 Μαΐου 1995 την άδεια για τη δημιουργία μιας Web τράπεζας 
και να ξεκινήσει τη λειτουργία της στις 18 Οκτωβρίου του 1995.

Η SFNB αποτελείται από δύο επιχειρηματικές μονάδες. Η πρώτη είναι αυτή του 
Information Server, η οποία παρέχει στους δυνητικούς πελάτες της τράπεζας 
πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει. Οταν κάποιος πελάτης αποφασίσει να 
ανοίξει λογαριασμό στην SFNB, χρησιμοποιεί μία ασφαλή αίτηση για να στείλει ένα 
κωδικοποιημένο μήνυμα στον Bank Server, ο οποίος περιέχει τις πραγματικές 
τραπεζικές εφαρμογές. Με βάση την πληροφορία που περιέχεται σε αυτή την αίτηση, 
η τράπεζα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών και δημιουργεί 
έναν νέο λογαριασμό για τον πελάτη. Στη συνέχεια αποστέλλεται στον πελάτη 
ταχυδρομικά το πακέτο δημιουργίας του λογαριασμού αυτού, το οποίο περιέχει το 
όνομα του χρήστη και το password που χρειάζονται για να έχει ο πελάτης πρόσβαση 
στον λογαριασμό του. Το πακέτο αυτό είναι επίσης δυνατόν να περιέχει μία συσκευή 
για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη σε μορφή έξυπνης κάρτας ή δισκέτα 
Η/Υ η οποία περιέχει κρυπτογραφημένο μυστικό κλειδί ή κωδικό και πιστοποιητικό 
Οι πελάτες επικοινωνούν με την τράπεζα χρησιμοποιώντας τον WWW browser που 
διαθέτουν. Κάθε συναλλαγή την οποία κάνει ο πελάτης με την τράπεζα είναι 
κρυπτογραφημένη για να διασφαλίσει την πληροφορία η οποία διακινείται στο 
Διαδίκτυο. Ο Bank Server στη συνέχεια λαμβάνει την πληροφορία, την 
αποκρυπτογραφεί, και διεξάγει την υπηρεσία που ζητείται.

Ο Information Server και ο Bank Server ανήκουν σε ένα περιβάλλον client/server σε 
ένα HP 9000 Model 715 server. Αυτός ο server λειτουργεί σαν ο κύριος Web server 
της τράπεζας και "τρέχει" το λογισμικό για εφαρμογές client της τράπεζας. Ο server 
της βάσης δεδομένων είναι ένας HP 9000 Model Κ200 server, εξοπλισμένος με 128 
MB RAM, 10GB RAID και πολλά communication boards.

H SFNB προσπαθεί να είναι πρωτοπόρος και να χαράζει αυτή την πορεία σε θέματα 
online Internet Banking δημιουργώντας πιστοποιητικά αναλήψεων και καταθέσεων, 
κοινούς λογαριασμούς κλπ.. Για να προσελκύσει πελάτες η SFNB προσφέρει τα 
υψηλότερα δυνατά επιτόκια στις ΗΠΑ. Παράλληλα προσφέρει όπως ήδη αναφέρθηκε 
μικτούς λογαριασμούς (joint accounts) οι οποίοι παρέχουν το δικαίωμα στα μέλη 
τους να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των λογαριασμών αυτών από οποιοδήποτε 
σημείο. Για παράδειγμα ένας γονέας μπορεί να έχει έναν κοινό λογαριασμό με ένα 
παιδί του το οποίο σπουδάζει κάπου μακριά από το σπίτι του. Χρησιμοποιώντας το 
WWW τόσο ο γονέας όσο και το παιδί μπορούν να έχουν πρόσβαση στον κοινό 
λογαριασμό τους και να διαχειρίζονται πληροφορίες του λογαριασμού αυτού online 
από τις αντίστοιχες θέσεις τους. Ακόμη η SFNB παρέχει στους πελάτες της τη
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δυνατότητα οπτικής παρουσίασης των τσεκ, δηλαδή οι πελάτες της μπορούν να 
δούνε σκαναρισμένες εικόνες των επιταγών τους.
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Σχήμα 4.11. To Home page της SFNB

H SFNB προσπαθεί να ενισχύσει το δίκτυο των πελατών της προσφέροντας τους 
πολλές πρόσθετες υπηρεσίες ώστε να μειώσει την πιθανότητα στροφής τους σε 
κάποια άλλη τράπεζα. Στόχος της είναι να αναπτύξει ένα επιχειρηματικό υπόδειγμα 
το οποίο είναι πολύ πιο αποδοτικό από τα αντίστοιχα των παραδοσιακών τραπεζών. 
Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Ατλάντα ενώ παράλληλα διαθέτει δύο 
υποκαταστήματα στο Κεντάκυ και στο Πάίνβιλ, ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται σε 
ολόκληρη την αγορά των ΗΠΑ μέσω του Internet. .Μία παραδοσιακή τράπεζα θα 
έπρεπε να διατηρεί υποκαταστήματα με το απαραίτητο προσωπικό σε όλες τις 
πολιτείες των ΗΠΑ για έχει πρόσβαση στην ίδια πελατεία. Κατά συνέπεια η SFNB 
έχει συντριπτικά μικρότερα έξοδα λειτουργίας από μία παραδοσιακή τράπεζα και 
προσπαθεί να προσφέρει ένα ποσό των χρημάτων αυτών που εξοικονομεί με αυτό 
τον τρόπο στους πελάτες της παρέχοντας τις περισσότερες και πιο αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες. Στα άμεσα σχέδια της SFNB ανήκουν και η παροχή δανείων, ασφάλειας, 
χρηματιστηριακών υπηρεσιών.
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4.6.2. UNB : Electronic Banking

Ένα ακόμη παράδειγμα τράπεζας η οποία παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού banking 
είναι η UNB η οποία εκτός από το Uni-Cash δηλ. το ATM (Automated Teller 
Machines) δίκτυο, το Uni-Call, δηλ. τις Tele-banking services, παρέχει στους πελάτες 
της και υπηρεσίες Internet Banking μία υπηρεσία την οποία αποκαλεί Uni-Net, καθώς 
και τη δυνατότητα διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων μιας επιχείρησης, μία 
υπηρεσία η οποία καλείται CCM (Corporate Cash Management).

Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες που εμπεριέχονται στο Uni-Net και στο CCM (Corporate 
Cash Management) αναφέρονται παρακάτω :

Uni-Net: υπηρεσίεε Internet Banking
♦ Πρόσβαση σε banking υπηρεσίες μέσω του Internet αποκλειστικά μόνο για 

χρήστες με κρυπτογραφημένο κωδικό πρόσβασης.
♦ Η υπηρεσία αυτή διατίθεται σε :

• Μεμονωμένα άτομα που διατηρούν λογαριασμούς στην UNB αποκλειστικά 
στο δικό τους όνομα

• Ατομα που διατηρούν έναν κοινό λογαριασμό σε οποιοδήποτε 
υποκατάστημα της UNB και τον οποίο διαχειρίζεται το κάθε άτομο μόνο

του
♦ Πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι παρακάτω .

• Σύνοψη λογαριασμού
• Αναλυτικός λογαριασμός (τελευταίες 10 συναλλαγές)
• Μεταφορά χρημάτων (από τον τρέχοντα λογαριασμό σε άλλους 

λογαριασμούς καταθέσεων)
• Πληρωμές λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ.

♦ Ακόμη οι επισκέπτες του site μπορούν να :
• ελέγξουν τα τελευταία επιτόκια, καθώς και τις τιμές συναλλάγματος
• διαβάσουν το τελευταίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας
• πληροφορηθούν για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της τράπεζας.

CCM (Corporate Cash Management)
♦ Παροχή υπηρεσιών banking στα κεντρικά γραφεία των επιχειρήσεων
♦ Πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του CCM τερματικού το οποίο 

παρέχεται από την UNB στην επιχείρηση και συνδέεται με το κεντρικό τραπεζικό 
σύστημα της UNB μέσω τηλεφωνικών γραμμών

♦ Παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της επιχείρησης
♦ Παροχή πρόσθετων υπηρεσιών όπως :

• αίτηση για πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό και το πιστωτικό όριο 
του πελάτη

• αναφορά συναλλαγών του λογαριασμού για τον τελευταίο μήνα
• έκδοση βιβλίου επιταγών
• αίτηση για μπλοκάρισμα ενός συγκεκριμένου ποσού στο λογαριασμό
• αίτηση για παύση πληρωμών κάποιων επιταγών
• αποστολή μηνυμάτων σε ελεύθερο format στον Διευθυντή του 

υποκαταστήματος μέσα σε ορισμένο αριθμό γραμμών κειμένου
• εντολή για μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών.
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Σχήμα 4.12. To Home Page της UNB
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4.6.3. To σύστημα WEBTELLER της Εγνατίας Τράπεζας

To σύστημα Διαχείρισης Διαθεσίμων Κεφαλαίων WEBTELLER της Εγνατίας 
Τράπεζας αποτελεί την πρώτη προσπάθειας ενεργούς συμμετοχής της Εγνατίας 
Τράπεζας στο χώρο του Electronic Banking. To WEBTELLER παρέχει τη 
δυνατότητα παρακολούθησης λογαριασμών, μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ 
λογαριασμών, τη διεκπεραίωση πληρωμών (διασυνοριακών και μη) και την έκδοση 
εγγυητικής επιστολής 365 μόρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο.

Πιο αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες του WEBTELLER αναφέρονται στη 
συνέχεια:
♦ Ενημέρωση και πληροφορίες :

• Προβολή της τράπεζας, της Διοίκησης, του δικτύου καταστημάτων
• Παράθεση και ανάλυση των προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας
• Πληροφορίες για τιμές συναλλάγματος, τιμές επιτοκίων
• Τιμές μετοχών εισηγμένων εταιρειών
• Προβολή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και διεθνής τραπεζική 

επικαιρότητα
♦ Τραπεζικές Συναλλαγές :

• Real-time : συναλλαγές που ολοκληρώνονται τη στιγμή της αποστολής 
τους (π.χ. μεταφορές μεταξύ λογαριασμών της Εγνατίας Τράπεζας).
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• Αίτηση : Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συναλλαγές όπως έκδοση μπλοκ 
επιταγών, εγγυητικής επιστολής, αίτηση για χορήγηση πιστωτικής κάρτας, 
καταναλωτικού ή στεγαστικού δανείου.

• Υπόλοιπα όλων των λογαριασμών που χειρίζεται ο πελάτης.
• Αντίγραφο λογαριασμού και πρόσφατη κίνηση του λογαριασμού.
• Εντολές πληρωμής : υπάρχει δυνατότητα για αποστολή μιας εντολής 

πληρωμής ή για μαζική εισαγωγή και αποστολή πολλών εντολών. Στη 
δεύτερη περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης 
αυτών των εντολών ώστε να είναι εύκολη η δυνατότητα ασφαλούς 
αποθήκευσης αυτών των εντολών ώστε να είναι εύκολη η αποστολή τους 
στο μέλλον (π.χ. μισθοδοσία, τακτική πληρωμή προμηθευτών κλπ.)

Για να μπορέσει ένας ενδιαφερόμενος να αποκτήσει πρόσβαση στις παραπάνω 
υπηρεσίες συμπληρώνει τη σχετική αίτηση και στη συνέχεια του ανοίγεται από τον 
Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Διεκπεραίωσης ένας "εικονικός λογαριασμός" με 
τον οποίο συνδέονται όλοι οι λογαριασμοί του. Για τον πελάτη αυτόν εκδίδεται ένας 
προσωπικός κωδικός αριθμός PIN και ένας κατάλογος πιστοποίησης συναλλαγών 
(Transaction Authentication Number - TAN).
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Σχήμα 4.13. To Home Page της Εγνατίας Τράπεζας και το σύστημα WEBTELLER

Από τεχνική άποψη η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του 
WEBTELLER αποτελείται από :
♦ ένα Web Server για την αποθήκευση των ιστοσελίδων της τράπεζας.
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♦ ένα firewall (βλ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5) το οποίο τοποθετείται στον server για προστασία 
από τον "έξω κόσμο" και για "φιλτράρισμα" της πρόσβασης στον server.

♦ ένας proxy server (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5) για να ελέγχει τους χρήστες και να 
περιορίζει τις δικαιοδοσίες τους.

♦ Internet Service Provider (ISP) για την Εγνατία είναι η εταιρεία Forthnet.
♦ Τραπεζικές εφαρμογές γραμμένες σε Java, οι οποίες καλούνται και applets.
♦ έναν Security Server για την ασφάλεια του όλου συστήματος ο οποίος εκτελεί τις 

διαδικασίες κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης. Για τη διαδικασία αυτή 
χρησιμοποιείται "κλειδί" μήκους 128 bits σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο IDEA 
(βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5).

♦ έναν PIN / TAN server για την αποθήκευση των προσωπικών κωδικών αριθμών 
και των αριθμών πιστοποίησης συναλλαγών των πελατών.

♦ έναν Information Exchnage Server ο οποίος αφού πάρει τα στοιχεία του πελάτη 
από τον Security server και τα στοιχεία των λογαριασμών του πελάτη από τον 
Bank Host μέσω του "εικονικού λογαριασμού" του πελάτη με το WEBTELLER 
στη συνέχεια δρομολογεί στον Bank Host τις προς εκτέλεση συναλλαγές και 
επιστρέφει τα αποτελέσματα στον Web Server. [ΣΥΡΜ98]
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5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αν και ο αριθμός των επιχειρήσεων που αποκτούν σελίδες στο Internet αυξάνεται με 
εντυπωσιακούς ρυθμούς, ωστόσο ο όγκος των ηλεκτρονικών συναλλαγών που 
αφορούν οικονομικά στοιχεία δεν παρουσιάζει αντίστοιχη βελτίωση. Τροχοπέδη 
στην εξέλιξη αυτή αποτελεί η έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο από την πλευρά των 
επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά των καταναλωτών στα σύγχρονα συστήματα 
ασφαλείας που εφαρμόζονται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Γενικά, τα ζητήματα ασφάλειας στο HE διακρίνονται σε αυτά που αφορούν στην 
επιβεβαίωση της γνησιότητας των στοιχείων των πελατών, και σε αυτά που 
αφορούν στην ασφάλεια των δεδομένων και των συναλλαγών. Αναφορικά με την 
επιβεβαίωση της γνησιότητας των στοιχείων του πελάτη χρησιμοποιούνται τακτικές 
όπως προστασία με τη χρήση passwords, κρυπτογραφημένες έξυπνες κάρτες, 
τεχνικές χρήσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, και χρήση firewalls τα οποία ελέγχουν 
την πρόσβαση σε πηγές πληροφορίας όπως αρχεία, βάσεις δεδομένων, λογαριασμούς 
χρηστών. Σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και των συναλλαγών 
εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές κρυπτογράφησης (μυστικού κλειδιού, δημοσίου / 
ιδιωτικού κλειδιού) προκειμένου να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα, το απόρρητο 
και την εμπιστευτικότητα των επιχειρηματικών συναλλαγών.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα των συναλλαγών 
οποιουδήποτε συστήματος HE είναι σημαντικό αυτές να εκτελούνται με βάση τα 
παρακάτω πέντε βήματα [MARI95]:

1. Επιβεβαίωση της ταυτότητας των χρηστών (Authentication). Οι δύο πιο
διαδεδομένοι τρόποι αποδείξεως της ταυτότητας του ατόμου στον παραδοσιακό
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τρόπο αγορών που είναι το δίπλωμα οδήγησης και η πιστωτική κάρτα, πρέπει να 
αποκτήσουν ψηφιακή μορφή στο HE μέσω του Internet.

2. Πιστοποίηση (Certification). Με τον όρο αυτό εννοείται η εγγύηση που 
παρέχεται για την εγκυρότητα της επιβεβαίωσης της ταυτότητας των χρηστών από 
αξιόπιστους τρίτους φορείς (π.χ. τράπεζες).

3. Επικύρωση συναλλαγής (Confirmation). Μετά την εκτέλεση της συναλλαγής 
απαιτείται η παροχή απόδειξης ότι ο πωλητής έλαβε την παραγγελία και ότι ο 
πελάτης έλαβε τα προϊόντα που παρήγγειλε.

4. Αποδοχή της συναλλαγής (Non-repudiation). Αφού οι δύο συναλλασσόμενοι 
κλείσουν τη συμφωνία πρέπει ο πελάτης να την αποδεχθεί, όπως για παράδειγμα 
κάνει υπογράφοντας το απόκομμα της πιστωτικής του κάρτας για να αγοράσει κάτι 
(π.χ. αντιστοίχηση της πραγματικής υπογραφής με μία ψηφιακή υπογραφή του 
πελάτη για κάποια online παραγγελία).

5. Κρυπτογράφηση (Encryption). Σε όλα τα παραπάνω βήματα διαχέεται 
πληροφορία σε ένα "ανοικτό" δίκτυο, η οποία για να είναι ασφαλής πρέπει να είναι 
κρυπτογραφημένη ή κωδικοποιημένη.

Τα διοικητικά στελέχη μιας επιχείρησης πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις στα 
ζητήματα ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών με συνεχή ενημέρωση και 
σχετική εκπαίδευση προκειμένου να προλάβουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Είναι 
σημαντικό να οριοθετούν τους στόχους τους προκαταρκτικά, πριν αρχίσει 
οποιαδήποτε υλοποίηση συστήματος HE. Η ασφάλεια του συστήματος πρέπει να 
είναι ένα τμήμα της όλης στρατηγικής υιοθέτησης λύσεων HE.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει ένας Chief Information Officer (CIO) και η 
ομάδα του να λάβουν υπόψη τους προκειμένου να υλοποιήσουν ένα σύστημα 
ασφαλούς διακίνησης δεδομένων. Για αυτό το λόγο, συνήθως προτιμάται η 
αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας από ειδήμονες σε αντίστοιχα θέματα ασφαλείας, 
καθώς είναι δύσκολο να γνωρίζει ένας CIO τα πάντα σχετικά με τα υπάρχοντα 
πρωτόκολλα, τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις τηλεπικοινωνιακές συσκευές για 
ασφαλείς επικοινωνίες που διατίθενται στην αγορά. Επίσης, καθώς προστίθενται νέες 
υπηρεσίες στο σύστημα όπως video και φωνή, ταυτόχρονα αυξάνονται και οι πιθανοί 
τρόποι πρόσβασης στο σύστημα από έναν hacker. Είναι λοιπόν σημαντικό να 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προτού εισαχθούν οι νέες υπηρεσίες.

Τέλος η διοίκηση μιας επιχείρησης δεν πρέπει να κάνει το λάθος και να πιστέψει πως 
τα καθήκοντά της σχετικά με την ασφάλεια του συστήματος λήγουν μετά την 
επιλογή και εγκατάστασή του. Αυτό θα ίσχυε μόνο για ένα στατικό περιβάλλον. Σε 
ένα δυναμικό περιβάλλον όπως αυτό του HE η αξιολόγηση και η αναβάθμιση της 
ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης πρέπει να είναι μία 
συνεχής διαδικασία.
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5.2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ INTRANETS

Τα πιο ευρέως διαδεδομένα εργαλεία για την προστασία των intranets είναι τα 
firewalls και τα "τούνελ" επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων που συνδέονται μέσω 
Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων (Virtual Private Networks - VPNs). Αν και τέτοιου 
είδους προϊόντα υπάρχουν πολλά διαθέσιμα στην αγορά, ωστόσο η επιλογή, η 
εγκατάσταση και η διαχείρισή τους συνεχίζει να αποτελεί ένα δύσκολο έργο για 
πολλούς οργανισμούς.

Τα firewalls παίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε είδους εφαρμογή HE, προστατεύοντας 
από ιστοσελίδες (Web sites) μέχρι συστήματα διαχείρισης παραγγελιών. Από την 
άλλη πλευρά τα "τούνελ" επικοινωνίας παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουν Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPNs) τα οποία τις συνδέουν με ασφαλή 
τρόπο με τους προμηθευτές τους και τους πελάτες τους. Τα "τούνελ" επικοινωνίας 
συνήθως στηρίζονται στη χρήση κρυπτογραφημένων πακέτων του Internet Protocol 
(IP) παρέχοντας υψηλό βαθμό ασφάλειας.

Firewall είναι κάποιο συγκεκριμένο υλικό ή λογισμικό το οποίο επιτρέπει την 
πρόσβαση στο intranet της επιχείρησης μόνο σε εκείνους τους εξωτερικούς χρήστες 
που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν το δικαίωμα 
πρόσβασής τους. Ένα firewall επιτρέπει δηλαδή την πρόσβαση των εσωτερικών 
υπαλλήλων της επιχείρησης στις online υπηρεσίες της ενώ εγγυάται την πρόσβαση 
εξωτερικών φορέων κατόπι επιλογής η οποία γίνεται για παράδειγμα με βάση 
ονόματα χρηστών και passwords, ή Internet IP διευθύνσεων.

Ένα firewall δημιουργεί ένα εμπόδιο που φράζει την ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ 
του δικτύου της επιχείρησης και του εξωτερικού δικτύου ή του Internet. Είναι όμως 
κάτι περισσότερο από λογισμικό ή υλικό. Αποτελεί μία προσέγγιση στην πολιτική 
ασφάλειας μιας επιχείρησης η οποία ορίζει το είδος των υπηρεσιών και το δικαίωμα 
πρόσβασης που παρέχεται σε διάφορους χρήστες. Αυτό επιτυγχάνεται αναγκάζοντας 
όλες τις επικοινωνίες να διέρχονται από αυτό έτσι ώστε να ελέγχονται.

Ένα firewall συνήθως τοποθετείται κοντά σε κάποιο σημείο εξωτερικής διόδου όπως 
για παράδειγμα στο σημείο όπου συνδέεται το site της επιχείρησης με το Internet έτσι 
ώστε να λειτουργεί σαν πύλη της επιχείρησης. Φυσικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
firewalls και σε άλλα σημεία εσωτερικά στην επιχείρηση προκειμένου να 
εξασφαλιστεί προστασία ενός συγκεκριμένου υποδικτύου.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να υλοποιηθεί ένα firewall, ανάλογα με το επιθυμητό 
επίπεδο ασφαλείας. Οι δύο πιο διαδεδομένοι είναι η υλοποίηση ενός firewall με 
υλικό (Hardware - H/W) και η υλοποίηση ενός firewall με λογισμικό (Software - 
S/W). Η μέθοδος που χρησιμοποιείται όμως περισσότερο είναι αυτή της χρήσης ενός 
δρομολογητή (router) ανάμεσα στο δίκτυο της εταιρείας και στο Internet. Ο 
δρομολογητής αυτός μπορεί να ελέγχει όλη την "κίνηση" των συναλλαγών μεταξύ 
του τοπικού δικτύου και του έξω κόσμου. Μερικές παραλλαγές διαφόρων firewalls 
είναι οι παρακάτω:
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- HHTPD log ή audit log αρχείο (S/W) : Συνήθως τοποθετείται στον Web Server 
της επιχείρησης και είναι σε θέση να ελέγχει και να καταγράφει κάθε προσπάθεια 
πρόσβασης στον συγκεκριμένο server, το όνομα του αρχείου και την περιοχή στην 
οποία θέλησε να αποκτήσει πρόσβαση κάποιος χρήστης, την ώρα της πρόσβασης, 
των αριθμό των bytes που μεταφέρθηκαν. Με αυτό τον τρόπο η διοίκηση της 
επιχείρησης είναι σε θέση να γνωρίζει ποιοι κατάλογοι και ποιες σελίδες έχουν τη 
μεγαλύτερη ζήτηση, και να εξάγουν εύκολα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την 
παρουσία τους στο Internet.

- Δρομολογητές που φιλτράρουν IP πακέτα (packet filtering gateways) (HAV) : Ο
δρομολογητής αυτός φιλτράρει τα εισερχόμενα πακέτα στο δίκτυο της επιχείρησης 
και επιτρέπει ή αρνείται την πρόσβαση σε IP πακέτα με βάση διάφορους κανόνες οι 
οποίοι προγραμματίζονται αρχικά στον δρομολογητή και στη συνέχεια εκτελούνται 
αυτόματα. Αυτός ο αρχικός προγραμματισμός των κανόνων πρόσβασης είναι ένα 
μειονέκτημα του συστήματος καθώς συνήθως πρέπει να γίνεται από τον προμηθευτή 
του στην αρχή και κατά συνέπεια παρέχει μικρό βαθμό ευελιξίας.

- Η/Υ με υλικό ειδικά διαμορφωμένο για την επίτευξη υψηλού βαθμού 
ασφαλείας (H/W) : Ο υπολογιστής αυτός είναι σε θέση να καταγράφει ποιος 
συνδέθηκε στο σύστημα καθώς και ποιος προσπάθησε ανεπιτυχώς να συνδεθεί σε 
αυτό, κάτι το οποίο παρέχει στη εταιρεία ένα βαθμό ορατότητας ως προς τους 
δυνητικούς επικίνδυνους εισβολείς στο επιχειρηματικό δίκτυο.

- Η/Υ με ειδικό λογισμικό για proxy υπηρεσίες (S/W) : Το λογισμικό αυτό δρα 
σαν ενδιάμεσος. Έτσι αν για παράδειγμα θέλει κάποιος υπάλληλος της επιχείρησης 
να επικοινωνήσει με κάποιον σε έναν διαφορετικό οργανισμό τότε ο υπάλληλος 
απευθύνεται αρχικά στην proxy εφαρμογή και στη συνέχεια η εφαρμογή 
αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον εξωτερικό χρήστη στον άλλο οργανισμό. Η ίδια 
διαδικασία ισχύει και για την αντίστροφη μορφή επικοινωνίας.

Μερικά παραδείγματα firewall προϊόντων είναι το σύστημα SunScreen της Sun 
Microsystems (http://www.sun.coni/) το οποίο αποτελεί ένα προϊόν συνδυασμού 
κατάλληλου λογισμικού και υλικού, και το NOC 4000 Extranet Access Switch της 
εταιρείας New Oak Communications of Acton, Mass, (http://www.newoak.com/), το 
οποίο αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση σε προβλήματα ασφάλειας στο HE καθώς 
συνδυάζει firewall, δυνατότητα δημιουργίας "τούνελ" επικοινωνίας, και παρέχει 
υπηρεσίες κρυπτογράφησης, επιβεβαίωσης της γνησιότητας των στοιχείων του 
χρήστη, δρομολόγησης και κεντρικής διαχείρισης, όλα σε μία μόνο συσκευή. 
[EDWA98]

Η καλύτερη επιλογή συνήθως είναι η μέση λύση δηλαδή ένας συνδυασμός 
λογισμικού και υλικού. To firewall που υλοποιείται με λογισμικό συνήθως είναι 
φθηνότερο αλλά απευθύνεται σε μικρής κλίμακας εφαρμογές HE, ενώ αντίθετα το 
firewall που υλοποιείται με υλικό μπορεί να διαχειριστεί τις απαιτήσεις σε ασφάλεια 
μιας ολόκληρης επιχείρησης. Επίσης η χρήση διπλών firewalls τα οποία προέρχονται 
από διαφορετικούς προμηθευτές μπορεί να ενισχύσει τα επίπεδα ασφαλείας και να 
κάνει το έργο των hackers δυσκολότερο.
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Η επιλογή ενός συγκεκριμένου firewall εξαρτάται από διάφορα διοικητικά ζητήματα 
όπως τη συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας της επιχείρησης, τον επιθυμητό βαθμό 
ελέγχου, του τι πρέπει να ελέγχεται και πότε (π.χ. είναι δυνατόν μία επιχείρηση να 
επιτρέπει στους υπαλλήλους της να συμμετέχουν σε λίστες συζητήσεων μόνο για 
κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο κάθε μέρα). Τέλος τα ανώτερα διοικητικά 
στελέχη δεν πρέπει να ξεχνούν πως τα firewalls δεν είναι αδιάβλητα συστήματα. 
Αρκεί να αναφέρουμε ότι κατά την εβδομάδα των ευχαριστιών το 1994, άγνωστοι 
hackers εισέβαλλαν στο δίκτυο της General Electric (GE) αφού κατάφεραν να 
"σπάσουν" την ασφάλεια των firewall συστημάτων της εταιρείας και να προκαλέσουν 
σημαντικές ζημιές αναγκάζοντας την εταιρεία να διακόψει εντελώς την πρόσβαση 
στο Internet για 72 ώρες. [KAWH97]

Η διοίκηση λοιπόν της επιχείρησης στην προσπάθεια να επιλέξει κάποιο σύστημα 
ασφάλειας θα πρέπει να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ευκολία χρήσης, ευκολία 
διαχείρισης, την ασφάλεια των δεδομένων και φυσικά το κόστος υλοποίησης και 
συντήρησης (π.χ. μελλοντική αναβάθμιση του συστήματος). Επίσης πρέπει να 
αναφερθεί πως η εγκατάσταση ενός firewall μπορεί να επιβραδύνει τις συναλλαγές 
μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα αν ο όγκος των συναλλαγών στο Internet είναι μεγάλος, 
μια και όλες οι συνδέσεις πρέπει να διέρχονται και να εξετάζονται από αυτό το 
firewall.

Ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας παρέχεται από τη φύση της εφαρμογής καθώς ένα 
Java Applet:
- υπάρχει μόνο στη μνήμη του υπολογιστή στον οποίο εκτελείται

δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στους πόρους το υπολογιστή (π.χ. αρχεία) 
δεν επιτρέπεται να εκτελέσει άλλα προγράμματα ούτε να «φορτώσευ> 
βιβλιοθήκες προγραμμάτων (DLLs)
δεν επιτρέπεται να συνδεθεί να άλλον υπολογιστή πέραν του server από όπου 
«φορτώθηκε».

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του java applet τα καθιστούν την πλέον ασφαλή 
μέθοδο υλοποίησης εμπιστευτικών συναλλαγών σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. 
Ταυτόχρονα εφαρμόζονται και άλλα μέτρα όπως ο τερματισμός της λειτουργίας της 
εφαρμογής αν αυτή χρησιμοποιηθεί από άλλο χρήστη στην απουσία του 
εξουσιοδοτημένου χρήστη, αφετέρου δίνει ελάχιστο χρόνο για την προσπάθεια 
αποκρυπτογράφησης (Βλ. 5.4. ) του μηνύματος, καθώς στην επόμενη ανταλλαγή 
μηνύματος, το «κλειδί» θα είναι διαφορετικό.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως ακόμα και αν ένα firewall αποδειχθεί 100% ασφαλές 
για την επιχείρηση δεν μπορεί να αποτρέψει το hacking από υπαλλήλους της 
επιχείρησης, και πως η δημιουργία ενός Virtual Private Network (VPN) με τους 
εμπορικούς εταίρους εκθέτει την ασφάλεια της επιχείρησης στα ανεπαρκή ίσως 
συστήματα ασφαλείας των εταίρων. Για τους παραπάνω λόγους είναι καλό να 
ακολουθούνται πάντα οι συνήθεις κανόνες ασφάλειας όπως passwords, παύση 
δικαιώματος πρόσβασης στο δίκτυο της επιχείρησης για τους υπαλλήλους που την 
εγκαταλείπουν, και λογισμικά συστήματα ελέγχου των άκρων των "τούνελ" 
επικοινωνίας. Συστήματα αξιολόγησης της ασφάλειας του δικτύου μιας επιχείρησης 
μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή εμπορικών εταίρων και στην προστασία από 
ενδο-επιχειρησιακούς και εξωτερικούς "εισβολείς".
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5.3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (WWW)

Οι πιο σημαντικές απειλές για τις ιστοσελίδες (Web sites) σύμφωνα με την επιτροπή 
για Ανοιχτές Λύσεις που Προτείνονται από Χρήστες (Open User Recommended 
Solutions - OURS) η οποία εδρεύει στο Σικάγο και στην οποία συμμετέχουν πάνω 
από 60 μεγάλους επιχειρηματικούς χρήστες του Παγκόσμιου Ιστού, είναι οι εξής :

♦ Καταστροφή των δεδομένων.

♦ Παρεμβολή, δηλαδή δρομολόγηση στον server ακατάλληλων δεδομένων με 
στόχο την καταστροφή του.

♦ Τροποποίηση / αντικατάσταση των δεδομένων είτε κατά τη λήψη είτε κατά την 
αποστολή τους.

♦ Λανθασμένη χρήση των δεδομένων.

♦ Αποκήρυξη μιας συναλλαγής, αφού αυτή έχει πραγματοποιηθεί.

♦ Αντιγραφή, ενημέρωση, αλλαγή των δεδομένων από κάποιον ο οποίος δεν έχει 
την άδεια να κάνει κάτι τέτοιο.

♦ Μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές από ένα μη αποδεκτό μέλος.

♦ Μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη στοιχείων.

Τρία βήματα για την επιτυχή χρήση του Παγκόσμιου Ιστού είναι αρχικά η 
αναγνώριση των λόγων για τους οποίους κάποια επιχείρηση χρησιμοποιεί εφαρμογές 
Παγκοσμίου Ιστού (Web), κατά δεύτερο λόγο ο προσδιορισμός των απειλών που 
αντιμετωπίζει το site της επιχείρησης και η όλη παρουσία της στον Παγκόσμιο Ιστό 
και τέλος το ταίριασμα των απειλών αυτών με τις προτεινόμενες τεχνολογίες 
προστασίας από αυτές, σύμφωνα με τους πίνακες των Σχημάτων 5.1. και 5.2.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 100% ασφάλεια των δεδομένων που 
διακινούνται μέσω του Internet. Η απειλή αυτή καλείται unauhorized network 
monitoring ή packet sniffing. Κάποιος χρήστης μπορεί να εισβάλει στον Η/Υ ενός 
χρήστη και να εγκαταστήσει σε αυτόν ένα ειδικό πρόγραμμα (packet sniffing 
program) το οποίο μπορεί να παρακολουθεί το είδος της κυκλοφορίας του δικτύου 
και να καταγράψει αρχικά δεδομένα της επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και δικτύου στα 
οποία συνήθως περιέχεται το όνομα και το password της πρόσβασης του χρήστη του 
δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο μπορούν οι sniffers, όπως αποκαλούνται αυτού του 
είδους οι εισβολείς, να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία θα τους 
επιτρέψουν να εισέλθουν και σε άλλα υπολογιστικά συστήματα και να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε στοιχεία χρηστών του Internet.

Η πιο γνωστή περίπτωση "sniffing" ήταν αυτή κατά την οποία δύο hackers 
κατηγορήθηκαν για υποκλοπή στην τηλεφωνική εταιρεία MCI 50,000 αριθμών 
πιστωτικών και τηλεφωνικών καρτών, τις οποίες στη συνέχεια πούλησαν σε 
Ευρωπαίους χρήστες οι οποίοι στη συνέχεια έκαναν υπεραστικές τηλεφωνικές 
συνδιαλέξεις χωρίς χρέωση, χρησιμοποιώντας αυτούς τους αριθμούς πιστωτικών 
καρτών.
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Σχήμα 5.1. Προτεινόμενα επίπεδα ασφάλειας στον Παγκόσμιο Ιστό [McCA97]

Αυτή η παράνομη εξαγωγή πληροφορίας από ένα δίκτυο δεν είναι κάτι καινούργιο, 
αλλά απλά γνωρίζει διάδοση εξαιτίας του Internet. Αλλωστε και προτού εμφανιστεί 
το Internet ήταν εφικτή η υποκλοπή συνδιαλέξεων του τηλεφωνικού δικτύου. Κάθε 
δίκτυο λοιπόν διατρέχει αυτόν τον κίνδυνο μέχρι κάποιο βαθμό.

Το απαιτούμενο επίπεδο της ασφάλειας των συναλλαγών συχνά εξαρτάται και από το 
είδος των δεδομένων που μεταφέρονται. Έτσι υπάρχουν στον Παγκόσμιο Ιστό 
(WWW) :

♦ δημόσια δεδομένα, τα οποία δεν υπάγονται σε κανέναν περιορισμό ασφάλειας 
και είναι διαθέσιμα σε όλους

♦ δεδομένα που υπακούουν σε κανόνες συγγραφικών δικαιωμάτων (copyright 
data), τα οποία επίσης είναι διαθέσιμα σε όλους αλλά κατόπιν καταβολής 
κάποιου χρηματικού ποσού στον "ιδιοκτήτη" τους.

♦ απόρρητα δεδομένα, των οποίων το περιεχόμενο είναι απόρρητο αλλά η ύπαρξή 
τους όχι.

♦ μυστικά δεδομένα, των οποίων η ύπαρξη κρατείται απόρρητη.

Το γεγονός της ύπαρξης διαφορετικού τύπου συναλλαγών στο Internet κάνει την 
επίτευξη ασφάλειας ένα δύσκολο έργο. Επίσης για την επιτυχία του HE είναι 
σημαντικό το περιεχόμενο των συναλλαγών HE να παραμένει αδιάβλητο και να μην 
υφίσταται καμία αλλαγή, πρέπει δηλαδή να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των 
δεδομένων που μεταφέρονται. Για αυτό το λόγο πρέπει τα δεδομένα να 
προστατεύονται όχι μόνο από εισβολείς στο δίκτυο αλλά και από σφάλματα στη 
μετάδοσή τους τα οποία μπορεί να οφείλονται σε τεχνικούς παράγοντες (π.χ. να 
χρησιμοποιούνται κώδικες αηίχνευσης σφαλμάτων, τεχνολογία η οποία εκμηδενίζει 
την πιθανότητα σφαλμάτων στα δεδομένα π.χ. Asynchronous Transfer Mode - ATM,
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και τεχνικές κρυπτογράφησης οι οποίες εντοπίζουν αλλαγές στο περιεχόμενο των 
μηνυμάτων).

Web protection alternatives
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Σχήμα 5.2. Εναλλακτικές λύσεις προστασίας των Ιστοσελίδων (Web sites) [McCA97]
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Γενικά το Διαδίκτυο από μόνο του δεν κωδικοποιεί τα δεδομένα τα οποία 
διακινούνται σε αυτό με αποτέλεσμα όποιος έχει πρόσβαση σε κάποια μετάδοση 
δεδομένων στο Διαδίκτυο να έχει και πρόσβαση στην πληροφορία που περιέχεται σε 
αυτήν. Αυτό το γεγονός έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ευρεία χρήση του Διαδικτύου. 
Για αυτό το λόγο εταιρείες όπως η Netscape Corp. και η Microsoft υιοθέτησαν 
διάφορες τεχνικές για την ασφάλεια των δεδομένων στο Διαδίκτυο οι οποίες 
περιγράφονται στη συνέχεια :

♦ Η Netscape δημιούργησε το Secure Sockets Layer (SSL). Όταν ένας χρήστης 
του Διαδικτύου χρησιμοποιεί τον browser της Netscape για να μπορέσει να 
"κατεβάσει" ένα HTML (hypertext markup language) αρχείο από το κάποιον Web 
server, τότε ο Netscape browser του χρήστη στέλνει μία εντολή "HTTP GET" 
(Hypertext Transport Protocol) στον Web server όπου βρίσκεται αποθηκευμένο 
το HTML αρχείο, και στη συνέχεια ο server ανταποκρίνεται στέλνοντας τα 
περιεχόμενα του συγκεκριμένου αρχείου στον Netscape browser του χρήστη. 
Τόσο το κείμενο του αρχείου όσο και η εντολή GET αποστέλλονται και 
λαμβάνονται μέσα από συνδέσεις που καλούνται sockets, οι οποίες παρέχουν τη 
δυνατότητα σε δύο απομονωμένους Η/Ύ να επικοινωνούν μέσω του Internet. Το 
SSL κωδικοποιεί τα HTTP δεδομένα πριν τη μετάδοσή τους και τα 
αποκωδικοποιεί μετά τη λήψη τους. Έτσι στο ενδιάμεσο αυτά δεν φαίνονται 
παρά ως μία ακατάληπτη σειρά από άσσους και μηδενικά. Το κλειδί της 
κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται παράγεται τη στιγμή της μετάδοσης από 
στοιχεία όπως η συγκεκριμένη ώρα της μέρας. To SSL στηρίζεται στην τεχνική 
κρυπτογράφησης RC4 της οποίας ο ακριβής αλγόριθμος δεν είναι γνωστός για 
ευνόητους λόγους. Το κλειδί που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση των 
δεδομένων στο Netscape αποτελείται από 40 bits, μέγεθος το οποίο αποτελεί και 
το ανώτατο όριο με βάση τους περιορισμούς του RC4.

♦ Η Microsoft διαπιστώνοντας ότι το SSL είχε αδύνατα σημεία, δημιούργησε το 
πρωτόκολλο Private Communications Technology - PCT, το οποίο 
χρησιμοποιεί και ένα δεύτερο κλειδί για την επιβεβαίωση της γνησιότητας των 
στοιχείων του χρήστη και μία γεννήτρια τυχαίων αριθμών για την παραγωγή του 
κλειδιού η οποία είναι καλύτερη από την αντίστοιχη που χρησιμοποιείται στο 
SSL.

♦ To S-HTTP (secute hypertext transport protocol), το οποίο ανέπτυξε η 
εταιρεία Enterprise Integration Technologies, αποτελεί μία ακόμη τεχνική 
ασφάλειας των δεδομένων στο Διαδίκτυο. Το πρωτόκολλο αυτό βασίζεται σε μία 
τεχνική κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού. Δεν έχει γίνει όμως ευρέως 
αποδεκτό γιατί η εφαρμογή του περιορίζεται μόνο στις HTTP συναλλαγές.

Η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να παρέχει στους καταναλωτές το 
δικαίωμα να μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους στο Internet. Τεχνολογικές 
λύσεις που αφορούν το Παγκόσμιο Ιστό θα έπρεπε γενικά να παρέχουν :

♦ ένα σύστημα χαρακτηρισμού των online συναλλαγών με πιστοποιητικά τα οποία 
εγγυώνται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες 
απαιτήσεις των καταναλωτών και σε επιχειρηματικά πρότυπα.
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♦ ένα σύστημα το οποίο θα ενημερώνει τους πελάτες ή χρήστες του Διαδικτύου 
πότε και πως συγκεντρώνονται στοιχεία που τους αφορούν, και θα τους επιτρέπει 
να αποφασίζουν για την τύχη των στοιχείων αυτών.

♦ ένα σύστημα ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με το υπάρχον νομικό 
πλαίσιο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Η σωστή χρήση των ψηφιακών υπογραφών παρέχει μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας 
από αυτόν που παρέχεται από τις έγγραφες υπογραφές. Οι ψηφιακές τεχνικές όμως 
θα γίνουν ακόμη πιο εύχρηστες όταν θα υπάρχει πλέον όλη η υποδομή συστημάτων 
που θα τις υποστηρίζουν.

5.4. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Στόχος της κρυπτογράφησης είναι να εμποδίσει την ανάκτηση του αρχικού 
μηνύματος από την κρυπτογραφημένη του μορφή. Με την κρυπτογράφηση 
οποιαδήποτε μορφή πληροφορίας (κείμενο, video, γραφικά) μετατρέπεται σε μία 
μορφή η οποία είναι αναγνώσιμη μόνο με τη χρήση του κλειδιού 
αποκρυπτογράφησης. Υπάρχουν δύο βασικά είδη τεχνικών κρυπτογράφησης 
χρησιμοποιούνται σήμερα. Το ένα ονομάζεται κρυπτογράφηση με "μυστικό ή απλό" 
κλειδί (secret ή single key) και το άλλο ονομάζεται κρυπτογράφηση με "δημόσιο" 
κλειδί (public key)

5.4.1. Κρυπτογράφηση με μυστικό ή απλό κλειδί

Αυτή η μορφή κρυπτογράφησης ονομάζεται και "συμμετρική", γιατί σχετίζεται με τη 
χρήση ενός μόνο κλειδιού το οποίο χρησιμοποιούν τόσο ο αποστολέας για την 
κρυπτογράφηση του μηνύματος του, όσο και ο παραλήπτης του κρυπτογραφημένου 
μηνύματος για την αποκρυπτογράφησή του. Το κλειδί αυτό μετατρέπει το μήνυμα 
του αποστολέα σε μία ακατάληπτη κωδικοποιημένη μη-αναγνωρίσιμη μορφή 
(ciphertext) η οποία αποστέλλεται μέσω του Internet στον παραλήπτη της. Ο 
παραλήπτης χρησιμοποιεί το ίδιο κλειδί που χρησιμοποίησε και ο αποστολέας, 
προκειμένου να αποκρυπτογραφήσει το κωδικοποιημένο μήνυμα. Για τη δημιουργία 
τέτοιων κλειδιών ακολουθείται το πρότυπο DES (Data Encryption Standard).

Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η διανομή του μυστικού κλειδιού στα δύο 
μέλη της συναλλαγής, η οποία οφείλει να είναι 100% ασφαλής. Μάλιστα η 
διαδικασία αυτή μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα δύσκολη όταν πρόκειται για μεγάλα 
δίκτυα επιχειρήσεων οι οποίες επικοινωνούν με χιλιάδες online πελάτες τους. Για 
αυτό το λόγο η παραπάνω τεχνική δεν πρόκειται να υιοθετηθεί ευρέως για την 
προστασία συναλλαγών HE.

Το προτεινόμενο μήκος ενός κλειδιού σε αυτή τη μέθοδο προκειμένου να παρέχεται 
υψηλός βαθμός ασφάλειας είναι τουλάχιστον 75 bits, ενώ στα νέα συστήματα που 
αναπτύσσονται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 bits. [BDRS96]
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Στον πίνακα [ΣΥΡΜ98] που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαφορές ανάμεσα σε 
διαφορετικούς αλγορίθμους κρυπτογράφησης με διαφορετικά μήκη κλειδιών. Οι 
διαφορές μετριούνται ως προς το χρόνο που απαιτείται για την αποκωδικοποίηση του 
μηνύματος από πολύ ισχυρούς υπολογιστές.

Αλγόριθμος

RC2, RC4 
DES
Triple DES 
IDEA

Μήκος Κλειδιού (bits)

40
56
112
128

Χρόνος
Αποκωδικοποίησης
0,2 sec 
3,6 hrs 
ΙΟ13 years 
ΙΟ18 years

5.4.2. Κρυπτογράφηση με δημόσιο κλειδί

Αυτή η μέθοδος ονομάζεται και "ασύμμετρη" επειδή χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά 
κλειδιά για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων ή της 
πληροφορίας. Τα κλειδιά αυτά συνδέονται μεταξύ τους μαθηματικά με τέτοιο τρόπο 
ώστε δεδομένα τα οποία έχουν κρυπτογραφηθεί με το ένα κλειδί να μπορούν να 
αποκρυπτογραφηθούν μόνο με το άλλο. Το ένα από τα δύο κλειδιά είναι "δημόσιο" 
και μοιράζεται σε όλους τους εταίρους και το άλλο είναι "ιδιωτικό" και είναι γνωστό 
μόνο στον ιδιοκτήτη του. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για αυτή την τεχνική 
είναι ο RSA ο οποίος πήρε την ονομασία του από τους δημιουργούς του Rivest, 
Shamir και Adleman.

Αν για παράδειγμα ο χρήστης Α θέλει να στείλει στον χρήστη Β ένα μήνυμα, τότε ο 
Α χρησιμοποιεί το "δημόσιο" κλειδί του Β για την κρυπτογράφηση του μηνύματος. 
Στη συνέχεια ο Β αφού παραλάβει το κρυπτογραφημένο μήνυμα χρησιμοποιεί το 
μυστικό του κλειδί για να το αποκρυπτογραφήσει. Το δημόσιο κλειδί ανακοινώνεται 
μεταξύ των ενδιαφερομένων σε έναν είδος καταλόγου.

Η μέθοδος αυτή προτιμάται για λιγότερο απαιτητικές, είναι πιο αργή από αυτήν του 
μυστικού κλειδιού, και απαιτεί την ύπαρξη τρίτων αξιόπιστων φορέων καθώς και 
ψηφιακών πιστοποιητικών.

5.4.3. Ψηφιακές υπογραφές

Οι ψηφιακές υπογραφές υλοποιούνται με τη χρήση κρυπτογράφησης δημοσίου 
κλειδιού. Μία ψηφιακή υπογραφή είναι ένας μηχανισμός κρυπτογράφησης ο οποίος 
εκτελεί λειτουργία παρόμοια με μία έγγραφη υπογραφή. Χρησιμοποιείται για να 
επαληθεύσει την προέλευση και το περιεχόμενο ενός μηνύματος. Με αυτό τον τρόπο 
ο αποδέκτης ενός μηνύματος (π.χ. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να 
επαληθεύσει ποιος υπέγραψε το μήνυμα καθώς και το ότι αυτό δεν τροποποιήθηκε 
μετά την υπογραφή του από τον αποστολέα. Οι ψηφιακές υπογραφές 
χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της αυθεντικότητας του αποστολέα.

Τα δεδομένα υπογράφονται ηλεκτρονικά με την χρήση ενός ιδιωτικού κλειδιού. Για 
να γίνει η όλη διαδικασία πιο σύντομη το κλειδί αυτό εφαρμόζεται όχι σε όλα τα
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δεδομένα προς αποστολή αλλά σε ένα συγκεκριμένο τμήμα τους το οποίο καλείται 
"hash" ή "σύνοψη μηνύματος". Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας αποθηκεύεται 
ή αποστέλλεται μαζί με τα δεδομένα. Η γνησιότητα της υπογραφής αυτής μπορεί να 
επικυρωθεί από οποιοδήποτε χρήστη διαθέτει το δημόσιο κλειδί που αντιστοιχεί στο 
ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα. Μία εφαρμογή όπου η χρήση ψηφιακής υπογραφής 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη είναι στη διανομή υπογεγραμμένων αντιγράφων λογισμικού 
τα οποία δεν διαθέτουν κάποιον ιό.

Η ψηφιακή υπογραφή αποτελεί ένα είδος αποτυπώματος για κάποιο έγγραφο. Για 
παράδειγμα όταν μία παραγγελία μαζί με τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας 
υπογραφεί ηλεκτρονικά, το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός "δακτυλικού 
αποτυπώματος". Στη συνέχεια το αποτύπωμα αυτό προστίθεται στο αρχικό μήνυμα 
και τότε εφαρμόζεται η κρυπτογράφηση των δεδομένων αυτών με τη χρήση του 
ιδιωτικού κλειδιού από το χρήστη. Το αποτέλεσμα αυτό της δεύτερης 
κρυπτογράφησης αποστέλλεται στην τράπεζα του αποστολέα η οποία το 
αποκρυπτογραφεί με το δημόσιο κλειδί που διαθέτει και ελέγχει το εσωκλειόμενο 
μήνυμα για να διαπιστώσει αν αυτό αλλοιώθηκε από κάποιον τρίτο φορέα. Για να 
επιβεβαιώσει την γνησιότητα του μηνύματος η τράπεζα εκτελεί κάποιους 
υπολογισμούς χρησιμοποιώντας το αρχικό έγγραφο, την ψηφιακή υπογραφή που 
αυτό φέρει, και το δημόσιο κλειδί του χρήστη. Αν το αποτέλεσμα αυτής της 
διαδικασίας είναι η παραγωγή ενός "αποτυπώματος" που ταιριάζει με αυτό του 
μηνύματος τότε επικυρώνεται η γνησιότητα της ψηφιακής υπογραφής. Σε 
διαφορετική περίπτωση ή η ψηφιακή υπογραφή δεν είναι αυθεντική ή το μήνυμα έχει 
αλλαχθεί.

Επίσης οι ψηφιακές υπογραφές παρέχουν λύσεις και σε θέματα προστασίας 
πνευματικών δικαιωμάτων ηλεκτρονικών εγγράφων. Για παράδειγμα μία ψηφιακή 
υπογραφή σε συνδυασμό με μία σφραγίδα χρόνου της οποίας η γνησιότητα μπορεί 
να επαληθευτεί, δίνουν στους συγγραφείς το δικαίωμα να ελέγχουν τη δουλειά τους 
συνδέοντας ένα ηλεκτρονικό έγγραφο με τον δημιουργό του και παρέχοντας 
εξασφάλιση για τη γνησιότητα του εγγράφου (δηλ. ότι αυτό δεν έχει τροποποιηθεί 
χωρίς αυτό να εντοπισθεί).

Γενικά πεδία εφαρμογής των ψηφιακών υπογραφών είναι:

♦ επίσημη ηλεκτρονική επικοινωνία με Δημόσιους Οργανισμούς (αιτήσεις, νομικά 
έγγραφα, φορολογικές δηλώσεις κλπ.)

♦ σύναψη συμβολαίων σε ανοικτά δίκτυα (για ηλεκτρονικές αγορές, οικονομικές 
συναλλαγές, κλπ.)

♦ επιβεβαίωση αυθεντικότητας στοιχείων (π.χ. για την πρόσβαση σε ένα σύστημα 
υπολογιστών)

♦ χρήση τους σε κλειστά συστήματα (π.χ. ενδοεπιχειρησιακά δίκτυα - intranets)

♦ για προσωπικούς λόγους.
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5.5. Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Στην Ευρώπη όπου ο αριθμός των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων είναι περίπου 17 
εκατομμύρια. Για να μπορούν να χρησιμοποιούν το Internet σε καθημερινή βάση, 
πρέπει να εμπιστεύονται την "ταυτότητα" των "συνομιλητών" τους, τη συμφωνία 
συμβολαίου και τα μέσα της ηλεκτρονικής πληρωμής. Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η 
ίδρυση οργανισμών οι οποίοι θα εκδίδουν τα πιστοποιητικά που εγγυώνται την 
ακεραιότητα και την αυθεντικότητα μιας ηλεκτρονικής εμπορικής πράξης ή 
συναλλαγής. Αυτοί οι οργανισμοί, γνωστοί ως Αρχές Πιστοποίησης (Certification 
Authorities), οφείλουν να εκδώσουν μία Έκθεση Τεχνικής Πιστοποίησης 
(Certification Practice Statement) η οποία θα περιγράφει ξεκάθαρα τους τρόπους και 
τις διαδικασίες που θα χρησιμοποιούνται στη διαχείριση πιστοποιητικών.

Παράλληλα παρατηρείται η ανάγκη για ρύθμιση συμφωνίας σε κοινά πρότυπα όσον 
αφορά τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Για παράδειγμα θα ήταν καλό σχετικά με τις 
έξυπνες κάρτες να υπάρχει διάκριση μεταξύ της κάρτας και του λογισμικού καθώς 
και των δεδομένων που περιέχονται στο chip της κάρτας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
εφαρμογή συνεργάσιμων λύσεων λογισμικού. Επίσης αξίζει να εξετασθούν θέματα 
όπως "προστασία δεδομένων" και "copyright".

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 
Θέματα όπως Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ασφάλεια της Πληροφορίας αποκτούν 
ιδιαίτερη βαρύτητα στο Πέμπτο Κοινοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο (Fifth Framework 
Program). Στόχος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην 
τεχνολογική υποδομή και στις υπηρεσίες που αυτή παρέχει, οι οποίες οφείλουν να 
είναι αξιόπιστες, αποδοτικές και φιλικές στο χρήστη όσον αφορά τις νέες μεθόδους 
εργασίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πιο αναλυτικά οι τομείς έρευνας 
στους οποίους παρέχεται προτεραιότητα είναι:

♦ ψηφιακές υπογραφές και τεχνικές πιστοποίησης στοιχείων

♦ τεχνικές ηλεκτρονικής πιστοποίησης της γνησιότητας των στοιχείων του χρήστη

♦ αναπαράσταση των προϊόντων και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους

♦ πρόληψη κατά της απάτης

♦ τεχνολογίες υποστήριξης και βελτίωσης του απορρήτου των στοιχείων

♦ ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές και πληρωμές

♦ επόμενη γενιά έξυπνων καρτών

♦ τεχνολογίες για τη διαχείριση τεραστίων ποσοτήτων δεδομένων από επιχειρήσεις 
και καταναλωτές.

Στο Παράρτημα VHI παρουσιάζονται κάποια από τα ερευνητικά προγράμματα σε 
θέματα ασφάλειας στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται υπό την αιγίδα του Τετάρτου 
Κοινοτικού Πλαισίου Προγράμματος (Fourth Framework Program) [SERV97]:
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6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (HE) έχουν ιδιαίτερη αξία για τις 
στρατηγικές διαχείρισης νέων πελατών. Αυτό ισχύει επειδή συνδέουν άμεσα 
αγοραστές και πωλητές παρέχοντας δυνατότητα ψηφιακής ανταλλαγής πληροφορίας 
μεταξύ τους, συμπιέζουν τα όρια του χρόνου και του χώρου, μπορούν να 
προσαρμόζονται δυναμικά στη συμπεριφορά του καταναλωτή και μπορούν να 
αναβαθμίζονται σε πραγματικό χρόνο.

Ωστόσο είναι πολλές οι επιχειρήσεις που διστάζουν να υιοθετήσουν συστήματα HE 
επειδή δεν έχουν πεισθεί για την αξία που μπορούν αυτά να τους προσδώσουν ή 
επειδή διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της 
επιχείρησης και δεν θέλουν να προβούν σε νέες επενδύσεις σε τεχνολογικό 
εξοπλισμό. Αυτό δεν ισχύει όμως για πολλές μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις οι 
οποίες λόγω του μικρού μεγέθους τους δεν έχουν δαπανήσει τεράστια ποσά σε 
τεχνολογική υποδομή και κατά συνέπεια είναι πιο "ανοιχτές" στην υιοθέτηση 
καινοτόμων συστημάτων HE. [KANG98] Πολλοί είναι και αυτοί που διατηρούν 
επιφυλακτική στάση γιατί δεν διακρίνουν καθόλου βραχυπρόθεσμα οφέλη. Επίσης 
πολλές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αρχίσει να κάνουν δαπανούν χρηματικά 
ποσά σε συστήματα HE χωρίς προηγουμένως να έχουν καταστρώσει κάποια σαφή 
στρατηγική.

Στο Σχήμα 6.1. παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα HE από την πλευρά του πελάτη αλλά 
και του πωλητή. Στο υπόδειγμα αυτό είναι προφανές ότι το HE μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλες τις φάσεις μιας εμπορικής συναλλαγής.
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Σχήμα 6.1. Υπόδειγμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου [BPS-96J

6.2. ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Η διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ 
των συναλλασσόμενων μελών είτε οι συναλλαγές εκτελούνται σε προσωπικό 
επίπεδο, είτε μέσω τηλεφώνου είτε ηλεκτρονικά. Σήμερα η εμπιστοσύνη μεταξύ 
επιχείρησης και πελάτη βασίζεται σε κοινώς αποδεκτούς καθιερωμένους νομικούς 
και οικονομικούς μηχανισμούς. Το υπάρχον επιχειρηματικό υπόδειγμα απεικονίζεται 
στο Σχήμα 6.2.

The Current Model

Everyone must be in a trust 
relationship with everyone else.

Σχήμα 6.2. To υπάρχον υπόδειγμα διεξαγωγής εμπορίου [CAVA95]

Η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και στο τηλεφωνικό δίκτυο αναπτύχθηκε με 
τον καιρό. Το ίδιο θα συμβεί και με το Internet. Καθώς οι υπηρεσίες που παρέχονται

144



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

μέσω του Internet θα γίνονται πιο αξιόπιστες και ασφαλείς, θα αποτελόσουν τα 
θεμέλια για την αγορά του HE. Επίσης όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων 
που διεισδύουν στο χώρο του HE τόσο συσσωρεύεται η εμπειρία και η γνώση γύρω 
από τις καινοτομίες που αφορούν στο HE. Κατά συνέπεια μειώνεται ο κίνδυνος για 
τους νεο-εισερχόμενους στο χώρο, παράλληλα όμως αυξάνονται και οι πιέσεις από 
τον ανταγωνισμό.

Το νέο υπόδειγμα διεξαγωγής εμπορικών πράξεων διαμορφώνεται σύμφωνα με το 
Σχήμα 6.3.

The New Model

Each party needs trust relationships 
with only the infrastructure.

Σχήμα 6.3. To νέο υπόδειγμα διεξαγωγής εμπορίου [CAVA95]

6.3. ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στο νέο εμπορικό χάρτη του HE που διαμορφώνεται οι επτά βασικές 
διεπιχειρησιακές δραστηριότητες θα διεξάγονται με την υποστήριξη των νέων 
συστημάτων HE συμβάλλοντας στη δημιουργία πολλαπλών επιχειρηματικών 
μοντέλων. Για παράδειγμα οι νέες ηλεκτρονικές αγορές μπορεί να είναι πλήρως 
"ανοιχτές" δηλ. να απευθύνονται σε οποιοδήποτε αριθμό καταναλωτών και 
"πωλητών", ή να είναι "ημι-ανοιχτές" δηλ. να υπάρχει ένας αγοραστής και πολλοί 
"πωλητές" ή το αντίστροφο δηλ. ένας πωλητής και πολλοί αγοραστές (π.χ. 
ηλεκτρονικές δημοπρασίες). Ο τρόπος με τον όποιο οι επτά βασικές διεπιχειρησιακές 
δραστηριότητες διεξάγονται με την υποστήριξη των νέων συστημάτων HE 
περιγράφεται στη συνέχεια και απεικονίζεται στο Σχήμα 6.4.
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Σχήμα 6.4. Διεκπεραίωση των επτά βασικών διεπιγειρηματικών δραστΐ]ριοτήτων με την υποδομή
ίίλεκτρονικού Εμπορίου. [CAVA95]

1. Σκέψη

Όλες οι επιχειρήσεις συμμετέχουν σε μία δημιουργική διαδικασία. Οφείλουν συχνά 
να επανεξετάζουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους τους μετά από κατάλληλη 
έρευνα και συλλογή πλήθους πληροφοριών σχετικά με το εξωτερικό τους 
περιβάλλον. Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα διευκολύνουν και επιταχύνουν 
τη διαδικασία αυτή της ανίχνευσης.

2. Σγεδίαση

Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους χρησιμοποιώντας 
συνήθως τις καλύτερες γνωστές πρακτικές. Σήμερα στο Internet υπάρχουν χιλιάδες 
επιχειρήσεις συμβούλων επιχειρήσεων, εξειδικευμένες στο μάρκετινγκ, στην παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού κ.α.

3. Εύρεση / Διαφήμιση

Ολες οι επιχειρήσεις χρειάζονται έναν τρόπο εντοπισμού των πελατών τους και των 
προμηθευτών τους. Υπηρεσίες καταλόγων όπως το Yahoo και η Tradewave Galaxy 
παρέχουν μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ακόμη αυτού του είδους οι υπηρεσίες 
καταλόγων είναι και μία καλή λύση για διαφήμιση των επιχειρήσεων.

4. Αξιολόγηση

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αξιολογούν τους δυνητικούς εμπορικούς τους εταίρους. Η 
διαδικασία της αξιολόγησης είναι αρκετά επίπονη με συνέπεια όταν εντοπίσουν τους 
κατάλληλους συνεργάτες τους να διστάζουν να τους αλλάξουν για κάποιους άλλους
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(κόστη συναλλαγών - transaction cost theory) [KANG98], Συνήθως η αξιολόγηση 
αυτή χαρακτηρίζεται από δύο φάσεις . οικονομική και τεχνική αξιολόγηση. Η 
αξιολόγηση από οικονομική άποψη μιας επιχείρησης γίνεται online από αντίστοιχες 
εταιρείες όπως η D&B.

5, Παραγγελία

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται έναν αξιόπιστο μηχανισμό για τη διαχείριση των 
παραγγελιών. Από νομική άποψη η διαδικασία αυτή καθορίζεται και προστατεύεται 
από τον Ενιαίο Κώδικα Εμπορίου (Uniform Commerce Code). To EDI παρέχει μία 
λύση σε εφαρμογές HE επιχείρησης προς επιχείρηση, καθώς αποτελεί πλέον ένα 
ευρέως αποδεκτό σύστημα. Μόνο που για να εφαρμοσθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένα με αυτό όλα τα μέλη της συναλλαγής.

6, Διανομή

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται έναν τρόπο διανομής των προϊόντων ή υπηρεσιών της 
στους πελάτες της. Αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της επιχείρησης έχουν ψηφιακή 
μορφή τότε πολύ εύκολα και γρήγορα μπορούν να διανεμηθούν στον πελάτη με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Internet. Αν όμως έχουν φυσική υπόσταση τότε πρέπει 
για τη διανομή τους να χρησιμοποιηθούν παραδοσιακοί τρόποι. Αλλά και πάλι 
παρέχονται νέες υπηρεσίες στους πελάτες, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα 
εντοπισμού online του προϊόντος μέσω του site της Federal Express.

7, Πληρωμή

Η πληρωμή αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα της εμπορικής συναλλαγής. Το 
σημερινό τραπεζικό σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης 
της πληρωμής μέσω του συστήματος EFT (Electronic Fund Transfer) αλλά και μέσω 
του Internet χάρη σε συστήματα υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας (π.χ.Virtual 
Private Internet - VPI).

6.3.1. Πηγές επιχειρηματικής αξίας

Στον 21ο αιώνα η έννοια της "αξίας" πρέπει να επαναπροσδιορισθεί. Η αντίληψη ότι 
η αξία πηγάζει από το δίκτυο αρχίζει να εγκαταλείπεται και να αντικαθίσταται από 
την αντίληψη ότι η αξία πηγάζει από τον πελάτη και από τον τρόπο με τον όποιο 
αυτός χρησιμοποιεί το δίκτυο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να ξεχωρίζουν 
τους πιο αξιόλογους πελάτες τους και να τους εξυπηρετούν όσο το δυνατό καλύτερα 
διαμορφώνοντας διαφορετικές δομές κόστους για τα διάφορα είδη των πελατών 
τους. Η υιοθέτηση συστημάτων HE πρέπει να γίνεται με στόχο όχι τα άμεσα 
οικονομικά οφέλη που θα προκόψουν αλλά με στόχο την προσφορά προστιθέμενης 
αξίας στον πελάτη.

Τα κέρδη από τις άμεσες πωλήσεις είναι μία πηγή αξίας για το HE , αλλά υπάρχουν 
και πολλοί άλλοι παράγοντες επιχειρηματικής αξίας οι οποίοι προκύπτουν από την 
προσπάθεια για βελτίωση, μετασχηματισμό και επαναπροσδιορισμό της επιχείρησης. 
Σε μερικές περιπτώσεις η βελτίωση ενός τμήματος της επιχείρησης (π.χ. κανάλι 
διανομής) είναι δυνατόν να οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό της βασικής
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επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης ο μετασχηματισμός της επιχείρησης απαιτεί 
δημιουργικότητα, πολύ δουλειά και υψηλό βαθμό κινδύνου. Οι Bloch, Pigneur και 
Segev αναφέρουν δέκα παράγοντες επιχειρηματικής αξίας οι οποίοι προκύπτουν από 
τη βελτίωση (προώθηση προϊόντος, νέο κανάλι διανομής, άμεσα οικονομικά οφέλη, 
χρόνος εισαγωγής του προϊόντος στην αγοράς εξυπηρέτηση πελατών, "εικόνα” της 
επιχείρησης), το μετασχηματισμό {τεχνική γνώση και εκπαίδευση, σχέσεις με τους 
πελάτες) και τον επαναπροσδιορισμό (νέα χαρακτηριστικά προϊόντων, νέα 
επιχειρηματικά υποδείγματα) της επιχείρησης. [BPS-96]

ίπΐί Προώθηση προϊόντων

To HE μέσω της άμεσης, πλούσιας σε πληροφορία και αμφίδρομης επικοινωνίας με 
τους πελάτες μπορεί να βελτιώσει την προώθηση των προϊόντων. Μπορεί δηλαδή να 
αποτελέσει ένα επιπλέον κανάλι για το μάρκετινγκ παρέχοντας τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα πελατών οπουδήποτε, οποτεδήποτε αρκεί ο πελάτης 
να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (Η/Υ, modem, on-line σύνδεση).

Με το HE η επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες της στα διαφορετικά 
είδη πελατών και στις απαιτήσεις τους. Έτσι για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό 
σούπερ-μάρκετ μπορεί να έχει διαφορετικές ιστοσελίδες για παιδιά, εφήβους ή 
νοικοκυρές, ενώ οι διαφημίσεις που θα υπάρχουν στις σελίδες αυτές θα 
απευθύνονται στις απαιτήσεις του αντίστοιχου πελατειακού τμήματος. Αυτού του 
είδους το μάρκετινγκ συμβαδίζει με τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο όπως το micro- 
marketing ή το one-to-one marketing όπου στόχος είναι οι ανάγκες και οι επιθυμίες 
του συγκεκριμένου πελάτη.

Ένα ακόμη παράδειγμα αυτής της πρακτικής είναι ο οδηγός για την αγορά ενός 
εκτυπωτή από τη Hewlett-Packard (HP) όπου το σύστημα ζητάει από τον πελάτη να 
ορίσει τις προτιμήσεις του (π.χ. επίπεδο τιμής, έγχρωμος ή όχι, ποιότητα εκτύπωσης) 
και στη συνέχεια του παρουσιάζει τις επιλογές εκείνες από τον κατάλογο που 
ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες του απαιτήσεις.

(π.2) Νέο κανάλι διανομής

Οι στρατηγικές HE έχουν ιδιαίτερη αξία σε αγορές όπου η πληροφορία αποτελεί 
σημαντική πηγή προστιθέμενης αξίας για το προϊόν. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η 
εικονική εταιρεία διάθεσης κρασιών "Virtual Vineyards". Στον κλάδο των 
οινοπαραγωγών πληροφορίες σχετικά με το είδος, την ποιότητα, την παραγωγή του 
κρασιού, το είδος των φαγητών με τα οποία θα έπρεπε να συνοδεύεται και την 
ιστορία του έχουν σημαντική αξία για τους πελάτες και συνήθως είναι δύσκολο να 
έχει κανείς τέτοια πληροφόρηση μέσω των παραδοσιακών καναλιών διανομής.

Με τα νέα κανάλια διανομής που δημιουργεί το HE είναι δυνατή η πώληση όχι μόνο 
των ίδιων των προϊόντων (direct selling), αλλά και της πληροφορίας που σχετίζεται 
με αυτά (content selling). Μία εναλλακτική λύση είναι ο συνδυασμός δωρεάν 
παροχής πληροφορίας για τα προϊόντα και σχετικών διαφημίσεων οι οποίες 
αποτελούν την πηγή εσόδων. Τέλος τα έσοδα μπορεί να προέρχονται από χρέωση 
μικροποσών για κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή.
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(π3) Άμεσα οικονομικά οφέλη

Η δυνατότητα χρήσης υποδομής η οποία είναι κοινή και διαθέσιμη σε όλους (π.χ. το 
Internet) μειώνει σημαντικό το κόστος των συναλλαγών (transaction costs) σε σχέση 
με τη χρήση ιδιωτικών δικτύων. Επίσης με τη χρήση αυτοματοποιημένων 
συστημάτων τα κόστη προσωπικού, τηλεφωνικών επικοινωνιών, ταχυδρομικών 
αποστολών και εκτύπωσης μειώνονται κατακόρυφα παράλληλα με το χρόνο που 
απαιτείται πλέον για τη διαχείριση των συναλλαγών της επιχείρησης. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες) όπου τα 
κόστη εξυπηρέτησης των πελατών μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να ξεπερνούν το 
κόστος του παρεχόμενου προϊόντος.

(π4) Xpovoc εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά

Σε μερικούς κλάδους όπως στα ειδησεογραφικά πρακτορεία ή στις επιχειρήσεις 
οικονομικών συμβούλων, η δυνατότητα παροχής του προϊόντος στον πελάτη αμέσως 
μόλις αυτό "παραχθεί" είναι ιδιαίτερα σημαντική. Συγκεκριμένα στην αγορά των 
παραγώγων ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος μπορεί να έχει διάρκεια λίγες ώρες. Σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον η ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί με το HE γίνεται ένας 
κρίσιμος παράγοντας.

(π5) Εξυπηρέτηση πελατών

Η τάση για εστίαση στον πελάτη θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη που θα 
διαμορφώσει το νέο επιχειρηματικό υπόδειγμα. Οι σύγχρονες επιχειρηματικές 
διαδικασίες πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους πελάτες στόχους.

Η εξυπηρέτηση του πελάτη βελτιώνεται με την ενσωμάτωση "ευφυΐας" στα 
συστήματα HE. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το σύστημα online εξυπηρέτησης 
πελατών OCM (Online Communications Management) το οποίο περιγράφηκε στο 
δεύτερο κεφάλαιο.

Οι δύο τομείς ανάπτυξης σχετικά με την εξυπηρέτηση των πελατών μέσω τέτοιων 
συστημάτων είναι η δυνατότητα "αυτο-διάγνωσης" προϊόντων μέσω της online 
σύνδεσης με τον ειδικό που θα εντοπίσει τη λύση στο υπάρχον πρόβλημα, και η 
ύπαρξη ειδικών knowledge-based συστημάτων τα οποία βοηθούν τους πελάτες να 
βρουν τη λύση στο πρόβλημά τους.

(π6) Εικόνα της επιχείρησηc (image)

Αν και το image μιας επιχείρησης είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί ή να 
μετρηθεί, ωστόσο η δημιουργία του και η διατήρησή του είναι υψίστης σημασίας για 
αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν κοινά προϊόντα σε ένα σκληρά 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ένας τέτοιος κλάδος είναι αυτός των αναψυκτικών, όπου 
οι ανταγωνιστές (π.χ. Coca-Cola και Pepsi) δαπανούν τεράστια ποσά για το image 
τους στην προσπάθειά τους να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους. Άλλα 
τέτοια παραδείγματα είναι η εταιρεία Levis Strauss και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών 
(π.χ. MCI και AT&T ή στον ελλαδικό χώρο οι εταιρείες Telestet, Panafon, 
Cosmote). Όλες αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν την παρουσία τους στον
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παγκόσμιο ιστό ως έναν τρόπο για να ισχυροποιήσουν την επιχειρηματική τους 
ταυτότητα.

(π7~) Τεχνογνωσία και εκπαίδευση

Είναι επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν τεχνογνωσία για τα 
σύγχρονα συστήματα HE να προσαρμοστούν γρήγορα προκειμένου να μπορέσουν 
να πειραματιστούν με νέα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες. Η καμπύλη μάθησης 
σε αυτό το χώρο είναι πολύ απότομη καθώς ο χρόνος που απαιτείται για να 
κατανοήσει κανείς τη σύγχρονη τεχνολογία εφαρμογών HE είναι μικρός.

(π8~) Σχέσεις με τουε πελάτεc

To HE παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν πιο προσωπικές 
σχέσεις με τους πελάτες τους χάρη στη δυνατότητά τους να συγκεντρώνουν 
πληροφορίες για τη συμπεριφορά του καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. Για 
παράδειγμα μία αεροπορική εταιρεία μπορεί να καταγράφει πληροφορίες για τις 
προτιμήσεις κάθε πελάτη της (π.χ. πόσο συχνά ταξιδεύει, ποιες θέσεις προτιμάει, αν 
ζητάει γεύματα για χορτοφάγους, τι είδους προτιμήσεις έχει σχετικά με την εταιρεία 
ενοικίασης αυτοκινήτων κλπ.) και με αυτό τον τρόπο να χτίσει μία σχέση με τον 
πελάτη της η οποία θα τον κάνει να αισθάνεται πιο άνετα και ότι έχει την ιδιαίτερη 
προσοχή που ζητάει.

Ακόμη ιστορική ανάλυση των δεδομένων αυτών που συλλέγονται μπορεί να 
βοηθήσει την επιχείρηση να ανακαλύψει την ταυτότητα των πιο προσοδοφόρων 
πελατών της (συνήθως το 20% των πελατών αποτελεί το 80% των πηγών εσόδων), 
και να προσαρμόσει τις υπηρεσίες της και τα προϊόντα της στις προτιμήσεις αυτών 
των πελατών. Παράλληλα με αυτό τον τρόπο χτίζει την εμπιστοσύνη των πελατών 
της και ισχυροποιεί τα εμπόδια αλλαγής "προμηθευτή" από τον πελάτη (switching 
barrier).

Ένα άλλο παράδειγμα εφαρμογής παρόμοιας τακτικής αποτελεί το ηλεκτρονικό 
βιβλιοπωλείο Amazon το οποίο παρέχει στον πελάτη του τη δυνατότητα να 
προγραμματίσει ειδικούς agents έτσι ώστε να του στείλουν μόνο τις πληροφορίες 
που τον ενδιαφέρουν (π.χ. πληροφορίες για βιβλία σχετικά με την τεχνολογία και τη 
στρατηγική).

(π9) Προϊόντα με νέα χαρακτηριστικά

Η καινοτομική φύση του HE βοηθάει στη δημιουργία νέων προϊόντων ή νέων 
τρόπων παραγωγής / διαφήμισης / διανομής των υπαρχόντων προϊόντων. Στο μέλλον 
οι σύνδεσμοι του HE μεταξύ πελατών και προμηθευτών θα φτάσουν σε τέτοιο 
επίπεδο ώστε να μπορεί ο πελάτης οποιαδήποτε στιγμή , οπουδήποτε και αν 
βρίσκεται να "καθορίσει" τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος που 
επιθυμεί. Ένα τέτοιο παράδειγμα κατασκευής ενός προϊόντος που προσαρμόζεται 
στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου πελάτη θα μπορούσε να είναι η δυνατότητα 
σχεδίασης τμήματος ενός Swatch ρολογιού από τον πελάτη με την παροχή 
κατάλληλων προγραμμάτων τα οποία θα συνδέουν τις επιλογές του πελάτη με το 
ρομπότ που κατασκευάζει τα ρολόγια αυτά. Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης μπορεί να
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αποκτήσει ένα μοναδικό στο είδος του προϊόν, γεγονός που αποτελεί ισχυρό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

(πΙΟ) Νέα επιχειρηματικά υποδείγματα

Από τους νέους τρόπους πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών που δημιουργούνται με 
το HE διαμορφώνονται νέα επιχειρηματικά υποδείγματα. Ένα σημαντικό παράδειγμα 
αποτελεί η δημιουργία μιας καινούργιας μορφής "ενδιάμεσων", των information 
brokers, οι οποίοι αποτελούν το αντίστοιχο των παραδοσιακών σούπερ-μαρκετς, 
καθώς θα είναι αυτοί που θα μεσολαβούν μεταξύ των επιχειρήσεων παροχής 
προϊόντων και υπηρεσιών στον σημερινό αχανή χάρτη του παγκοσμίου ιστού και 
στον τελικό πελάτη. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι εταιρείες παροχής 
καταλόγων από διάφορους κλάδους ή search engines όπως το Yahoo και ο Lycos.

6.3.2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ανίχνευση περιβάλλοντος. Επιχειρηματική 
στρατηγική και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Στη συνέχεια θα γίνει μία αντιστοίχηση των παραπάνω παραγόντων επιχειρησιακής 
αξίας στο υπόδειγμα ανάλυσης του άμεσου (task) περιβάλλοντος του Porter, το 
οποίο απεικονίζεται στο Σχήμα 6.5. :

Ν ew entrants
Earners of arotry
■ economies of scale
■ coital requirements
• access to distribution charnels 
- product differentiation
■ switching costs
• cost disadvantages (e.g. e^arience)

Suppliers

Industry competitors

IjoiflUftraiiptf:
■ cost kadership
■ aUTBrcmtiatinri

■ focus

■k ,
iis iriiaiiieli.iiicji

Buyers

fifiniBinieliaiiiiii

Tumirianeiiaiief

Substitutes

Σχήμα 6.5. : Υπόδειγμα ανάλυσης άμεσου περιβάλλοντος του Porter [BPS-96] FIG 3

Στο παραπάνω υπόδειγμα διακρίνουμε τρεις άξονες :
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♦ Τον άξονα / επίπεδο των γενικών στρατηγικών (ηγεσία κόστους, διαφοροποίηση 
προϊόντος, εστίαση σε τμήματα της αγοράς) που πρέπει να εφαρμόσει μία 
επιχείρηση για να παραμείνει ανταγωνιστική.

♦ Τον κατακόρυφο άξονα των νεο-εισερχόμενών επιχειρήσεων στον κλάδο αλλά 
και των υποκατάστατων προϊόντων.

♦ Τον οριζόντιο άξονα στα δύο άκρα του οποίου απεικονίζονται οι πιέσεις από 
πελάτες και προμηθευτές.

α.) AEovac / επίπεδο γενικών στρατηγικών

Οπως αναφέρθηκε οι τρεις βασικές στρατηγικές που αποτελούν και πηγή 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η ηγεσία κόστους, η διαφοροποίηση 
προϊόντος, και η εστίαση σε τμήματα αγοράς. Τα συστήματα HE μπορούν να 
στηρίξουν τις τρεις αυτές στρατηγικές επειδή :

♦ προσφέρουν πλεονέκτημα κόστους μέσω της πιο οικονομικής προώθησης 
προϊόντων (πΐ), φθηνότερων καναλιών διανομής (π2), και άμεσων οικονομικών 
οφελών (π3). To Internet παρέχει την ευκαιρία σε μικρότερες επιχειρήσεις να 
δρουν όπως οι πολύ μεγαλύτερες χρησιμοποιώντας υποδομή χαμηλού κόστους 
για την προώθηση των προϊόντων τους σε μία παγκόσμια κλίμακα.

♦ βοηθούν μία επιχείρηση να διαφοροποιηθεί όχι μόνο μέσω της τιμής των 
προϊόντων αλλά και με την παροχή νέων καινστόμων προϊόντων (π9), μικρού 
χρόνου εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά (π4), και εξυπηρέτησης των πελατών 
(π5).

♦ επιτρέπουν την υλοποίηση στρατηγικών εστίασης μέσω των πιο διαπροσωπικών 
σχέσεων που αναπτύσσουν με τους πελότες (π8). To HE δημιουργεί επιπλέον τη 
δυνατότητα εφαρμογής στρατηγικών εστίασης σε πολλά τμήματα της αγοράς 
ταυτόχρονα χάρη στη σύγχρονη πληροφοριακή τεχνολογία.

β.) Κατακόρυφοο άΕοναε νεο-εισερτόμενων και υποκατάστατων

Η χρήση συστημάτων HE :

♦ επιτρέπει την ευκολότερη είσοδο σε αγορές στις οποίες με τον παραδοσιακό 
τρόπο θα ήταν πολύ δύσκολο να αποκτήσει κανείς πρόσβαση. Αυτό 
επιτυγχάνεται λόγω της οικονομικότερης προώθησης προϊόντων (πΐ), των νέων 
καναλιών διανομής (π2), και των μειωμένων απαιτήσεων σε κεφάλαιο (π3).

♦ δημιουργεί εμπόδια εισόδου σε μερικές αγορές λόγω της διαφοροποίησης 
προϊόντων (π4,π5,π9) και της εμπειρίας που αποκτάται (π7).

♦ διευκολύνει την εισαγωγή υποκατάστατων σε μία αγορά λόγω των νέων 
καινστόμων προϊόντων (π6).
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ύ.) OpiCovnoc άξοναε πελατών και προαηθευτών 

Η υιοθέτηση συστημάτων HE :

♦ διευκολύνει την συμπίεση των ενδιαμέσων στο δίκτυο διανομής λόγω της έφεσης 
επαφής με τον πελάτη (π2) και της χρήσης κοινής υποδομής (π.χ. Internet)

♦ ανοίγει νέους ορίζοντες για νέα είδη "ενδιαμέσων" (π.χ. information brokers) και 
νέα επιχειρηματικά υποδείγματα (πΙΟ).

♦ επιτρέπει στους νέους δυνητικούς προμηθευτές να προσαρμοστούν γρήγορα στις 
νέες συνθήκες καθώς η καμπύλη μέχθησης για το HE είναι αρκετά απέηομη και 
μικρή (π7).

Εδώ αξίζει να αναφερθεί μία απειλή που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι 
προμηθευτές αναφορικά με την ύπαρξη "ενδιάμεσων". Έχει ήδη αναφερθεί το πόσο 
σημαντική είναι η πληροφορία για τους καταναλωτές τις προτιμήσεις και τις 
συνήθειές τους. Αν αυτή η πληροφορία παραμένει στους "ενδιάμεσους" οι οποίοι 
μεσολαβούν μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών τότε οι προμηθευτές 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν την επαφή με τους πελάτες τους και την 
αγορά στην οποία στοχεύουν. Στο Παράρτημα IX αναφέρονται κάποια παραδείγματα 
επχειρηματικών υποδειγμάτων HE μέσω Inemet.

6.4. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ TOY HE

Το τρέχον περιβάλλον του HE χαρακτηρίζεται από "ψηφιακή αναρχία", όπου
οποιοσδήποτε δημιουργεί ό,τι θέλει και οι Η/Υ μεταμορφώνονται σε "επικοινωνιακά
παράθυρα" πρόσβασης στις εμπορικές ψηφιακές αρτηρίες του κυβερνοχώρου.
[ΓΚΑΝ98] Η επιτυχία μιας επιχείρησης στο χώρο αυτό εξαρτάται από τέσσερις
παράγοντες :
♦ Τεχνολογία (υποδείγματα κοινής αρχιτεκτονικής, σύγχρονα συστήματα 

ασφαλείας που εξασφαλίζουν και προστατεύουν την εμπιστοσύνη του πελάτη, 
διαλειτουργικότητα στον σύγχρονο περιβάλλον των διαφορετικών τεχνολογιών ).

♦ Ετοιμότητα και ευελιξία (ιδιαίτερες ικανότητες, νομική και ρυθμιστική 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς).

♦ Προσαρμογή της οργανωσιακής κουλτούρας στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
♦ Εμπιστοσύνη σε τρίτους φορείς (π.χ. οργανισμούς πιστοποίησης)

Ακόμη μία επιχείρηση HE για να είναι πετυχημένη οφείλει:
♦ να στοχεύει στους κατάλληλους πελάτες μετά από σωστή διεξοδική ανίχνευση 

και ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος (δηλ. ποιοι είναι οι 
κύριοι πελάτες της, ποια τα ενδιαφέροντά τους, κλπ.)

♦ να επαναπροσδιορίσει τις επιχειρηματικές εκείνες διαδικασίες που έχουν άμεση 
επίδραση στους πελάτες της

♦ να διευκολύνει τους πελάτες με την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών
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♦ να παρέχει βοήθεια στους πελάτες της ώστε να εκτελέσουν καλύτερα τις δουλειές 
τους.

Οι στρατηγικές που θα αναπτυχθούν από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ευελιξία 
και συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Ορισμένα 
από τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη σύνθεση της στρατηγικής τους για το 
Διαδίκτυο είναι [ΓΚΑΝ98]:
♦ Να έχουν παρουσία στο Διαδίκτυο με προσεκτικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας 

τους.
♦ Να διαθέτουν ικανό προσωπικό που θα έχει την ευθύνη άμεσης, ταχύτατης και 

συνεχούς ανανέωσης του πληροφοριακού υλικού της ιστοσελίδας και της 
ενημέρωσης των πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

♦ Να συμπεριλαμβάνουν τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και τη διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε διαφήμιση και λογότυπο της επιχείρησης.

♦ Να συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος που 
ενδιαφέρουν τους καταναλωτές.

♦ Να είναι ενημερωμένες για τους τρόπους διανομής των προϊόντων στην 
παγκόσμια αγορά.

♦ Να έχουν πρόσβαση και να ενημερώνονται συχνά για τις νομικές και οικονομικές 
ιδιαιτερότητες των διαφόρων χωρών καθώς επίσης και για την εξέλιξη της 
τεχνολογίας.

♦ Να έχουν αναλυτικό σχέδιο για τα έξοδα σύστασης και διατήρησης της ψηφιακής 
τους παρουσίας στο Διαδίκτυο.

♦ Να έχουν εκτιμήσει το χρόνο που απαιτείται για να κάνουν απόσβεση των 
σχετικών εξόδων τους.

♦ Να έχουν καθορίσει τις μεθόδους πώλησης και πληρωμής των προϊόντων ή 
υπηρεσιών τους οι οποίες γίνονται μέσω του Διαδικτύου.

Βέβαια υπάρχουν πολλά εμπόδια τα οποία πρέπει μία επιχείρηση να υπερπηδήσει για 
να παραμείνει ανταγωνιστική στο συνεχώς μεταβαλλόμενο χώρο του HE. Ένα από 
αυτά είναι το ότι οι πρωτοπόροι (early movers) στο HE (οι οποίοι θα είναι αρχικά οι 
επιχειρήσεις εκείνες που έχουν έντονη την ανάγκη για συνεχή επικοινωνία, 
συντονισμό και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις αλλά και με τους πελάτες τους) 
δεν μπορούν να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα καθώς γρήγορα τους μιμούνται και άλλοι ανταγωνιστές τους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Federal Express 
(http://www.fedex.com/) η οποία εισήλθε δυναμικά στο χώρο του παγκοσμίου ιστού 
το Νοέμβριο του 1994, παρέχοντας στους πελάτες της πρώτη από όλους τη 
δυνατότητα να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν τη διαδρομή που ακολουθεί 
το "πακέτο" τους μέχρι να φτάσει στον προορισμό του (packages tracking). Η UPS 
(United Parcel Service) ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της επιτάχυνε τις προσπάθειές 
της προκειμένου να παρέχει την ίδια υπηρεσία στους πελάτες της, πράγμα το οποίο 
πέτυχε 6 μήνες αργότερα. Ο τρίτος μεγάλος ανταγωνιστής των εταιρειών αυτών η 
DHL εισήγαγε και αυτή παρόμοια υπηρεσία στο site της στη μέση του 1996.

Αν και το στρατηγικό μειονέκτημα για τους "followers" είναι προφανές, ωστόσο η 
αξία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του ηγέτη έχει σύντομη ημερομηνία 
λήξης. Η μόνη πηγή διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος λοιπόν είναι η
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ύπαρξη της κατάλληλης τεχνικής και οργανωσιακής υποδομής η οποία θα επιτρέψει 
τη συνεχή καινοτομία παρέχοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να βρίσκεται στο 
προβάδισμα των εξελίξεων και του ανταγωνισμού.

Φυσικά η τεχνολογία από μόνη της δεν λύνει προβλήματα ούτε δημιουργεί 
πλεονεκτήματα, παρά μόνο αν ενσωματωθεί σε έναν οργανισμό με τέτοιον τρόπο 
ώστε να υποστηρίζει την εφαρμογή μιας επιχειρηματικής στρατηγικής η οποία έχει 
ορισθεί με σαφήνεια, έχοντας την πλήρη υποστήριξη και δέσμευση της διοίκησης.

Στη συνέχεια στο Σχήμα 6.6. παρουσιάζεται ένα γενικευμένο υπόδειγμα μιας 
επιχείρησης όπου φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους οι 
διαφορετικοί παράγοντες έτσι ώστε να δημιουργούν ένα "στρατηγικό ταίριασμα" 
(strategic fit). Σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς μόνο οι επιχειρήσεις που γνωρίζουν 
πως μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το "στρατηγικό ταίριασμα" και να το 
διατηρήσουν κατά τη διάρκεια όλων των αλλαγών που συμβαίνουν στο εξωτερικό 
περιβάλλον, θα μπορέσουν να είναι επιτυχημένες μακροπρόθεσμα.

Environment

1 Γ

STRATEGY

ORGANIZATION / \
•structure

TECHNOLOGY• process
•people

Σχήμα 6.6. Α π).ο ποιημένο υπόδειγμα μιας επιχείρησης [BPS-96J Fig 6

Οι σύνδεσμοι της ισορροπίας σε μια επιχείρηση που σχετίζονται με το HE 
βρίσκονται μεταξύ:
♦ της στρατηγικής και της τεχνολογίας
♦ της τεχνολογίας και των οργανωσιακών διαδικασιών
♦ της τεχνολογίας και των ανθρώπων.

Έχει ήδη αναφερθεί πόσο σημαντικός είναι ο δεσμός που πρέπει να υπάρχει μεταξύ 
τεχνολογίας και στρατηγικής προκειμένου να μπορέσει μία επιχείρηση να 
διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της.

Σχετικά με την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών 
διαδικασιών δίδονται τρία παραδείγματα επαναπροσδιορισμού των επιχειρηματικών 
διαδικασιών :
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♦ όταν ένα Web σύστημα χρησιμοποιείται για την διάχυση πληροφορίας σχετικά με 
την επιχείρηση, πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση για κάθε πληροφορία η οποία 
δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο. Άρα η διαδικασία που διαχειρίζεται τις 
επιχειρηματικές επικοινωνίες πρέπει να είναι λεπτομερώς καθορισμένη.

♦ οι διαδικασίες logistics πρέπει να είναι ενοποιημένες με το online σύστημα λήψης 
παραγγελιών.

♦ στις online επαφές των πελατών με την επιχείρηση ο πελάτης έχει διαφορετικές 
προσδοκίες από την επιχείρηση. Απαιτεί άμεση αντίδραση (π.χ. να λάβει 
απάντηση στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε στην επιχείρηση 
μέσα σε λίγες ώρες). Αν η επιχείρηση δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες αυτές 
του πελάτη τότε τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση online 
επικοινωνίας εξαφανίζονται.

Όταν υπάρχει ολοκλήρωση της πληροφοριακής τεχνολογίας και των διαδικασιών της 
επιχείρησης, τότε είναι δυνατόν να προκόψουν νέα επιχειρηματικά υποδείγματα (π.χ. 
εικονικές επιχειρήσεις).

Τέλος οι νέες τεχνολογίες HE πρέπει να γίνουν γρήγορα κατανοητές και γνωστές 
στους ανθρώπους οι οποίοι σχετίζονται με αυτές ώστε να μην υπάρξει μεγάλη 
αντίσταση από αυτούς στην αλλαγή που η τεχνολογία αυτή θα επιφέρει.

Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα έχει υπόψη της η διοίκηση κατά την προσπάθεια 
σχεδίασης, διαμόρφωσης και υλοποίησης της στρατηγικής υιοθέτησης HE. Η 
στρατηγική αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη γνώση της επίδρασης που έχει το 
HE στη δομή του κλάδου, του δυναμικού για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων, και των ευκαιριών για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το ταίριασμα των 
παραγόντων επιχειρηματικής αξίας με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, τα προϊόντα της, 
τις διαδικασίες της και τους πελάτες της θα βοηθήσει την επιχείρηση να επιλέξει το 
κατάλληλα σύστημα HE με βάση την αντίστοιχη στρατηγική που θα διαμορφώσει.

Το ερώτημα που τίθεται σε όλες τις επιχειρήσεις στο τέλος του 20ου αιώνα είναι : 
'Έχουν την πολυτέλεια να εξακολουθούν να αγνοούν το Διαδίκτυο ως εμπορική 
επικοινωνιακή αρτηρία του 21ου αιώνα και να επαναπαύονται στο ασφαλές και 
γνωστό πλαίσιο των παραδοσιακών μορφών εμπορικών δραστηριοτήτων;". Ο 21ος 
αιώνας θα αποτελεσει το κατώφλι συνύπαρξης και αρμονικής συμβίωσης δύο 
οικονομιών, της οικονομίας της αγοράς (market economy) και της οικονομίας της 
ψηφιακής αγοράς (digital market economy) [ΓΚΑΝ98], Ο κυβερνοχώρος δεν θα 
αποτελέσει μόνο το χώρο ανάπτυξης της οικονομίας της ψηφιακής αγοράς αλλά και 
το χώρο ανάπτυξης της κοινωνίας των πληροφοριών και θα σηματοδοτήσει την αρχή 
μιας νέας εποχής στην οποία η πληροφορία θα αποτελεί πλέον οικονομικό προϊόν. 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί τμήμα του παγκόσμιου κοινωνικού και 
οικονομικού γίγνεσθαι και θα επηρεάζει το νέο πλαίσιο της κοινωνίας της 
οικονομίας και των πληροφοριών του 21ου αιώνα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι 
πανάκεια ούτε απειλή. Είναι η φυσική εξέλιξη των υπαρχόντων επιχειρηματικών 
πρακτικών και τεχνολογικών τάσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

CEFIC / EDI (Conseil europeen des federations de Γ Industrie chimique - 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ομοσπονδιών Χημικής Βιομηχανίας)

To CEFIC εκπροσωπεί τις 15 εθνικές χημικές βιομηχανίες της Δυτικής Ευρώπης. 
Περιλαμβάνει ως μέλη τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες χημικές εταιρείες οι 
οποίες εδρεύουν στην Ευρώπη. To CEFIC διαθέτει μία δομή σε δύο επίπεδα : αφενός 
το CEFIC / FORUM, που αποτελεί υποδομή για όλα τα μέλη του CEFIC που 
ενδιαφέρονται για την EDI, και αφετέρου μία λειτουργική δομή με συντονιστική ομάδα 
και τρεις ομάδες εργασίας. Μία ομάδα μηνυμάτων εξετάζει την ανάπτυξη μηνυμάτων 
για τη χημική βιομηχανία στο πλαίσιο της EDEFACT των Ηνωμένων Εθνών, προς το 
παρόν στους τομείς του εμπορίου, των μεταφορών και των διοικητικών απαιτήσεων. 
Μια ομάδα τεχνικής υποδομής μελετά την ολοκλήρωση του EDIFACT και του Χ.400 
καθώς και των λειτουργικών απαιτήσεων του λογισμικού μετάφρασης του EDI. Τρίτον 
μια ομάδα επιχειρήσεων μελετά τις επιχειρηματικές δυνατότητες καινοτομίας του EDI. 
Τέλος μια επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις εθνικές εξελίξεις.
To CEFIC έχει ένα μόνιμο γραφείο πληροφοριών EDI και συντονίζει την 
εκπροσώπηση σε όλες τις ομάδες του Συμβουλίου EDIFACT. To CEFIC επίσης έχει 
σχέσεις με το CEDX, το αμερικανικό αντίστοιχο του CEFIC / EDI και με άλλους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως ο ODETTE και η EDIFICE.

COST 30ij: EDI trial projects in the transport sector

To COST 306 αποτελεί πρωτοβουλία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
των χωρών ΕΖΕΣ για την προώθηση των δοκιμών EDI στον τομέα των μεταφορών.

ΕΑΝ (International article numbering Association - Διεθνής ‘Ένωση Αρίθμησης 
Αντικειμένων)

Η διεθνής ένωση κωδικοποίησης προϊόντων, καλύτερα ίσως γνωστή από το σύστημα 
κωδικοποίησης προϊόντων με “γραμμωτό κώδικα”, ανέλαβε κατόπιν εντολής των 
εταιρειών μελών της την ανάπτυξη ενός προτύπου συστήματος επικοινωνίας το οποίο 
περιλαμβάνει δυνατότητες τηλεπικοινωνιών για εμπορικά μηνύματα.
Η ένωση συμμετέχει στην ομάδα εργασίας 4 της Οικονομικής Επιτροπής για την 
Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UN ECE / WP4) και η ΕΑΝ-COM αποτελεί ενεργό 
μέλος του συμβουλίου EDIFACT και των ομάδων ανάπτυξης μηνυμάτων οι οποίες 
ασχολούνται με το εμπόριο, τις μεταφορές και τα οικονομικά.

EDIFICE : Eyropean Electronic Industry EDI Association - Ευρωπαϊκή Ένωση 
EDI για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών

Η ομάδα EDIFICE δημιουργήθηκε το 1986, με συμμετοχή από βιομηχανίες 
ηλεκτρονικών από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τις
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Κάτω Χώρες, την Ελβετία και την Ιταλία. Ορισμένες από τις συμμετέχουσες εταιρείες 
είναι θυγατρικές μεγάλων εταιρειών ηλεκτρονικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ομάδα 
παρέχει ένα φόρουμ συζητήσεων και συμφωνιών σχετικά με πρακτικές EDI στο χώρο 
των βιομηχανιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών δομικών συστατικών.

EDIS :Ένωση EDI για τις μεταφορές και τους λιμένες

Η ομάδα ιδρύθηκε το 1987 με συμμετοχή από διάφορα εθνικά και λιμενικά έργα EDI, 
ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο (Dish - Data Interchange Shopping). To Dedist 
(Σουηδία), το Intis (λιμένας του Ρότερνταμ) και το Segha (λιμένας της Αμβέρσας).

ODETTE (Organisation for Data Exchange by Tele-Transmission in Europe - 
Οργάνωση για την Ανταλλαγή Δεδομένων Μέσω Τηλεμετάδοσης στην Ευρώπη)

Ο ODETTE ιδρύθηκε στις αρχές του 1984 και αποτελείται από εθνικούς εκπροσώπους, 
οι οποίοι εκπροσωπούν και τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές μιας 
συγκεκριμένης χώρας. Οι χώρες που συμμετέχουν προς το παρόν είναι : Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γαλλία, Βέλγιο, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία και Κάτω 
Χώρες. Οι δραστηριότητες του ODETTE διεξάγονται από καθιερωμένες ομάδες 
εργασίας και επεκτείνονται πέρα από το EDI σε πρότυπα σήμανσης ραβδοκωδίκων, 
τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια και την ανταλλαγή τεχνολογικών δεδομένων.

REVET : RE - insurance network (Δίκτυο ασφάλισης και αντασφάλισης)

To RINET ιδρύθηκε το 1987 στις Βρυξέλλες από οκτώ ασφαλιστικές εταιρείες για να 
παρέχει υπηρεσίες EDI και δικτύου σε ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη. Οι 
υπηρεσίες αυτές θα επεκταθούν στο μέλλον για να καλύψουν ασφαλιστικές εταιρείες 
σε όλο τον κόσμο.

TEDIS - Ομάδα Μεταφορών

Η ομάδα μεταφορών TEDIS ιδρύθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος TEDIS, για το 
συντονισμό των διαφόρων υπηρεσιών EDI που σχετίζονται με τις μεταφορές στα κράτη 
μέλη και στις χώρες ΕΖΕΣ, οι οποίες καλύπτουν τις σιδηροδρομικές, τις οδικές, τις 
εναέριες και τις θαλάσσιες μεταφορές. Αποτελεί επέκταση ή συνέχιση της 
πρωτοβουλίας COST 306 σε ευρύτερη βάση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ UN/EDIFACT
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ME TO EDI

■ http://www.va.gov/publ/standard/edifaq/index.html

■ ftp://admissions.carleton.ca/pub/

■ ftp://ds.internic.net/pub/ecat.librarv/

■ ftp://ds.intemic.net/ietf/edi/

■ ftp://ftp.sterling.com/edi

■ ftp://ftp/ediwica/EDIWI/Agora/

■ ftp://prospero.isi.edu/pub/papers/securitv/

■ ftp://turiel.cs.mu.02.au/pub/edi

■ http://snad.ncsl.nist.gov/dartg/edi/fededi.html

■ http://waltz.ncsl.nist.gov/ECIF/ecif.html

■ http://www.disa.org/

■ http://www.acq.osd.mil/ec/

■ http://www.ietf.cnri.reston.va.us/

■ http://www.premenos.com/standards/EDIStandards.html

■ http://www.ibmpwg.co.uk/~iws/index.html

■ http://www.wwa.com/unidex/edi/

■ http://ganges.cs.tcd.ie/4ba2intro.html

■ http://www.weutworth.com/e-com.com/buversguide
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ WEB SHOPPING SITES ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ANA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

s/w H/W Online Malls Clothing/Apparel
download.com surtdusdirect.com qvc.com landsend.com
shaieware.com bmgmusicservice.com imall.com libcaacom
hotfiles.com netbuyer.com coolsavings.com (fashionmall.com)
jumbo.com cdw.com wal-mart.com
tucows.com insight.com viamall.com
cdrom.com cybout.com cybersuperstores.com
atonce.com (dell.com) shoplet.com
buydirect.com (cicso.com) choicemall.com
galttech.com (gw2k.com) (micrsoft.com)
oracle.com (compusa.com) (netmarket.com)

hp.com intershop.com
e-christmas.com

Flowers/Gifts Music/Entertainment Other Spec. Retail Direct Mail/MKT
bluemountainarts.
com

columbiahouse.com ge.com/plastics/index.ht
m

cataloglink.com

virtualflorist.com cdnow.com autoweb.com freeshop.com
(virtualflowers.
com)

musicblvd.com autobytel.com clubmail.com

(greetstcom) zone.com virtualvin.com
branch.com/flowers (ticket master.com) netgrocer.com
forthnet.gr/drivilas/ domi.gr/music (golfweb.com)
florist. gr/floristHome/i 
ndex.html

(gardenescape.com)

wholefoods.com/wf.html
ottika.gr
atlasnet.gr/framesets/kotz
egien.htm

Auction Financial Services Travel/Tourism Classifieds
onsale.com (qfh.com) (travelocity.com) (classifieds2000.

com)
ebay.com (bdc.com) (yahoo.com)
surplusauction.com (galt.com)
zauction.com (quotc.com)
firstauction.com (cnnfln.com)

(wsj.com)
(etrade.com)
(secapl.com)
(insweb.com)
barclays.com
esi.co.uk

Magazines Supersite Miscellaneous Shipping
(www.enews.com) (AOL Marketplace) fteeride.com (fedex.com)
www.the-times.co.uk hellas-on-busincss.gr/direct/ (register.com)

all-yours.net
kspace.com (where 
artists sell their work)
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... συνέχεια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

International Contact Business Support Bookshops on Line
CommerceInc.com 
(Internet’s largest 
Interactive B-2-B 
Directory : 11 million 
US companies)

citius@mail.citius.fr
(e-mail)

amazon.com

unicc.org/untpdc booksonline.com
buch.de
bookshop.com
penguin.com
mcp.com
blackwells.co.uk
elsevier.nl
forthnet.gr/hellas/categori
es/Publishing&Media.ht
ml
livanis.gr
aut-sakkoulas.gr
oceanida.inemet.gr
bookstore.gr
oceanida.inemet.gr
kastaniotis.com
hol.gr/sea&yachting/book
s/order.hlm
bamesandnoble.com
otenet.gr/diav;os/index.ht
m#

Οι παρενθέσεις δηλώνουν ότι τα αντίστοιχα sites δεν είναι αμιγώς “shopping?’ sites. 

Με σκούρο μπλε χρώμα σημειώνονται διάφορα ελληνικά sites.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
BOOKMARKS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

EDIWORLD Home Page http://www.ecomworld.com/

Electronic Commerce in 
Europe

http://wwwercim.ora/publication/Ercim News/enwjO/till. html

CIO - The Magazine for 
Information Executives

http://www.cio.com/CIO/

Internet.corn’s Electronic 
Commerce Guide

httD: //e-com. i nternet. com/

Electronic Commerce 
News, Resources and 
Business Strategy - 

allECommerce

http://www.allEC.com/

JCMC, Vol 1, No. 3: 
ELECTRONIC 

COMMERCE, Table of 
Contents

http://icmc. msec. huii.ac.l/voll/issue3/vol lno3.html

Netacademy on EM 
Journal Homepage

http://www.electronicmarkets.com/

L’Observateur de Γ OCDE http://www.oecd.ora/publications/observer/208/obs208e.html

EDI FORUM http://www.ediaroup.com/iournal/forum.html

JIBC - Journal of Internet 
Banking and Commerce

http ://www. arravdev. com/commerce/JIBC/

IBM Systems Journal - 
Vol.37, No 1: Internet 

Computing

http://www-i.almaden.ibm.com/ioumal/si37-l.html

Beyond the magazine http://www.inc.com/issue/

Electronic Commerce 
World

http ://www. ecomworld. com/

Electronic Markets http://www.electronicmarkets.ora/electronicmarkets/electronicm

arkets.nsf/Daaes/index.html

MIS Quarterly httD://www.misa.ora/archivist/home, html

The Information Society httD://www. slis.indiana.edu/TIS/

Harvard Business Review http://www. hbsp. harvard, edu/frames/ aroups/hbr/index. html

E Business Magazine httD://www.hD.com/Ebusiness/mainl .html

Internet World httD://www. iw.com/print/current/index.html
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Online Magazine httD://www.onlineinc.com/onlinemae/

Web Master httD://webbusiness. cio.com/

Business Communications 
Review

http://www.bcr.com/bcrTnati/

Business Week http://www.businessweek.com/

Datamation http://www.datamation.com/

Sun World Online httD://www. sunworld.com/sunworldonline/

SHOPPING SITES

Electronic Commerce 
Guide Hands-On Reviews

http://e-com.internet.com/solutions/storefront/index.html

MarketNet OnLine 
Services

httD://mkn.co.uk:80/#sifts

iCat Corporation Europe http://www.icat.co.uk

Yahoo! Stores http: //store, vahoo. co m/stores/

Catalog Site httD: //www. cataloesite. com

Free Ride http: //www. freeride. com

Internet Shopping Network http://www.intemet.net

Netscape General Store httD://home.netscaDe.com/bookmark/40/estore.html

The Sharper image Catalog http://www.sharDerimaee.com

Surplus Direct httD://www. surplusdirect.com

ell-biblio.gr httD://www.ell-biblio. er

NetMarket httD: //www. netmarket.com/cte/cei- 

b i n/N etMarket/netMarketMai n/

CDnow http: //www. cdnow. com/

Branch Mall - The 
WWW’s first Mall!

httD://www.branchmall.com
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ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Virtual Enterprises - Links http://unil.ch/ibitschn/ve-links.htm

The virtual - 
organization.net Links

http://www.virtual-oraanization.net/links/index.stm

STATISTICS

GVU’s www User Surveys http://www.avu.aatech.edu/user survevs/survev-1997-10/

Human Behavior and the 
Web Research Centre

http://www.cio.com/forums/behavior/survev3.html

ISPO Statistics httD://www. isDo.cec.be/ecommerce/ststi.html

NEC Co. Statistics http://www.ft.com

Globap Internet Project http ://www. aip. or a/ aib2b. htm

White Paper by IMRG 
(Interactive Media in Retail 

Group)

http://l 95.40.125.18/ecwp/index.html

Reading Between the Lines http://www.cio.com/archive/webbusiness/040198 monev conte 

nt.html

WEB - INERNET

Yale Style Manual - Table 
of Contents

http://info.med.vale.edu/caim/manual/contents.html

Intemet-akademie.de http://www.akademie.de/enalish.html

Internet & WWW 
: Strategy & Design: @ 

BERINNT (tm)

http://www.brint.eom/web.htm#strateav

The Business of the 
internet

http ://www. rtd. com: 80/people/rawn/business. htm 1

Phillip & Alex’s Guide to 
Web Publishing

http://Dhoto.net/wtr/thebook/

GREEK INTERNET SERVICE PROVIDERS

Forthnet www.forthnet.er

OTEnet www.otenet.ar

Hellas on Line www.hol.ar
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Compulink www.compulink.ar

Hellas Net www.netor.ar

Spark Net www.spark.net.ar

Groovy Net www.eroovv.ar

Acropolis www.acroDolis.ar

Techlink www.technlink.ar

EEXI www.eexi.er

AIAS Net www.aias.net

Internet Hellas www.intemet.er

Alpha Net www.alphanet.ar

Netfiles www.netfiles.ar

Hyper Net www.hvper.ar

Δίαυλος www.diavlos.er

Κάπα-τελ www.kapatel.ar

Αριάδνη www. ariadne-t. ar

Hiway Network www.hiwav.er

Δομή Πληροφορική www.domi.er

Atlas Net www.atlasnet.ar

Τεχνικό Επιμελητήριο www.tee.ar

REFERENCE SITES

Electronic Commerce 
Resource Guide

http://www.harbinaer.com/resource/

AeBN - Australian 
Electronic Business 

Network

httD://www.aebn.ora.au/links.html#index

Electronic Commerce - 
ISPO

httD://www.ispo.cec.be/Ecommerce/
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ECE Electronic Commerce 
Europe

http://www.e-betobe.com/

@BRINT: Business, 
Managemant & 

Technology Reference & 
Knowledgebase

http://www.brint.com/

Electronic Commerce - 
Electronic Commerce 

Knowledge Center

httD://www. commerce, ore/

TEXAS-ONE Electronic 
Commerce Information

http://www.texas-one.ora/ec-paee.htm

Awareness Creation 
Activities in electronic 

Commerce

httD://www. isDocec.be/ecommerce/contents.htm

ESPRIT and ACTS 
projects related to 

electronic commerce

http://www.cordis.lu/esprit/src/ecomproi.htm

Global Business Center 
(GREEK)

httD://www.euromkt£.com/ebc/er.html

International Data 
Corporation

http://www.idc.com/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ

■ American Bar Association 
[electronic Commerce Division

httD://www.abanet.oru/scitech/ec/home ht 
ml

■ CEC - Centre for Electronic 
Commerce

httD://www.erim.ora/cec/

■ Centre for the Study of Elecronic 
Commerce

httD://www.dcb.du.edu/eccenter/center.ht 
m

■ CommerceNet httD://www.commerce.net/ulobal/
■ EBES - European Board for 

EDEFACT Standards
httD://www.cenorm.be/ebes/

■ ECA - Electronic Commerce 
Association

http://www.eca.ora.uk/

■ ECE - Electronic Commerce Europe httD://www.ec-euroDe.ore/
■ ECKC - Electronic Commerce 

Knowledge Centre
http://www.commerce.oru/aboutus.html

■ ECS - Electronic Commerce 
Strategies

http://www.e-com.com/

■ EEMA - European Electronic 
Messaging Association

http://www.eema.oru/

■ Electronic Commerce World Institute httD ://www. ecworld. ora
■ EuroISPA (pan- European association 

of the Internet services providers)
httD://www.euroisDa.ora/

■ European Multimedia Electronic 
Commerce Forum

http: //www. emf. be/fora/i ndex. htm

■ International Association for
Cryptologic Research

http://www.iacr.oru/

■ International Centres providing some 
form of assistance in relation to 
Eletronic Commerce

http://www.etc. com.au/AeBN/ECC9803.h 
tml

■ ICX - International Commerce 
eXchange

http://www.icx.oro/icx/whatis.html

■ OBI Consortium httD://www. suDDlvworks.com/obi
■ OECD - Organization for Economic 

Co-operation and Development
http://www.oecd.oro/dsti/sti/it/ec/index.ht
m

■ The BT Electronic Commerce 
Innovation Centre

http://www.cf.ac.uk/uwcc/masts/ecic/

■ UN/EDIFACT Working Group
(EWG)

httD://www.unece.oru/trade/untdid/sessdoc 
s/ewu 0598.htm

■ WTO -World Trade Organization httD://www.wto.oru/wto/
■ W3C - WWW Consortium http://www.w3.oro/

171

http://www.abanet.oru/scitech/ec/home
http://www.erim.ora/cec/
http://www.dcb.du.edu/eccenter/center.ht
http://www.commerce.net/ulobal/
http://www.cenorm.be/ebes/
http://www.eca.ora.uk/
http://www.ec-euroDe.ore/
http://www.commerce.oru/aboutus.html
http://www.e-com.com/
http://www.eema.oru/
http://www.euroisDa.ora/
http://www.iacr.oru/
http://www.etc
http://www.icx.oro/icx/whatis.html
http://www.oecd.oro/dsti/sti/it/ec/index.ht
http://www.cf.ac.uk/uwcc/masts/ecic/
http://www.unece.oru/trade/untdid/sessdoc
http://www.wto.oru/wto/
http://www.w3.oro/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

(Memorandum of Understanding - Open Access to EC for European SMEs)

Επιχειρηματικέ
Διαδικασίες

Υπηρεσίες

Ασφαλείς
Ηλεκτρονικές Νομικές Διαμόρφωση Πληροφορίες EDI
Επικοινωνίες Πληροφορίες Αγοράς για την Επεξεργασία
/ Πληρωμές και

Συμβουλές
Επιχείρησση Ολοκλήρωση

συστήματος

Τεχνολογίες

4 L J ι ι ι ι 1 i ι

Κρυπτογράφ Συμφωνία Πολυκατά-
ηση ανταλλαγής στη μα

δεδομένων EDI
Ψηφιακές Κατάλογος Βάση μεταφραστές
Υπογραφές Ηλεκτρο-νικά Δεδομένων

συμβόλαια Ηλεκτρο- Πρότυπα
Εξυπνες νικές (π.χ.
κάρτες Εμπορικές διαπραγμα- EDIFACT)

διαδικασίες τεύσεις

Ολοκληρωμένα
Περιβάλλοντα
Λογισμικού

i L i ι i ι

Μεθοδολογία, 
εργαλεία (π.χ. JAVA)

Λογισμικό / 
specification building 
blocks

Διεπαφές χρηστών 
(HTML, Netscape, 
Explorer)

Middleware (π.χ.ΟΟΙΙΒΑ)

Δίκτυο (π.χ. TCP/IP)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πρόγραμμα Τεχνολογίας της Πληροφορίας (DGni F)

ΕΡ22005 WIRE

Στόχος του WIRE είναι η ανάπτυξη "Ασφαλών Επιχειρηματικών Διαδικτύων - Secure 
Enterprise Webs" τα οποία ικανοποιούν υψηλές απαιτήσεις για ασφάλεια, διαχείριση 
ευρείας κλίμακας δεδομένων, εφαρμογές πολυμέσων.

ΕΡ9801 WEBCORE

Το W3C είναι μία βιομηχανική επιτροπή που στοχεύει στην προώθηση των προτύπων 
για την εξέλιξη του Διαδικτύου και την διαλειτουργικότητα των διαφορετικών 
προϊόντων για το Διαδίκτυο. Τα προϊόντα του Διαδικτύου διατίθενται χωρίς καμία 
χρέωση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το 1996 το W3C αναγνώρισε την ψηφιακή 
υπογραφή ως έναν από τα βασικά μέσα ασφάλειας στο Διαδίκτυο και ίδρυσε την 
Πρωτοβουλία για τις Ψηφιακές Υπογραφές (Digital Signature Initiative).

Η επιτροπή αυτή είναι διεθνής. Στα βασικά μέλη της συγκαταλέγονται εκτός από την 
CERN -η οποία δημιούργησε και το Παγκόσμιο Ιστό- και την DARPA, το 
Εργαστήριο του ΜΙΤ για την Επιστήμη των Υπολογιστών, και η INRIA.

ΕΡ26763 TIE

Στόχος του ΓΙΕ είναι να αναπτύξει μία Υποδομή για την Εμπιστοσύνη στην Ευρώπη 
(Trust Infrastructure for Europe) η οποία θα συμβάλλει στην προώθηση του HE. Το 
στόχο του αυτό προσπαθεί να τον πραγματοποιήσει με την ανάπτυξη προϊόντων για 
την Υποδομή για Δημόσια Κλειδιά (Public Key Infrastructure - ΡΚΙ), την παροχή 
υπηρεσιών από Φορείς Πιστοποίησης (Certification Authority - CA).

Πρόγραμμα ISIS (Information Society Initiatives in Standardisation -DGIII B/3)

ISIS-C-SET (Interoperable Chip-secured Electronic Transaction)
H Visa και η MasterCard ανέπτυξαν το πρωτόκολλο για Ασφαλείς Ηλεκτρονικές 
Συναλλαγές (Secure Electronic Transaction protocol- SET). Στόχος του project αυτού 
είναι η ενίσχυση του πρωτοκόλλου SET με τη χρήση καρτών με μικροκυκλώματα τα 
οποία παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια στη διεκπεραίωση πληρωμών μέσω ανοικτών 
δικτύων (π.χ. Internet). Το καινούργιο αυτό πρωτόκολλα ονομάζεται C-SET και θα 
μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε μορφή κάρτας, και θα μπορεί να λειτουργεί σε 
συνδυασμό με άλλες μορφές του SET πρωτοκόλλου χάρη σε ειδικούς μεταφραστές.
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Πρόγραμμα ACTS (Advanced Communications & Technologies Services - DG XIII B) 

AC026 SEMPER

To SEMPER (http://www.semper.org/) στοχεύει στην παροχή
♦ λεπτομερούς περιγραφής νομικών, εμπορικών, κοινωνικών και τεχνικών 

απαιτήσεων για την ηλεκτρονική αγορά
♦ ενός μοντέλου για την αρχιτεκτονική και δομή της ηλεκτρονικής αγοράς, το οποίο 

θα είναι ανεξάρτητο από συγκεκριμένο λογισμικό ή υλικό και αρχιτεκτονικές 
δικτύου.

♦ χαρακτηριστικών, σχεδίων, πρότυπων υλοποιήσεων και αξιολογήσεων βασικών 
αλλά και προηγμένων υπηρεσιών οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα υλοποίησης 
εφαρμογών HE.

♦ πληροφόρησης του κοινού -τεχνικών και μη- και άλλων ACTS projects σχετικά 
με τους στόχους του.

To SEMPER θα ιδρύσει ένα Special Interest Group για το HE το οποίο θα είναι 
ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και θα συντονίζει τη δουλειά σχετικών 
projects τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

AC095 ASPECT

To ASPECT στοχεύει στην μελέτη και υιοθέτηση νέων προηγμένων
χαρακτηριστικών ασφαλείας των νέων υπηρεσιών που θα παρέχονται από τα 
μελλοντικά δίκτυα επικοινωνιών. Ζητήματα ασφάλειας στο Παγκόσμιο Σύστημα 
Κινητών Τηλεπικοινωνιών (Universal Mobile Telecommunication System - UMTS) 
αποτελούν τον κύριο τομέα ενδιαφέροντος του ASPeCT. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα 
θα στραφεί σε:
♦ ενσωμάτωση των υπαρχόντων συστημάτων ασφαλείας στο UMTS
♦ ανίχνευση απάτης στο UMTS
♦ Αξιόπιστοι Τρίτοι Φορείς (Trusted Third Parties - TTPs) για την παροχή 

ασφάλειας στο UMTS
♦ ασφάλεια και ακεραιότητα των στοιχείων "χρέωσης" στο UMTS.

Πρόγραμμα TELEMATICS (DG XIII Q 

TEL-RE 1005 ICE-TEL

Στόχος του ICE-TEL (http://www.darmstadt.gmd.de/ice-tel/) είναι η παροχή λύσεων 
σε προβλήματα ασφάλειας στη χρήση του Internet από τη βιομηχανία και την 
ερευνητική ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο στόχος αυτός θα πραγματοποιηθεί με:
♦ την ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων για την παροχή ασφαλούς υποδομής 

σε ποικίλα τεχνολογικά περιβάλλοντα (π.χ. Unix, PC, Macintosh).
♦ την ανάπτυξη εργαλείων για την υιοθέτηση τεχνικών δημοσίου κλειδιού από κάθε 

σχετική εφαρμογή
♦ την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες οι οποίες καθιστούν δυνατή την άμεση 

χρήση τεχνικών πιστοποίησης.
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TEL-TE 2004 DAPRO (DAta PROtection in EU)

To DAPRO αφορά στην δόμηση και επίδειξη του περιεχομένου της Οδηγίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (Ιούλιος 1995), 
προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την υιοθέτηση των νομικών 
ρυθμίσεων από τις χώρες μέλη.

Πρόγραμμα INFOSEC (DG XIII Π)

INFOSEC-ETS EUROTRUST

Στόχος του EUROTRUST (http://www.baltimore.ie) είναι η λειτουργία της πιλοτικής 
υπηρεσίας ενός Φορέα Πιστοποίησης (CA).

INFOSEC-ETS AEQUITAS

To AEQUITAS (http://aequitas.encomix.es) είναι ένα πειραματικό ΤΤΡ (Trusted 
Third Party) ο οποίος δρα ως υπηρεσία πιστοποίησης για μία ομάδα δικηγόρων, 
δικαστών και εισαγγελέων στις καθημερινές τους εργασίες.

http://www.baltimore.ie
http://aequitas.encomix.es
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ HE ΜΕΣΩ INTERNET 
Στη συνέχεια αναφέρονται μερικά υποδείγματα επιχειρήσεων στο Internet [ΤΙΜΜ98]:

Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)

Τα οφέλη που αναζητούνται από τη συγκεκριμένη επιχείρηση είναι η αυξημένη 
ζήτηση, η παγκόσμια παρουσία με χαμηλό κόστος, και τα οικονομικά οφέλη από την 
προώθηση και πώληση των προϊόντων. Τα οφέλη για τους καταναλωτές είναι η 
καλύτερη πληροφόρηση, πιθανώς οι χαμηλότερες τιμές, η μεγαλύτερη ποικιλία 
επιλογής, η 24-ωρη διαθεσιμότητα.

Ηλεκτρονικές προμήθειες προϊόντων ή υπηρεσιών (e-procurement)

Συχνά μεγάλες επιχειρήσεις ή δημόσιοι φορείς δημιουργούν online συστήματα για 
ηλεκτρονικές προμήθειες αγαθών στοχεύοντας σε ευρύτερη επιλογή προμηθευτών με 
χαμηλότερο κόστος, καλύτερη ποιότητα, και βελτιωμένο τρόπο διανομής. Οι 
ηλεκτρονικές διαπραγματεύσεις και η σύναψη συμβολαίων ηλεκτρονικά συμβάλλουν 
στην οικονομία χρόνου και χρημάτων.

Ηλεκτρονική δημοπρασία re-auction)

Αυτές μπορεί να συνοδεύονται από παρουσιάσεις των αγαθών με πολυμέσα. Τα οφέλη 
και πάλι είναι οικονομικά (π.χ. μείωση μεταφορικών εξόδων για τους 
ενδιαφερομένους).

Ηλεκτρονικό πολυκατάστημα (e-malO

Αυτό αποτελεί μία συλλογή από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-mail = Ν x e-shop) κάτω 
από μία κοινή "ομπρέλα" όπως για παράδειγμα μία γνωστή εμπορική ονομασία (brand).

Διεκπεραίωση αγορών από τρίτους φορείε (3rd party marketplace)

Σε αυτή την περίπτωση ορισμένες επιχειρήσεις αναθέτουν σε τρίτους φορείς το 
μάρκετινγκ στον παγκόσμιο ιστό και λειτουργίες όπως branding, logistics, πληρωμές, 
παραγγελίες και την ασφάλεια των συναλλαγών τους, καταβάλλοντας κάποιο ποσό 
συμμετοχής μέλους. Ένα παράδειγμα τρίτου φορέα είναι το TradeZone 
(http://tradezone. onyx. net).

Εικονικές επινειρήσειε και κοινότητες (Virtual enterprices and communities)

Αυτές αναλύθηκαν διεξοδικά στο δεύτερο κεφάλαιο. Εδώ η προστιθέμενη αξία 
βρίσκεται στην επικοινωνία μεταξύ των μελών / κόμβων.

Παρογείε υπηρεσιών αλυσίδας αΕίαε (Value chain service provider)

Οι επιχειρήσεις αυτές εξειδικεύονται σε μία συγκεκριμένη λειτουργία της αλυσίδας 
αξίας (π.χ. logistics, ή ηλεκτρονικές πληρωμές) προκειμένου να αποκτήσουν
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ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Federal Express και η 
UPS.

Value chain Integrator

Οι επιχειρήσεις αυτές ολοκληρώνουν πολλά κομμάτια της αλυσίδας αξίας σε ένα για 
να εκμεταλλευτούν τη ροή της πληροφορίας που υπάρχει μεταξύ των κομματιών 
αυτών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το project TRANS2000 του προγράμματος 
ESPRIT της ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλατφόρμες συνεργασίαν (collaboration platforms!

Παράδειγμα πλατφόρμας συνεργασίας είναι η συνεργασία διαφορετικών επιχειρήσεων 
για την από κοινού σχεδίαση ή παραγωγή ενός προϊόντος (π.χ. collaborative design).

Ατζέντες παροχής πληpoφopίαc (Information Brokers')

Έχει ήδη γίνει αναφορά στους Information Brokers και στη δύναμη που έχουν αρχίσει 
αυτοί να αποκτούν καθώς επίσης και στους κινδύνους που εγκυμονούν για τους 
προμηθευτές τους.
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