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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο µεταλασσόµενο ψηφιακό περιβάλλον της νέας οικονοµίας, οι οργανισµοί 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) 

βρίσκονται αναπόφευκτα αντιµέτωποι µε νέα δεδοµένα όπως την κυριαρχία 

της γνώσης, της καινοτοµίας, της διαδικτύωσης, της κατάρρευσης του χρόνου, 

της αµεσότητας  και της παγκοσµιοποίησης.  

Για την αποτελεσµατική λειτουργία των οργανισµών είναι επιβεβληµένος ο 

επαναπροσδιορισµός στόχων και η διαρκής ετοιµότητα προσαρµογών σε 

αλλαγές, µέσω υιοθέτησης των κατάλληλων στρατηγικών ψηφιακής δράσης. 

Η υιοθετούµενη στρατηγική µάρκετινγκ, η τεχνολογία πληροφορικής και   
επιχειρησιακά δεδοµένα-γεγονότα,  προσανατολίζουν τον οργανισµό  στην 

επιλογή  του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου (e-business model).   

Βέβαια, η  ανάπτυξη-υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου, 

που θα  συµβάλλει στην αποτελεσµατική παρουσία του οργανισµού  στην  

αγορά, αναδεικνύεται  σε κάθε άλλο παρά ένα  εύκολο εγχείρηµα. Και επειδή 

παρατηρείται συνεχής εξέλιξη µοντέλων και επειδή η πράγµατι έντονη 

ενασχόληση των ειδικών µε το αντικείµενο τα τελευταία χρόνια, που  να 

σηµειωθεί χαρακτηρίστηκε από µετατόπιση του κέντρου βάρους από τις 

γενικές κατηγοριοποιήσεις-ταξινοµήσεις στην αποδόµηση του ηλεκτρονικού 

επιχειρησιακού µοντέλου,  δεν  κατέληξε σε οµοφωνία, ούτε πρόσφερε σαφή 

κριτήρια ανάλυσης, διάκρισης και  κατηγοριοποίησης των ηλεκτρονικών 

επιχειρησιακών  µοντέλων.       

 Η έλλειψη κοινά αποδεκτού ορισµού του όρου ηλεκτρονικό επιχειρησιακό 

µοντέλο, οδηγεί αναπόφευκτα σε διαφορετικές προσεγγίσεις των συστατικών-

χαρακτηριστικών του και παραπέµπει σε ποικίλα κριτήρια κατηγοριοποίησης. 

Άλλοι ερευνητές συµπεριλαµβάνουν τις εσωτερικές επιχειρησιακές λειτουργίες-

διαδικασίες στα συστατικά ενός ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου, ενώ 

άλλοι επικεντρώνονται µόνο σε χαρακτηριστικά συνδεόµενα µε το δίκτυο 

αξίας.  Κάθε ερευνητής εξάλλου προτείνει την δική του ορολογία, τεχνική 

ανάλυσης και ταξινόµησης, µε αποτέλεσµα να προκύπτει µια ατελείωτη σειρά 

µοντέλων (Ο Tapscott προτείνει 5 business webs, ενώ ο Rappa διακρίνει 40! 

Business models).  

Αν και ορισµένα από τα υπάρχοντα υποδείγµατα θεωρούνται εγκυρότερα και 

έρευνητικές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη, η έλλειψη σύνθεσης 
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απόψεων-προτάσεων και η µη αποδοχή ενός ενιαίου προτύπου ανάλυσης και 

ταξινόµησης δηµιουργεί  ένα τοπίο αµφισβήτησης, αναξιοπιστίας  και κάποιες 

φορές έντονης κριτικής.   
Να επισηµανθεί ότι θετική συνδροµή στην ανάπτυξη-εφαρµογή των                 

ηλεκτρονικών επιχειρησιακών  µοντέλων, προσφέρουν ορισµένες αξιόλογες 

µέθοδοι σχεδίασης-οπτικοποίησης: η ανάλυση-σχεδίαση και οπτικοποίηση του 

επιχειρησιακού µοντέλου, µέσω αποδόµησης στα συστατικά του, µε τη 

γλώσσα BΜ2L (Osterwalder-Pigneur) ή µε τη µέθοδο e3 value (Gordijn-

Ackermanns), επιτρέπει την κατανόηση, ανάλυση, αξιολόγηση και 

προσοµείωση εναλλακτικών υλοποιήσεων της πρότασης αξίας.  

Εξάλλου, η εφαρµογή στην πράξη διαφόρων µοντέλων στο χώρο του              

ηλεκτρονικού επιχειρείν, αναδεικνύει θετικές πλευρές αλλά και αρνητικά σηµεία 

κάθε µοντέλου, σε σχέση κάθε φορά µε τις ειδικές συνθήκες και τη δυναµική 

του συγκεκριµένου οργανισµού-κλάδου-χώρου εφαρµογής.                                                      

       Στην Ελλάδα, η ηλεκτρονική επιχειρησιακή πραγµατικότητα χαρακτηρίζεται  

       από υστέρηση: περιορισµένη ανάπτυξη εφαρµογών ηλεκτρονικού επιχειρείν,   

       µε έµφαση κυρίως στο χώρο των e-marketplaces (ηλεκτρονικών αγορών),   

       χαµηλή υιοθέτηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών και απουσία επιχειρησιακής  

       συνέργειας σε σχέση µε το διεθνές σκηνικό. 

Oι παγκόσµιες τάσεις στο χώρο, συνδέονται µε διεύρυνση της γκάµας των 

προσφερόµενων υπηρεσιών, παράλληλη παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών 

(π.χ. logistics και trust) ή κοινών πόρων (online community resources) και 

δυνατότητας συνεργασίας (collaboration) των συναλασσόµενων, µέσω 

εφαρµογής, συχνά, µίγµατος ηλεκτρονικών επιχειρησιακών  µοντέλων.  

Η διαδικασία λοιπόν επιλογής - ανάπτυξης - εφαρµογής του κατάλληλου                   

ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου, οφείλει να αντιµετωπίσει διερευνητικά 

και µέσα από µελέτες περιπτώσεων όλα τα προτεινόµενα µοντέλα, ώστε να 

επιλέξει, να συνθέσει (ή να σχεδιάσει!) το πιο αξιόπιστο που υπηρετεί τις 

ανάγκες του οργανισµού. Η εκτίµηση της απόδοσης-επανεκτίµηση του 

επιχειρησιακού µοντέλου αφορά διαδικασίες παρακολούθησης και συνεχών 

µετρήσεων και µπορεί να γίνεται µε εφαρµογή της µεθόδου Βalanced 

Scorecard, συνεπικουρούµενης από benchmarking και συστήµατα 

επιχειρησιακής ευφυϊας (business intelligence) για οργανωµένη αποθήκευση-

ανάκτηση-εξόρυξη δεδοµένων (data warehousing-OLAP-data mining). 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                             

1.1. Ο προβληµατισµός       

“Ένα πρόβληµα σωστά ορισµένο, είναι κατά το ήµισυ λυµένο.”    [Phillip Kotler] 
    

Η εκρηκτική διάδοση της τεχνολογίας των πληροφοριών 

και επικοινωνιών (ΙCΤ)  και των παγκόσµιων 

πληροφοριακών δικτύων διαµορφώνει ενα νέο, 

πρωτότυπο και διαρκώς µεταλασσόµενο τοπίο για τους 

οργανισµούς  της ψηφιακής οικονοµίας. Στο σύγχρονο αυτό ψηφιακό 

περιβάλλον:                                                             

    Κάθε δραστηριότητα ανάδειξης, διαχείρισης, προβολής-προώθησης  

       προϊόντων και υπηρεσιών στις  ψηφιακές λεωφόρους της νέας 

οικονοµίας, συνδέεται  µε έντονα διαπλεκόµενα θέµατα όπως τη δυναµική 

της  γνώσης, της καινοτοµίας, της  διαδικτύωσης, της  αµεσότητας  και της  

παγκοσµιοποίησης    [Tapscot:1996,  Γκαντζιάς et al: 2000,  Σαπίρο:1999].                        

    Ο απλός  εκσυγχρονισµός διεργασιών θεωρείται µάλλον ανεπαρκής,  

       καθώς  απαιτείται πλήρης µετασχηµατισµός των οργανισµών   για 

       αποδοτική λειτουργία στη νέα οικονοµία    [Malhotra:2000]. 

    Η συνεχής αύξηση του  αριθµού των δραστηριοποιούµενων οργανισµών  

       και παράλληλα της ποικιλίας ψηφιακών τεχνολογιών - εφαρµογών  

       ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) συνδέονται µε:  

       διαδικασίες ολοκλήρωσης και µετασχηµατισµού  

               (ηλεκτρονική - διευρυµένη - εικονική επιχείρηση:  

                (e-enterprise   -  extended - virtual enterprise),      

             σταδιακή µετατόπιση από την εγωκεντρική-κλεισµένη στον εαυτό  

               της  επιχείρηση (self-centred enterprise)  προς την ανοικτή στην   

               παγκόσµια αγορά επιχείρηση (global open enterprise). 
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            µοντέλα  συνεργατικής επιχειρηµατικής  οργάνωσης-λειτουργίας  

               και στρατηγικής  (δίκτυα εικονικών επιχειρήσεων: Virtual Enterprises  

               Networks)    [Βλαχοπούλου-Mάνθου:2004,  Browne-Jiangang:1999].                          

     Oι προβλέψεις µιλούν για ανοδική τάση της χρήσης και των συναλλαγών  

        στο Internet,  µε άνοδο του e-procurement (ηλεκτρονική προµήθεια  

        πρώτων-βοηθητικών υλών) και των  διεπιχειρησιακών συναλλαγών  

        (Β2Β), οι οποίες αποτελούν το συντριπτικά  µεγαλύτερο τµήµα του   

        ηλεκτρονικού επιχειρείν, µε τάση να ακολουθήσουν εκθετική πορεία  

        [Metcalfe:2002, Mahadevan:2003,  Forrester, Τhomson:2003,                               
        e-business forum:2003,  e-business watch:2003,2004].                                  

Σ’ αυτό το πλαίσιο προβάλλει, σχεδόν αναπόφευκτα, µια σειρά  ερωτηµάτων: 

            Σε ποιό βαθµό είναι οι εφαρµοζόµενες στρατηγικές και τα  

               παραδοσιακά ή και νεώτερα επιχειρησιακά µοντέλα αξιόπιστα- 

               κατάλληλα-επαρκή να υπηρετήσουν τους σύγχρονους  

               επιχειρησιακούς οργανισµούς  [Malone:1987, Malhotra:2000];    

            Μήπως οι οργανισµοί οφείλουν να αντιληφθούν ότι στο πέρασµα απo  

               την “οικονοµία των ατόµων“ στην “οικονοµία των bits” παρ’ όλο που 

               η τεχνολογία είναι σηµαντικός παράγοντας, χρειάζεται τελικά να 

               υιοθετήσουν καινούργιες στρατηγικές και καινοτόµα επιχειρησιακά  

               µοντέλα για να συµµετάσχουν δυναµικά στο Web;    [Malhotra:2000]. 

               Ποιά στοιχεία χαρακτηρίζουν  τα καινοτόµα ηλεκτρονικά   
                επιχειρησιακά µοντέλα (e-business  models) και σε ποια κριτήρια  
                βασίζεται η κατηγοριοποίηση  και ταξινόµηση τους;                   

  Ποιες µέθοδοι υποστηρίζουν τις διαδικασίες ανάλυσης-σχεδίασης 
               -ανάπτυξης - αξιολόγησης - εκτίµησης της απόδοσης  του  
               ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου που υλοποιεί την  

               πρόταση αξίας του οργανισµού;                                                                                   

            Ποιες είναι οι σύγχρονες εφαρµογές και οι διαφαινόµενες τάσεις  
     στο χώρο και ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογικής καινοτοµίας;
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1.2.  Περιορισµοί της εργασίας  

Οι περιορισµοί της εργασίας απορρέουν από την έκτασή της και τη δυνατότητα 

άντλησης στοιχείων από πηγές ηλεκτρονικού επιχειρείν.  

Ενας πρώτος περιορισµός αφορά τη δυσκολία συλλογής στοιχείων από ειδικές 

βιβλιογραφικές και λοιπές  πηγές, για ένα καινούργιο κλάδο  όπου οι µέθοδοι-

στρατηγικές-εφαρµογές µοντέλων είτε υλοποιούνται σε πειραµατικό στάδιο είτε τελούν 

υπό µελέτη-διαµόρφωση και ενδεχοµένως συνεχή αίρεση.  

Ένα δεύτερο πρόβληµα συνδέεται µε τη µυστικότητα που περιβάλλει γενικά τις 

στρατηγικές και τα επιχειρησιακά µοντέλα των οργανισµών πόσο µάλλον στον νέο και 

δυναµικά αναπτυσσόµενο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπου οι ανταγωνιστές 

παραδοσιακοί αλλά και νέου τύπου, καραδοκούν  παντού  έτοιµοι για δράση. 

Eνας τρίτος περιορισµός απορρέει από το µέγεθος της εργασίας. Είναι 

οµολογουµένως αναπόφευκτα γενικές και συνοπτικές  και σε κάποιες περιπτώσεις 

σχεδόν τηλεγραφικές  οι αναφορές, καθώς σε περιορισµένο χώρο καλείται κανείς να 

καλύψει ογκώδους περιεχοµένου και σηµασίας θέµατα.   

∆εν είναι επίσης δυνατόν να ληφθούν υπ’όψη ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες 

τοµέων και κλάδων της οικονοµίας που εµπλέκονται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν , τη 

στιγµή που κάτι τέτοιο εκτός από επαρκή χώρο θα απαιτούσε προσέγγιση µέσω  

ειδικών κλαδικών µελετών. 

Πάντως ο αναγνώστης θα µπορούσε να ανατρέξει, για λεπτοµερέστερη µελέτη, στη 

βιβλιογραφία, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα παραρτήµατα, όπου παρουσιάζεται 

µε συντοµία α) µια µελέτη περίπτωσης (case study) που αναδεικνύει τη δυναµική της 

καινοτοµίας στο χώρο των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών  µοντέλων και              

β) τα αποτελέσµατα έρευνας για τα εφαρµοζόµενα ηλεκτρονικά επιχειρησιακά  

µοντέλα, από τις αυστραλιανές αγροτικές επιχειρήσεις βάµβακος και δηµητριακών. 
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1.3.  Kριτική ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

Ο σηµαντικός όγκος αρθρογραφίας για την θεωρητική ανάλυση του όρου               

“e-business model: ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο” και των συστατικών του, 

χαρακτηρίζεται από µετατόπιση του κέντρου βάρους από τις γενικές 

κατηγοριοποιήσεις στην αποδόµηση των συστατικών του µοντέλου, χωρίς  πάντως να 

έχει  µέχρι σήµερα προσφέρει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο αναφοράς.  

Η ύπαρξη ποικίλων εννοιολογικών προσεγγίσεων του όρου “ηλεκτρονικό 

επιχειρησιακό µοντέλο”, οδηγεί αναπόφευκτα σε διαφορετικές προσεγγίσεις των 

συστατικών του και παραπέµπει σε διάφορα κριτήρια κατηγοριοποίησης. 

Κοινό στοιχείο όλων των προσεγγίσεων, είναι ότι συµπεριλαµβάνουν το δίκτυο αξίας 

του οργανισµού, υπαινίσσονται άµεσα ή  έµµεσα τη σηµασία του τρόπου δηµιουργίας 

εσόδων και τονίζουν την επιρροή της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΙCΤ). Πέραν τούτου, δεν υπάρχει κοινός τόπος. Άλλοι ερευνητές εντάσσουν τους 

πόρους και τις εσωτερικές επιχειρησιακές λειτουργίες-διαδικασίες στα συστατικά ενός  

επιχειρησιακού µοντέλου (Hamel, Rayport-Jaworski, Afuah-Tucci, Dubosson, 

Οsterwalder, Pigneur),  ενώ άλλοι διαχωρίζουν το  επιχειρησιακό µοντέλο από τις 

λειτουργικές απαιτήσεις και επικεντρώνονται σε χαρακτηριστικά συνδεόµενα µε το 

δίκτυο αξίας (Timmers, Weill-Vitale, Gordijn, Hawkins, Krishnamurthy).  

Να επισηµανθεί ότι ορισµένοι συγγραφείς δεν χρησιµοποιούν τον όρο e-business 

model: ο Tapscott  εισάγει τον όρο “b-webs” για να περιγράψει τα πολύπλοκα διακριτά 

δίκτυα που καταστρέφουν την παραδοσιακή οργανωτική επιχειρησιακή δοµή,  οι Weill 

και Vitale αναφέρονται σε “atomic business models” που µπορούν να συνδυάζονται σε 

µια πρωτοβουλία ηλεκτρονικού επιχειρείν, οι Kalakota και Robinson σε “e-business 

designs”,  ο Mahadevan σε e-business model streams, οι Bugchi και Tulski σε              

e-building blocks που συνδέονται µε πρωτοβουλίες ηλεκτρονικού επιχειρείν, το 
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ερευνητικό κέντρο ηλεκτρονικού εµπορίου (eLTRUN) χρησιµοποιεί τον όρο              

com µοντέλα  και η Βλαχοπούλου  µιλά  για µοντέλα ηλεκτρονικής επιχείρησης.    

Η ταξινόµηση των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων, γίνεται από oρισµένους  

συγγραφείς µε βάση αυστηρά κριτήρια κατηγοριοποίησης  (π.χ. οι Weill και Vitale  

προτείνουν µια υποδειγµατικά δοµηµένη ανάλυση οκτώ “atomic business models”), 

ενώ άλλοι απλά παρουσιάζουν µια µη δοµηµένη θεωρητική τυπολογία µοντέλων ή µια 

εµπειρική ταξινόµηση (π.χ. ο Bambury), που συνδράµει βέβαια στην κατανόηση του 

τρόπου χρήσης του Internet για ηλεκτρονικό επιχειρείν, αλλά δεν περιέχει συγκρίσιµα 

µε άλλες ταξινοµήσεις µοντέλα.                      

Οι περισσότεροι αναλυτές προτείνουν δυο κριτήρια κατηγοριοποίησης. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε τα κριτήρια ταξινόµησης του Timmers: λειτουργική ολοκλήρωση  και 

βαθµός καινοτοµίας και του Tapscott  για τη διάκριση των b-webs: βαθµός oικονοµικού 

ελέγχου και  βαθµός ολοκλήρωσης της αξίας.  

Η συνεχιζόµενη έρευνα εξάλλου πρόσφερε, τεχνολογικά εργαλεία ανάλυσης-

σχεδίασης-οπτικοποίησης, όπως τη γλώσσα µοντελοποίησης BM2L των Osterwalder-

Pigneur, για αυτοµατοποιηµένη απεικόνιση πλευρών του επιχειρησιακού µοντέλου και 

τη µέθοδο e3 value των Gordijn-Ackermanns, για αξιολόγηση εναλλακτικών 

υλοποιήσεων µιας πρότασης αξίας (εναλλακτικών επιχειρησιακών µοντέλων), µε βάση 

τις  ανταλασσόµενες ροές αξίας (δηλαδή την κερδοφορία κάθε εναλλακτικής λύσης). 

Για τη µέτρηση της αποδοτικότητας ενός ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου, 

προτείνεται η µέθοδος Balanced Scorecard (των Kaplan και Norton), ελαφρά 

τροποποιηµένη (από τους Dubosson, Οsterwalder, Pigneur) µε κριτήρια µετρήσεων 

στις περιοχές: Καινοτοµία Προϊόντος, Σχέση µε τον Καταναλωτή, ∆ιαχείριση 

Υποδοµής και Χρηµατοοικονοµικές Όψεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι θα χρειαστούν 

επιπλέον προσπάθειες για καθιέρωση κοινά αποδεκτών µεθόδων µέτρησης της 

αποδοτικότητας ενός ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου. 
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 2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ:   
 ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ    
 ΜΟΝΤΕΛΟ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ                             
     “Business-model: a puzzword (Επιχειρησιακό µοντέλο:µια λέξη γρίφος);” 
 

 2.1. Επιχειρείν και ηλεκτρονικό επιχειρείν                                                                           

 Ο όρος επιχειρείν  (business) περιγράφει    

       κάθε είδους επιχειρησιακή  δραστηριότητα,  

       συνεργατική δράση και συναλλαγή µε  

       τεχνικές συµβατικού-παραδοσιακού  

       επιχειρείν (χωρίς χρήση ψηφιακών  

      τεχνολογιών). 

   Ο όρος ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)                                                                     

      σύµφωνα µε εναλλακτικούς ορισµούς: 

         είναι ευρύτερος από τον όρο ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce)  

            καθώς περιλαµβάνει εµπορικές  συναλλαγές αλλά  και ανταλλαγή  

            πληροφοριών µεταξύ οργανισµών (επιχειρήσεων ή µη κερδοσκοπικών  

            φορέων) µέσω του Internet, δικτύων και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών   

            [Laudon:2002,  Κατσουλάκος:2001]. 

          δεν αφορά µόνο αγορές και πωλήσεις, αλλά επικεντρώνεται στην  

             ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση πελατών, τη δηµιουργία ολοκληρωµένου  

             επιχειρησιακού περιβάλλοντος, τη συνεργασία µε επιχειρηµατικούς  

             εταίρους και προσφορά υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας  [Turban:1999]. 

          περιλαµβάνει διαδικασίες ηλεκτρονικού εµπορίου, ηλεκτρονικής  

             πληροφόρησης και ηλεκτρονικής συνεργασίας   [Bartelt:2000]. 

          συνδέεται µε την ολοκλήρωση αρκετών επιχειρησιακών διαδικασιών  

             (αυτοµατοποίησή τους µέσω ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών  
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             συστηµάτων  π.χ. συστηµάτων CRM (Customer Relationship  

             Management,  ERP (Enterprise Resource Planing),  SCM (Supply  

             Chain Management), EDI (Electronic Data Interchange), Business  

             Intelligence), οπότε ισχύει η εξίσωση:                                                      

“Ηλεκτρονικό Επιχειρείν = Ηλεκτρονικό Εµπόριο + Επιχειρηµατική 
Ευφυϊα + ∆ιαχείριση Πελατών +∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσσίδας + 
∆ιαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων + ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων”   
[Kalakota & Robinson:1999, 2001,   Βλαχοπούλου:2003  σελ.286,  

Βλαχοπούλου-Mάνθου:2004].                                                                                             

   Έχει παρατηρηθεί ότι το ηλεκτρονικό επιχειρείν:  

         αποδοµεί και αναδοµεί  την αλυσσίδα αξίας στο παραδοσιακό  

            επιχειρείν    

         αποδοµεί και αναδοµεί τα παραδοσιακά επιχειρησιακά µοντέλα 

         δηµιουργεί, µε αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, νέα  

            µοντέλα µη εφικτά στην παλιά-µη ψηφιακή οικονοµία 

         αναπτύσσει τάσεις  συνεργασιµότητας-συνέργειας 

         αυξάνει τη σηµαντικότητα-αξία της πληροφορίας και της γνώσης      

            (κατά τον Drucker, η γνώση αναδεικνύεται σε  καθοδηγούσα δύναµη    

            του εµπορίου τον 21ο αιώνα που θα υποκαταστήσει τους παραγωγικούς      

            συντελεστές  Γη,  Εργασία και  Κεφάλαιο).     

        προσφέρεται για διάθεση και φυσικών αγαθών (π.χ. βιβλία,  

           αυτοκίνητα)  και  ιδίως ψηφιοποιηµένων αγαθών (π.χ. online µουσική,  

           ειδήσεις, video). 

        απαιτεί  δικτύωση-συνδεσιµότητα-αυξηµένη διάδραση  και έξω από τα  

           τετριµµένα σκέψη- προσέγγιση- ανάλυση  [Βλαχοπούλου-Mάνθου:2004,   

           Drucker:1999,  Teece:1998, Tiwana:2001, Zack:1999,  OECD:1999,  

              Bartelt:2000, Αmit-Zott:2001, Essler:2001,  Chung-Vonortas:2002, Gordijn- 

           Ackkermans:2004].  
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2.2.  Επιχειρησιακό µοντέλο και ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο                                     

 
Οι όροι “επιχειρησιακό µοντέλο” και “ηλεκτρονικό 

επιχειρησιακό µοντέλο” χρησιµοποιούνται, στην                  

πράξη, χωρίς να διευκρινίζεται  συνήθως το 

περιεχόµενό τους, από ακαδηµαϊκούς, µάνατζερς, 

συµβούλους, δηµοσιογράφους,  για να περιγράψουν 

από το πώς ενας οργανισµός πραγµατοποιεί έσοδα   

µέχρι το ποια είναι η διάρθρωση-δοµή του.  Η πρακτική αυτή που οδηγεί σε 

παρανοήσεις και  υποτίµηση  των όρων, έχει τις ρίζες της στην µη κατοχύρωση ενος 

κοινά αποδεκτού ορισµού. Μια µελέτη  των βιβλιογραφικών πηγών, δείχνει ότι:  

  το ηλεκτρονικό επιχειρείν  έδωσε νέα ώθηση σε παραδοσιακά  

     επιχειρησιακά µοντέλα  (π.χ. το ηλεκτρονικό κατάστηµα: e-shop  αποτελεί  

     ηλεκτρονική εκδοχή του παραδοσιακού καταστήµατος)  αλλά οδήγησε και σε  

     ανάπτυξη απόλυτα νέων - καινοτόµων επιχειρησιακών µοντέλων                             

     (π.χ. εικονικές κοινότητες: virtual communities),  

  οι περισσότεροι  συγγραφείς-ερευνητές θεωρούν  τους όρους “επιχειρησιακό    

     µοντέλο” και “ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο“, στη βάση τους  ταυτόσηµους:    

     το ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο είναι ενα επιχειρησιακό µοντέλο  

     που συνδέεται µε ανάπτυξη  καινοτόµων  ψηφιακών τεχνολογικών λύσεων     

     για δηµιουργία αξίας υπέρ του οργανισµού και των επιχειρησιακών του  

     εταίρων [Rayport:1999, Αlt-Zimmermann:2001, Αmit-Zott:2001, Kuhn et al:2000,   

     Lambert:2004,  Pigneur:2001,2003, Vezina et al :2003].   
 Έχει υποστηριχθεί ότι ο σαφής εννοιολογικός προσδιορισµός του όρου    

 επιχειρησιακό µοντέλο, ενισχύει τη δυνατότητα κατανόησης, εκτίµησης,     

 µέτρησης, αλλαγής, ακόµα και προσοµείωσης των επιχειρησιακών 
διαδικασιών και έτσι βοηθά τους οργανισµούς να εφαρµόσουν νέες 
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επιχειρησιακές στρατηγικές, ανταποκρινόµενοι στις ραγδαίες αλλαγές    
[Osterwalder:2001, Osterwalder-Pigneur:2002, Dubosson et al:2002,   

Mahadevan:2000].                                                                                                                        
Είναι εξάλλου πιθανό, να κατοχυρωθούν µε πατέντα, καινοτόµα              
ηλεκτρονικά επιχειρησιακά µοντέλα σε κάποιες χώρες  [Pavento:1999]. 

Ακολουθεί µια συνοπτική παρουσίαση των σηµαντικότερων ορισµών που 
αφορούν τους  όρους επιχειρησιακό µοντέλο και ηλεκτρονικό επιχειρησιακό 
µοντέλο. 

 “Το επιχειρησιακό µοντέλο ορίζεται σαν µια αρχιτεκτονική για το προϊόν, τις  
      υπηρεσίες  και τις ροές πληροφορίας, περιλαµβάνοντας µια περιγραφή των πηγών  
      εσόδων, των ποικίλων επιχειρησιακών συντελεστών και των ρόλων τους καθώς και 
      των πιθανών ωφελειών προς αυτούς”                                            [Timmers:1998, p.2]. 

  “Ενα επιχειρησιακό µοντέλο είναι η µέθοδος υλοποίησης  επιχειρείν µέσω της     
      οποίας η εταιρία αποκοµίζει έσοδα. Ερµηνεύει πως η εταιρία πραγµατοποιεί κέρδη 
      προσδιορίζοντας το που είναι τοποθετηµένη στην αλυσσίδα αξίας”       [Rappa:2003, p.1].   

  “Ένα επιχειρησιακό µοντέλο εκφράζει µια επιχειρησιακή ιδέα που µπήκε σε    
      εφαρµογή”                                                                                        [Hamel:2000, p.66]. 

   “Ενα επιχειρησιακό µοντέλο  είναι µια  περιγραφή ρόλων και σχέσεων µεταξύ  
       καταναλωτών, πελατών, συνεργατών-συµµάχων και προµηθευτών, που  
       καθορίζει τις κύριες ροές προϊόντων, πληροφοριών και χρηµάτων και τα κύρια οφέλη 
       των εµπλεκόµενων”                                                                   [Weil-Vitale:2001, p.34]. 

  “Το ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο είναι η µέθοδος µε την οποία η εταιρία σχεδιάζει  
      να αποκοµίσει µακροπρόθεσµα κέρδη χρησιµοποιώντας το Internet. Είναι τα  συστατικά 
      του συστήµατος, οι διασυνδέσεις και οι αντίστοιχες δυναµικές παράµετροι για  
      κερδοφόρα αξιοποίηση των ιδιοτήτων του Internet”            [Afuah-Tucci:2001,  p.7]. 

  “Ενα ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο είναι η αρχιτεκτονική αναπαράσταση των    
      συστατικών των συναλλαγών, σχεδιασµένων  για εκµετάλλευση επιχειρηµατικών        
      ευκαιριών”                                                                                             [Αmit-Zott:2001].  

   “Ενα  επιχειρησιακό µοντέλο είναι … ενας τρόπος διάρθρωσης ποικίλων ρευµάτων  
       κόστους και εσόδων ώστε να αποβεί βιώσιµη η επιχείρηση µε την έννοια ότι  
       είναι ικανή να συντηρηθεί βάσει των εσόδων που αποκοµίζει”        [Ηawkins:2002]. 

“Το επιχειρησιακό µοντέλο έχει σαν κύριο σκοπό να απαντήσει στο ερώτηµα: ποιος   
       προσφέρει  τι σε ποιόν και τι περιµένει σε ανταπόδοση.  Γιαυτό το κεντρικό   
       σηµείο αναφοράς σε κάθε επιχειρησιακό µοντέλο πρέπει να είναι η έννοια της    
       αξίας”                                                                           [Gordijn-Akkermans:2000b, p.2]. 

  “Ένα επιχειρησιακό µοντέλο είναι ένα µονοπάτι προς την κερδοφορία… µια   
      ολοκληρωµένη εφαρµογή ποικίλων γενικών ιδεών που διασφαλίζει την επίτευξη των 
      στόχων. Ένα επιχειρησιακό µοντέλο συντίθεται από επιχειρηµατικούς στόχους, ένα  
      σύστηµα παράδοσης αξίας και ένα  µοντέλο εσόδων”      [Κrishnamurthy:2003, p.14].  

  “Ενα ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο δεν είναι τίποτε άλλο από µια αρχιτεκτονική της 
επιχείρησης και του δικτύου συνεργατών για δηµιουργία, προώθηση και 
παράδοση αξίας σε ένα ή περισσότερα τµήµατα πελατών, προκειµένου να 
παραχθούν κερδοφόρες  και βιώσιµες  ροές εσόδων”                [Pigneur: 2004,  p.3].             

Πίνακας 2.1.  Εννοιολογικό περιεχόµενο των όρων “επιχειρησιακό µοντέλο” και “ηλεκτρονικό  
                      επιχειρησιακό µοντέλο”  



 10

3. ΣΗΜΑΣΙΑ-XΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  (ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  ΜΕ ΤΟΝ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ, ΤΗ  
      ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)   

                      
“Ενορχηστρώνοντας στρατηγικές κινήσεις…” 

 
Η εξέταση της σχέσης του               

επιχειρησιακού µοντέλου µε το 

στρατηγικό σχεδιασµό, την 

στρατηγική, τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες και το τεχνολογικό 

περιβάλλον, αποκαλύπτει τη χρησιµότητα και σηµασία της, 

εντατικής τα τελευταία χρόνια, επιστηµονικής-ερευνητικής προσέγγισης του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν µε βάση το επιχειρησιακό µοντέλο. 

 Στρατηγικός σχεδιασµός µάρκετινγκ είναι η διαδικασία καθορισµού της βασικής 

αποστολής του οργανισµού και των  µακροπρόθεσµων στόχων,  και στη συνέχεια 

η υλοποίηση ενός προγράµµατος δράσης για επίτευξη της αποστολής και των 

στόχων.                                                                                                                  

   Στρατηγική µάρκετινγκ είναι το σχέδιο  που ολοκληρώνει σ’ ένα   

      αλληλεπιδρών σύνολο τους στόχους, τις πολιτικές και δράσεις  ενός  

      οργανισµού  [Kotler:2000, Pearce &Robinson:1997, Turban:2000].                              

      Η στρατηγική είναι βαθιά ριζωµένη στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του  

      κάθε οργανισµού [Porter: 1985, 1998].  

     Το επιχειρησιακό µοντέλο λειτουργεί σε πιο αφαιρετικό επίπεδο  

      περιγράφοντας κάποιες πλευρές της στρατηγικής: εξηγεί πως 

      δηµιουργείται αξία υπέρ των πελατών και  δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη µε 

      συγκεκριµένο οργανισµό. Συνδυασµός διάφορων µοντέλων µπορεί 
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       να χρησιµοποιείται  για το σχεδιασµό  της στρατηγικής.  

       Η αποδοτική  εφαρµογή εξάλλου, ενος νέου πραγµατικά καινοτόµου  

       επιχειρησιακού µοντέλου µπορεί να προσφέρει ισχυρό ανταγωνιστικό  

       πλεονέκτηµα στον συγκεκριµένο οργανισµό.   [Magretta:2002, Seddon:2003]. 

   Το µοντέλο µάρκετινγκ  ενός επιχειρησιακού οργανισµού, σύµφωνα µε τον  

      Τimmers, περιλαµβάνει το επιχειρησιακό µοντέλο  και τη στρατηγική µάρκετινγκ  

      [Τimmers:1998].   

   O σχεδιασµός-επιλογή- εφαρµογή  του κατάλληλου επιχειρησιακού  

      µοντέλου, έχει υποστηριχτεί ότι,  αφορά το  στρατηγικό επίπεδο του   

      οργανισµού, τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τα πληροφοριακά συστήµατα  

      και επηρεάζεται γενικότερα από το επίπεδο της διαθέσιµης τεχνολογίας     

       [Αlt-Zimmermann:2001, Papakiriakopoulos et al:2001, Vezina et al:2003].                             

      Έχει υποστηριχτεί ότι το επιχειρησιακό µοντέλο  αποτελεί τον συνδετικό κρίκο  

      µεταξύ χαρασσόµενης στρατηγικής και υλοποιούµενων επιχειρησιακών  

      διαδικασιών,στο συγκεκριµένο πλαίσιο του τεχνολογικού περιβάλλοντος  

      ηλεκτρονικού επιχειρείν (σχήµα 3.1)   [Osterwalder-Pigneur:2001, 2002].     

         

Γιατί απαιτείται προσέγγιση επιχειρησιακού µοντέλου;

Επιχειρησιακές διαδικασίε ς
Πληροφοριακά συστήµατα

Επιχειρησιακό
Mοντέλο

Στρατηγική
Επίπεδο σχεδιασµού

Επίπεδο
αρχιτεκτονικής

Επίπεδο
εφαρµογής

Conceptual αρχιτεκτονική
µιας επιχειρησιακής 
στρατηγικής

Επίπεδο τεχνολογίας ηλεκτρονικού επιχειρείν

• Positioning
• Επιδ ιώξεις & στόχοι
• Επικοινωνία της στρατηγικής

Avoid re-inventing  strategy

                             
        Σχήµα 3.1.  Γιατί απαιτείται προσέγγιση επιχειρησιακού µοντέλου                                           

                         [πηγή: τροποποιηµένο από  Pigneur (2004),  p.4]     
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     H σχέση µε την τεχνολογία είναι αλληλεπιδραστική, καθώς συχνά, η  υιοθέτηση ενός 

ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου δίνει το έναυσµα για ανάπτυξη νέων 

καινοτόµων τεχνολογικών εφαρµογών  [Κuhn:2000].  

Έχει εξάλλου υποστηριχθεί ότι ένα επιχειρησιακό µοντέλο  είναι µια παρεµβαλλόµενη 

κατασκευή (mediating construct)  µεταξύ τεχνολογίας και οικονοµικής αξίας  

[Chesbrough-Rosenbloom:2002].                                                                                                   

Να σηµειωθεί ότι στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, οι επιχειρήσεις  προσέγγιζαν 

αρχικά το Web µε µια στρατηγική απλής χρήσης του σαν βιτρίνα προβολής των 

προϊόντων και σαν κανάλι επικοινωνίας µε τους πελάτες.                                                              

Στο σηµερινό όµως τοπίο,  ο στρατηγικός σχεδιασµός οφείλει να λάβει υπ’  όψη όχι 

µόνο τους πελάτες αλλά  και τις αγορές, τους ανταγωνιστές, καθώς  και τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες του οργανισµού  σε σύνδεση µε  την τεχνολογική 

καινοτοµία       [Turban:2000,  Πασχαλόπουλος:2001,  Ιωάννου:2001]. 
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4. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  ΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ KATΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ                              

         “Το µέρος  είναι τµήµα  του όλου. Κατανοώντας τα µέρη, κατανοούµε το όλον.“     

                                                           
         Η κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών                                                 

         επιχειρησιακών µοντέλων συνεχίζει να                   

αποτελεί ανοιχτό θέµα προς διερεύνηση.                                                                                           

Αν και η βιβλιογραφία περιλαµβάνει 

ποικίλες απόπειρες εντοπισµού 

κατάλληλων κριτηρίων κατηγοριοποίησης,                       

δεν υπάρχει κοινή συνισταµένη, αντίθετα καταγράφεται               

µικρή έως αγεφύρωτη διαφοροποίηση-απόκλιση θέσεων-προτάσεων.   

        Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων που  

         προτείνονται σαν βάση µελέτης και κριτήρια µοντελοποίησης-κατηγοριοποίησης, είναι: 

  Ο ρόλος του χρήστη (user role): Αντιµετωπίζεται ο χρήστης  

            σαν αγοραστής  ή  

            σαν προµηθευτής αγαθού/υπηρεσίας που άλλοι πελάτες θα  

               ήθελαν να  αγοράσουν ή 

          σαν συµµετέχων προς τον οποίο χωρίς να πωλείται κάτι,  

              προσφέρονται υπηρεσίες ή πληροφόρηση έναντι πληροφοριών που  

             κοινοποιεί ο  ίδιος για τον εαυτό του;                                                                                   

   Πρότυπο αλληλεπίδρασης (interaction pattern): Πρόκειται για  

       παροχή υπηρεσίας                                                     

            από έναν (άτοµο/εταιρία) προς έναν; 

            από έναν  προς πολλούς; 

            από πολλούς προς έναν; 

            από πολλούς προς πολλούς; 
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   Φύση των προσφορών (nature of the offerings): Παρέχεται  

           πληροφόρηση 

           υπηρεσίες ή  

           προϊόντα στους επισκέπτες – υποψήφιους πελάτες;  

   Σύστηµα τιµολόγησης (pricing system) : Ο χρήστης πληρώνει 

           ανάλογα µε τη βαθµό χρήσης ή 

           µια πάγια συνδροµή για πρόσβαση στην υπηρεσία ή 

           ένα ποσοστό % ή σταθερό ποσό κάθε φορά  ή                                   

           µε βάση κατάλογο τιµών ή                                                                                                

           µέσω δυναµικού µηχανισµού τιµών (όπως π.χ. σε δηµοπρασίες - auctions   

              και αντίστροφες δηµοπρασίες - reverse auctions) 

  To επίπεδο προσαρµογής στις ανάγκες του πελάτη (level of         

     customization): Πρόκειται για διανοµή περιεχοµένου 

            απόλυτα τυποποιηµένου-µαζικού  ή  

            λιγότερο ή περισσότερο προσαρµοσµένου στις ανάγκες του πελάτη; 

  Ο οικονοµικός έλεγχος (economic control): Υπάρχει    

            δυνατότητα αυτοοργάνωσης  και αυτόνοµης οικονοµικής διαχείρισης  

               από κάθε οργανισµό ή 

            επιβολή ιεραρχικού ελέγχου από κάποιον επικεφαλής του δικτύου  

               που  έχει λόγο για το περιεχόµενο, την τιµολόγηση και τη ροή  

               συναλλαγών; 

  Το επίπεδο της απαιτούµενης ασφάλειας (level of required      

     security) για  

            παρακολούθηση και 

            πιστοποίηση-επιβεβαίωση των συναλλαγών από το σύστηµα. 
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  Το επίπεδο της ολοκλήρωσης της αξίας (level of value integration):  

            προσφέρονται τα αγαθά ως έχουν χωρίς να αλλάζει η φύση τους ή 

            γίνεται δηµιουργία/παράδοση αγαθών/υπηρεσιών  µέσω σύνθεσης-  

               ολοκλήρωσης στοιχείων από ποικίλες πηγές ώστε να προκύπτει  

               ολοκληρωµένη (προστιθέµενη) αξία; 

  Η προσφορά αξίας/κόστους (value/cost offerings): Η προσφορά  

     αγαθών αντιµετωπίζεται 

           σαν πρόταση δηµιουργίας προστιθέµενης αξίας ή  

           σαν πρόταση χαµηλού κόστους/χαµηλής τιµής; 

  Η κλίµακα της κυκλοφορίας (scale of traffic): Απαιτείται 

          σηµαντική κυκλοφορία-κίνηση στον δικτυακό τόπο  ή 

           µια µέτρια κυκλοφορία τον καθιστά βιώσιµο; 

   Ο βαθµός καινοτοµίας  (degree of innovation):  

          Εφαρµόζεται σε ηλεκτρονική εκδοχή κάποιος  παραδοσιακός τρόπος- 

             µοντέλο επιχειρείν ή    

          υιοθετούνται καινοτόµες διαδικασίες επιχειρείν και προσφοράς  

             λειτουργιών που δεν υπήρχαν πριν; 

   Η έκταση στην οποία η δύναµη βρίσκεται στην πλευρά του  

      αγοραστή ή  του πωλητή 

      [Dubosson-Osterwalder- Pigneur:2002,  Osterwalder- Pigneur :2003,  

       Pigneur:2004,   Lambert:2003,  Vezina-Cote-Sabourin-Pellerin:2003,  

       Pateli-Giaglis:2003,  Kuhn-Junginger-Bayer:2000,  Essler:2001,  

       Petrovic et al:2001,  Gordijn - Ackkermans:2000,  Turban et al:2004]. 

  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται  τα χαρακτηριστικά ή  συστατικά  ενός 

ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου,  που προτείνονται από κάθε συγγραφέα-

ερευνητή σαν κριτήρια αναλυτικής µελέτης, αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης.     
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Timmers  (1999) 
 functional integration 

(λειτουργική ολοκλήρωση) 
 degree of  innovation 

  (βαθµός καινοτοµίας)  
 ως προς: προϊόντα,   
 υπηρεσίες, πηγές εσόδων 
 ροές πληροφοριών, 
 επιχειρηµατικούς  
 συντελεστές, το ρόλο   
 τους και οφέλη σ’ αυτούς. 
 
 Linder-Cantrell  (2000) 

 pricing model 
(µοντέλο τιµολόγησης): 
 cost plus, CPM:cost/1000 

 revenue model 
   (µοντέλο εσόδων):     
    advertising model,  
   subscription model,         
    fee for service 

 commerce process   
     model (µοντέλο  
  εµπορικής διαδικασίας):  
   bricks and mortar,  
   clicks and mortar,            
   direct to consumer 

 internet enabled 
    commerce  (εµπόριο  
 µέσω διαδικτύου): 
διαµορφωτής αγοράς, 
συναθροιστής-aggregator, 
εικονική συµµαχία 
προσφοράς, δίκτυο αξίας 

 organizational form  
   (µεµονωµένη επιχειρηµ.  
   µονάδα,  integrated  
   internet  capability) 

 value proposition: 
     χαµηλότερη αξία σε  
     πολύ χαµηλό κόστος,   
 ψηλότερη αξία στο ίδιο  
 κόστος, πολύ µεγαλύτερη  
 αξία σε ψηλότερο κόστος  
 
  Weill-Vitale (2001) 

 major  entities (κύριες  
    οντότητες): πελάτες,  
    προµηθευτές, εταίροι  

 major flows (κύριες  
    ροές): προϊόντων,   
  πληροφοριών, χρηµάτων 

 revenues-benefits     
     έσοδα και άλλα οφέλη  

   Tapscott  (2000) 
 economic control  

 (οικονοµικός έλεγχος)  
 value integration 

   (ολοκλήρωση αξίας)  
  Έµφαση σε: 
  δοµή του Internet,   
  πρόταση δηµιουργίας   
  αξίας, συνέργεια, 
  ρόλο πελάτη, 
  επικέντρωση στη  
  γνώση. 
 
 Αfuah -Tucci (2001) 

 customer value  
    (αξία πελάτη) 

 scope of market  
    and products  
    (πεδίo αγοράς  
     και προϊόντων) 

 pricing, revenue 
sources  

     (τιµολόγηση, 
      πηγές εσόδων) 

 connected activities 
    συνδεόµενες δράσεις 

 organization  
    structure, systems,  
    people, environment
    (δοµή επιχείρησης,  
     συστήµατα, άνθρωποι
     περιβάλλον) 

 capabilities 
    (δεξιότητες) 

 competitive  
    advantage 
    (ανταγωνιστικό  
     πλεονέκτηµα) 
 
  Hawkins (2001, 2002) 

 transaction mode 
    (τρόπος συναλλαγής) 

 relationship between 
producer and user  
(σχέση παραγωγού-
χρήστη) 

 revenue mode 
    (τρόπος δηµιουργίας  
    εσόδων) 

 exchange mode 
    (τρόπος καθορισµού  
    και ανταλλαγής της  
    αξίας ενός είδους). 

   Rappa  (2003) 
 value proposition 

    (πρόταση αξίας)  
 mode of generating  

    revenue  (τρόπος  
    παραγωγής εσόδων)  
   Έµφαση σε: θέση  
   του οργανισµού  
   στην αλυσσίδα   
   αξίας.  
  
 Rayport - Jaworski   
                       (2001) 

 value  proposition 
   value cluster  
   (πρόταση αξίας)  
   για καταναλωτές  
    στόχους  

 marketspace    
    offering 
   (προσφορά στο 
   χώρο αγοράς) 
  ως προς το προϊόν/ 
  υπηρεσία και την  
   πληροφόρηση) 

 unique resource  
    system (µοναδικό  
    σύστηµα πόρων) 

 financial models  
    χρηµατοοικονοµικά  
     µοντέλα. 
 
 Dubosson et al (2002) 

 product innovation 
(καινοτοµία προϊόντος): 
      πελάτες-στόχος,  
      πρόταση αξίας,  
      δεξιότητες)  

 customer 
relationship (σχέση 
µε καταναλωτή): 
ανίχνευση αναγκών, 
serving, branding 

 infrastructure 
management 

(διαχείριση υποδοµής):  
    πόροι, Ενεργητικό,  
     δραστηριότητες,   
     διαδικασίες,   
     εταιρικό δίκτυο 

 financial aspects 
    (χρηµατοοικονοµικές  
     όψεις): 
   κόστος-έσοδα-κέρδος 

     Ηammel  (2000) 
 customer   

     interface     
    (σηµείο επαφής  
    πελάτη: κάλυψη  
   και υποστήριξη,   
   πληροφόρηση,  
 δυναµική της σχέσης, 
   δοµή τιµολόγησης) 

 core strategy 
 (κεντρική στρατηγική: 
   αποστολή επιχ/σης, 
   πεδίo αγοράς  
   και προϊόντος, βάση 
   για διαφοροποίηση)

 strategic  
     resources    
 (στρατηγικοί  πόροι|): 
  κεντρικές διαδικασίες
  και  δυνατότητες,   
  στρατηγικά στοιχεία   
   Ενεργητικού) 

 value  network 
    (δίκτυο αξίας)   
   για  προµηθευτές,   
 εταίρους, συνέργειες. 
  
 Laudon-Traver  
  (2001) 

 value proposition 
    (πρόταση αξίας) 

 revenue model 
    (µοντέλο εσόδων) 

 market  
    opportunity 
    (ευκαιρίες αγοράς) 

 competitive  
    environment 
   (ανταγωνιστικό  
    περιβάλλον) 

 competitive  
    advantage 
   (ανταγωνιστικό  
    πλεονέκτηµα) 

 market strategy 
   (στρατηγική αγοράς)

 organizational  
    development 
    (οργανωσιακή     
      ανάπτυξη) 

 management team
    (οµάδα µάνατζµεντ)

   Πίνακας 4.1.  Συστατικά-Κριτήρια κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων      
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5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ             
        ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

 

  “Οµοιογένεια ή βιοποικιλότητα;”  (το αιώνιο ερώτηµα, για τους βιολογικούς  

    οργανισµούς µεταφερµένο στο χώρο των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων) 

                  
Στη συνέχεια παρουσιάζονται, κατά  

           ερευνητή-συγγραφέα,  oι βασικότερες    

           προτεινόµενες κατηγορίες ή πρότυπα ή  

           υποδείγµατα ταξινόµησης των ηλεκτρονικών  

           επιχειρησιακών µοντέλων .  

 
 

5.1   Γενικά  Υποδείγµατα  Ταξινόµησης  

 
                                                               
5.1.1   Υπόδειγµα του Τimmers  (1999)     

     
Ο Timmers: 

  επισηµαίνει ότι το ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο και η στρατηγική    

     µάρκετινγκ διαµορφώνουν το µοντέλο µάρκετινγκ.  Εποµένως ένα   

ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο δεν µπορεί να εφαρµοστεί στην πράξη 

ανεξάρτητα-αυτόνοµα, αλλά πάντα σε συνδυασµό µε την στρατηγική 

µάρκετινγκ.  

  προτείνει µια συστηµατική προσέγγιση  για προσδιορισµό της αρχιτεκτονικής    

των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων, που βασίζεται στην αποδόµηση 

και αναδόµηση της αλυσίδας της αξίας.  

Με αυτό τον τρόπο αποκαλύπτονται τα συστατικά στοιχεία-δραστηριότητες-

λειτουργίες της αλυσίδας του Porter (διαχείριση εισροών και εκροών, 
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λειτουργίες marketing & πωλήσεις, service, ανάπτυξη τεχνολογίας, 

προµήθειες, µάνατζµεντ ανθρωπίνων πόρων, διάρθρωση οργανισµού) 

[Porter-Millar:1985, Porter:2001],  καθώς και πιθανοί καινοτόµοι τρόποι-

µορφές αλληλεπίδρασης µεταξύ δραστηριοτήτων και συντελεστών  (1-προς -1,          

1-προς -πολλούς,  πολλοί -προς -1, πολλοί - προς - πολλούς) για 

ολοκλήρωση της διαδικασίας πληροφόρησης µέσα στην αλυσίδα. 

 

 

 ΑΛΥΣΙ∆Α ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ PORTER 

 

∆ευτερεύουσες (υποστηρικτικές) δραστηριότητες  
 

 

 Περιθώριο 

 Κέρδους 

 

  ∆ιαχείριση   Λειτουργίες  ∆ιαχείριση   Μάρκετινγκ  Υπηρεσίες  
  Εισροών                            Εκροών        &Πωλήσεις  

Πρωταρχικές δραστηριότητες  

                                                                                                                                              
Σχήµα 5.1. Αλυσίδα Αξίας του Porter                                                                                         
                 [πηγή:τροποποιηµένο από Porter-Millar:1985, p.151] 

 

 

 O Timmers διακρίνει 11 διαφορετικά ηλεκτρονικά επιχειρησιακά 

µοντέλα, τα οποία θα επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε στη συνέχεια, µε 

άξονα τους στόχους, τα αναµενόµενα οφέλη και παραδείγµατα πρακτικής 

εφαρµογής τους. 

∆οµή Οργανισµού 

Ανθρώπινοι Πόροι 

Έρευνα & Ανάπτυξη 

Προµήθειες  
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Ε-shop   
Στόχος     
   δικτυακό µάρκετινγκ (web marketing) µιας εταιρίας ή καταστήµατος  

   αυξανόµενη on line υποστήριξη  για παραγγελίες και πληρωµές  

Οφέλη  Πωλητή          

   αύξηση ζήτησης                                              

   µείωση κόστους προώθησης -πωλήσεων- παγκόσµιας παρουσίας  

Οφέλη  Πελάτη  

   χαµηλότερες τιµές 

   24-ωρη διαθεσιµότητα 

   πληρέστερη πληροφόρηση 

   διευκόλυνση στην επιλογή,                           

      την αγορά, την παράδοση                                         

Έσοδα Πωλητή      

   από αυξηµένες πωλήσεις  

   από  µείωση κόστους                        

   από διαφήµιση                                             

Παραδείγµατα  

http://www.travelocity.com   δικτυακός τόπος  (web site)  B2C  εταιρίας  

πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων και ταξιδιωτικών κρατήσεων.                     

http://www.merc-ltd.co.uk    δικτυακός τόπος  B2B  εταιρίαs πώλησης 

φαρµακευτικού υλικού και εργαστηριακού εξοπλισµού 
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E-procurement 

Στόχος 

  Ηλεκτρονική προµήθεια αγαθών   και  

     υπηρεσιών         

Οφέλη Πελάτη  

   Μεγάλη γκάµα προµηθευτών 

   Χαµηλότερες τιµές                                             

   Καλύτερη ποιότητα 

   Εξοικονόµηση χρόνου και κόστους  

   Βελτίωση όρων παράδοσης  

Οφέλη  Προµηθευτή 

   Αύξηση ευκαιριών-κύκλου εργασιών    

      πιθανόν και σε παγκόσµια κλίµακα  

   Συνεργατικές δράσεις  

   Αµεσότητητα διαπραγµατεύσεων       

   Μείωση κόστους   

Παραδείγµατα  

Μεγάλες εταιρείες µε  ποικίλους προµηθευτές,  όπως  π.χ. 

οι ιαπωνικές αερογραµµές  που  συνεργάζονται  µε  τους                                      

προµηθευτές τους στο δικτυακό τόπο     http://www.jal.co.jp/          

 

Η  βιοµηχανία  κατασκευής αυτοκινήτων  Volkswagengroup                                         

που  συγκεντρώνει  5.500 προµηθευτές στιςεπιχειρησιακές της                               

διαδικασίες στο δικτυακό τόπο      http://www.vwgroupsupply.com        
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Ε-mall   

Στόχος     

   ∆ιαδικτυακό µάρκετινγκ (web marketing)  για ανεξάρτητες εταιρίες  e-shops  

      κάτω από κοινή οµπρέλλα τρίτου για αξιοποίηση  φήµης, εµπορικής  

      µάρκας.  

Οφέλη  Ιδιοκτήτη  E-mall    

   Αύξηση πώλησης υποστηρικτικών  τεχνολογιών   

   ∆ιάθεση διαφηµιστικού χώρου 

   Παροχή διαµοιραζόµενων υπηρεσιών 

   Ενδυνάµωση φήµης, εµπορικής  µάρκας 

Οφέλη  για τα e-shops                                                                                                              

   Παρουσία στον ιστό (web) µε χαµηλότερο κόστος  και πολυπλοκότητα                        

   Αυξηµένη κίνηση - πιθανότητα συναλλαγών                                                  

   Απολαβή παρεχόµενων ευκολιών  υπηρεσιών από το e-mall                                               

Οφέλη  Πελάτη                                                                                                                           

   Ευκολία πρόσβασης στα  καταστήµατα                                                      

   Εµπιστοσύνη στη φιλοξενούσα  µάρκα (του e-mall)                                          

   ∆ιευκολύνσεις µέσω χρήσης   προσφερόµενων υπηρεσιών από το e-mall                           

Έσοδα Ιδιοκτήτη  E-mall                                   

   Συνδροµές για ιδιότητα µέλους ή  ανά συναλλαγή                                                 

   ∆ιαφήµιση                                                           

Παραδείγµατα                                                            

http://www.Yahoo.com    shopping portal  της γνωστής πύλης                      

http://www.evita.de   shopping portal του  οργανισµού  τηλεπικοινωνιακών και                          

ταχυδροµικών υπηρεσιών Γερµανίας  Deutsche Post                                                          
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Ε-auction   
Στόχος       

  Ηλεκτρονική εφαρµογή ενός παραδοσιακού ή καινοτόµου

     δηµοπρατικού µηχανισµού, ολοκληρούµενου µε συµβόλαιο,   

     πληρωµές και παράδοση. 

Οφέλη  Πωλητών και Αγοραστών     

  Αυξηµένη αποτελεσµατικότητα 

  Εξοικονόµηση χρόνου 

  Μη αναγκαία η µεταφορά αγαθών  πριν  το κλείσιµο της συµφωνίας      

Έσοδα Πωλητών      

  Μείωση των διατηρούµενων αποθεµάτων                                                                             

  Μείωση γενικών εξόδων διενέργειας πωλήσεων 

   Καλύτερη αξιοποίηση των  παραγωγικών δυνατοτήτων                                                        

Έσοδα Αγοραστών                                                   

  Μείωση γενικών εξόδων αγορών                                                                             

  Μείωση κόστους αγοραζόµενων  αγαθών-υπηρεσιών 

Έσοδα Auctioneer (∆ηµοπράτη) 

  Συνδροµές-επιβαρύνσεις για  συναλλαγές  και διαφήµιση   

  ∆ιάθεση-πώληση της τεχνολογικής  πλατφόρµας 

 

Παραδείγµατα  

Εταιρείες δηµοπρασιών όπως                 

η  Elance       http://www.elance.com 

 
και η eBay    http://www.ebay.com 
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3rd-party  marketplace                        

Στόχος                                                                   

   ∆ιαδικτυακό µάρκετινγκ (web marketing) και υποστήριξη συναλλαγών,  για  

      πολλές εταιρείες,  που ανατίθεται µε outsourcing σε  τρίτο µέρος  

      (marketplace). Το marketplace στοχεύει στο ταίριασµα  προσφοράς και   

      ζήτησης συγκεκριµένων αγαθών -υπηρεσιών                                                                       

   Βασική µορφή: διεπιφάνεια χρήστη (user interface) στους καταλόγους  

      προϊόντων του προµηθευτή 

   Αναβαθµισµένη µορφή: branding, logistics, πληρωµές,παραγγελίες,          

      ασφάλεια συναλλαγών 

 Οφέλη Προµηθευτών 

    ∆ιευκολύνσεις και µείωση γενικών  εξόδων, µέσω εκχώρησης στο   

       marketplace, µε outsourcing διαδικασιών µη συγκριτικού  πλεονεκτήµατος  

Έσοδα  Ιδιοκτήτη marketplace 

   Συνδροµές για ιδιότητα µέλους                                               

    Χρεώσεις για υπηρεσίες στα µέλη 

    Ποσοστά επί της αξίας συναλλαγών 

    ∆ιαφήµιση  

 

  Παραδείγµατα      

  http://www.findmro.com   δικτυακός τόπος  εταιρίας που αυτοπροσδιορίζεται  

   σαν µοναδική πηγή που χρειάζεται µια επιχείρηση για προµήθεια αγαθών    

   MRO (Maintance, Repair&Operating goods)   
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Virtual  Communities  

Στόχος 

  ∆ιαµοιρασµός πληροφορίας  σε κοινού ενδιαφέροντος εξειδικευµένα     

      πεδία,  στο  περιβάλλον που προσφέρει  ο λειτουργών την V.C. 

Οφέλη  του λειτουργούντα την V.C. 

         Θετική ανάδραση στις  δραστηριότητες marketing  και  υποστήριξης  

            πελατών                                                                                 

          ∆ηµιουργία προστιθέµενης  αξίας σε  επίπεδο φήµη  και πελατείας 

Οφέλη για τα µέλη 

          ∆ιαµοιρασµός εµπειρίας  

          Μεταβίβαση εµπειρίας 

Έσοδα λειτουργούντος τη V.C.   

          Συνδροµές για ιδιότητα µέλους        

           ∆ιαφήµιση 

  

  Παραδείγµατα   

    http://www.amazon.com 

    δικτυακός τόπος  της γνωστής εταιρίας που  δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας     

    V.C.   για εξειδικευµένες κατηγορίες  βιβλίων και προτάσεις για νέα βιβλία 

    http://www.firefly.com 

    δικτυακός τόπος  εταιρίας δηµιουργίας V.C.  Η προστιθέµενη αξία   

    απορρέει από την καθιέρωση προφίλ των µελών  και  υποστήριξης  

    πελατών.   
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  Value  Chain  Service  Provider    

     Περιγραφή      

 Εξειδίκευση σε συγκεκριµένη λειτουργία της αλυσσίδας αξίας στην 

οποία  υπάρχει  συγκριτικό πλεονέκτηµα  

    Οφέλη  Συµµετεχόντων    

  Επικέντρωση σε  δραστηριότητες συγκριτικού πλεονεκτήµατος    

  Αύξηση αποτελεσµατικότητας  λειτουργίας µέσω outsourcing 

    Έσοδα Service Provider 

   Χρεώσεις για υπηρεσίες  

   Ποσοστά επί της συνολικής αξίας  

                 

     Παραδείγµατα  

      Ηλεκτρονικές πληρωµές (τράπεζες,   πιστωτικοί φορείς)        

        http://www.hbc.com 

 

       Μάνατζµεντ παραγωγής/αποθεµάτων (production/stock management)  και       

       µέσω δικτύου  υποστήριξη σε επίπεδο υπηρεσιών logistics (web-based   

       logistic support) 

          http://www.FedEx.com 
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 Value  Chain  Integrator 

   Περιγραφή      

     Ολοκλήρωση ποικίλων λειτουργιών της αλυσσίδας αξίας για αξιοποίηση 

       της ροής πληροφοριών µεταξύ αυτών των λειτουργιών για επιπλέον 

        προστιθέµενη αξία 

  Οφέλη  Συµµετεχόντων    

     Αυξηµένη αποτελεσµατικότητα  κατά µήκος της αλυσσίδας αξίας  

     Επικέντρωση σε δραστηριότητες  συγκριτικού πλεονεκτήµατος    

  Έσοδα value chain integrator 

     Χρεώσεις συναλλαγών 

     Χρεώσεις συµβουλών

 Παραδείγµατα                    

 ∆ιαχείριση εφοδιαστικής αλυσσίδας (Supply chain management)  από    

 ιδιωτικά δίκτυα  όπως το  κονσόρτσιουµ συντελεστών  βιοµηχανίας    

 αυτοκινήτων  στο  δικτυακό τόπο 

  http://www.covisint.com                     

  

 Yπηρεσίες internet,  διαµερίσµατα διακοπών,  ιδιωτικά web sites  κ.λ.π.    

  υπηρεσίες  στο          http://www.marschall.net  

  

  H µεγαλύτερη οργάνωση εθελοντών του δυτικού ηµισφαιρίου   “partners of   

  the Americas”   παρέχει ευκαιρίες απόκτησης εισοδήµατος σε νέους   

  ανθρώπους, προωθεί την ανάµιξη των πολιτών στην τοπική διακυβέρνηση,  

  ενισχύει τη δυνατότητα των τοπικών οργανώσεων να προστατέψουν το  

  περιβάλλον  και  προωθεί υπηρεσίες και εκπαίδευση για άτοµα µε ειδικές  

  ανάγκες  στο      http://www.partners.net
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Collaboration  Platforms                                                                           

Περιγραφή      

   Παροχή κατάλληλου περιβάλλοντος  εργαλείων και πληροφόρησης για  

      συνεργασία µεταξύ  συµµετεχόντων  µερών µε επίκεντρο: 

  εξειδικευµένες λειτουργίες  π.χ. συνεργατικό design 

  υποστήριξη projects απο εικονική οµάδα (virtual team) 

συµβούλων 

Οφέλη  Συµµετεχόντων    

   ∆ιευκολύνσεις και µείωση γενικών εξόδων                                                                           

   Εξουσιοδότηση-εκχώρηση ευθυνών  στον επικεφαλής της πλατφόρµας   

      συνεργασίας  

   Outsourcing δραστηριοτήτων  όπου  δεν υπάρχει συγκριτικό  πλεονέκτηµα    

Έσοδα Platform Provider  

   Χρεώσεις για ιδιότητα µέλους και  χρήση της πλατφόρµας συνεργασίας 

    Πώληση εξειδικευµένων εργαλείων   (π.χ.  διαχείριση ροής  

      εργασιών/εγγράφων: work  flow /document management) 

 

Παραδείγµατα 

Deutche Telecom/Globana’s ICS 

ESPRIT GENIAL project 

http://portal.etsi.org               συνεργασία εγγεγραµµένων εταίρων,  downloads,  

                                               e-learning modules κ.λ.π.

http://www.nuxeo.com            προσφορά λύσεων δικτυακής συνεργασίας (web  

                                                collaboration solutions) 

http://www.webwisdom.com    προσφορά  ολοκληρωµένων λύσεων δικτυακής  

                                                 συνεργασίας  (integrated web collaboration  

                                                 solutions)  µε την πλατφόρµα Collabworx
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Information  Brokerage  

Στόχος     

    Επιχειρησιακή πληροφόρηση και  παροχή συµβουλών 

    ∆ηµιουργία προστιθέµενης αξίας µε  βάση την τεράστια ποσότητα  

       συσσωρευµένης πληροφορίας  στα ανοικτά δίκτυα ή στις  

       ολοκληρωµένες επιχειρησιακές  διαδικασίες  

Έσοδα  Infobroker  

    Συνδροµές για ιδιότητα µέλους                                               

    Χρεώσεις για κάθε χρήση  

    ∆ιαφήµιση 

 

Παραδείγµατα 

Αναζήτηση πληροφοριών µε βοήθεια  εξειδικευµένων εργαλείων 

http://www.yahoo.com   (Yahoo finance) 

 

Συµβουλές επενδύσεων    http://www.maxblue.com 

 

Συνταίριαγµα αναγκών εταίρων   http://www.cordis.lu 

 

Προφίλ πελατών     http://www.abacus-direct.com 
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  Trust  and  Other  Services 

   Στόχος     

          ∆ηµιουργία εµπιστοσύνης µεταξύ των συναλασσόµενων µερών,  

             επιχειρησιακή πληροφόρηση και δηµιουργία προστιθέµενης  αξίας                 

             µε  βάση την τεράστια ποσότητα συσσωρευµένης πληροφορίας στα  

             ανοικτά δίκτυα  ή στις ολοκληρωµένες επιχειρησιακές διαδικασίες  

     Έσοδα   

           Συνδροµές για ιδιότητα µέλους                                               

           Χρεώσεις για κάθε χρήση  

           Χρεώσεις για παροχή συµβουλών   

           Πώληση software 

                                

        Παραδείγµατα 

          Eταιρείες συµβούλων και  εταιρείες πιστοποίησης για αξιόπιστη     

              ασφαλή επικοινωνία και συναλλαγές  (κρυπτογράφηση, ψηφιακή  

               υπογραφή)  στον ιστό (web) και τις τηλεπικοινωνίες  

                π.χ. η βελγική εταιρία  belsign στο δικτυακό τόπο 

                  http://www.belsign.be 

             και η εταιρία  verisign στο δικτυακό τόπο 

              http://www.verisign.com                                                                    
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Ο Timmers προτείνει µια ποιοτική χαρτογράφηση - κατηγοριοποίηση των 11 

µοντέλων µε βάση δυο παραµέτρους: 

   Functional   integration  (λειτουργική ολοκλήρωση)  

       το µοντέλο παρέχει:  

    µια λειτουργία (π.χ. marketing)   ή 

         περισσότερες λειτουργίες   ή 

         πλήρη ολοκλήρωση λειτουργιών;      

   Degree of  innovation  (βαθµός καινοτοµίας) 

         ηλεκτρονική εκδοχή παραδοσιακών µεθόδων επιχειρείν ή  

         καινοτόµες µέθοδοι (προσφορά υπηρεσιών που δεν υπήρχαν πριν και  

            εξωτερίκευση µέσω του Ιnternet λειτουργιών που γίνονταν εντός της  

           επιχείρησης; 

Με βάση τις δυο αυτές παραµέτρους, τα ηλεκτρονικά επιχειρησιακά µοντέλα 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 

                        Degree of  innovation  (βαθµός καινοτοµίας)   

 

χαµηλός βαθµός                                                         ψηλός βαθµός     
παραδοσιακές λειτουργίες                                   νέοι τρόποι υλοποίησης  

εφαρµοζόµενες ηλεκτρονικά                                επιχειρησιακών λειτουργιών,                             

                                                                             νέες λειτουργίες 

  E-shops                                                                Third-party marketplace 

  E-procurement                                                     Collaboration platforms 

  E-malls                                                                 Virtual Communities 

  Ορισµένες   E-auctions                                        Value-Chain Integrators 

                                                                        Value-Chain Service  

                                                                                     Providers 

                                                                                  Info Brokerage Providers  

                                                                                  Trust Service Providers                          
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               Functional   integration  (λειτουργική ολοκλήρωση) 

 

χαµηλή ολοκλήρωση                               εκτεταµένη  ολοκλήρωση 
µια ή λίγες λειτουργίες                                 πολλαπλές λειτουργίες κατά    

αλυσσίδας αξίας                                          µήκος της αλυσσίδας αξίας    

  Value-Chain Service                                         Value-Chain Integrators 

     Providers                                                          Collaboration platforms 

  Info Brokerage Providers                                  Third-party marketplace 

  Trust Service Providers                                                            

  E-procurement       

  E-auctions,  E-shops,  E-malls                                          
     [ Timmers: 1998,       Για περισσότερες λεπτοµέρειες:      
       http://www.electronicmarkets.org/modules/pub/view.php/electronicmarkets-183,    
       Business Models for Electronic Markets  ].                                                                           
Την κατηγοριοποίηση των 11 µοντέλων, µε τις δυο παραµέτρους στους 

άξονες, παρουσιάζουµε στη συνέχεια, σε µορφή διαγραµµατικής  απεικόνισης             

                   Κατηγοριοποίηση  ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων 

 
 
   ολοκλήρωση 
   πολλαπλών                                                                   value chain integrator 
   λειτουργιών                                   
                                                                                       third-party marketplace 
 
                                                                                   collaboration platform 
λειτουργική                                                                   
ολοκλήρωση                                                                       virtual community 
 
                                                        e-mall  value chain service provider                 
                                               
                                           e-procurement  e-auction   
              
                            e-shop                                   trust services 
                                                                                                     
         µια                                                                    info brokerage                               
   λειτουργία                                                                          
                                                                                                
                         χαµηλός                   βαθµός καινοτοµίας                                ψηλός

                 Σχήµα 5.2.  Υπόδειγµα ταξινόµησης του Timmers   

                                     [πηγή: τροποποιηµένο από Timmers (1998)]                                        
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5.1.2  Υπόδειγµα του Τapscott  (2000)        

O Tapscott:  

  τονίζει ότι το κλειδί της επιτυχίας στην ψηφιακή οικονοµία είναι η    

     καινοτοµία σε επίπεδο  ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων,   

     µέσω αξιοποίησης της δύναµης-δυνατοτήτων των business webs. 

 

  ορίζει σαν  business webs ή  b-webs (επιχειρησιακά δίκτυα)  τα  

     διακριτά δίκτυα προµηθευτών, διανοµέων, παροχέων εµπορικών  

     υπηρεσιών και πελατών  που συνδέονται µέσω του Internet και  

     άλλων ηλεκτρονικών τεχνολογιών, για δηµιουργία αξίας υπέρ των  

     ίδιων και των τελικών πελατών.   

Κάθε οργανισµός στα πλαίσια αυτών των δικτύων, επικεντρώνεται σε ένα 

περιορισµένο αριθµό δράσεων συγκριτικού πλεονεκτήµατος.  

 

  υποστηρίζει οτι τα b-webs  καταστρέφουν την παραδοσιακή 

επιχειρησιακή οργανωτική δοµή και την αντικαθιστούν µορφοποιώντας 

νέα επιχειρησιακά µοντέλα.                              

                                                                             

  προτείνει  5 βασικούς τύπους  b-webs  µε βάση δυο παραµέτρους : 

           το βαθµό ελέγχου  (control)  και  

           το βαθµό ολοκλήρωσης της αξίας (value integration) 

     ως  εξής: 
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Agora        

Περιλαµβάνει: 

    Open Markets 

    Sell-Side Auctions    

    Buy-Side Auctions   

    Exchanges 

                  

Στόχος-χαρακτηριστικά     

   Συναλλαγές µεταξύ αγοραστών και πωλητών 

   Αυτοοργάνωση-πλήρης έλεγχος  

   Χαµηλός βαθµός ολοκλήρωσης  αξίας  

   ∆υναµική τιµολόγηση  

   Ο πελάτης είναι ο παίκτης-διαµορφωτής αγοράς (market player) 

 

Παραδείγµατα   

 Η εταιρία  eBay    στο   δικτυακό τόπο       http://www.ebay.com 

  

η εταιρία  Priceline  στο  δικτυακό τόπο     http://www.priceline.com                        
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Aggregation 

Περιλαµβάνει: 

   Retailers 

   Wholesalers 

 

Στόχος-χαρακτηριστικά     

     Παροχή προστιθέµενης αξίας  από εταιρία-ενδιάµεσο                      

        µεταξύ παραγωγών και πελατών  

     Ιεραρχικός έλεγχος από τον ενδιάµεσο 

     Χαµηλή  ολοκλήρωση αξίας 

     ∆ιευκολύνσεις-βελτιστοποίηση  επιλογών-ταίριαγµα  

        αναγκών µε κατάτµησης αγοράς 

 

 Παραδείγµατα 

         Η  Ε* Trade  στο δικτυακό τόπο 

          http://www.etrade.com 

 

        Το  διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters  στο δικτυακό τόπο 

         http://www.reuters.com 
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Value  Chain 

Στόχος-χαρακτηριστικά

       Ολοκλήρωση  διαδικασιών  αλυσσίδας αξίας από ηγέτιδα εταιρία  

   Ιεραρχικός έλεγχος  

    Ψηλός βαθµός ολοκλήρωσης  αξίας  

    Σχεδιασµός - προσφορά  ολοκληρωµένων προϊόντων 

    Καινοτοµία  

    Supply chain management (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας) 

   Παραδείγµατα   

   Η εταιρία Cisco  στο  δικτυακό  τόπο      http://www.cisco.com

 
 

 
 

    Distributive  Network 

      Περιλαµβάνει:    

  Data Network Operators    

  Logistic companies 

  Banks 

      Στόχος-χαρακτηριστικά     

                Παροχή υπηρεσιών  υποδοµής στη νέα  οικονοµία από εταιρείες  

                     που διατηρούν πλήρη  έλεγχο διανοµής  

                  Προσφορά  αγαθών-υπηρεσιών µέσω  βελτιστοποίησης της   

                     χρήσης δικτυακών δυνατοτήτων      http://www.tellmenetworks.com

       Παραδείγµατα   

       Εταιρίες ηλεκτροδότησης-τηλεπικοινωνιακών-φυσικού αερίου  

       ταχυδροµικών-τραπεζικών υπηρεσιών, logistics
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       Alliance 

         Περιλαµβάνει:

  Online Communities 

  Research Initiatives 

  Games 

  Development Communities

 

           Στόχος-χαρακτηριστικά     

         Συνεργατική επιδίωξη κοινής αποστολής από µεγάλο αριθµό  

             εταιριών   

          Αυτοοργάνωση-πλήρης έλεγχος 

          Ψηλός βαθµός ολοκλήρωσης αξίας  

          ∆ηµιουργικότητα-καινοτοµία 

          Προστιθέµενη αξία-φήµη και πελατεία για τις  

             συνεργαζόµενες εταιρείες  

               Παραδείγµατα   

                Η εταιρία PalmPivot   στο   δικτυακό  τόπο    http://www.palmpivot.com 

                                                                                                   [Tapscott: 2000].                
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Τα  κύρια χαρακτηριστικά των 5 επιχειρησιακών δικτύων   (b-webs)   που 

προτείνει ο Tapscott,  εξετάζονται και εµφανίζονται συνοπτικά στον ακόλουθο  

πίνακα, ως προς: 

 το κύριο θέµα 

 την  πρόταση αξίας,  

 το  ρόλο του καταναλωτή,  

 τον  προσανατολισµό-επικέντρωση της γνώσης   και  

 τη  διαδικασία-κλειδί: 

 
       Agora   Aggregation    Value chain        Alliance  Distributive   

   networks 

     Κύριο  

     θέµα 

   ∆υναµική    
  Τιµολόγηση 

   Επιλογή  &  
   ∆ιευκόλυνση 

  Ολοκλήρωση  
   διαδικασιών 

∆ηµιουργικότητα   Κατανοµή  
  πόρων &   
    διανοµή  

    Πρόταση    
      Αξίας  

 
    (Value  
proposition) 

 
  Ρευστότητα 
 
    (Liquidity) 

 
 Αριστοποίηση  
    επιλογής  

  Σχεδιασµός &  
   παράδοση   
 
ολοκληρωµένου 
   προϊόντος  

 ∆ηµιουργική   
  Συλλογή, χάριν  
  ενος στόχου  
  που µοιράζεται   
   η κοινότητα  

  Ανταλλαγή    
 & παράδοση   
πληροφορίας   
  αγαθών και  
  υπηρεσιών 

     Ρόλος 
Καταναλωτή   

 (Customer  

   Παίκτης  
    αγοράς  
Market player 

   Αγοραστής  
       Buyer 

  Καθοδηγητής  
      Αξίας  
  (Value driver) 

   Συνεισφέρων  
    συνεργάτης  
   (Contributor) 

 Αποστολέας/ 
  Παραλήπτης  

  Επίκεντρο  
 της Γνώσης 

 

 (Knowledge  
   focus) 

     
   Timing,  
    market  
  intelligence 

 Τµηµατοποίηση 
      αγοράς,  
    προσφορές  
   προµηθευτών,  
   εκπλήρωση 

    Καινοτοµία,  
   ∆ιαχείριση  
  εφοδιαστικής  
  αλυσσίδας 

   Κοινότητα  
  (Community), 
δηµιουργικότητα  
   standards &  
    ρόλοι 

Αριστοποίηση  
   δικτύου,   
  ορατότητα &  
   διαφάνεια  

 ∆ιαδικασία  
   κλειδί 

     (Key  
   process) 

    
   Ανακάλυψη  
     τιµής 

     
     Ταίριαγµα  
     αναγκών 

     Σχεδίαση  
     προϊόντος,  
    ∆ιαχείριση  
  εφοδιαστικής  
  αλυσσίδας  

     
     Καινοτοµία 

        
    ∆ιανοµή 

Πίνακας  5.1.  Βασικά χαρακτηριστικά των  b-webs του Tapscott                                  
                       [πηγή: τροποποιηµένο από Gordijn-Ackermanns (2001),  p.16]. 
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Την ταξινόµηση-κατηγοριοποίηση των 5 επιχειρησιακών δικτύων   (b-webs),  

σύµφωνα µε την παραπάνω προσέγγιση, παρουσιάζουµε στη συνέχεια, σε 

µορφή διαγραµµατικής  απεικόνισης,   µε άξονες τις δυο βασικές 

παραµέτρους: 

 

 control   (έλεγχος)    και  
      

 value integration  (ολοκλήρωση αξίας) 
 

 

 

 

 

                                     Ταξινόµηση   των  business webs    (Τapscott) 

 
  αυτοοργάνωση 
                             Agora                                                                          Alliance 
                                      
                                                                                        
 
                                                                                    
                                                                   
        έλεγχος                                                                         
 
                                                          Distributive Network        

                                               
                                           
              
                                                              
                                                                                                     
                                      Aggregation                                                               Value Chain    

   ιεραρχικός                                                                           
                                                                                                
                          χαµηλή                     ολοκλήρωση αξίας                           ψηλή 

 
 

                     Σχήµα 5.3.  Ταξινόµηση των b-webs  του Tapscott   

                                      [πηγή:τροποποιηµένο από Tapscott (2000)].                                       
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5.1.3   Υπόδειγµα του Rappα  (2003)              

O  Rappa:  

  προτείνει δυο  βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης-ταξινόµησης  

                ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων: 

                 value proposition  (πρόταση αξίας): ποια συγκεκριµένη θέση  

                        κατέχει η εταιρία στην αλυσσίδα αξίας,  

                         mode of generating revenues  (τρόπος παραγωγής εσόδων)                        

  προτείνει  9 γενικούς τύπους µοντέλων, στους οποίους, διακρίνοντας  

                υποκατηγορίες, εντάσσει  40 ηλεκτρονικά επιχειρησιακά µοντέλα: 

 
Βrokerage  Model  

Περιγραφή 

Οι  διαµεσολαβητές (brokers): 

 είναι διαµορφωτές αγοράς (market-makers)  που  φέρνουν σε επαφή 

αγοραστές και  πωλητές και  διευκολύνουν τις  συναλλαγές σε αγορές 

B2B, B2C, C2C. 

        αποκτούν έσοδα από συνδροµές ή  προµήθειες επί των συναλλαγών  

 Yποκατηγορίες  

    Marketplace Exchange http://www.orbitz.com    http://www.chemconnect.com 

    Buy/Sell fulfillment   http://www.carsdirect.com          http://www.respond.com 

    Demand Collection System    http://www.priceline.com 

    Auction Broker                        http://www.ebay.com 

    Transaction Broker                 http://www.paypal.com 

    Distributor                             http://www.necx.com 

    Search Agent                             http://www.careercentral.com 

    Virtual Marketplace                http://www.amazon.com
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 Advetising  Model 

  Περιγραφή      

      Επέκταση της   παραδοσιακής  διάθεσης περιεχοµένου και  υπηρεσιών  

         από ένα µέσο 

       Έσοδα από τα διαφηµιστικά  banners 

 Yποκατηγορίες  

      Portal      

          http://www.yahoo.com 

      Classifieds  

         http://www.monster.com             http://www.match.com 

    User registration 

         http://www.NYTimes.com 

    Query-based Paid Placement 

          http://www.google.com 

          http://www.overture.com 

    Contextual advertising 

          http://www.gator.com 

          http://www.ezula.com 

     Content-Targeted Advertising 

          http://www.google.com 

          http://www.sprinks.com 

      Intromercials  

          http://www.CBSMarketwatch.com 

      Ultramercials  

          http://www.salon
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  Infomediary  Model 

       Περιγραφή 

   Ενδιάµεσος πληροφόρησης µεταξύ  παραγωγής και κατανάλωσης          

   Παροχή συµβουλών σε αγοραστές και πωλητές έναντι αµοιβής      

        Yποκατηγορίες       

  Advertising Networks               http://www.doubleclick.com 

  Audience Measurement Services      http://www.Nielsen.com 

  Incentive Marketing                    http://www.mypoints.com                  

      http://www.coolsavings.com 

   Metamediary                 http://www.edmunds.com 

 

 

 

 

    Merchant  Model 

         Περιγραφή 

               Χονδρέµποροι αγαθών και  υπηρεσιών 

               Πωλήσεις µέσω καταλόγου ή  δηµοπρασίας

         Yποκατηγορίες 

               Virtual Merchant              http://www.amazon.com 

               Catalog Merchant           http://www.landsend.com                                                  

                                                          http://www.amazon.com 

               Click and Mortar            http://www.barnes&Nonle.com 

                Bit Vendor                      http://www.AppleiTunesMusicStore.com 
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Manufacturer  Direct  Model 

  Περιγραφή 

            Άµεση πρόσβαση  προς πελάτες µέσω του ιστού (web)  

              Συµπίεση καναλιών διανοµής  

             Αποτελεσµατικότητα-βελτίωση υπηρεσιών προς πελάτες  

               Κατανόηση προτιµήσεων πελατών 

                     http://www.dell.com                  http://www.intel.com       

                     http://www.apple.com            

   Yποκατηγορίες   

   Purchase 

   Lease 

   License 

   Brand Integrated Content 

                    http://www.bmwfilms.com 

    

        

Community  Model 

   Περιγραφή 

 Η κοινότητα βασίζεται στην αφοσίωση των χρηστών 

  Έσοδα από πώληση προϊόντων-υπηρεσιών και συµβολικές  

           συνδροµές  

    Yποκατηγορίες   

  Open Source                    http://www.redhat.com 

  Public Broadcasting        http://www.WPCE.org 

             Knowledge Networks     http://www.AllExperts.com 
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Affiliate  Model 

     Περιγραφή 

    Αffiliated  sites που προσφέρουν  πρόσβαση, µέσω κλικ, σε   

      σηµεία αγοράς (purchase-point click)  στους σερφάροντες  

    ποσοστά επί των εσόδων για τα affiliated sites 

        http://www.barnes&noble.com              http://www.amazon.com 

       Yποκατηγορίες      

              Banner Exchange 

               Pay-per-click 

               Revenue Sharing 

 

 

 

 

Subscription  Model 

        Περιγραφή 

                Εγγραφή χρηστών έναντι  συνδροµής για µια υπηρεσία 

   Υποκατηγορίες  

             Content service          http://www.Listen.com 

                                                   http://www.Netfix.com 

            Person-to-Person Networking Services                   

                    http://www.Classmates.com 

            Trust Services                                  http//:www.truste.com 

            Internet Services Providers         http://www.AOL.com 
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 Utility Model 
    Περιγραφή 
             Χρέωση σύνδεσης πελατών µε το λεπτό (από oρισµένους  

                Παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου: ISPs-Internet Service Providers)                

                ή  πληρωµή ανάλογα µε την πορεία (pay as yoy go) 

     Yποκατηγορίες   
             Metered Usage   
                Χρεώνει τους χρήστες,  βάσει µέτρησης της πραγµατικής χρήσης  

                µιας υπηρεσίας  

             Metered Suscription     

                Επιτρέπει στους εγγεγραµµένους χρήστες να αγοράσουν  

                περιεχόµενο σε µετρήσιµα µεγέθη  π.χ. αριθµό επισκεπτόµενων  

                σελίδων         http://www.slashdot.com                                                     

                [Rappa:2003, 2004                   για περισσότερες λεπτοµέρειες:                           
                 Business Models on the Web             Business Models on the Web ]           
 

 

  

5.1.4   Υπόδειγµα του Βambury  (1998)      

O Bambury  επιχειρεί µια εµπειρική ταξινόµηση, διακρίνοντας δυο γενικές 

κατηγορίες, όπου εντάσσει διάφορες υποκατηγορίες:   

        Transplanted Real-World Business Models (µεταµοσχευµένα από  

           τον πραγµατικό κόσµο επιχειρησιακά µοντέλα)   και 

 Native Internet Business Models (εγχώρια επιχειρησιακά µοντέλα 

του διαδικτύου

              Transplanted  Real-World  Business  Models 

                  Mail-order               
                     χρησιµοποιεί  ένα δικτυακό τόπο σαν βιτρίνα (website shop front)   

                     για πώληση φυσικών αγαθών, που ταχυδροµούνται                                         
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                       ή παραδίνονται.    http://www.amazon.com                                      

                   Advertising-based      

                      Τα έσοδα από διαφηµίσεις στηρίζουν τη λειτουργία  

                       κάποιας δωρεάν υπηρεσίας. Αποτελεί το µοντέλο  

                       των µηχανών αναζήτησης.  http://www.yahoo.com                                             

                    Subscription      

                        Κατάλληλο για παράδοση ψηφιακών αγαθών, προς χρήστες  

                        που εγγράφονται, έναντι συνδροµής.  

                        http://www.sonybmusic.com                                      

                     Free Trial  

                         Κατάλληλο για προσφορά δοκιµαστικής χρήσης ενός  

                         ψηφιακού αγαθού για περιορισµένο χρόνο  

                         π.χ. software για 30 µέρες.  

                     Direct Marketing  

                         Πρόκειται για εφαρµογή e-mail direct marketing (spam). 

                      Real Estate                                                                                                 

                          Για πώληση χώρου στον ιστό (web space),  domain   

                          names  και διευθύνσεις e-mail.  

                      Incentive Scheme  

                          Περιλαµβάνει permission marketing και διαγωνισµούς  µε   

                          βραβεία ή δωρεάν παροχές στους χρήστες, προκειµένου να  

                          δεχθούν διαφηµιστικά µηνύµατα ή να δώσουν προσωπικές  

                          πληροφορίες. 

                       B2B 

                          Αφορά διεπιχειρησιακές συναλλαγές κάθε είδους. 

                       Κάθε µορφής συνδυασµός των παραπάνω µοντέλων. 
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                     Native  Internet  Business  Models 

                          Library  

                              Για προσφορά δωρεάν πληροφοριών και ενηµερωτικού  

                              υλικού, από βιβλιοθήκες, επιστήµονες και την  

                              ακαδηµαϊκή κοινότητα.  

                           Freeware  

                               Για δωρεάν παροχή χρήσης software και development  

                                tools από εταιρίες στο χώρο του internet software  π.χ.  

                                δωρεάν κατέβασµα του web browser Netsape Navigator 

                             Information Barter  

                                 Αφορά ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ ατόµων και  

                                 οργανισµών που ενδέχεται να συνδέεται µε δωρεάν  

                                 παροχή ψηφιακών αγαθών/ υπηρεσιών. Κατάλληλο            

                                  για εταιρίες που προσφέρουν internet news. 

                              Digital Products and Digital Delivery  

                                  Αφορά προσφορά ψηφιακών αγαθών που  

                                  παραδίνονται άµεσα online. 

                              Access Provision 

                                  Συνδέεται µε παροχή πρόσβασης στο internet.                      

                                  Είναι το µοντέλο των Παροχέων υπηρεσιών διαδικτύου  

                                  (ISP-Ιnternet Service Providers). 

                              Web site Hosting and other Internet Services                                        

                                  Παροχή φιλοξενίας σε web servers, υπηρεσιών e-mail   

                                  και URL, από ISP και άλλες web-based εταιρίες                                   

                                                                                              [Bambury: 1998].
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5.1.5  Υπόδειγµα των  Κalakota & Robinson    (1999)   

O Ravi Κalakota και η Marcia Robinson χρησιµοποιούν τους όρους 

    “e-business patterns: πρότυπα ηλεκτρονικού  

       επιχειρείν” και  

 “e-business designs: σχέδια ηλεκτρονικού επιχειρείν ”. 

    Η σχέση τους µε τα επιχειρησιακά µοντέλα παρουσιάζεται στον πίνακα: 

 e-business patterns
το δοµικό θεµέλιο  

καθορίζει τους 

κανόνες του 

παιχνιδιού 

 Ποια είναι η νέα ευκαιρία, µε βάση συγκεκριµένες 

τάσεις πελάτη και αγοράς; 

 Ποιες είναι οι µακροοικονοµικές κατευθύνσεις της 

επιχειρησιακής αλλαγής; 

 Ποιες ψηφιακές τεχνολογίες πρόκειται να 

επικρατήσουν στον κλάδο; 

   e-business models
η στρατηγική δοµή-

σκελετός που 

επιτρέπει στην 

επιχείρηση να 

ανταγωνιστεί στο 

παιχνίδι 

 Ποια µοντέλα είναι καταλληλότερα για αξιοποίηση 

νέων επιχειρησιακών ευκαιριών; 

 Ποιές επιχειρησιακές διαδικασίες πρέπει να αλλάξουν;

 Πως γίνεται η µετακίνηση από ένα υπάρχον µοντέλο 

προς ένα ηλεκτρονικό µοντέλο, αντανακλώντας την 

οργανωσιακή ετοιµότητα της εταιρίας; 

 Ποιες προκλήσεις πρέπει να αντιµετωπίσει το 

µάνατζµεντ, κατά την εφαρµογή του νέου 

επιχειρησιακού µοντέλου;  

  e-business designs
Η συγκεκριµένη 

στρατηγική για το τι 

χρειάζεται να κάνει 

η επιχείρηση στο 

χώρο αγοράς 

 Ποιοι είναι οι πελάτες-στόχος; 

 Ποια είναι η πρόταση αξίας; 

 Πώς αποκοµίζονται έσοδα; 

 Πως χρηµατοδοτείται η εταιρία; 

 Πως αποκτούνται και διατηρούνται πελάτες; 

 Πως ελκύονται και παραµένουν ταλαντούχα άτοµα; 

Πίνακας  5.2.  Ψηφιοποίηση της επιχείρησης [πηγή:Kalakota-Robinson:2001, p.74]    
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 Τα  e-business patterns: πρότυπα ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι δοµικά    

         πρότυπα που χαρακτηρίζουν το χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

         Είδη “e-business patterns-προτύπων ηλεκτρονικού επιχειρείν”: 

 eChannel 

 e-Portal  (B2C) 

 Click and Brick 

 e-Marketmakers  

         (B2B) 

 Pure  “e” and  

    Mobile Portals     

    (παράδοση  

      ψηφιακών-digital  

      αγαθών) 

                                                      Σχήµα 5.4.   Πρότυπα  ηλεκτρονικού επιχειρείν  

                                                                          [πηγή:Kalakota-Robinson:2001, p.76]               
   Πρότυπα ηλεκτρονικού επιχειρείν και επιχειρησιακά µοντέλα 

 E-Channel 
      Ένα e-Channel είναι η αλυσίδα σχέσεων (γνωστή σαν κανάλι µάρκετινγκ),  

       µεταξύ εταιριών και πελατών και µεταξύ εταιριών και συνεργατών- 

       µεταπωλητών.  

          Αυτό το δοµικό πρότυπο λειτουργεί στα εξής επιχειρησιακά µοντέλα: 

 Transaction enhancement  (π.χ.  Home Depot) 

 E-Channel compression  (π.χ. Amazon.com) 

 E-Channel expansion  (π.χ.  Vstore.com) 

 E-Channel innovation  (π.χ. E-Stamp.com) 

 e-Portal  (B2C) 
         Το δοµικό πρότυπο της πύλης λειτουργεί στα εξής επιχειρησιακά µοντέλα: 

 Eyeball Aggregaters Superportals (π.χ. AOL, Yahoo!) 
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 Auctions (π.χ. eBay) 

 Megatransaction portals (π.χ. Expedia) 

 Click and Brick 
                Επιτρέπει σε µια εκτός ∆ιαδικτύου λειτουργούσα καταξιωµένη  

                επιχείρηση, να αποκοµίσει κέρδη από µια µια αναδυόµενη  

                παρουσία της στο ∆ιαδίκτυο (π.χ. Charles Schwab, Toysrus.com) 

 e-Marketmakers (B2B) 
                Ηλεκτρονικός ενδιάµεσος που φέρνει σε επαφή αγοραστές µε πωλητές  

                ενός κλάδου.  

                Αυτό το δοµικό πρότυπο λειτουργεί στα εξής επιχειρησιακά µοντέλα: 

 Exchanges  (π.χ. GoFish.com) 

 Virtual Distributors (π.χ. VerticalNet) 

 Lead generation (π.χ. SolidwasteOnline.com) 

 Catalog aggregaters (π.χ. PlasticsNet) 

 Auctions (π.χ. TradeOut.com) 

 Reverse Auctions (π.χ. FreeMarkets) 

 Pure “e” and Mobile Portals  

      Αυτό το πρότυπο αφορά παράδοση ψηφιακών αγαθών     [Kalakota-  

      Robinson:1999, 2000]. 

Οι Κalakota και Robinson περιγράφουν-προτείνουν  7  κατηγορίες   e-business  

designs (σχεδίων ηλεκτρονικού επιχειρείν),  που διαµορφώνονται σαν 

συνδυασµός προτύπων ηλεκτρονικού επιχειρείν µε επιχειρησιακά µοντέλα. 

      Ένα e-business  design (σχέδιο ηλεκτρονικού επιχειρείν) περιλαµβάνει: 

 Πρόταση αξίας (value proposition) 

 Τµήµατα πελατών (customer segments) 

 Προτεραιότητες πελατών (customer priorities) 

 Οργανωσιακές δυνατότητες (organizational capabilities) 
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Οι 7  κατηγορίες  e-business designs (σχεδίων ηλεκτρονικού επιχειρείν) είναι: 

                       Category Killer  

                               Το σχέδιο αυτό, χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για εντοπισµό νέας  

                                αγοράς αναγνωρίζοντας κάποια µοναδική ανάγκη καταναλωτή. 

                                Η εταιρία πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των πρώτων στην αγορά  

                                και για να παραµείνει επικεφαλής του ανταγωνισµού οφείλει να   

                                καινοτοµεί διαρκώς. 

                                Παραδείγµατα              Amazon.com             Yahoo.com  

  Channel Reconfiguration 

 Χρήση του διαδικτύου σαν νέο κανάλι για άµεση προσέγγιση   

 πελατών, διενέργεια πωλήσεων και εκπλήρωση παραγγελιών. 

  Παραδείγµατα              Amazon.com              

 Transaction Intermidiary 

 Χρήση του διαδικτύου για διενέργεια αγορών. Μοντέλο   

 συναλλαγών που περιλαµβάνει διαδικασία έρευνας, σύγκρισης,  

 επιλογής και πληρωµής online. 

 Παραδείγµατα          Expedia.com                       EBay.com              

 Infomediary 

      Χρήση του διαδικτύου για µείωση του κόστους διερεύνησης.    

      Παρέχει στον πελάτη µια ενιαία διαδικασία συγκέντρωσης  

      πληροφοριών αναγκαίων για διενέργεια µιας µεγάλης αγοράς.  

      Παραδείγµατα              HomeAdvisor.com             Auto-By-Tel             

 Self-service Innovator 

      Χρήση του διαδικτύου για παροχή σουίτας υπηρεσιών προς  

      τους υπαλλήλους του πελάτη. Η άµεση χρήση αυτών των 

      υπηρεσιών δηµιουργεί µια προσωπική σχέση µε την εταιρία. 

      Παραδείγµατα              Employease.com            WebMD              
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 Supply-chain Innovator 

      Χρήση του διαδικτύου για κατεύθυνση των αλληλεπιδράσεων  

      (µεταξύ των διαφόρων µερών) στην αλυσσίδα προµηθειών,  

      ώστε να βελτιωθεί η λειτουργική απόδοση. 

      Παραδείγµατα             McKesson  Ingram Micro              

 Channel Mastery   

      Χρήση του διαδικτύου για σαν καναλιού πωλήσεων και  

      εξυπηρέτησης. Μάλλον συµπληρώνει παρά υποκαθιστά τα  

      υπάρχοντα φυσικά καταστήµατα. 

      Παραδείγµατα              CharlesScwab.com                    

                                                           [Kalakota & Robinson:1999].  

 

 

5.1.6  Υπόδειγµα  του  Μahadevan  (2000)   

O Mahadevan  υποστηρίζει ότι η οικονοµία του ∆ιαδικτύου (Internet) έχει διαχωρίσει 

τον συνολικό χώρο της αγοράς σε  τρεις  “πλατιές δοµές”  (broad structures): 

 Portals 

 Market Makers 

 Product/Service Providers 

Κάθε οργανισµός συγκροτεί κατά τρόπο µοναδικό, το ηλεκτρονικό επιχειρησιακό 

µοντέλο, σαν συνδυασµό-σύνθεση τριών επί µέρους συστατικών ρευµάτων:   

 Value streams 

 Revenue streams 

 Logistical streams 
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Η υιοθέτηση του κατάλληλου µίγµατος εναλλακτικών streams, δηλαδή η επιλογή 

τελικά του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου,  επηρεάζεται  από τους 

εξής παράγοντες: 

o Ρόλος στη “δοµή αγοράς"  

   Ενας διαµορφωτής αγοράς (market maker) µπορεί να χρησιµοποιεί και τα  

   τέσσερα value streams. Ενα portal  δεν το αφορούν τα streams: reduction in   

   transaction costs (µειωµένο κόστος συναλλαγών)   και  exploitation of  

   information asymmetry (αξιοποίηση της ασυµµετρίας πληροφοριών).   

o Φυσικά χαρακτηριστικά προϊόντων  

           Τα ψηφιακά αγαθά απαιτούν ψηλό κόστος παραγωγής του πρωτότυπου  

            και σχεδόν µηδαµινό κόστος για κάθε επόµενο αντίγραφο, οπότε ωθούν σε  

            αποµεσολάβηση, ελεύθερες προσφορές και µια ποικιλία στρατηγικών  

            τιµολόγησης. Τα φυσικά αγαθά ευνοούν επιλογές που διασφαλίζουν 

            ψηλά περιθώρια από λειτουργίες brick-and-click. 

o Βαθµός απαιτούµενης προσωπικής εµπλοκής στη διαδικασία 

αγοράς/πώλησης   

Τα οικονοµικά αγαθά είναι κατάλληλα για εφαρµογή στρατηγικής 

αποµεσολάβησης. Αντίθετα, τα αγαθά εµπειρίας απαιτούν µεγαλύτερη 

προσωπική εµπλοκή κατά την αγορά/πώληση: εξέταση προδιαγραφών-

υφής του αγαθού µέχρι συµµετοχή στη σχεδίαση,  οπότε η ύπαρξη 

ενδιάµεσων πληροφόρησης (Infomediaries) και µεταενδιάµεσων 

(Metamediaries)  διευκολύνει τη διαδικασία  [Mahadevan:2000].                         
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    Τελικά, ανάλογα µε τη δοµή αγοράς όπου λειτουργεί ο οργανισµός, έχει στη  

     διάθεσή του σειρά εναλλακτικών επιλογών e-business model streams   

     όπως  παρουσιάζονται στον πίνακα  5.3.                                

 
 
Πίνακας 5.3.  Πιθανές εφαρµογές Business Models Streams για τις τρεις δοµές  
                      αγοράς     [πηγή: Mahadevan (2000),  p. 67]. 
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5.1.7   Υπόδειγµα  των Linder & Cantrell  (2000)  

 

Οι  Linder & Cantrell (ερευνητές στο Accenture Institute for Strategic Change)  

  εφαρµόζουν δυο βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης:  

    την κύρια κερδοφόρα δραστηριότητα του µοντέλου, 

    τη σχετική θέση στην παράσταση τιµής/αξίας (που ενδέχεται να 

κυµαίνεται από ψηλής αξίας/υπερτιµηµένης τιµής καινοτοµίες µέχρι 

χαµηλής τιµής τυποποιηµένες προσφορές.   

  προτείνουν  την εξής ταξινόµηση ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων: 

 Price Models   που περιλαµβάνουν  

  Buying Club 

 One-stop  low-price Shopping 

 Fee for Advertising 

 Razor and Blade 

 Convenience Models   που περιλαµβάνουν 

 One-stop  Convenient  Shopping 

 Comprehensive Offering 

 Instant  Gradification 

 Commodity-Plus Models   που περιλαµβάνουν 

  Low-price Reliable Commodity 

 Mass Customised  Commodity 

 Service Wrapped Commodity 

 Experience Models   που περιλαµβάνουν 

 Experience Selling 

 Cool Brands                                               
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 Channel Models   που περιλαµβάνουν 

 Channel Maximisation 

 Quality Selling 

 Value-added Reseller 

 Intermediary Models   που περιλαµβάνουν 

 Market Aggregation 

 Open Market-making 

 Multi-party Market Aggregation 

 Trust Models   που περιλαµβάνουν 

 Trusted Operations 

 Trusted  Product Leadership 

 Trusted  Service Leadership 

 Innovation Models   που περιλαµβάνουν 

 Incomparable Products 

 Incomparable  Services 

 Breakthrough  Markets          

  
   διακρίνουν επιπλέον  4 βασικούς τύπους  Change Models (µοντέλων 

αλλαγής), ανάλογα µε το βαθµό µεταρρύθµισης/καινοτοµίας που αυτά εισάγουν: 

 Realization Models 

         Aξιοποιούν τις δυνατότητες του παρόντος επιχειρησιακού µοντέλου,  

για µεγέθυνση και κέρδη. Συνδέονται µε γεωγραφική επέκταση και               

µεγέθυνση της πελατειακής βάσης, όχι όµως µε ουσιαστικές αλλαγές                

στο λειτουργικό  επιχειρησιακό µοντέλο. To realization model  δηλαδή  

είναι  change model  που αντιστοιχεί  στην  ελάχιστη πραγµατική 

αλλαγή. 
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 Renewal Models 

  Αφορούν την αναζωογόνηση της πλατφόρµας του προϊόντος και  

  υπηρεσιών, της εµπορικής µάρκας, της διάρθρωσης του κόστους και    

  των τεχνολογικών βάσεων.  Η ανανεούµενη εταιρία αξιοποιεί τις κύριες  

  ικανότητές της για επίτευξη νέας θέσης στην καµπύλη τιµής/αξίας. 

   Extension Models 

  Επεκτείνουν την εταιρία για κάλυψη νέων µερίδιων αγοράς, επιπλέον  

  λειτουργιών στην αλυσσίδα αξίας και σειρών προϊόντων/υπηρεσιών. 

 Journey Models 

  Μεταλάσσουν την εταιρία σε ένα ολικά νέο επιχειρησιακό µοντέλο. 

                                                                                              [Linder & Cantrell:2000]. 

 

5.1.8    Υπόδειγµα  του  Martinez   (2000)   

Ο Martinez (επικεφαλής του συµβουλευτικού φορέα επιχειρησιακής στρατηγικής της 

IBM):   

   εφαρµόζει δυο βασικά κριτήρια διάκρισης:  

           την πρωταρχική στόχευση  (περιεχόµενο και κοινότητα ή 

               παραγγελίες και  συναλλαγές;) 

           το περιθώριο αγοράς  (εξυπηρέτηση µιας ή πολλαπλών  

               αγορών); 

   προτείνει  5  κατηγορίες ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων: 

          Offline Facilitator  (product brands) 

              απλά προώθηση της εµπορικής µάρκας online  

          Context Provider (affinity groups, content aggregators) 

             ειδικοί σε συγκεκριµένο πεδίο, εξειδικευµένη πρόταση αξίας, έσοδα  



 

 

 

57 

              από εγγραφές, διαφήµιση ή χρεώσεις συναλλαγών 

          Commerce Destination  (online store, direct brand sellers) 

              online άµεση πώληση προϊόντων-υπηρεσιών 

          Οnline Exchange (Auctioneers, Market Makers, Financial  

             Exchanges)   φέρνουν σε επαφή αγοραστές και πωλητές για κλείσιµο  

              συµφωνίας  

          Gateway  (Portals, Shopping Agents, ISPs) 

             παροχή στους χρήστες εύκολου τρόπου αναζήτησης-εύρεσης   

             οτιδήποτε  χρειάζονται,  αποκόµιση εσόδων από διαφήµιση    

 
             Στο σχήµα 5.4, παρουσιάζεται συνοπτικά η παραπάνω ταξινόµηση, µε βάση τα             

δυο κριτήρια:  α)  στόχευση σε περιεχόµενο και κοινότητα ή σε παραγγελίες και    

                                     συναλλαγές,   

                               β)  το περιθώριο αγοράς (εξυπηρέτηση µιας ή πολλαπλών αγορών). 

 
                      Ταξινόµηση  ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων 

 
                                      
           multiple  
           markets              Gateway                                        Οnline Exchange     
     (πολλαπλές               Portals                                         Auctioneers  
       αγορές)                    Shopping agents                         Market Makers                                         
                                        ISPs                                             Financial Exchanges                        
                                                                                                 
                                                          
                             Offline               Context                     Commerce destination 
                                Facilitator         Provider                       On line Store 
              single        Product           Affinity Groups           Direct Brand Sellers 
              market          brands            Content 
       (µια αγορά)                                   Aggregators 
                           
                              Content and Community focused                     Transaction focused           
                                 (επικέντρωση σε περιεχόµενο                            (επικέντρωση σε 
                                  και κοινότητα)                                                        συναλλαγές) 

                 
                        Σχήµα 5.5. Υπόδειγµα ταξινόµησης του Martinez   
                                         [πηγή: τροποποιηµένο από Μartinez (2000)].     
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5.1.9  Υπόδειγµα  των  Βugchi-Tulskie   (2000)     

Οι Bugchi-Tulskie: 

   χρησιµοποιούν τον όρο  e-building blocks  αντί του όρου  ηλεκτρονικού  

      επιχειρησιακό µοντέλο, επισηµαίνοντας ότι ενα  ηλεκτρονικό επιχειρησιακό   

      µοντέλο αφορά την εταιρία σαν σύνολο (σαν στρατηγική επιχειρηµατική    

µονάδα),  ενώ  ενα  e-building block αποτελεί µια συλλογή  δεξιοτήτων 

που αναπτύσσει η εταιρία µέσω  υιοθέτησης-εφαρµογής  τεχνολογιών 

ηλεκτρονικού επιχειρείν, ιδίως των σχετιζόµενων µε αυξαυνόµενη χρήση του 

Internet.  Γιαυτό το λόγο ενα  e-building block µπορεί να συνδέεται µε 

συγκεκριµένες πρωτοβουλίες ηλεκτρονικού επιχειρείν, που δεν ταυτίζονται 

µε αλλαγή ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου, αλλά προσαρµόζονται στο 

υπάρχον ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο της εταιρίας.  Μια πρωτοβουλία 

ηλεκτρονικού επιχειρείν προκύπτει σαν σύνθεση από  e-building blocks.  

Ενα  e-building block  δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να προσφέρει µια σειρά 

από προτάσεις αξίας προς τους εξωτερικούς εταίρους και προς την ίδια.  

Τα εσωτερικά συστατικά ενός e-building block παρουσιάζονται στο σχήµα 5.5. 

                  

                               Σχήµα 5.6.  Συστατικά ενός e-building block                                   
                                                  [πηγή:Bugchi-Tulski (2000), p.2] 
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    διερευνώντας  στοιχεία από πρωτοβουλίες  ηλεκτρονικού επιχειρείν  600  

       εταιριών διαφόρων κλάδων ανά τον κόσµο,  διακρίνουν επτά κατηγορίες                        

       e-building blocks (που αναλύουν όσον αφορά την πρόταση αξίας προς την  

       εταιρία και τους αποδέκτες-παραλήπτες και τις απαιτούµενες δεξιότητες), ως  

       εξής:     

       

 Οnline information exchange 

     Πρόταση αξίας προς αποδέκτες-παραλήπτες  

  Ποικιλία, βάθος πληροφόρησης  

 Αυξηµένη διαθεσιµότητα πληροφοριών   

 Αναβαθµισµένες τεχνικές αναζήτησης  

 Αυξηµένη διάδραση  

 Προσαρµογή στις ανάγκες του χρήστη 

                 ……………………………….. 

       Πρόταση αξίας προς την εταιρία 

  Μείωση φόρτου εργασίας υποστηρικτικού προσωπικού 

  Ηλεκτρονική αποθήκευση, χειρισµός και παράδοση  

             αποτελεσµάτων, µε χαµηλό επίπεδο λαθών  

 Φθηνό κανάλι διάδοσης των πληροφοριών 

                …………………………………… 

                      Απαιτούµενες δεξιότητες   

 ∆υνατότητα αναπαραγωγής πληροφορίας σε σχεδόν µηδενικό  

             κόστος  και ηλεκτρονικής αποθήκευσής της  

 Ικανότητα σχεδιασµού διεπιφανειών φιλικών στο χρήστη 

 Μάνατζµεντ πρόσθετων παροχέων περιεχοµένου 

                 …………………………………… 
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       Electronic execution and delivery of service 

           ∆ιαφέρει από το  block  Online information exchange  στο ότι περιλαµβάνει   

           εκτός από απλή ανταλλαγή πληροφοριών και δραστηριότητες προστιθέµενης  

αξίας και επεξεργασία πληροφοριών.  

   Πρόταση αξίας προς αποδέκτες-παραλήπτες  

  Αυξηµένη και λεπτοµερής πληροφόρηση  

 Χαµηλότερο κόστος συναλλαγών για συναλλαγές ρουτίνας  

              και µεγάλου όγκου  

 Καλύτερη προσαρµογή υπηρεσιών στις πραγµατικές ανάγκες  

             του χρήστη  

 Ταχύτερη πρόσβαση            ……………………………….. 
 

       Πρόταση αξίας προς την εταιρία 

  Μείωση φόρτου εργασίας υποστηρικτικού προσωπικού  

  Επιτρέπει στο προσωπικό να επικεντρώνεται σε πιο σύνθετες  

              πολυπλοκότερες εργασίες  

 Προσελκύει περισσότερους πελάτες µέσω καλύτερης  

             ποιότητας υποστήριξης και ποικιλίας πληροφοριών  

  Προσφέρει βάση για συλλογή πολύτιµης χρήσιµης  

              πληροφορίας       …………………………………… 

                      Απαιτούµενες δεξιότητες  

 ∆υνατότητα παραγωγής πληροφορίας σε µορφή άµεσα  

             χρήσιµη στην εξυπηρετούµενη κοινότητα 

 Ανάπτυξη υπηρεσίας προς παράδοση µέσω των  

             παρεχόµενων πληροφοριών  

 Παροχή προσωποποιηµένης, προσαρµοσµένης πληροφορίας  
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Customized  (or Personalized) services                

               Προσαρµογή υπηρεσιών στις επιθυµίες-ανάγκες του πελάτη  (π.χ. οι   

               πύλες-portals συνήθως προσφέρουν στους χρήστες, προσωποποιηµένες  

               υπηρεσίες, κάτι που ελκύει ιδιαίτερα τους διαφηµιστές καθώς έχουν στη  

               διάθεσή τους  έτοιµο κοινό-στόχο. 

       Πρόταση αξίας προς αποδέκτες-παραλήπτες  

  Χαµηλότερο κόστος και χρόνος συναλλαγών  

 Οργάνωση πληροφοριών σύµφωνα µε προτιµήσεις   

 Υπενθύµιση ειδικών γεγονότων στους χρήστες-αποδέκτες   

 Προώθηση σχεδιασµένη να καλύπτει τα ενδιαφέροντα των  

             χρηστών                  ………………………………..                                    

         Πρόταση αξίας προς την εταιρία 

  Πρόσβαση στις επιθυµίες-ανάγκες των χρηστών 

  Περισσότερες στοχοποιηµένες προωθήσεις και πωλήσεις  

 Αυξηµένη πιθανότητα επαναλαµβανόµενων συναλλαγών   

 ∆ιαφοροποιηµένη τιµολόγηση  

                                  ……………………………… 

                        Απαιτούµενες δεξιότητες  

 ∆υνατότητα παραγωγής πληροφορίας σε µορφή άµεσα  

             χρήσιµη στην εξυπηρετούµενη κοινότητα 

 Ανάπτυξη φιλικής στο χρήστη διεπιφάνειας για αναζήτηση  

             πληροφοριών προσαρµοσµένων στις ανάγκες χρήστη   

 Ανίχνευση προτιµήσεων και πρόβλεψη συµπεριφοράς χρήστη  

 Data mining (εξόρυξη δεδοµένων) σε στοιχεία συναλλαγών  

             του παρελθόντος                   ……………………………… 
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     Resource pooling         

              Το Resource pooling  επιτρέπει τη συγκεντροποίηση  πλεονασµατικών   

               λειτουργιών για καλύτερη χρήση πόρων,  οικονοµίες κλίµακας  και  

               καλύτερη διανοµή της πληροφορίας.   

               Μια ηλεκτρονική αγορά (e-marketplace) είναι ένα τυπικό παράδειγµα  

               συγκέντρωσης πόρων διαφόρων εταιριών (της ζήτησης των αγοραστών  

               και της προσφοράς των πωλητών) για  βελτίωση του µηχανισµού τιµών. 

                        Πρόταση αξίας προς αποδέκτες-παραλήπτες  

  Μοναδικό σηµείο επαφής µέσα στην εταιρία 

 Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών χάρη στην συγκεντροποιηµένη  

             εξειδίκευση   

 Πιο αξιόπιστη εξυπηρέτηση                                  

          Πρόταση αξίας προς την εταιρία 

  Χαµηλότερο κόστος λειτουργιών χάρη στο διαµοιρασµό  

              πόρων 

 Καλύτερος διαµοιρασµός πληροφορίας 

 Αποτελεσµατικότερη διαχείριση της γνώσης λόγω  

             συγκεντροποίησης  

 ∆υνατότητα για outsourcing µη στρατηγικών δραστηριοτήτων  

                      Απαιτούµενες δεξιότητες  

 Ανάπτυξη δικτυακών συστηµάτων συντονισµού  

 ∆υνατότητα παράδοσης υπηρεσιών σε αποµακρυσµένους  

             χρήστες  

 Ανάπτυξη τυποποιηµένων περιγραµµάτων και εργασιακών  

             Πρακτικών.  
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Business intelligence 

Αυτό το building block περιλαµβάνει τη συλλογή-σύνθεση-

ολοκλήρωση και ανάλυση δεδοµένων για ανίχνευση χρήσιµων 

προτύπων σε συµβάντα του παρελθόντος που επιτρέπουν την 

αναγνώριση περιοχών µε ενδιαφέρον ή την πρόβλεψη µελλοντικών 

συµβάντων. Τυπικό παράδειγµα εφαρµογής αποτελεί η ανάλυση web 

surfing που διενεργούν οι δικτυακοί τόποι-websites βάσει των κλικ, 

του χρόνου παραµονής, του βαθµού επανάληψης της ίδιας 

συµπεριφοράς σε επόµενες επισκέψεις κ.λ.π.  

                        Πρόταση αξίας προς αποδέκτες-παραλήπτες  

  Εκ των προτέρων αναγνώριση αναγκών βάσει  

            σηµασιολογικής ολοκλήρωσης συµβάντων  

  Επικοινωνία καλύτερα στοχοποιηµένη στα ενδιαφέροντα  

 Επικοινωνία καλύτερα προσαρµοσµένη στο επίπεδο γνώσεων 

          Πρόταση αξίας προς την εταιρία 

  Καλύτερη επιλογή ευκαιριών 

 Καλύτερη απόδοση από επιλεχθείσες ευκαιρίες  

 Καλύτερη πληροφόρηση και λιγότερη ασάφεια στη υποστήριξη  

             αποφάσεων και το συντονισµό µέσα στην εταιρία …………. 

                      Απαιτούµενες δεξιότητες  

 Συγκέντρωση δεδοµένων  

 Σύνθεση/ολοκλήρωση δεδοµένων 

 Data mining, φιλτράρισµα, διερεύνηση 

 Αναγνώριση/ταξινόµηση πελατών, προµηθευτών κ.ο.κ.  

             σύµφωνα µε το προφίλ  ………………… 
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Οnline collaboration 

Αυτό το building block  στηρίζεται στη δυνατότητα που παρέχει το Internet 

για συνεργασία οµάδων-κοινοτήτων. Η εταιρία φιλοξενεί την κοινότητα και 

συνήθως δεν εµπλέκεται ενεργά αλλά παίζει παθητικό ρόλο.   

Παραδείγµατα εφαρµογής αποτελούν το usenet, οι χώροι για webchat και  

τα κλαµπ online. 

                       Πρόταση αξίας προς αποδέκτες-παραλήπτες  

  Επικοινωνία µεταξύ peers µε κοινά ενδιαφέροντα 

  Τα σχόλια γίνονται-ακούγονται φανερά  

 Ευελιξία στο χρόνο και την τοποθεσία της συνεργασίας  

                 ……………………………. 

         Πρόταση αξίας προς την εταιρία 

  Συνεχής επαφή µε τις επιθυµίες, τις προτιµήσεις και τα  

              ενδιαφέροντα της κοινότητας  

  Επιρροή των ιδεών της κοινότητας στην ανάπτυξη νέων  

              προϊόντων 

 Πρώϊµη ανίχνευση δυσαρέσκειας στην κοινότητα 

                    ………………………… 

                       Απαιτούµενες δεξιότητες  

 Ανάπτυξη  υποδοµής για αποθήκευση γνώσης  

 Τεχνικές για αναζήτηση και ανάκτηση γνώσης  

 Κίνητρα για συνεισφορά γνώσης  

 ∆ιατήρηση ιδιωτικότητας-απορρήτου  

                             ………………………….. 
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Offering aggregation 

Το Ιnternet κάνει ευκολότερη για µια εταιρία τη συνάθροιση προσφορών 

συµπληρωµατικών µεταξύ τους προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών. 

∆εν είναι απαραίτητο να προέρχονται όλες οι προσφορές από την εταιρία, 

αλλά ενδέχεται να πρόκειται για εικονική συνάθροιση προσφορών µέσω 

ολοκλήρωσης καταλόγων και συστηµάτων παραγγελιών από διάφορους 

παραγωγούς. 

                      Πρόταση αξίας προς αποδέκτες-παραλήπτες  

  Μιας στάσης (one-stop) διαδικασία 

  Μεγάλα γκάµα επιλογής  

  Σύγκριση εναλλακτικών επιλογών 

  Πρόσβαση σε δύσκολα εντοπιζόµενες προσφορές  

                      Πρόταση αξίας προς την εταιρία 

 Μεγαλύτερο µερίδιο στο κονδύλι αγορών του πελάτη 

 Καινούργια τµήµατα-µερίδια αγοράς  

 ∆υνατότητα προώθησης προσφορών συµπληρωµατικών  

             προς τις  επιλεγείσες από τον πελάτη 

 Αυξηµένη κερδοφορία λόγω ικανοποίησης πελατών 

                       Απαιτούµενες δεξιότητες  

 Ηλεκτρονική σύνδεση µε προµηθευτές (για προϊόντα,  

             καταλόγους και πληροφορίες παραγγελιών) 

 ∆υνατότητα ανίχνευσης και κάλυψης προτιµήσεων πελατών 

 Logistics management  

 Κατάλογοι και συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών 

                                                                                                    [Bugchi-Tulski:2000].  
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5.1.10  Υπόδειγµα  των Afuah και Tucci   (2001)     

Οι Affuah και Tucci προτείνουν  ταξινόµηση  των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών 

µοντέλων σε 7  κατηγορίες, µε βάση το κυρίαρχο µοντέλο εσόδων:   

 Commission   

 Advertising 

 Markup 

 Production 

 Referral 

 Subscription 

 Fee-for-service 

Κάθε µια από αυτές τις κατηγορίες περιλαµβάνει διάφορες παραλλαγές 

επιχειρησιακών µοντέλων, ως εξής: 

   Commission  

                 Βασική ιδέα 

         Αποκόµιση προµήθειας από τις συναλλαγές, ανάλογα µε το µέγεθος της  

         συναλλαγής. 

        Παραλλαγές µοντέλου 

 Buy/Sell Fulfilment 

      Επιτρέπουν τους καταναλωτές να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή.  

      Παραδείγµατα:   E*Trade.com         Travelocity.com 

 Marketexchange 

       ∆ιευκολύνουν τις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων,  

       δηµιουργώντας µια αγορά.   

       Παράδειγµα:         New View.com          
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 Business Trading Community 

       Επιτρέπει στους συµµετέχοντες στην αγορά να ανταλάσσουν  

       πληροφορία σε µια κάθετη αγορά.       

        Παράδειγµα:        MarketMile.com         

 Buyer aggregator  

       ∆ιευκολύνει αγοραστικές συνενώσεις ώστε άτοµα ή επιχειρήσεις  

       να έχουν µεγαλύτερη αγοραστική δύναµη.  

       Παράδειγµα:     MarketMile.com 

 Distribution broker  

       Συνδέει  βιοµηχανικούς κατασκευαστές µε παραγωγούς µεγάλου  

       µεγέθους.   

       Παράδειγµα:      Grainger.com  

 Virtual mall 

       Μια εταιρία παρέχει συνδέσεις ή φιλοξενεί µεγάλο αριθµό  

                            εµπόρων. 

       Παραδείγµατα:    MySimon.com       Yahoo! Shopping 

 Metamediary 

                            Ένα Virtual mall που παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής- 

                            εκκαθάρισης συναλλαγών.  

       Παραδείγµατα:     Amazon zShops 

 Auction broker 

                            ∆ιοργανώνει δηµοπρασίες για πωλητές, έναντι προµήθειας. 

       Παραδείγµατα:     eBay.com 

 Reverse auction  

                            ∆ιοργανώνει δηµοπρασίες για αγοραστές και κρατά τη (χρηµατική)  

                            διαφορά µεταξύ προσφοράς αγοραστή και προσφοράς πωλητή.  
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       Παράδειγµα:      Priceline.com 

 Classifieds  

                            Ιδιώτες τοποθετούν διαφηµιστικά µηνύµατα για πώληση αγαθών  

                            και υπηρεσιών.  

       Παραδείγµατα:     Monster.com          Apartments.com 

 Search agent 

                            Παρέχει προσωποποιηµένο shopping ή υπηρεσίες  

                            πληροφόρησης µέσω ευφυών πρακτόρων ή snopbots, που  

                             διερευνούν πολλούς δικτυακούς τόπους, για την επιθυµητή στον  

                             αγοραστή πληροφορία. 

       Παράδειγµα:       MySimon snopbots 

 Bounty broker  

                            Λειτουργεί σαν ενδιάµεσος για δυσεύρετη πληροφορία ή αγαθά  

                            έναντι αµοιβής που καταβάλλει ο αγοραστής.  

       Παράδειγµα:       BountyQuest.com 

 Matchmaker  

                            Συνδράµει τις επιχειρήσεις να βρουν ότι χρειάζονται.  

       Παράδειγµα:       iShip.com 

 Peer-to-peer content provider  

                            Επιτρέπει τους χρήστες να µιράζονται αρχεία ή υπηρεσίες.   

       Παράδειγµα:     my.MP3.com 

 Transaction broker  

                            Ένα τρίτο µέρος διευκολύνει αγοραστή και πωλητή να διεξάγουν  

                            τη συναλλαγή.  

       Παράδειγµα:      PayPal.com 
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              Advertising    

                 Βασική ιδέα 

         Έλξη χρηστών για αποκόµιση εσόδων από διαφήµιση. 

        Παραλλαγές µοντέλου 

 Generalized Portal 

      Οριζόντια πύλη  που παρέχει πρόσβαση σε ποικίλο περιεχόµενο  

      µέσω µηχανών αναζήτησης και υπηρεσιών  ιστού (e-mail,  

       προσωποποιηµένες σελίδες κ.λ.π.).  

       Αποκτούν έσοδα κυρίως από διαφήµιση. 

      Παραδείγµατα:     Yahoo!             Microsoft's MSN    

  Personalized Portal 

       Ένα Generalized Portal προσαρµοσµένο στις προτιµήσεις του   

        χρήστη. 

        Παραδείγµατα:     my.yahoo.com  

 Specialized Portal 

                        Κάθετες εξειδικευµένες πύλες, προσφέρουν απόλυτα ειδικό  

                            περιεχόµενο σε ορισµένο τµήµα αγοράς.  

                            Παραδείγµατα:    iBoats.com   

 Attention/incentive marketing  

                        Πληρώνει τους χρήστες για θέαση περιεχοµένου ή για εισαγωγή  

                            πληροφορίας. 

                            Παραδείγµατα:    MyPoints.com     

 Free model 

                        ∆ωρεάν παροχή υπηρεσίας ή προϊόντος, έναντι θέασης  

                            διαφηµιστικών µηνυµάτων.  

                            Παραδείγµατα:    Wunderground.com  



 

 

 

70 

 Bargain discounter  

                            Πώληση αγαθών σε χαµηλή τιµή για έλξη κυκλοφορίας- 

                            επισκεψιµότητας, που θα επιτρέψει αποκόµιση εσόδων από  

                            διαφηµίσεις. 

                            Παραδείγµατα:    Buy.com 

 Infomediary registration model  

                        Παροχή δωρεάν υπηρεσίας µε προϋπόθεση την εγγραφή του  

                            χρήστη, ώστε να ανιχνευθούν πρότυπα χρήσης και θέασης.  

                            Παραδείγµατα:        NYTimes.com  

 Recommender system  

                            Οι χρήστες ανταλάσσουν πληροφόρηση για αγαθά και υπηρεσίες  

                            που δοκίµασαν.  

                            Παραδείγµατα:     Epinions.com   

 Community provider  

                        Παροχή υπηρεσιών εικονικής κοινότητας, για έλξη χρηστών που  

                            θα αποτελέσουν αγορά-στόχο.  

                            Παραδείγµατα:      iVillage.com        

 

 

 

 

               Markup    

                  Βασική ιδέα 

         Προστιθέµενη αξία στις πωλήσεις. 

        Παραλλαγές µοντέλου 

 Virtual merchant  

         Καθαρός λιανοπωλητής µέσω διαδικτύου.  

                                      Παραδείγµατα:     Amazon.com 
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      Catalogue merchant  

          Μια παραδοσιακή εταιρία καταλόγου, που επίσης πουλά  

          και εκπληρώνει παραγγελίες µέσω του διαδικτύου. 

          Παραδείγµατα:  LandsEnd.com               L.L.Bean.com 

       Click-and-mortar 

          Ένα παραδοσιακό κατάστηµα που πουλά και µέσω του  

           διαδικτύου. 

          Παραδείγµατα:  Barnes&Noble.com            WalMart.com 

      Bit vendor  

          Πώληση καθαρά ψηφιακών αγαθών, µέσω του διαδικτύου. 

           Παραδείγµατα:      Eyewire.com 

 
  

                Production  

                   Βασική ιδέα 

          ∆υνατότητα (των παραγωγών) άµεσης προσέγγισης τελικών  

          καταναλωτών, µέσω του διαδικτύου. 

         Παραλλαγές µοντέλου  

 Manufacturer-direct  

         Απευθείας πώληση αγαθών από κατασκευαστές σε  

         τελικούς καταναλωτές. 

         Παράδειγµα:     Dell.com 

 Content producer  

        Παραγωγή και πώληση περιεχοµένου (π.χ. ψυχαγωγίας,  

        πληροφόρησης). 

        Παραδείγµατα:     Sony Entertainment    
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 E-procurement  

       Προµήθεια, εκ µέρους εταιριών, αγαθών και υπηρεσιών µέσω  

       διαδικτύου, για µείωση του αντίστοιχου κόστους. 

       Παράδειγµα:      Ford Motor Company   

 Networked utility provider   

          Ενας παραγωγός λογισµικού συνδέει τελικούς χρήστες µε µια  

          ιστοσελίδα ή µε άλλους χρήστες.  

           Παραδείγµατα:    Adobe.com    

 Brand integrated content  

          Πλήρης ολοκλήρωση διαφήµισης, µάρκας, και προϊόντος µέσω  

          του διαδικτύου. 

          Παραδείγµατα:     BMW  

 

 

 

 

            Referral  

               Βασική ιδέα 

      Αµοιβή λόγω κατεύθυνσης επισκεπτών σε άλλες εταιρίες.         . 

      Παραλλαγές µοντέλου  

 Lead generator  

         Συλλογή στοιχείων για πελάτες και χρήση των στοιχείων κατόπιν  

         για προσανατολισµό  επιχειρήσεων στους πελάτες. 

         Παράδειγµα:    AutoByTel 
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            Subscription  

               Βασική ιδέα 

      Χρέωση ενός ποσού στο χρήστη, σε περιοδική βάση, για απεριόριστη  

      χρήση υπηρεσίας.          

             Παραλλαγές µοντέλου  

 ISP/OSP  

        Παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο ή και πρόσθετου  

        περιεχοµένου. 

        Παράδειγµα:  AT&T Worldnet 

 Last Mile operators  

         Παροχή τοπικών σηµείων πρόσβασης στον τελικό χρήστη  

         και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

        Παράδειγµα:    Verizon.com 

 Content creators  

         Παροχή πληροφόρησης και ψυχαγωγίας προς τελικούς  

          καταναλωτές. 

         Παράδειγµα:     Sportsline.com             CNN.com 

 

             Fee-for-service  

                Βασική ιδέα 

       Pay as you go: πληρωµή ανάλογα µε µε τη χρήση υπηρεσιών.        . 

      Παραλλαγές µοντέλου  

 Service provider  

         Πώληση υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες. 

         Παράδειγµα:     xDrive.com 
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 B2B Service provider  

         Υποστήριξη επιχειρήσεων, µέσω πώλησης υπηρεσιών σε  

         άλλες επιχειρήσεις. 

         Παράδειγµα:     Employeematters 

 Value chain Service provider  

         Εξειδίκευση σε ένα κοµµάτι της αλυσσίδας αξίας π.χ. στα  

         logistics. 

         Παράδειγµα:     FedEx.com  

 Value chain integrator 

         Ολοκλήρωση τµηµάτων της αλλυσίδας αξίας, για  

         εκµετάλλευση της ροής πληροφορίας µεταξύ τους. 

         Παράδειγµα:     Exel.com 

 Collaboration platform providers  

         ∆ιαχείριση συνεργατικών πλατφορµών και πώληση   

         συνεργατικών εργαλείων, που επιτρέπουν στις  

         επιχειρήσεις να βελτιώσουν τον εσωτερικό σχεδιασµό και  

         την τεχνολογία. 

         Παράδειγµα:     Vastera.com 

 Application Service provider  

         Ενοικίαση εφαρµογών λογισµικού σε επιχειρήσεις. 

         Παράδειγµα:     Corio.com 

 Audience broker  

         Συγκέντρωση πληροφοριών για καταναλωτές, ώστε να  

         βοηθηθούν στη συνέχεια οι διαφηµιστές να στοχεύσουν το κοινό  

         τους.                   Παράδειγµα:     DoubleClick.com 

                                                                              [Afuah&Tucci:2001,  p. 104-112]. 
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5.1.11  Υπόδειγµα  της  Αpplegate   (2001)     

Η  καθηγήτρια του Harvard  Lyndia  Applegate  προτείνει  4  µεγάλες κατηγορίες  

ψηφιακών επιχειρησιακών µοντέλων,  που περιλαµβάνουν υποκατηγορίες,                

ως εξής: 

   Moντέλα επικεντρωµένα στη ∆ιανοµή  (Focused Distribution  

     models)   για προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε συγκεκριµένο  

     κλάδο ή τµήµα αγοράς.  

      Περιλαµβάνουν: 

 Retailers 

       Πωλούν φυσικά προϊόντα, ορίζοντας µη διαπραγµατεύσιµες τιµές.  

        Παραδείγµατα:        Amazon.com              LandsEnd.com 

 Marketplace 

        Αποκοµίζουν έσοδα από προµήθειες και αµοιβή για συναλλαγές  

        όταν πωλούν προϊόντα βασισµένα σε πληροφορία  και υπηρεσίες  

        online, σε διαπραγµατεύσιµη τιµή , χωρίς να διατηρούν φυσικά  

        αποθέµατα.   

        Παραδείγµατα:    QuickenInsurance                  e-loan 

 Aggregators 

       Παρέχουν πληροφόρηση για προϊόντα ή υπηρεσίες προς πώληση  

       από άλλους, αλλά δεν ολοκληρώνουν την τελική συναλλαγή.                  

       Η κύρια πηγή εσόδων τους είναι η διαφήµιση και αµοιβές από  

       παραποµπές (referral fees).       

        Παραδείγµατα:   InsWeb               Autoweb 

 Infomediary 

       Παρέχουν πληροφορίες προς αγοραστές και πωλητές, µε                   
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       τη συναλλαγή να ολοκληρώνεται online, καθώς δεν εµπλέκονται  

       φυσικά αγαθά.  Η κύρια πηγή εσόδων τους είναι η διαφήµιση και  

       αµοιβές από παραποµπές (referral fees).       

      Παράδειγµα:     Office.com 

 Exchange  

       Πωλητές που ενδέχεται να διατηρούν φυσικά αποθέµατα ή και όχι  

       και να ολοκληρώνουν  online την τελική συναλλαγή πώλησης ή  

       όχι.   Η τιµή δεν ορίζεται εκ των προτέρων αλλά αποτελεί  

       αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ αγοραστή και πωλητή κατά  

       τη στιγµή της πώλησης. 

       Παραδείγµατα:     Priceline.com                 eBay  

 

              Moντέλα  Πύλης  (Portal models)   για παροχή στους καταναλωτές,  

                 διόδου-εισόδου- πρόσβασης σε περιεχόµενο ή υπηρεσίες. 

                 Περιλαµβάνουν: 

 Horizontal Portals 

      Οι  οριζόντιες πύλες είναι οι γίγαντες του portal model, παρέχουν  

      πρόσβαση σε τεράστιο όγκο περιεχοµένου µέσω µηχανών  

      αναζήτησης και υπηρεσιών  ιστού (e-mail, προσωποποιηµένες  

      σελίδες κ.λ.π.). Αποκτούν έσοδα κυρίως από διαφήµιση. 

      Παραδείγµατα:     Yahoo!             Microsoft's MSN    

  Vertical Portals 

       Κάθετες πύλες, εξειδικευµένες σε ορισµένο πεδίο. Βασίζουν τα  

       έσοδά τους σε προµήθειες και αµοιβές από παραποµπές (referral  

       fees). 

        Παραδείγµατα:    Quicken.com             Expedia 
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 Affinity Portals 

                        Οι πιο εξειδικευµένες πύλες, προσφέρουν απόλυτα ειδικό  

                            περιεχόµενο και χαρακτηριστικά κοινότητας σε ορισµένο τµήµα  

                            αγοράς.  

                            Παραδείγµατα:    Women.com     TheKnot.com  

 

               Moντέλα Παραγωγού (Producer models)    για σχεδίαση προϊόντων,  

                 παραγωγή και διανοµή προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες των  

                 πελατών. Συνήθως πρόκειτα για εταιρίες brick-and-mortar που  

                 δραστηριοποιούνται στο χώρο του Internet, αξιοποιώντας τις κύριες  

                 επιχειρησιακές τους δραστηριότητες. Περιλαµβάνουν:   

 Manufacturer 

         Χρησιµοποιούν το Internet  για να σχεδιάσουν, να  

         παράγουν και να διανείµουν φυσικά προϊόντα.  

                                      Παραδείγµατα:    Ford           Pepsi 

      Service Provider 

          Παραγωγή και παράδοση µεγάλης ποικιλίας online  

          υπηρεσιών. 

          Παραδείγµατα:  American Express          Citigroup 

       Educators 

          ∆ηµιουργία και παράδοση online  εκπαιδευτικών παροχών. 

          Παραδείγµατα:  Harvard Business School     

                                    Knowledge Universe  

      Advisors 

          Παροχή online συµβουλευτικών υπηρεσιών. 
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           Παραδείγµατα: Accenture      IBM Business Strategy Consulting  

 Information and news services 

         ∆ηµιουργία και παράδοση online πληροφοριών.                         

         Παράδειγµα:      Wall Street Journal Online 

 Custom Supplier 

                                      Σχεδίαση, παραγωγή και διανοµή προϊόντων και   

                                υπηρεσιών προσαρµοσµένων στον πελάτη. 

                                Παραδείγµατα:     Boeing               McGraw-Hill       

 
  

                Moντέλα Παροχέα υποδοµής  (Infrastructure Provider models)  

                   Ενώ τα προηγούµενα µοντέλα χρησιµοποιούν την ψηφιακή υποδοµή  

                   του  Internet, αυτά τα µοντέλα  παρέχουν αυτή την υποδοµή.   

                   Περιλαµβάνουν:   

 Infrastructure Retailers  που πωλούν αυτή την υποδοµή 

         Παράδειγµα:     CompUSA  

 Infrastructure Marketplaces   µε φυσικά αποθέµατα και  

        ολοκλήρωση των συναλλαγών πώλησης. 

        Παραδείγµατα:   TechData        MicroAge  

 Infrastructure Exchanges    

       Παράδειγµα:    Converge  

 Horizontal Infrastructure Portals  

          Συµπεριλαµβάνουν παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου  

          (Internet service providers), παροχείς υπηρεσιών δικτύου  

          (network service providers)  και παροχείς φιλοξενίας ιστού  

          (Web hosting providers).  
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           Παραδείγµατα:     AOL       Sprint  

 Vertical Infrastructure Portals 

          Φιλοξενούν εφαρµογές λογισµικού για ενοικίαση. 

          Παραδείγµατα: Siebel Systems       Oracle Business Online  

  Equipment/Component Manufacturers  

 Software Firms  

 Infrastructure Services Firms  

 Custom Suppliers, Hardware  

 Custom Suppliers, Software

                                                                              [Applegate:2001,  p. 49-94]. 

 

 

5.1.12   Υπόδειγµα  των  Weill και Vitale   (2001)     

O  Peter Weill  και ο Michael Vitale:   

 επιχειρούν αναλυτική προσέγγιση του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού 

µοντέλου,  ως προς τους στρατηγικούς του στόχους, την  πρόταση 

αξίας, τις πηγές εσόδων, τους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας και 

τις κύριες ικανότητες,  επισηµαίνοντας  τα  διαφορετικά κανάλια  και 

τµήµατα πελατών  και  την υποδοµή της τεχνολογίας πληροφορικής. 

 ανιχνεύουν-εφαρµόζουν σαν κριτήρια κατηγοριοποίησης- 

ταξινόµησης  τα παρακάτω χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρονικού 

επιχειρησιακού µοντέλου:  

    major entities-κύριες οντότητες: ποιοι είναι οι πελάτες,     
 προµηθευτές, σύµµαχοι-εταίροι;  

  major flows-κύριες ροές προϊόντων, πληροφοριών, χρηµάτων  
  revenues-benefits: έσοδα και άλλα οφέλη προς κάθε  
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 συµµετέχοντα. 

   χρησιµοποιούν τον όρο “atomic e-business  models: ατοµικά     

       ηλεκτρονικά επιχειρησιακά µοντέλα”,  τα οποία  µπορούν να     

       συνδυάζονται (όπως τα άτοµα για δηµιουργία µορίων) µε πολλαπλούς  

       τρόπους, σε building blocks και πρωτοβουλίες ηλεκτρονικού επιχειρείν,   

       για  συγκρότηση  του  ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου του  

       οργανισµού. 

   διακρίνουν οκτώ  κατηγορίες  ”ατοµικών ηλεκτρονικών     

      επιχειρησιακών µοντέλων”,  ως εξής:  

 

 

      Direct  to  Customer  (Απευθείας στον Καταναλωτή) 
      Παροχή αγαθών και υπηρεσιών κατευθείαν στον πελάτη, συχνά    

      παρακάµπτοντας παραδοσιακά µέλη καναλιών. 

 

                                                                    

                                         

                           Σχήµα 5.7.  Direct to Consumer (Απευθείας στον Καταναλωτή)            

                              [πηγή: http://www.org.hha.dk/sis/sis2002/litteraturwogv.html ] 

                  

                      Παραδείγµατα:   

                                                     Dell.com   

                                                    RealNetworks.com    Gap.com     

                                                   CDNOW 
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 Full-service  Provider   (Παροχέας πλήρους υπηρεσίας) 

Παρέχει υπηρεσίες πλήρους σειράς, σε κάποιο τοµέα  

(π.χ.  υγεία, χρηµατοοικονοµικά, βιοµηχανικά χηµικά)  κατευθείαν 

και µέσω συµµάχων, προσπαθώντας να διατηρείται η κυριότητα 

και ο έλεγχος στη βασική  σχέση µε τον καταναλωτή.  

 

                                   
  

            Σχήµα 5.8.  Full-service Provider (Παροχέας πλήρους υπηρεσίας) 

                   [πηγή: http://www.org.hha.dk/sis/sis2002/litteraturwogv.html ] 

                          

                              Παραδείγµατα:   

                                                         Barnes & Noble (B2C)               

                                                        Chemnet (B2B)              

                                                       GE Supply Company      
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   Whole-of  Εnterprise   

                     Παροχή ενός µοναδικού σηµείου επαφής σε επίπεδο  

                    επιχείρησης, για  ενοποίηση όλων των υπηρεσιών που 

                     προσφέρει µια µεγάλη πολυεθνική επιχείρηση.  

                     Υπάρχουν δυο βασικές εφαρµογές αυτού του µοντέλου:  

   το  Front Page Model 

 το  Integrated Model. 

                              

                                               Σχήµα 5.9.  Whole-of Εnterprise                                   

                              [πηγή: http://www.org.hha.dk/sis/sis2002/litteraturwogv.html ]    

                        Παραδείγµατα: 

                                       Ford Motor Company      που είναι  front page  για τα                          

                         µοντέλα των:  Ford      Lincoln      Mercury    Jaguar    Volvo      

                         Colonial Limited       οι εταιρίες αυτές διατηρούν τους δικους τους   

                        δικτυακούς τόπους (web-sites).       

                        Ελάχιστες εταιρίες εφαρµόζουν το Integrated Model, καθώς τα             

                        πληροφοριακά συστήµατα έχουν  σχεδιαστεί µε επίκεντρο το   

                        προϊόν και την επιχειρηµατική µονάδα και όχι τον πελάτη.                                  
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   Intermediary   (Ενδιάµεσος)                                                                   

      Φέρνει σε επαφή αγοραστές και πωλητές συγκεντρώνοντας      

       πληροφορίες (Portals, Agents, Auctions, Aggregators).        

       Εφαρµόζονται διάφορες εκδοχές Intermediary: 

   Λίγοι αγοραστές και πωλητές: 

        Specialty auctions  (Manherim, Sotheby's) 

        Shopping Agents    (Jango) 

        Electronic Mall        (iMall) 

   Πολλοί αγοραστές και πωλητές: 

        Electronic markets   (NASDAQ) 

        Electronic Auctions  (eBay) 

        Portals                       (Yahoo!) 

Σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει υποστήριξη από έξυπνους 

πράκτορες - Intelligent Agents (Bots). 

                                      

                               Σχήµα 5.10.    Intermediary  (Ενδιάµεσος)                                                       

                            [πηγή: http://www.org.hha.dk/sis/sis2002/litteraturwogv.html ] 

                           Παραδείγµατα:  Auctions.com       SOLD.com.au        

                            Reverse      Auction       FreeMarkets      Half.com      e-Steel       

                           AutoWeb    PolymerSite      Buildonline     Maxmiles      iship 

                           Wineerobot     MySimon       Jango-Online Shopping Agent                 
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                 Shared  Infrastructure   (∆ιαµοιραζόµενη Υποδοµή)                                            

      Φέρνει σε επαφή διάφορους ανταγωνιστές για να  

      συνεργαστούν, χρησιµοποιώντας  κοινή υποδοµή τεχνολογίας  

      πληροφορικής. 

 

                                

                       Σχήµα 5.11.    Shared Infrastructure  (∆ιαµοιραζόµενη Υποδοµή)  

                              [πηγή: http://www.org.hha.dk/sis/sis2002/litteraturwogv.html ] 

 

                          Παραδείγµατα:  

                     Artesenian Innovation                   List (Liquor Industry                       

                           Services Technology)                   Wine Planet                                             

                           ABACUS Asian Airline Computer Reservation System      
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 Virtual  Community    (Εικονική Κοινότητα)     

      ∆ηµιουργία µιας online κοινότητας ανθρώπων µε κοινά  

      ενδιαφέροντα.  ∆υνατότητα διάδρασης, παροχή  διευκολύνσεων       

      και  υποστηρικτικών  υπηρεσιών 

                                                    

              Σχήµα 5.12.   Virtual Community  (Εικονική Κοινότητα)                                     
                         [πηγή: http://www.org.hha.dk/sis/sis2002/litteraturwogv.html ] 

                      Παραδείγµατα:   Edmonds.com        Motley Fool     The WELL         

         

                   Value  Net  Integrator    

                      Συντονίζει δραστηριότητες κατά µήκος του δικτύου αξίας, µέσω   

                      συγκέντρωσης, σύνθεσης και διανοµής πληροφοριών 

                                

                              Σχήµα 5.12.   Value Net Integrator                          

                              [πηγή: http://www.org.hha.dk/sis/sis2002/litteraturwogv.html ] 

                         Παραδείγµατα:   Seven-Eleven Japan           Cisco Systems 
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                  Content Provider  (Παροχέας περιεχοµένου) 

                     Παροχή περιεχοµένου (πληροφορίας, ψηφιακών αγαθών ή  

                     υπηρεσιών)  µέσω ενδιάµεσων. 

                    Παραδείγµατα:  

                    Weathernews Inc.      MapQuest.com      DoubleClick      Reuters 
                    
                   [ Weill-Vitale:2001, 2002,     

                     http://www.org.hha.dk/sis/sis2002/litteraturwogv.html ].     

                                                    
Να σηµειωθεί ότι καθένα από τα 8 ατοµικά  ηλεκτρονικά επιχειρησιακά 

µοντέλα απαιτεί επενδύσεις σε διαφορετική υποδοµή IT (πληροφορικής 

τεχνολογίας).  Ο πίνακας  5. 4 συνοψίζει τα αποτελέσµατα εµπειρικής µελέτης 

των Weill και Vitale, για τη σηµαντικότητα των επενδύσεων και υπηρεσιών σε 

υποδοµή της εφαρµογής,  επικοινωνία, διαχείριση δεδοµένων, διαχείριση 

τεχνολογίας πληροφορικής, ασφάλεια, αρχιτεκτονική, διαχείριση καναλιών,  

έρευνα&ανάπτυξη (R&D)   σε τεχνολογίες πληροφορικής (ΙΤ)  και  ΙΤ εκπαίδευση.    
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                         = πολύ σηµαντικό                     = σηµαντικό                                         = απαιτούµενο 

  Πίνακας 5.4.    Υποδοµή ΙΤ (πληροφορικής τεχνολογίας) για atomic models            
                                      [ πηγή: τροποποιηµένο από Weill-Vitale (2002) ]                                            
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5.1.13  Υπόδειγµα  του  Εisenmann   (2002)  

 Ο Eisesnmann, µε µια υπηρεσιο-κεντρική (service-centered) προσέγγιση, 

προτείνει  8  κατηγορίες ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων:  

 Online Portals 

               π.χ.: H πύλη Yahoo στo δικτυακό τόπο  http://www.Yahoo.com                       

                H  λατινοαµερικανική  Starmedia  στο δικτυακό τόπο                          

                   http://www.starmedia.com 

                Η  Tellme Networks, Inc.  στο  δικτυακό τόπο   

                     http://www.tellmenetworks.com 

    Online Content Providers   

π.χ.: Η  εφηµερίδα  Wall Street Journal  στo  δικτυακό τόπο  

http://online.wsj.com/public/us                   

 To κανάλι  CNN  στo        http://www.cnn.com                          

       Το κανάλι  ΝΒC  στo         http://www.msnbc.com                                           

       H εφηµερίδα  Βοston Globe   στo    http://www.boston.com   

       H εταιρεία δίσκων cd   Sony BMG  στο    

        http://www.sonybmg.com/ 

       H  cnet.com   προσφέρει  ροή  βίντεο  και προγράµµατα  

       αναβάθµισης  PC  στο     http://www.cnet.com                                                      

       Η  bet.com  προσφέρει  µουσική  στο   http://www.bet.com 

 Internet  Access  Providers 

       π.χ.:  Η εταιρεία  Tele-Communications, Inc.  στο      

          http://www.telecommunications.com   

        Η  Geocast Network Systems, Inc. στο     

         http://www.geocast.networksystems.com   
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 Online  Retailers 

                 π.χ.:  Η εταιρεία STAPLES.COM  ειδών γραφείου, επίπλων,  

                 τεχνολογίας, εκτυπώσεων  στο   http://www.staples.com                    

                 Η  PETSTORE.COM  πώλησης ειδών  για  µικρά  ζώα  στο     

                   http://www.petstore.com 

                  Η  SENDWINE.COM  για πώληση κάθε είδους κρασιών στο    

                  http://www.sendwine.com 

    Online  Brokers  

    π.χ.: η εταιρεία  DLJdirect  για domain names, web hosting  κ.λ.π  

στο  http://www.dlgdirect.com        Η εταιρεία  BIZTRAVEL.COM                            

για ταξίδια-διακοπές  στο   http://www.biztravel.com 

    Online  market  makers 

       π.χ.:  Η εταιρεία  eBRICKS.COM   στο    http://www.ebricks.com                     

        Η  γνωστή  εταιρεία δηµοπρασιών   SOTHEBYS.COM   στο                

        http://www.sothebys.com       Η  Priceline Webhouse Club     

       για ταξίδια-διακοπές  στο      http://www.priceline.com              

    Networked  Utility  Providers 

      π.χ. η  Adobe Systems Incorporated στο   http://www.adobe.com 

    Application  Service  Providers     

     π.χ. οι  εταιρείες   εφαρµογών  λογισµικού:  Usinetworking Inc.  

http://www.Usi.com       Corio Ιnc.   http://www.Corio.com                                      

                     Everdream  http://www.everdream.com       DoubleTwist, Inc.  µε   

                     έµφαση στη βιοπληροφορική    http://www.doubletwist.com     
                       [Eisenmann:2002,                     

                         http://www.mhhe.com/primis/catalog/pcatalog/D161.htm?  

                        http://www.mhhe.com/primis/catalog/ pcatalog/ESMNN.htm ]. 
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5.1.14  Υπόδειγµα  των  Vezina, Cote, Sabourin και Pellerin  (2003)  

Οι Vezina, Cote, Sabourin και Pellerin: 

       εφαρµόζουν σαν κριτήρια κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών επιχειρησιακών   

          µοντέλων 

 το στρατηγικό σκοπό (περιορισµένος  ή  ευρύς;)  και    

 το βαθµό καινοτοµίας (παραδοσιακό ή επαναστατικό µοντέλο;)   

     προτείνουν µια ταξινόµηση που περιλαµβάνει  4 κατηγορίες-οµάδες: 

 Βalanced  businesses   (εδώ εντάσσονται µοντέλα   

             που βασίζονται σε κάποια εξειδίκευση ή περιορισµένη  

             διαφοροποίηση,  κεφαλαιοποιώντας τις ικανότητες της  

             επιχείρησης και την κεντρική παραγωγική λειτουργία  

             στον κλάδο.  

 Diversified  businesses (η οµάδα αυτή δίνει έµφαση  

             σε εξωτερικό positioning, εφαρµόζοντας  µοντέλα που  

             είναι χρήσιµα ιδίως σε κλάδους µε αγορές ήδη  

             διαρθρωµένες). 

 Bold  businesses  (εδώ υιοθετούνται καινοτόµα  

            µοντέλα που είναι επικεντρωµένα στις διαθέσιµες  

             βασικές στρατηγικές ικανότητες). 

 Ambitious  businesses (εφαρµογή καινοτόµων µοντέλων     

             που βασίζονται στη διαφοροποίηση  και µεγέθυνση των  

             επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων) 

   Εξετάζοντας παράλληλα τις εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις, συνδέουν τις   

   4  αυτές κατηγορίες-οµάδες µε την ταξινόµηση των 11 µοντέλων του Timmers  

  (πίνακες 5.5, 5.6, 5.7). 
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                  Πίνακας 5.5.  Ταξινόµηση ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων [Πηγή: τροποποιηµένο από Vezina et al (2003), p.8]                           

                   Στρατηγικός  σκοπός - Strategic  scope  

      Περιορισµένος- Narrow                      Ευρύς - Broad 
 
  Παραδοσιακό  
      µοντέλο  
     
   Traditional     
       model  
 
 
 

 

 

  Βαθµός 
καινοτοµίας 
        - 
  Degree  
     of    
innovation  

 Επαναστατικό 
       µοντέλο 
   
 Revolutionary   
        model 

 Balanced  businesses                    
 Βασικές δυνατότητες:                                    
Έλεγχος, ολοκλήρωση και ορατότητα 
Στρατηγικός σκοπός: 
Ενδυνάµωση των βασικών ικανοτήτων       
της εταιρίας, επικεντρώνοντας τις 
 διαδικασίες της µόνο σε ένα προϊόν  
Τεχνολογικές λύσεις: Management               
Information Systems,   δικτυακός τόπος  
για προώθηση και συναλλαγές, εργαλεία 
 πλοήγησης για έρευνα προϊόντος και        
υπηρεσιών, κυβερνοκατάστηµα     
 
 
Bold  businesses        
Βασικές δυνατότητες:                                     
Τεχνολογική exertise και εξειδίκευση 
Στρατηγικός σκοπός: 
Ανάπτυξη νέων καινοτόµων 
αλγόριθµωνκαι διατήρηση ρυθµού 
µεγέθυνσης µεγαλύτερου από της αγοράς.
Τεχνολογικές λύσεις: Συνεργατικά Portals, 
δηµοπρασίες, σοφιστικέ µηχανές 
αναζήτησης  
                                                                    

Diversified  businesses            
Βασικές δυνατότητες:                                 
Έλεγχος διανοµής και procurement 
Στρατηγικός σκοπός: 
Αξιοποίηση ευκαιριών, µέσω 
διαφοροποίησης και ελέγχου διανοµής 
και  µεγέθυνσης της αγοράς, 
procurement  
Τεχνολογικές λύσεις: Ανάπτυξη 
εικονικών εµπορικών κέντρων, 
ολοκλήρωση της αλυσσίδας αξίας µέσω 
προνοµιακές συνεργασίες 
 
 
Ambitious  businesses 
Βασικές δυνατότητες:                                  
Συνεργατικές δράσεις και market share 
management 
Στρατηγικός σκοπός: 
Κυριαρχία στην αγορά ή τµήµα της, 
τεχνολογικό και εµπορικό standard. 
Τεχνολογικές λύσεις: Οριζόντια και 
κάθετα e-marketplaces και virtual 
cοmmunities. 
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                      Στρατηγικός  σκοπός - Strategic  scope  

        Περιορισµένος- Narrow                   Ευρύς - Broad 

 
Παραδοσιακό 
   µοντέλο 
 
Traditional    
   model  

 

   

  Βαθµός 
καινοτοµίας 
      - 
  Degree  
     of    
innovation 

 

Επαναστατικό 
  µοντέλο 
 
Revolutionary 
   model 

         Balanced  businesses                         Diversified  businesses            

                                                   Virtual store                                             e-mall      

                                                        e-procurement       

      Trusted third party                                                  value chain integrator       

                                                         Auctions   

       Service provider              Information broker                  Virtual community         

                                    collaborative platform                                     e-marketplace      

        Bold  businesses                                 Ambitious  businesses 

      Πίνακας 5.6. Τεχνολογικές λύσεις και ταξινόµηση ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων [Πηγή:τροποποιηµένο από Vezina et al (2003),p.9].                        



 

 

 

92 

                      Στρατηγικός  σκοπός - Strategic  scope  

          Περιορισµένος- Narrow                 Ευρύς - Broad 

 
Παραδοσιακό  
   µοντέλο  
 
Traditional    
   model  

 

   

 

  Βαθµός 
καινοτοµίας 
        - 
  Degree  
     of    
innovation 

 

Επαναστατικό 
   Μοντέλο 
 
Revolutionary  
   model 

          Balanced  businesses                       Diversified  businesses           

     PRINT APPROACH                                                        CONCIERGE.COM   
    http://www.printapproach.com.au                             http://www.concierge.com                            
    website για προώθηση και συναλλαγές              Virtual (εικονικό) κέντρο αγορών  
     για τον κλάδο εκτυπώσεων                                  για τον τουριστικό κλάδο 
                                                                                             
     COOPSCO   
     http://www.coopsco.com 
     website για προώθηση και συναλλαγές  
     του κλάδου εκδόσεων       
 
     WEBCOLLAGE                                                                POLYSORT 
     http://www.webcollage.com                                      http://www.polysort.com 
     συνεργατικό περιεχόµενο και τεχνολογία           Market intermediary/portal για τη    
     εφαρµογών υπηρεσιών ιστού για τον                  βιοµηχανία πλαστικών 
     κλάδο εκδόσεων                                                                              
                                                                                               OMNEXUS 
                                                                                       http://www.omnexus.com 
                                                                                       Value chain integrator για τη  
                                                                                       βιοµηχανία πλαστικών 
 
         Bold  businesses                               Ambitious  businesses 

     Πίνακας 5.7.  Παραδείγµατα για κάθε κατηγορία ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων [Πηγή: τροποποιηµένο από Vezina et al:2003, p.11]                          
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5.1.15   Yπόδειγµα  των  Turban, King, Lee και Viehland   (2004) 

  
Οι Turban, King, Lee και Viehland προτείνουν 17 κατηγορίες  “τυπικών ή διακριτών” 

όπως τα αποκαλούν ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων, τις οποίες 

παραθέτουµε στη συνέχεια, µε µια σύντοµη περιγραφή κάθε κατηγορίας και 

αντίστοιχα παραδείγµατα εφαρµογής.  

 Online direct marketing                                                                                    

           Το πιο προφανές µοντέλο, για πώληση προϊόντων ή  

                 υπηρεσιών απευθείας στον πελάτη  ή µε ενδιάµεσους                                   

                 (π.χ.  από ένα κατάστηµα λιανικής online). 

                 Παράδειγµα     landsend.com 

    Electronic tendering systems  

 Mεγάλοι αγοραστές κάνουν τις αγορές τους µέσω  ενός  

συστήµατος δηµοπράτησης, χρησιµοποιώντας συνήθως µια 

αντίστροφη  δηµοπρασία (reverse auction).  

        Παράδειγµα     gegxs.com 

    Name your own price  

 Επιτρέπει στον αγοραστή να καθορίσει την τιµή που επιθυµεί   

 να πληρώσει για ένα συγκεκριµένο προϊόν ή µια υπηρεσία.  

        Παράδειγµα    priceline.com 

    Find the best price 

 Ενας καταναλωτής προσδιορίζει τις ανάγκες του και κατόπιν η  

                      εταιρία εντοπίζει την χαµηλότερη τιµή για αυτό το προϊόν ή  

 υπηρεσία. 

 Παράδειγµα     hotwire.com 

   Affiliate marketing 
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Ενας εταίρος µάρκετινγκ  έχει ειδική affiliate συµφωνία µε µια εταιρία 

ώστε να παραπέµπει καταναλωτές στο δικτυακό τόπο της εταιρίας               

για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Ο affiliate εταίρος εισπράττει 

προµήθεια για κάθε διενεργούµενη αγορά.                                            

Παράδειγµα     affiliateworld.com 

   Viral marketing 

Ενας αγοραστής αυξάνει την ενηµέρωση για την εµπορική  µάρκα ή 

παράγει πωλήσεις  παρακινώντας ανθρώπους να στέλνουν µηνύµατα 

σε άλλους  ή να στρατολογούν φίλους να  κάνουν το ίδιο.  

Παράδειγµα     Blue Mountain Arts 

   Group purchasing 

Είδος συνάθροισης της ζήτησης, όπου ένα τρίτο µέρος εντοπίζει 

επιχειρήσεις ή ιδιώτες µε πρόθεση να αγοράσουν, συγκεντρώνει 

παραγγελίες και κατόπιν διαπραγµατεύεται ή  κάνει προσφορά για            

να πετύχει την καλύτερη συµφωνία.  

Παράδειγµα     Shop2gether.com 

   Online auctions 

                      Ενας δικτυακός τόπος φιλοξενεί το χώρο όπου προτιθέµενοι  

                     αγοραστές  δυνητικοί αγοραστές  συµµετέχουν σε δηµοπρασίες  

                     προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν οι πωλητές. 

      Παράδειγµα      ebay.com 

    Product and service customisation 

                      Τα προϊόντα είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες-απαιτήσεις    

                      του πελάτη,  µε εφαρµογή των τεχνικών µαζικής παραγωγής  
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                      που διασφαλίζουν χαµηλό κόστος.   

                       Παράδειγµα     dell.com 

                  Electronic marketplaces and exchanges 

                     Ενας δικτυακός τόπος φιλοξενεί το χώρο όπου πωλητές  

                     προσφέρουν προϊόντα σε αγοραστές. Πρόκειται για τυποποιηµένα  

                     οργανωµένες συναλλαγές, µε αυστηρό  κατάλογο µελών  

                     και συστήµατα ολοκλήρωσης της παραγγελίας  στα  

                     πληροφοριακά συστήµατα του αγοραστή και πωλητή.  

                     Παράδειγµα      e-steel.com 

          Value-chain integrators 

             Αυτό το µοντέλο είναι παρόµοιο µε τα electronic marketplaces             

             αλλά προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες που συνδέονται µε παροχή  

             προϊόντων πλούσιων σε πληροφορία σε ένα πλήρες πακέτο  

             προστιθέµενης αξίας. Παράδειγµα  η  carpoint.com   που                                        

             προσφέρει ασφάλιση και χρηµατοδότηση αυτοκινήτου. 

         Value-chain service providers 

             Παροχείς που εξειδικεύονται σε µια λειτουργία της αλυσσίδας  

             προµηθειών (supply chain)  όπως τα logistics     

                   Παράδειγµα  United Parcel Service       ή πληρωµές   PayPal.com 
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 Information brokers 

        Τρίτα µέρη για παροχή  υπηρεσιών ιδιωτικότητας (privacy),  

        εµπιστοσύνης (trust), ταιριάγµατος αναγκών (matching), αναζήτησης  

        (search), περιεχοµένου (content) και άλλων υπηρεσιών.  

                    Παράδειγµα  Google.com 

 Bartering 

          Όταν οι εταιρίες ανταλάσσουν πλεόνασµα που δεν  

           χρειάζονται έναντι χρήσιµων πραγµάτων  

 Deep discounting 

           Εταιρίες που προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες µέχρι και στο   

           50% της λιανικής τιµής. 

                Παράδειγµα   half.com 

 Membership 

           Απολαµβάνουν εκπτώσεις πληρώνοντας µια συνδροµή µέλους.  

 Supply chain improvers 

           Εταιρίες που εισάγουν νέους καινοτόµους τρόπους  βελτίωσης  

           του supply chain management 

                      Παράδειγµα    orbis.com                         

                                                                                 [Turban et al: 2004,  p.14 -16].                   
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5.1.16  Υπόδειγµα  του  ΕLTRUN  (2000)                                                                    

  Το ELTRUN (Eρευνητικό Kέντρο Hλεκτρονικού Eµπορίου του Οικον. Πανεπιστηµίου   

  Αθηνών): 

 προτείνει σαν κριτήριο κατηγοριοποίησης των Internet business models               

(επιχειρησιακών µοντέλων του διαδικτύου),   το είδος της ανατροπής που 

εισάγουν στην αλυσσίδα αξίας,  σε σχέση  µε µια παραδοσιακή επιχείρηση 

    διακρίνει  τέσσερις  µεγάλες κατηγορίες  com µοντέλων : 

            Hλεκτρονικός ∆ιανοµέας : Distributor 

            Hλεκτρονικός ∆ηµιουργός Προϊόντος: Creator 

            Eξαγωγέας Πληροφορίας: Extractor 

            ∆ιαµεσολαβητής: Broker                                            [eLTRUN: 2000].         

 

5.1.17   Υπόδειγµα της  Βλαχοπούλου   (2004)                                                         

Η Βλαχοπούλου: 
        χρησιµοποιεί τον όρο µοντέλο ηλεκτρονικής επιχείρησης  

        διακρίνει πέντε µοντέλα ηλεκτρονικής επιχείρησης, ως εξής:                            

 Creator: ∆ηµιουργός προϊόντος  

   Περιγραφή 

  δηµιουργία προϊόντος µε αποτελεσµατική ηλεκτρονική εφοδιαστική  

     αλυσσίδα, σχέσεις µε προµηθευτές, σύστηµα διαχείρισης  πελατών,  

     συµβολή  του πελάτη στη διαµόρφωση του προϊόντος    

   Οφέλη 

  µείωση κόστους λόγω ολοκλήρωσης διαδικασιών, διενέργειας άµεσων  

     αγορών  από προµηθευτές και άµεσων πωλήσεων στον πελάτη 
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  αναβαθµισµένη εξυπηρέτηση πελατών ταχύτατα σε 24ωρη βάση µε  

     προσαρµογή στις ανάγκες του, επέκταση πελατειακής βάσης, αύξηση  

      κύκλου εργασιών-κέρδους. 

  Παραδείγµατα     http://www.dell.com                   http://www.plaisio.gr 

 

Distributor: ∆ιανοµέας  

  Περιγραφή 

   διανοµή στον πελάτη, σε συµφέρουσα τιµή, προϊόντων που αποκτά από  

      ποικίλους  προµηθευτές.  

 Οφέλη 

   µείωση κόστους λόγω άµεσης online επαφής µε προµηθευτές  

   πλεονεκτήµατα λόγω εφαρµογής συστήµατος  διαχείρισης  προµηθευτών  

      και  πελατών και παροχής επί πλέον υπηρεσιών στον πελάτη  

  επέκταση πελατειακής βάσης, αύξηση κύκλου εργασιών-κέρδους. 

  Παραδείγµατα    http://www.amazon.com           http://www.netshop.micromail.gr 

 

Broker: ∆ιαµεσολαβητής  

  Περιγραφή 

  εµπορικός πράκτορας, αντιπρόσωπος, δηµοπράτης, πράκτορας  

     αναζήτησης προσφορών    

  υποστήριξη επικοινωνίας και συναλλαγών τύπου Β2Β, Β2C, C2C. 

  διαχείριση στοιχείων  ζήτησης και προσφοράς αγαθών-υπηρεσιών- 

     πληροφοριών. 

   Οφέλη 

  µείωση κόστους εντοπισµού αγοραστή και παροχέα λόγω άµεσης online  
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     επαφής µε ενδιαφερόµενα µέρη 

 Παραδείγµατα   http://www.eBay.com               http://www.CarsDirect.com           

                                    http://www.Women.com                     

 

Extractor: Συγκέντρωση-∆ιοχέτευση πληροφοριών 

       Περιγραφή 

  δηµιουργία δικτυακού τόπου (web site) για έλξη κοινού µέσω παροχής  

     δωρεάν υπηρεσιών (πρόσβαση σε πληροφορίες µέσω µηχανών  

     αναζήτησης, εκπτωτικά κουπόνια, δώρα) 

   συγκέντρωση στοιχείων-εξόρυξη πληροφορίας  µε βάση  τις κινήσεις των  

      χρηστών στο site 

      Οφέλη 

  αποκόµιση εσόδων από διάθεση διαφηµιστικού χώρου και ενοικίαση  

     χώρου σε ενδιαφερόµενους  χρήστες  

     Παραδείγµατα           http://www.altavista.com,    http://www.in.gr,                                    

                                        http://www.school.gr                   

 

 

Outsourcing Support:Υποστήριξη ανάθεσης έργου                               

     Περιγραφή 

  διαφηµιστής, δηµιουργός ιστοσελίδας,παροχέας συµβουλών,  

     χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές και µεταφορικές εταιρείες  

  προσφορά έργου για λογαριασµό τρίτου σε εξειδικευµένα πεδία, όπου το  

     τρίτο µέρος είτε δεν έχει γνώση-εµπειρία είτε κρίνει συµφερότερη την  

     ανάθεση σε φορέα outsourcing.   

     Παραδείγµατα    http://www.e-Genus.com    http://www.stockrally.gr        

                                 http://www.Novabank.gr                  
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  5.2   Yποδείγµατα ταξινόµησης τοµεακών- κλαδικών µοντέλων   
    
 

Oι διαφορετικές ταξινοµήσεις ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων που 

παρουσιάσαµε, αποτελούν πρότυπα κατηγοριοποίησης για εφαρµογή σε όλους 

γενικά τους κλάδους και τα είδη συναλλαγών.   

Έχουν βέβαια παράλληλα, αναπτυχθεί και ειδικές αναλυτικές προσεγγίσεις ανά 

κλάδο ή τοµέα-είδος συναλλαγών.   

Ενδεικτικά αναφέρουµε παρακάτω ορισµένα κριτήρια ταξινόµησης επιχειρησιακών 

µοντέλων για συναλλαγές  B2C,  B2B,  B2A,  C2A  και  C2C.   

εµπλεκόµενα 
µέρη 
 

       Β2C 
   Business-to-   
   Consumer 

    Β2B 
  Business-to- 
  Business 

     Β2A 
  Business-to- 
Administration 

C2A 
 Consumer-to- 
Administration 
 

     C2C 
 Consumer-
to-Consumer 

σχέση 
αγοραστή 
πωλητή 

              1-προς-1 
   

 1-προς-πολλούς 
 

πολλοί-προς-1 
 

 πολλοί-προς- 
             πολλούς 
 

πηγή 
προϊόντος  
 

                     χωρίς ενδιάµεσους 
 

  βασισµένη σε ενδιάµεσους 
 

επίπεδο 
εξέλιξης  
 

      publishing 
      δηµοσιοποίηση 
 

     triggering 
     έναυσµα 
 

   αλληλο- 
   επιδραστική 
   εφαρµογή 

    διαφανής 
   διαδικασία 
επεξεργασίας 

λειτουργική  
ολοκλήρωση 
 

   απλή λειτουργία, 
    
    µη ολοκλήρωση 

    πολλαπλές/ µερικώς 
ολοκληρωµένες 

λειτουργίες 

πολλαπλές/ πλήρως 
ολοκληρωµένες 

λειτουργίες 

Πίνακας 5.8.  Κριτήρια ταξινόµησης  εξειδικευµένων ανά είδος συναλλαγών ηλεκτρονικών   
                      επιχειρησιακών µοντέλων   [πηγή: τροποποιηµένο από Kuhn et al (2000), p.3]       
 

Να σηµειωθεί ότι οι συναλλαγές Β2Β εµφανίζουν κατακόρυφη άνοδο τα τελευταία 

χρόνια, παρέχοντας ψηλή προσβασιµότητα, µείωση κόστους συναλλαγών και 

αυξανόµενες δυνατότητες προσαρµογής του προϊόντος στις επιθυµίες του πελάτη 

(customization).                                                                                                                            

Oι βασικές Β2Β  λειτουργίες αγοράς είναι: Συνάθροιση-Aggregation  (public                         

e-cataloging,  private e-cataloging), Συνταίριαγµα αναγκών-Matching (public bidding, 
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private negotiation), και  ∆ιευκόλυνση-Facilitation (internet-based financial services, 

delivery services)  [Dai-Kauffman:2002]. 

Στη συνέχεια  περιγράφουµε:   µια ταξινόµηση  ηλεκτρονικών  επιχειρησιακών 

µοντέλων για συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών-Β2C (των Rousell-

Daum-Flint-Riseley), τρεις ταξινοµήσεις που αναφέρονται σε  διεπιχειρησιακές 

συναλλαγές-B2B  (των Wise-Morrison,  Kaplan-Sawhney και του Mahadevan),  µια 

ταξινόµηση για συναλλαγές B2C  και  B2B  (των Laudon-Traver) και  µια ταξινόµηση 

για συναλλαγές B2C, B2B, C2C και C2Β (της Krishnamurthy).    

 
5.2.1    Υπόδειγµα των Rousell, Daum, Flint και Riseley  (2000)       

              B2C (Business-to-Customer) επιχειρησιακά µοντέλα (για συναλλαγές  

             µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών) 

 
      Οι Roussel, Daum, Flint και Riseley  διακρίνουν έξι  κατηγορίες µοντέλων  Β2C: 

 Content Sites  

 Portals 

 Direct-sell-sites 

 Brick-and-click “e-tailers” 

 dot.com  e-tailers 

 e-marketplaces                                                 [Roussel et al:2000].  

               

                                                                      

 5.2.2   Υπόδειγµα  των Wise και Morrison  (2000)  

              Μοντέλα B2B:Business-to-Business  (διεπιχειρησιακών συναλλαγών) 

             Οι  Wise και Morrison διακρίνουν πέντε  κατηγορίες µοντέλων  Β2B: 

 Mega-exchanges 

 Specialist Originators 
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 E-speculators 

 Solution providers 

 Sell-side asset exchanges  

Στον  πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η συγκεκριµένη  ταξινόµηση των                 

ηλεκτρονικών  επιχειρησιακών µοντέλων για Β2Β,  µε µια συνοπτική περιγραφή  και 

τα χαρακτηριστικά-κλειδιά κάθε µοντέλου.  Στο παράρτηµα 2 της εργασίας, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα  έρευνας για την εφαρµογή αυτών των µοντέλων 

στο χώρο των αυστραλιανών αγροτικών επιχειρήσεων βάµβακος και δηµητριακών.                 

     κατηγορίες                     περιγραφή  χαρακτηριστικά-  κλειδιά 

  Mega- 
 exchanges 
 

Λειτουργούν σαν κεντρικά hubs  
για εκτέλεση συναλλαγών και 
επικοινωνία αγοραστή και πωλητή. 

  Μέγιστη ρευστότητα, 
Συνήθεις προδιαγραφές 
συναλλαγών  

 Specialist   
 Originators 
 

Τυποποιούν και αυτοµατοποιούν 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
του αγοραστή, για πιο σύνθετα 
προϊόντα και στέλνουν τις 
παραγγελίες για εκτέλεση π.χ. 
στους Mega-exchanges. 

  Σύνθετα προϊόντα, Σχετικά 
ακριβά προϊόντα  

 E-speculators 
 

Συµµετέχουν σε συναλλαγές ή τις 
οργανώνουν οι ίδιοι, 
αποκοµίζοντας πληροφόρηση 
προκειµένου να κατακτήσουν θέση 
στην αγορά,  άµεσα ή κατά τρόπο 
παράγωγο.  

  Ψηλός βαθµός 
τυποποίησης του 
προϊόντος, Μετριασµός 
ψηλής αστάθειας τιµών 

 Solution  
 providers 
 

Λειτουργούν χωριστά από τις 
ανοικτές συναλλαγές, 
ενσωµατώνοντας την πώληση 
προϊόντος σε µια σουϊτα 
µοναδικών, πολύτιµων 
υπηρεσιών. 

  Το κόστος  του προϊόντος 
αντιστοιχεί σε ένα µικρό 
τµήµα των γενικών εξόδων 

 Sell-side asset  
 exchanges  
 

Προαγοράζοντας παραγγελίες και 
επαναπουλώντας τις σε ένα 
κλειστό σύνολο προµηθευτών. 

  Ψηλά σταθερά έξοδα,  
Σχετικά τµηµατοποιηµένη 
βάση πελατών και 
προµηθευτών 

Πίνακας 5.9. Ταξινόµηση ηλεκτρονικών  επιχειρησιακών µοντέλων Β2Β                                
                      [πηγή: τροποποιηµένο από Wise-Morrison (2000), p.93,94]    
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5.2.3    Υπόδειγµα  των  Κaplan και Sawhney  (2000)       

                    Μοντέλα B2B (Business-to- Business) για Β2Β hubs 
 

    Οι  Kaplan και Sawhney  µελετούν τις διεπιχειρησιακές συναλλαγές (B2B) που  

    διενεργούνται  µε διαµεσολάβηση  των  Β2Β hubs.  

    Οι  Β2Β hubs  είναι ενδιάµεσοι στο διαδίκτυο  που επικεντρώνονται σε  

    συγκεκριµένoυς κάθετους κλάδους (industry verticals)  ή σε συγκεκριµένες   

    επιχειρησιακές διαδικασίες και φιλοξενία ηλεκτρονικών αγορών χρησιµοποιώντας    

    ποικίλους µηχανισµούς διαµεσολάβησης µεταξύ επιχειρήσεων. ∆ηµιουργούν αξία  

    µέσω συνάθροισης αγοραστών και πωλητών, δηµιουργώντας ρευστότητα στο  

    χώρο αγοράς και µειώνοντας το κόστος συναλλαγών  [Sawhney-Kaplan:1999]. 

Οι  Β2Β hubs  διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:  MRO hubs,  Yield 

managers,  Catalog hubs,  Εxchanges,   µε βάση το  τι αγοράζουν οι 

επιχειρήσεις (εισροές παραγωγής ή λειτουργικές εισροές;)  και το  πως αγοράζουν 

οι επιχειρήσεις (συστηµατικό  sourcing ή spot  sourcing;)   

 
Τι αγοράζουν οι επιχειρήσεις- What business buy 
 
     operating inputs                    manufacturing inputs 
            MRO hubs  
    λειτουργικές προµήθειες,     

    συστηµατικό sourcing,  

    οριζόντια επικέντρωση         
    π.χ. η   BizBuyer.com 

      Catalog hubs 
   εισροές παραγωγής,  
  συστηµατικό sourcing,  

   κάθετη επικέντρωση 
  π.χ. η   PlasticsNet.com 

Πως αγοράζουν οι 
επιχειρήσεις  
How business buy 
 
 
 
      συστηµατικά     
       systematic   

 sourcing 
 
 

 
 
     στιγµιαία 
     spot sourcing 
 

       Yield managers 
   λειτουργικές προµήθειες,   

   spot sourcing, οριζόντια  

   επικέντρωση  
   π.χ. η  CapacityWeb.com 

         Exchanges 
   εισροές παραγωγής,            
   spot sourcing, κάθετη  

   επικέντρωση 

 π.χ. η  Paperexchange.com 

Πίνακας 5.10.  Β2Β hubs  [πηγή: τροποποιηµένο από Kaplan-Sawhney (2000), p.2-4]   
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Οι  Kaplan και Sawhney  χρησιµοποιώντας σαν κριτήρια  

•   τον τρόπο διενέργειας των αγορών  

        µηχανισµός συνάθροισης:συστηµατική/στιγµιαία διενέργεια αγορών  

(aggregation mechanism:systematic/spot purchasing) 

•   την υποκίνηση των συναλασσόµενων 

              δίπλευρη-αµοιβαία:ουδέτερη/µονόπλευρη:προκατειληµµένη                                        

               (two-sided:neutral/one-sided:biased) 

 

διακρίνουν τα εξής ηλεκτρονικά  επιχειρησιακά µοντέλα για Β2Β hubs: 

 Two way Aggregators 

 Seller Aggregators (forward Aggregators)/ Buyer   

        Aggregators  (reverse Aggregators)   

 Dynamic Market Makers 

 Forward Auctioneers (seller-driven auctions)/ Reverse    

         Auctioneers (buyer-driven auctions)                                          

                                  [Kaplan-Sawhney:2000, Αlt-Zimmermann:2001].     

            

 

Στον  πίνακα 5.11  που ακολουθεί, παρουσιάζεται η προτεινόµενη από τους Kaplan 

και Sawhney  ταξινόµηση των ηλεκτρονικών  επιχειρησιακών µοντέλων για  Β2Β 

hubs.                                          

Γίνεται παράλληλα και µια συνοπτική περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών              

κάθε µοντέλου, ως προς τα δυο κριτήρια κατηγοριοποίησης, που περιγράφτηκαν 

παραπάνω:  τον τρόπο διενέργειας αγορών  και την υποκίνηση των 

συναλασσόµενων. 
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    υποκίνηση  δίπλευρη (ουδέτερη) 
           two-sided (neutral)    

  υποκίνηση  µονόπλευρη   
        (προκατειληµµένη)  
       one-sided (biased) 

 
 Μηχανισµός  
 συνάθροισης 
 (συστηµατική 
 διενέργεια  
 αγορών) 
 
 
 Aggregation  
 mechanism  
 (systematic  
  purchasing)   
 

  Τwo-way Aggregators 
• ∆ιαπραγµατευόµενες τιµές βάσει 

καταλόγου 

• Ωφελούν αγοραστές και πωλητές 

µέσω συνάθροισης ζήτησης και 

προσφοράς 

• Ανάγκη διατήρησης ουδετερότητας

• Ανάγκη διµερούς συµµετοχής  

• Ιδανικό για  συστηµατικές αγορές 

• Ιδανικό για αγορές µε διµερή 

τµηµατοποίηση 

 

  Seller Aggregators  
    (forward Aggregators) 

   Buyer Aggregators  
    (reverse Aggregators) 

• ∆ιαπραγµατευόµενες τιµές βάσει 

καταλόγου 

• Ωφελούν κυρίως αγοραστές ή 

πωλητές µέσω συνάθροισης 

ζήτησης ή  προσφοράς 

• Μπορεί να είναι προκατειληµµένοι 

καθώς εκπροσωπούν αγοραστές 

ή πωλητές στη συνάθροιση      

• Ιδανικό για  συστηµατικές αγορές 

• Ιδανικό για  αγορές όπου µεγάλοι 

αγοραστές ή πωλητές ωφελούνται

έναντι µικρότερων  

 
Μηχανισµός   
ταιριάγµατος 
 αναγκών  
(στιγµιαία-   
 σε ορισµένη  
 χρονική  
 στιγµή    
 διενέργεια  
 αγορών) 
 
 
 Matching   
 mechanism  
 (spot  
 purchasing) 
 

   Dynamic Market Makers 
• ∆υναµικές τιµές βασισµένες στο 

µηχανισµό της αγοράς  

  (two-way δηµοπρασίες-συναλλαγές)

• Ωφελούν αγοραστές και πωλητές 

µέσω συνάθροισης ζήτησης και 

προσφοράς  

• Ωφελεί αγοραστές και πωλητές 

µέσω βελτιωµένου matching και 

ρευστότητας  

• Ανάγκη διατήρησης ουδετερότητας

• Ανάγκη διµερούς συµµετοχής  

• Ιδανικό για  spot αγορές  

   Forward Auctioneers  
    (seller-driven auctions) 
    Reverse Auctioneers  
    (buyer-driven auctions) 

• ∆υναµικές τιµές βασισµένες στο 

µηχανισµό της αγοράς  

• Ωφελούν   κυρίως αγοραστές ή  

πωλητές µέσω βελτιωµένου 

matching και ρευστότητας  

• Μπορεί να είναι προκατειληµµένοι 

καθώς εκπροσωπούν αγοραστές 

ή πωλητές στο συνταίριαγµα 

επιθυµιών    

Πίνακας 5.11. Ταξινόµηση ηλεκτρονικών  επιχειρησιακών µοντέλων για Β2Β hubs   
                              [πηγή:τροποποιηµένο από Kaplan-Sawhney (2000), p.7] 
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5.2.4    Υπόδειγµα των Laudon και Traver  (2001)       

 

Ο Kenneth Laudon  και η Carol Traver  διακρίνουν  δυο γενικές κατηγορίες µοντέλων:              

 B2C (business-to-consumer)    και    

 B2B  (business-to-business)  

Σε κάθε µια γενική κατηγορία εντάσσουν διάφορες υποκατηγορίες ή παραλλαγές,              

οι οποίες παρουσιάζονται στους  πίνακες  5.12 και  5.13,   µαζί µε µια σύντοµη 

περιγραφή, τις πηγές εσόδων και παραδείγµατα εφαρµογής.      

                             Επιχειρησιακά µοντέλα  B2C   

  Υποκατηγορίες/      
παραλλαγές   

        περιγραφή  Πηγές- µοντέλο 
εσόδων 

παραδείγµατα 

Portal: 
Horizontal/General  

Παρέχει ολοκληρωµένο 
πακέτο υπηρεσιών και 
περιεχοµένου όπως  
αναζήτηση, ειδήσεις, e-mail, 
chat, κατέβασµα µουσικής, 
ροή βίντεο. Στοχεύει να είναι 
µια home base του χρήστη.  

∆ιαφήµιση, 
συνδροµές 
εγγραφών, 
Αµοιβή για 
συναλλαγές  

Yahoo.com, 
AOL.com, MSN.com 

Portal: 
Vertical/Specialised 
(Vortal)  

Παρέχει υπηρεσίες και 
προϊόντα σε εξειδικευµένο 
χώρο αγοράς. 

∆ιαφήµιση, 
συνδροµές 
εγγραφών, 
Αµοιβή για 
συναλλαγές  

iboats.com  

E-tailer: Virtual 
Merchant  

Online εκδοχή του 
καταστήµατος λιανικής, όπου 
οι πελάτες ψωνίζουν όλες τις 
ώρες της µέρας.  

Πώληση αγαθών Amazon.com  

E-tailer: Clicks and 
Mortar  

Online κανάλι διανοµής για 
εταιρία που διαθέτει και 
φυσικό κατάστηµα 

Πώληση αγαθών  Walmart.com  

E-tailer: Catalog 
Merchant  

Online εκδοχή του 
καταλόγου direct mail  

Πώληση αγαθών LandsEnd.com  
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E-tailer: Online Mall  Online εκδοχή του shopping 
mall  

Πώληση αγαθών 
Αµοιβή για 
συναλλαγές  

Fashionmall.com  

E-tailer: 
Manufacturer-direct  

Online πωλήσεις που 
γίνονται απευθείας από τον 
παραγωγό 

Πώληση αγαθών Dell.com  

Content Provider  Παροχείς πληροφοριών και 
ψυχαγωγίας, όπως 
εφηµερίδες, δικτυακοί τόποι 
για σπορ και άλλες online 
πηγές που παρέχουν στους 
χρήστες,ενηµέρωση/ειδήσεις
tips και/ή πώληση 
πληροφοριών.  

∆ιαφήµιση, 
συνδροµές 
εγγραφών, 
αµοιβές για 
affiliate 
παραποµπές  

WSJ.com, 
Sportsline.com, 
CNN.com  

Transaction Broker  Επεξεργάζονται συναλλαγές 
πωλήσεων online. Π.χ. 
stockbrokers και πράκτορες 
ταξιδιών, που αυξάνουν την 
παραγωγικότητα του πελάτη 
βοηθώντας τον να λειτουργεί 
γρηγορότερα και φθηνότερα.  

Αµοιβή για 
συναλλαγές 

E-Trade.com, 
Expedia.com, 
Monster.com  

Market Creator: 
Auctions and other 
forms of dynamic 
pricing  

Επιχειρήσεις βασισµένες 
στον ιστό (web-based 
businesses) που 
χρησιµοποιούν την 
τεχνολογία του Internet  για 
δηµιουργία αγορών, 
φέρνοντας  σε επαφή 
αγοραστές και πωλητές.  

Αµοιβή για 
συναλλαγές  

eBay.com, 
Priceline.com  

Service Provider  Εταιρίες που αποκτούν 
έσοδα πουλώντας µια 
υπηρεσία µάλλον παρά 
προϊόν.  

Πώληση 
υπηρεσιών 

xDrive.com, 
whatsitworthtoyou.com, 
myCFO.com  

Community 
Provider  

Sites όπου άτοµα µε ειδικά 
ενδιαφέροντα, χόµπυ και 
εµπειρίες, µπορούν να 
έρθουν σε επαφή. 

∆ιαφήµιση, 
συνδροµές 
εγγραφών, 
αµοιβές για 
affiliate 
παραποµπές  

About.com, 
iVillage.com, 
BlackPlanet.com  

  Πίνακας  5.12.   B2C  ηλεκτρονικά  επιχειρησιακά µοντέλα 

                            [πηγή: τροποποιηµένο από Laudon and Traver (2001), p.67-82].   
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                                Επιχειρησιακά µοντέλα  B2B  

υποκατηγορίες/    
παραλλαγές   

         περιγραφή µοντέλο    
εσόδων  

παραδείγµατα 

Marketplace/Exchange: 
Vertical  

Βοηθά στην προσέγγιση 
αγοραστών και πωλητών 
για µείωση κόστους 
προµήθειας αγαθών σε 
ορισµένο κλάδο. 

Αµοιβή για 
συναλλαγές  

 (Transaction       
fees) 

DirectAg.com,               
e-Steel.com  

Marketplace/Exchange: 
Horizontal  

Όπως το vertical,  αλλά 
επικεντρώνεται σε 
ειδικούς τύπους αγαθών-
υπηρεσιών.  

Αµοιβή για 
συναλλαγές 

TradeOut.com  

E-Distributor  ∆ιασυνδεµένες 
επιχειρήσεις µε άλλες, 
µειώνοντας έτσι τον κύκλο 
πωλήσεων και  mark-up.  

Πωλήσεις 
αγαθών 

Grainger.com  

B2B Service Provider: 
Traditional  

Υποστηρίζουν εταιρίες 
µέσω επιχειρησιακών 
υπηρεσιών online.  

Πώληση 
υπηρεσιών 

Employeematters.com  

B2B Service Provider: 
Application Service 
Provider  

Νοικιάζει σε επιχειρήσεις  
εφαρµογές λογισµικού 
βασισµένες στο Ιnternet. 

Ποσά ενοικίων 
Salesforce.com, 
Corio.com  

Matchmaker  Βοηθά επιχειρήσεις να 
βρουν ότι επιθυµούν και 
χρειάζονται στο Web. 

Αµοιβή για 
συναλλαγές  

IShip.com  

Infomediary: Audience 
Broker  

Συγκεντρώνει 
πληροφορίες για 
καταναλωτές και χρήστες 
και τις χρησιµοποιεί για να 
συνδράµει τους 
διαφηµιστές ώστε να 
βρουν το καταλληλότερο 
κοινό.  

Πώληση 
πληροφοριών 

Doubleclick.com  

Infomediary: Lead 
Generator  

Συγκεντρώνει δεδοµένα 
πελατών και τα 
χρησιµοποιεί για να 
παραπέµψει πωλητές 
τους πελάτες.  

Αµοιβή για 
παραποµπές  

Referral fee  

AutoByTel.com  

Πίνακας  5.13. B2B µοντέλα [πηγή: τροποποιηµένο από Laudon and Traver (2001), p.67-82].   
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5.2.5     Υπόδειγµα της Κrishnamurthy  (2003)       
                                                              

H Krishnamurthy ταξινοµεί τα ηλεκτρονικά  επιχειρησιακά µοντέλα ως προς δυο 

κριτήρια: 

 Με βάση τον τρόπο λειτουργίας των οργανισµών, προτείνει δυο γενικές 

κατηγορίες : 

 Bricks-and-clicks   (µε 2 καταστήµατα: φυσικό και online)         
 Pure-play    (λειτουργούν µόνο online).               

 Με βάση τη φύση αγοραστών  και  πωλητών, διακρίνει τέσσερις  

           κατηγορίες ηλεκτρονικών  επιχειρησιακών µοντέλων, µε αντίστοιχες  

           υποκατηγορίες, ως εξής: 

 B2C  (Βusiness-to-Customer) που περιλαµβάνει 

 Direct sellers 

 Intermediaries 

 Advertising-based models 

 Community-based models 

 Fee-based models 

 Β2Β    (Βusiness-to- Βusiness) που περιλαµβάνει 

 ΕDI/Extranets 

 B2B Marketplaces 

 C2C  (Customer-to-Customer)   που περιλαµβάνει 

 Auctions 
 Peer-to-Peer 

 C2B  (Customer-to- Βusiness) που περιλαµβάνει 

 Idea collectors 
 Reverse Auctions 
 Complaint  Centres 
 Paid Advertising model                    [ Krishnamurthy:2003].       
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5.2.6     Υπόδειγµα του Μahadevan  (2003)       

            ∆οµές αγοράς Β2Β: Business-to- Business market structures     
                           

          O Mahadevan: 

 δεν χρησιµοποιεί τον όρο ηλεκτρονικά επιχειρησιακά µοντέλα αλλά                    

           δοµές αγοράς: market structures  (σχετική αναφορά στις σελ.51-53)  

 περιγράφει δώδεκα συνολικά δοµές αγοράς Β2Β, που  

           εντάσσονται σε τρεις διακριτές κατηγορίες: 

 Collaborative mechanisms 

  Extranet 

  TPN (Trading Partner Network) 

  Web EDI            

 Quasi-market mechanisms 

  Buyer Centric Private Market 

  Suplier Centric Private Market 

  Consortia Market Place 

  Seller-oriented (Forward) Auction Sites 

  Buyer- oriented (Reverse) Auction Sites 

 Neutral market mechanisms 

  Neutral Auctions 

  Exchanges 

  Cataloque Aggregators 

  On-line Community 

  τονίζει ότι κάθε Β2Β site, υιοθετεί συνήθως πολλαπλές δοµές αγοράς,   

                    δηµιουργώντας ποικίλες ροές εσόδων και διασφαλίζοντας  βιώσιµη  

                    λειτουργία. 
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  προτείνει ταξινόµηση των παραπάνω δώδεκα δοµών αγοράς (market   

      structures) Β2Β,  µε  βάση δυο κριτήρια:  

o  Asset Specificity - προδιαγραφές πόρων  

     (επενδύσεις σε µηχανολογικά εργαλεία και πάγια, πληροφοριακά  

      συστήµατα, εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό)  και 

o Fragmentation of Market Participants - κατάτµηση 

συµµετεχόντων στην αγορά   π.χ. χαµηλή στην πλευρά των 

αγοραστών (buyer side) και ψηλή στην πλευρά των πωλητών 

(supplier side), σηµαίνει ότι  οι αγοραστές είναι σε θέση να 

επηρεάσουν την αγορά       [Mahadevan:2003]. 

             Στον πίνακα  5.14  παρουσιάζεται  η προτεινόµενη ταξινόµηση των 12  

             δοµών αγοράς που εντάσσονται στις τρεις κατηγορίες µηχανισµών  

             αγοράς (market mechanisms). 

 

                        Πίνακας  5.14.   Πλαίσιο ταξινόµησης για δοµές αγοράς B2B  
                                       [πηγή: Mahadevan (2003), p. 26].   
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Για την τρίτη κατηγορία των µηχανισµών αγοράς (market mechanisms) δηλαδή των 

ουδέτερων δοµών αγοράς Β2Β (Neutral B2B market structures), ο Mahadevan 

προτείνει  ενα ειδικό πλαίσιο ταξινόµησης µε βάση  δυο επιπλέον κριτήρια: 

o  Product  Description - περιγραφή του προϊόντος  (απλή-simple, 

µέτρια-moderate, πολύπλοκη-complex)   και  

o  Value Assesment - προσδιορισµός αξίας  (απλή-easy, µέτρια-

moderate, δύσκολη-difficult)  

 

Στον πίνακα 5.15 παρουσιάζεται η προτεινόµενη ταξινόµηση της τρίτης διακριτής 

κατηγορίας των µηχανισµών αγοράς (market mechanisms) δηλαδή των ουδέτερων 

δοµών αγοράς Β2Β (Neutral B2B market structures). 

 

 Πίνακας  5.15. Tαξινόµηση ουδέτερων δοµών αγοράς Β2Β (Neutral B2B market  

                          structures)   [πηγή: Mahadevan (2003), p. 27].   
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6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ  
     ΜΟΝΤΕΛΩΝ  (ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ - ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ)    

 
            “Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις”     

                   [Kινέζικη λαϊκή παροιµία] 

                                       
                                                                                                                               
6.1. Aνάλυση µε γραφήµατα                                    

       Σύµφωνα µε τους Wang και Chan, µια προσπάθεια σύγκρισης των  

       υποδειγµάτων ταξινόµησης, αποκαλύπτει οµοιότητες µεταξύ  µοντέλων  που   

       εντάσσονται σε διαφορετικές ταξινοµήσεις. Παράδειγµα, µια συγκριτική µατιά   

       στα υποδείγµατα ταξινόµησης των Timmers,  Rappa  και  Eisenmann, ανιχνεύει  

       οµοιότητες ανάµεσα στα µοντέλα, που συνδέονται µε τόξα στον πίνακα 6.1:    

Τimmers                          Rappa                          Eisenmann 
                                                                                                                                                              

e-shop,   e-mall                                    Μerchant                                              Online  Retailers   

                               

 
                                                 Subscription                                   Online Content   
                                                                                                      Providers         
 

 3rd party marketplace                        Brokerage                         Online Brokers   

 

                                                                 Utility                  Networked Utility  
                                                                                                     Providers    
 
   
  Virtual Communities                        Community      

 

  Collaboration Platforms                    Affiliate 

 

       Πίνακας  6.1.   Οµοιότητες µεταξύ µοντέλων διαφορετικών ταξινοµήσεων                    

                                         [πηγή: Wang-Chan (2003)] 
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      Mοντέλα που παρουσιάζουν οµοιότητες, µπορούν να προσεγγιστούν ως προς τη  

     ροή συναλλαγών που περιέχουν και να αναπαρασταθούν µε ενιαίο τύπο γραφήµατος. 

 Η ανάλυση µε γραφήµατα, αφορά µια  γραφική προσέγγιση-απεικόνιση  

 διαφορετικών µοντέλων µε βάση τον τύπο συναλλακτικών ροών µεταξύ                             

 των εµπλεκόµενων φορέων.                                                                                                        

Κάθε συναλλακτική ροή αντιστοιχεί σε εµπορική διάδραση (business  

interaction)  µεταξύ δυο συναλασσόµενων φορέων (business actors).    

Ενας συναλασσόµενος φορέας (business actor)  µπορεί να είναι πωλητής,      

προµηθευτής, καταναλωτής, χρήστης, µεσίτης, παροχέας ή κάποιος  

άλλος φορέας.  Η ροή µπορεί να είναι υπηρεσία, πληροφορία ή οποιοδήποτε απτό 

ή αϋλο προϊόν (SIP: Service, Information,  Product). 

Τρια βασικά γραφικά µοντέλα (και ένα υβριδικό)  προτείνονται για ανάλυση  

 υπαρχόντων ηλεκτρονικών µοντέλων ή σύνθεση νέων µοντέλων: 

 Gift Model (∆ώρου) 
 Direct Exchange Model  (Απευθείας συναλλαγής) 
 Indirect Model 
 Hybrid Model  (Υβριδικό:κάθε συνδυασµός των παραπάνω µοντέλων)    

                                                                                                                      

 Gift Model     

Aναπαρίσταται από ένα διάγραµµα µε δυο κόµβους και µια κατευθυνόµενη ροή από 

ένα φορέα σε έναν άλλον. Η ροή µπορεί να είναι υπηρεσία, πληροφορία ή 

οποιοδήποτε απτό ή αϋλο προϊόν  (SIP).                     

              όπου  v1: αγοραστής                                           SIP                                                          
                          v2: πωλητής                      v1                                  v2                
                                                                                                         

              Σχήµα 6.1. Μοντέλο Gift   [πηγή:τροποποιηµένο από Wang-Chan (2003)] 

Εφ’ όσον  ο  v2   παραδίδει SIP χωρίς να λάβει κάποια πληρωµή, ουσιαστικά  

προσφέρει  δώρο (gift).                                                                                                             

Παράδειγµα ενός τέτοιου µοντέλου είναι  οι δωρεάν υπηρεσίες της  yahoo.com. 
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 Direct Exchange Model   

Σε αυτό το µοντέλο, οι πωλητές ανταλάσσουν υπηρεσίες ή προϊόντα (SIP) 

έναντι πληρωµής ($) από κάποιον αγοραστή.   

Aναπαρίσταται από ένα διάγραµµα µε δυο κόµβους (actors) και δυο κατευθυνόµενα 

τόξα (συναλλαγές): SIP-$ ή SIP-SIP.                                                                                          

Το πρότυπο διάδρασης είναι ενας- προς-έναν, καθώς η πώληση περιλαµβάνει έναν 

αγοραστή και  δεν υπάρχει πληροφορία που να συγκεντρώνεται από περισσότερους 

αγοραστές για υλοποίηση της πώλησης. 

                                                                                                                                                          

                                                                           SIP ή  $ 
                                                                      v1                                v2 
              όπου  v1: αγοραστής 
                         v2: πωλητής                                           SIP            
 
                          Σχήµα 6.2.   Μοντέλο Direct exchange  

                                                  [πηγή:τροποποιηµένο από Wang-Chan (2003)] 

O πωλητής v2  πουλά ή παρέχει  SIP στον  αγοραστή v1  ο οποίος καταναλώνει το SIP  

πληρώνοντας στον πωλητή ένα ίσης αξίας SIP  ή χρήµατα. 

Παράδειγµα η  dell.com  

 

 

 Indirect  Model   

Σε αυτό το µοντέλο, εµπλέκεται ένα τρίτο µέρος v3   που προσφέρει υποδοµή ή 

υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, για να διευκολύνει τη συναλλαγή µεταξύ 

πωλητή και αγοραστή.                                                                                                        

Το τρίτο µέρος  v3   λαµβάνει αµοιβή µόνο αν ευοδωθεί η συναλλαγή µεταξύ 

αγοραστή και πωλητή.    

Aναπαρίσταται από ένα διάγραµµα µε τουλάχιστον τρεις actors.    
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Με βάση τον τρόπο δηµιουργίας εσόδων διακρίνονται τέσσερις τύποι αυτού του 

µοντέλου, ως εξής:      

               Τύπος  Ι                                                       v3 

 Οι διακεκοµµένες                                      SIP            $             SIP 
 µεταξύ v1 και v2  δηλώνουν                                                                                         
  µια πετυχηµένη πώληση                                                                                                                                                    
 σαν αποτέλεσµα των                                             SIP                 v2 
  υπηρεσιών του  v3.                                   v1                                         
  Ο v3  αποκοµίζει κέρδος  
  µόνο από τον πωλητή.                                                 $                                                     

                                             Σχήµα 6.3.   Tύπος Ι   µοντέλου  Indirect  
                                                 [πηγή:τροποποιηµένο από Wang-Chan (2003)] 

 Παράδειγµα η Travelocity.com.                                                                                              

 

    Tύπος ΙΙ                                                                 v3 

                                                                  SIP             $           SIP 

    Η διαφορά από τον τύπο Ι                                                                                          
     είναι ότι  ο v3  αποκοµίζει 
    κέρδος µόνο από τον                                                SIP         v2 
    αγοραστή v1 ενώ παρέχει                     v1                                          
    υπηρεσίες τόσο στον  
    αγοραστή όσο και στον                                                    $ 
    πωλητή (όπως και στον τύπο Ι).   

                                                          Σχήµα  6.4.  Tύπος IΙ   µοντέλου Indirect  
                                                                     [πηγή:τροποποιηµένο από Wang-Chan (2003)] 

    Παράδειγµα η  Nursingjobs.com  στην οποία ένα νοσοκοµείο πληρώνει  

    αµοιβή, για τοποθέτηση νοσηλευτών.                                                                                     

 
                                                                                   v3 

   Τύπος ΙΙΙ                                                SIP                           SIP 

                                                                                 $1    $2                                                         
   Ο ενδιάµεσος v3  αποκοµίζει 
   κέρδος από τη διαφορά                                             SIP          v2 
   πληρωµής $1 του αγοραστή                  v1                                                                               
   v1  και  $2  αµοιβής πωλητή v2                                                   
   ($2<$1).                                                                                  $                                                   
                
                                                            Σχήµα  6.5. Tύπος IΙΙ  µοντέλου Indirect                         
                                                            [πηγή:τροποποιηµένο από Wang-Chan (2003)] 
 Παράδειγµα η  Priceline.com 
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  Τύπος IV                                                                  v3 

                                                                  SIP                           SIP 

                                                                                $1     $2                                                          
   Ο ενδιάµεσος v3  αποκοµίζει κέρδος 
   και από τον αγοραστή  και                                        SIP          v2 
   από τον πωλητή.                                  v1                                                                                
                                                      
                                                                                 $                                                              

                                                        Σχήµα  6.6.   Tύπος IV  µοντέλου Indirect                                

                                                         [πηγή:τροποποιηµένο από Wang-Chan (2003)] 

   Παράδειγµα η  eTrade.com 

    

 

 Hybrid  Model   

Ορισµένα ηλεκτρονικά επιχειρησιακά µοντέλα, δεν µπορούν να περιγραφούν από το 

µοντέλο Gift, το Direct Exchange ή το Indirect, αλλά απαιτείται µικτή συνθετική 

προσέγγιση.  Για παράδειγµα: 

• το µοντέλο Online Portal του Eisenman µπορεί να παρασταθεί σαν    

           σύνθεση ενός µοντέλου Gift και ενός µοντέλου Direct Exchange. 

                                                                              πωλητής  

όπου  actor v1:αγοραστής                                  v2 

         actor v2: πωλητής                       SIP          $            SIP        

        actor v12: ταυτόχρονα  
                         πωλητής                                                                                                              
                         και  αγοραστής        v1                                v12 
                                                                                                                   
                                                        τελικοί                       διαφηµιζόµενοι  
                                                        χρήστες                       µε πληρωµή 
                                                  χωρίς πληρωµή 

                                                               Σχήµα 6.7.  Μοντέλο Hybrid   (Υβριδικό)            

                                                               [πηγή:τροποποιηµένο από Wang-Chan (2003)] 

           Παράδειγµα ενός τέτοιου υβριδικού µοντέλου είναι οι υπηρεσίες  
           πύλης και  διαφήµισης της  yahoo.com. 
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• το µοντέλο Ιnfomediary του Rappa µπορεί να παρασταθεί σαν σύνθεση 

τουλάχιστον δυο  µοντέλων Direct Exchange. 

 

                                                                          v1 

                                                                         $            SIP 

                                                                                        
                                                                                                                                     
                                                                SIP                     v12 
                                                           v2                                          
 
                                                                                      SIP 
 
                                           Σχήµα  6.8.   Μοντέλο Hybrid  (Υβριδικό)            

                                                          [πηγή:τροποποιηµένο από Wang-Chan (2003)] 

             Παράδειγµα  η NetZero.com. 
 

Να σηµειωθεί ότι η NetZero.com κατατάσσεται σαν Internet Access 

Provider στην ταξινόµηση µοντέλων του Eisenmann, καθώς εξεταζόµενη, 

από την πλευρά του χρήστη ή της προσφερόµενης υπηρεσίας, η εταιρία είναι 

παροχέας online πρόσβασης, ενώ η προσέγγιση του Rappa είναι εσοδο-

κεντρική. 

Η NetZero.com  παρέχει υπηρεσίες online σε χρήστες και αποκτά έσοδα από 

δυο πηγές: διαφηµιζόµενους και αγοραστές πληροφοριών.   

Είναι δηλαδή πωλητής διαφηµιστικών υπηρεσιών και πληροφοριών και 

αγοραστής πληροφοριών από τελικούς χρήστες έναντι ελεύθερης 

πρόσβασης στο διαδίκτυο που τους παρέχει.   

Στο σχήµα 6.9.,  παρίσταται γραφικά το ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο 

της NetZero.com  σαν σύνθεση τριών µοντέλων Direct Exchange. 
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                          Netzero              SIP               Αγοραστής πληροφοριών  

                                 v12                                     v1′ 
                    SIP                                         $2 

                               $1                 SIP                                 
                                                                                                                                     
                                       SIP    
                v1                                     v12′                                        
 
    ∆ιαφηµιζόµενοι               Τελικοί χρήστες                      

                      
             Σχήµα 6.9.   Μοντέλο Hybrid  (σύνθεση τριών Direct Exchange µοντέλων)     

                     για γραφική αναπαράσταση της NetZero.com 
                                      [πηγή:τροποποιηµένο από Wang-Chan (2003)] 

                 όπου             

            v1: αγοραστής (διαφηµιζόµενοι) 

             v1′ : αγοραστής πληροφοριών                         

             v12:  ταυτόχρονα αγοραστής και πωλητής (Netzero) 

                  v12′ : ταυτόχρονα αγοραστής και πωλητής  (τελικοί χρήστες) 

                                                                                                              [Wang-Chan:2003]. 
                                                                        

Συνδέοντας τα τέσσερα παραπάνω βασικά γραφικά µοντέλα µε κάποιες υπάρχουσες 

ταξινοµήσεις ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων  (π.χ. των Timmers, Rappa, 

Eisenmann, Bambury),  διαπιστώνουµε ότι είναι δυνατή η γραφική απεικόνιση 

διαφόρων κατηγοριών µοντέλων από τον ίδιο τύπο γραφικού µοντέλου.   

Άρα είναι εφικτή η ενοποίηση και αναλυτική  προσέγγιση  µοντέλων διαφορετικών                   

ταξινοµήσεων, κάτω από ενιαίο τύπο γραφικού µοντέλου (Gift model,  Direct 

exchange model, Indirect, Hybrid model).  

Συγκεκριµένα, προκύπτουν ορισµένες ευρείες οµάδες, που µπορούν να αναλυθούν 

µε τον αντίστοιχο τύπο γραφικού µοντέλου, όπως εµφανίζονται στον πίνακα 6.2 :  
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   Gift  Model Bambury: Library Model 

 
     Direct 
     Exchange   
     Model 

Timmers: e-shop, Virtual Communities, Value Chain Providers 
 Rappa: Merchant, Subscription (wsj.com, ConsumerReports.org),      

               Utility (Authentical), Community Models (NPR.org, Guru, Exp) 

 Eisenmann: Online Content Providers (wsj.com), Online Retailers  

 Bambury: Free Trial, Direct Marketing, Digital Products &Digital  

                   Delivery Model, Mail-Order, Subscription, Real Estate,  
                     Information Barter Model 

 
     Indirect   
     Model 

Timmers: e-auction, e-mall 

Rappa: Affiliate Model, Brokerage Model 
Eisenmann: Online Brokers, Online Market Makers 

 
 
 
 
      Hybrid   
      Model 

Timmers: Virtual Communities, Information Brokerage,    

                   Collaboration Platforms, Third Party Marketplace  
                   Providers, E-Procurement, Value Chain Integrators,                
                   Trust Services 

Rappa: Subscription (Slate.com), Manufacturer Model, Infomediary    

              Model, Community Models (ExpertCenter, Deja, Abuzz),   
               Advertising 
Eisenmann: Internet Access Provider, Networked Utility Providers,   

                       Online Content Providers (cnn.com, msnbc.com,  

                        boston.com), Application Service Providers (Usi, Corio) 

Bambury: Freeware Model, Web Site Hosting & other Internet     

                   Services,  Avertising Based, Incentive Scheme,                       
                   Business To Business, Access Provision 

 

  Πίνακας 6.2   Kατηγορίες ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων  που µπορούν να  

                        αναλυθούν µε γράφηµα   [πηγή:  τροποποιηµένο από Wang-Chan (2003)] 
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6.2. Μοντέλο ανταγωνιστικών δυνάµεων του Porter 

                       
           Ο Porter, εξετάζοντας τον τρόπο µε τον  οποίο                                                               

           το  Ιnternet  επιδρά στη δοµή κάθε επιχειρησιακού  

           κλάδου, προτρέπει για επαναφορά της  

           συζήτησης-ανάλυσης σε όρους στρατηγικής.   

           Θεωρεί απαραίτητη την ολοκλήρωση του Ιnternet  

           µε τις ήδη πετυχηµένες στρατηγικές και τα βασικά  

           πλεονεκτήµατα ενός οργανισµού.  Ουσιαστικά,    

           προτείνει ανάλυση του ηλεκτρονικού επιχειρείν                                   

           σε στρατηγικό επίπεδο, µε βάση ένα µοντέλο ανταγωνιστικών δυνάµεων.  

           Το µοντέλο αυτό επιτρέπει (κατ’ επέκταση), την ανάλυση ενός  ηλεκτρονικού  

            επιχειρησιακού µοντέλου,  ως προς τις εξής ανταγωνιστικές δυνάµεις: 

 Απειλή από υποκατάστατο 

 ∆ιαµάχη µεταξύ υπαρχόντων ανταγωνιστών 

 Αγοραστική δύναµη πελατών 

 Αγοραστική δύναµη προµηθευτών 

 Εµπόδια εισόδου 

            Το µοντέλο του  Porter ανιχνεύει την όποια θετική ή αρνητική επιρροή                         

             των παραπάνω δυνάµεων στον κλάδο  όπου λειτουργεί  ο οργανισµός  

             [Porter:2001].                                            . 

             Στο σχήµα  6.10,  παρουσιάζεται συνοπτικά αυτό το µοντέλο.                                     

             Να σηµειωθεί ότι το σύµβολο  +   περιγράφει θετική επίδραση,  ενώ το                        

             -   αντιστοιχεί σε αρνητική επιρροή. Ο όρος   έξοδα µεταστροφής (switching  

             costs) αφορά το κόστος που εµφανίζεται όταν ο αγοραστής αλλάζει   

             προµηθευτή ή χώρο αγοράς. Όσο ψηλότερο αυτό το κόστος, τόσο  

             δυσκολότερη η διενέργεια της αλλαγής (µεταστροφής).
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Σχήµα 6.10.   Μοντέλο ανταγωνιστικών δυνάµεων  
 [πηγή: τροποποιηµένο από Porter:2001, p.67 και  Gordijn-Ackermanns:2001]  
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6.3  Xάρτες αξίας  (Value Maps)  του Tapscott                                              

ΧάρτεςΧάρτες αξίας (αξίας (Value mapsValue maps) ) 
[πηγή[πηγή: Tapscott (2000): Tapscott (2000)]]
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                       Σχήµα 6.11.  Χάρτες Αξίας (Value Maps)  για την εταιρία  Cisco   [πηγή:τροποποιηµένο από  Tapscott (2000)] 
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   6.4.  Μοντελοποίηση-Αποδόµηση  ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου στα συστατικά του µε το πλαίσιο BM2F και τη  

            γλώσσα ΒΜ2L  

           Πλαίσιο BM2F:  Aποδόµηση ενός ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου στα τέσσερα συστατικά του:Καινοτοµία Προϊόντος,  

           Σχέση µε Καταναλωτή, ∆ιαχείριση Υποδοµής και Χρηµατοοικονοµικές πλευρές (βλέπε σχετική αναφορά στη σελ.16, Πίν. 4.1.,  

           Dubosson et al).  Όπου Αctor: ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα, που αναλαµβάνει δραστηριότητες αξίας στο επιχειρησιακό µοντέλο.  
 

                                                 
                         Σχήµα   6.12.   Πλαίσιο ΒΜ2F      [Πηγή:  τροποποιηµένο από Pigneur (2004), p.38,   Osterwalder(2001), p.8]                                 

Πλαίσιο µοντελοποίησης επιχειρησιακών µοντέλων  [The e-Business Model Modeling Framework (BM2F)] 
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Παράδειγµα εφαρµογής του ΒΜ2F στο e-business model του φεστιβάλ τζαζ του Μοντρέ  [Σχήµα 6.13. Πηγή:Pigneur 2004,p.39] 
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Γλώσσα µοντελοποίησης ΒΜ2L (για περιγραφή και αποθήκευση ενός e-business  model)      
Με τη βοήθεια της γλώσσας  XML- 

eXtensive Markup Language  (του 

τυπικού περιβάλλοντος ανάπτυξης xmlspy 

2004, κατάλληλου για µοντελοποίηση, 

έκδοση και µετατροπή όλων των 

τεχνολογιών XML  και για αυτόµατη 

παραγωγή κώδικα σε ποικίλες γλώσσες 

προγραµµατισµού),  µοντελοποιείται η 

πρόταση αξίας που εκφράζει το 

ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο 

(βλέπε σελίδα 127), ώστε να  µπορούν να 

παραχθούν έγγραφα και διαγραµµατικές 

παραστάσεις για ορισµένες πλευρές του 

(βλέπε σελίδες 128,129).                                     Σχήµα 6.14.    Γλώσσα  ΒΜ2L      [Πηγή:  τροποποιηµένο από Pigneur (2004), p.41]                         

| |

Μια γλώσσα XML µοντελοποίησης e-Business Model (BM2L)

Value
Proposition

Value
Proposition

Characteristics

SetOf
Offerings

SetOf
Offerings

Offering
Characteristics

Description

Name

Offering

Value
Level

Reasoning

Life
Cycle

Price
Level

Risk

Use

Effort

Innovative
Innovation

MeToo

Excellence

Innovation

Economy

Free

Market

High
End

Description

Name

Value
Level

Reasoning

Life
Cycle

Price
Level

Innovative
Innovation

MeToo

Excellence

Innovation

Economy

Free

Market

High
End

Risk

Use

Effort

element

element

element obligatory element

optional element

choice between

sequence of

1 - n elements

Legend

ValuePropositionID
AddressesCustomerIDREF
BasedOnCapabilityIDREF

LifeCyclePhase
{Creation, Purchase, Use,
Renewal, Transfer}

LifeCyclePhase
{Creation, Purchase, Use,
Renewal, Transfer}

OfferingID

for computer-aided business modeling

Protégé-2000
an ontology editor and
a knowledge-base editor. 

also …



 

 

 

127 

 

  Σχήµα 6.15.  Η πρόταση αξίας που εκφράζει το ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο
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     Παράδειγµα εφαρµογής:  Η πρόταση αξίας του e-business model του φεστιβάλ τζαζ του Μοντρέ  σε ένα έγγραφο BM2L 

              

| |

Eνα έγγραφο BM2L 

<Product>
<ValueProposition ValuePropositionID="vp1" BasedOnCapabilityIDREF="cp4 cp3 cp1"
AddressesCustomerIDREF="tc4">
<ValuePropositionCharacteristics>
<Name>MJF Concerts</Name>
<Description>The main attraction and VALUE PROPOSITION of the MJF are its prestigious 
concerts with stars from jazz, pop, rock, hip-hop and more. The MJF has made itself a name with 
the regular by unforgettable jazz musicians like Miles Davis, Keith Jarett, Charlie Mingus, Ella 
Fitzgerald and later from other fields like Bob Dylan, Phil Collins or Guru's Jazzmatazz. The 2003 
event featured artists across the musical range, such as George Benson, Joao Gilberto, Simply 
Red or Cypress Hill. </Description>
<Reasoning>
<Use>For the customer the value essentially lies in going to the concert of the artist of his 
choice.</Use>
</Reasoning>
<ValueLevel>
<MeToo>The MJF may be special because of its quality but it is not substantially different from 
other jazz festivals throughout the world.</MeToo>
</ValueLevel>
<PriceLevel>
<Market>The MJF ticket prices are comparable to the market prices of what is paid for other 
concerts.</Market>
</PriceLevel>
</ValuePropositionCharacteristics>  

                                                                                                          [Πηγή:  Pigneur 2004, p.42] 
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Παράγοντας έγγραφα από ένα έγγραφο  BΜ2L 
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Παραγωγή άλλων εγγράφων από ένα έγγραφο ΒΜ2L                              

             Σχήµα 6.16.  Παραγωγή άλλων εγγράφων από ένα έγγραφο ΒΜ2L    [Πηγή: τροποποιηµένο από Pigneur (2004), p.43] 
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Προσδιορισµός- εκτίµηση του τεχνολογικού περιβάλλοντος 

Ο σχεδιασµός  µε τη γλώσσα BM2L   

και η εφαρµογή ενός                  

ηλεκτρονικού επιχειρησιακού 

µοντέλου, επηρεάζεται, από το 

επίπεδο της διαθέσιµης 

τεχνολογίας αλλά και το επηρεάζει 

δηµιουργώντας συχνά το έναυσµα - 

την πρόκληση για νέες εφαρµογές  

ηλεκτρονικού επιχειρείν.                               

Η εκτίµηση λοιπόν του 

τεχνολογικού περιβάλλοντος 

προβάλλει σαν απόλυτα 

απαραίτητη. Μπορεί µάλιστα να 

διενεργείται σε καθορισµένο 

πλαίσιο, µε καινοτόµες µεθόδους 

ανάλυσης και  εργαλεία 

οπτικοποίησης αποτελεσµάτων 

(σχήµατα 6.17, 6.18, 6.19) 

                                                   Σχήµα 6.17. Προσδιορίζοντας το τεχνολογικό περιβάλλον [πηγή:τροποποιηµένο από Pigneur (2004), p.65] 
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Το  πλαίσιο  εκτίµησης του τεχνολογικού 

περιβάλλοντος περιλαµβάνει ένα  

πολύπλευρο µοντέλο για εξέταση-

µοντελοποίηση-σχεδίαση της επιρροής 

του αβέβαιου-σύνθετου-διαλυτικού 

τεχνολογικού περιβάλλοντος σε κάθε 

οντότητα (actor) που εµπλέκεται στις ροές 

αξίας του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού 

µοντέλου.       

Ένα εργαλείο οπτικοποίησης  επιτρέπει 

την διαγραµµατική παρουσίαση πλευρών 

της σχετικής ανάλυσης, που βοηθά στην 

εκτίµηση του περιβάλλοντος στο παρόν                                           Σχήµα 6.18. Πλαίσιο εκτίµησης του τεχνολογικού περιβάλλοντος  
και στο σχεδιασµό µελλοντικών σεναρίων                                                            [Πηγή: τροποποιηµένο από Pigneur (2004), p.66] 

[Pigneur  2004a].                      
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Mοντέλο MASAM:  To µοντέλο MASAM (Multi-issue Actor Strategic Analysis Model) είναι ένα πολυθεµατικό µοντέλο στρατηγικής 
ανάλυσης actors ιδιαίτερα χρήσιµο για την εκτίµηση του τεχνολογικού περιβάλλοντος και σχεδιασµό µελλοντικών σεναρίων.     

Το σύστηµα OMEN αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικής oπτικοποίησης του  MASAM  και  λειτουργεί ως εξής: 

Η ροή δεδοµένων διαχωρίζεται σε δεδοµένα απόκτησης, υπολογισµών και πρόβλεψης µέσω του µοντέλου MASAM και στρατηγικής 

οπτικοποίησης από το OMEN .  Ενα πρωτότυπο Microsoft Excell διατηρείται για λήψη-ανάκκτηση στοιχείων και υπολογισµούς.                                

Εξαγωγή των αποτελέσµάτων  γίνεται σε ένα XML file που διαβάζεται από το OMEN module. 

Εισροές  MASAM:  κατάλογος actors και θεµάτων  και τέσσερις πίνακες  (position matrix µε γνώµες των actors για τα θέµατα, 

salience matrix που δείχνει τη σηµαντικότητα που οι actors αποδίδουν σε κάθε θέµα, clout matrix που περιγράφει τη δύναµη που οι 

actors µπορούν να ασκήσουν στο κάθε θέµα, influence matrix που δείχνει τις διάφορες σχέσεις δύναµης µεταξύ actors). 

Επεξεργασία στοιχείων- εκροές: To µοντέλο προσφέρει άµεσα ένα γράφηµα πίτας µε τη σηµαντικότητα-δύναµη των  actors (actor 

details)  και τέσσερα είδη περαιτέρω ανάλυσης: 

• ανάλυση επιρροής (influence analysis) που προσφέρει ένα γράφηµα παθητικών επιρροών (Passive influences graph)   

• ανάλυση  θεµάτων (issue analysis) που οδηγεί σε ένα γράφηµα µη-ικανοποίησης (dissatisfaction graph),    

• ανάλυση φορέων  (actor analysis) που προσφέρει ένα γράφηµα αναδιανοµής δύναµης (Power repartition graph)   και   

• ανάλυση  συµµαχιών  (alliance analysis) που καταλήγει σε έναν  χάρτη εγγύτητας (Proximity map)    [Monzani et al:2004].   

 Στο σχήµα 6.19  που ακολουθεί,  παρουσιάζεται η διεπιφάνεια µε τις βασικές εισροές και εκροές του µοντέλου MASAM. 
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| |

Ένα εργαλείο DSS (Decision Support System) για εκτίµηση του τεχνολογικού περιβάλλοντος

Multi-Actor Strategic Analysis Model

Παρά
δειγµ

α

WLAN

Monzani, Bendahan & Pigneur
Best paper HICSS-37 (2004)

                            

Σχήµα 6.19.  Μοντέλο MASAM (Multi-issue Actor Strategic Analysis Model)  [Πηγή:τροποποιηµένο από  Pigneur (2004), p.67]
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6.5. Μέθοδος e3 value 

              Η µέθοδος  e3  value αναπτύχθηκε από τους  Gordijn-Ackermanns.  

      Πρόκειται για µέθοδο ανάλυσης ενός ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου,      

      δείχνοντας ουσιαστικά ποιος προσφέρει τι, σε ποιόν και τι αναµένει σαν  

      αντάλλαγµα  (ορθολογική οικονοµική συµπεριφορά).  

              Η αναλυτική προσέγγιση γίνεται µε επίκεντρο την µελέτη-αποκάλυψη των  

              ροών αξίας και  ιδίως των ροών προστιθέµενης αξίας και των actors που τις  

              διενεργούν. Απώτερος στόχος η εξερεύνηση και αυτoµατoποιηµένη ανάλυση-  

              σχεδίαση-οπτικοποίηση  καινοτόµων εναλλακτικών υλοποιήσεων (δηλαδή  

              εναλλακτικών ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων)  για την  

              συγκεκριµένη πρόταση αξίας.  

              Οι βασικοί όροι και τα συστατικά της µεθόδου είναι:   

 actor: ανεξάρτητη οικονοµική (συχνά και νοµική) οντότητα, που 

αναλαµβάνει δραστηριότητες αξίας για αύξηση χρησιµότητας ή αποκόµιση 

κέρδους (σε ένα βιώσιµο ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο).  

 value object (αντικείµενο αξίας): προϊόν, υπηρεσία ή καταναλωτική   

εµπειρία  µε οικονοµική αξία που ανταλάσσονται µεταξύ των actors. 

 value port (θύρα αξίας): χρησιµοποιείται από έναν actor για να να ζητήσει   

ή να προσφέρει αντικείµενα αξίας.   

 value interface (διεπιφάνεια αξίας): οµαδοποιεί τις ατοµικές θύρες αξίας. 

∆είχνει τα αντικείµενα αξίας που ενας actor επιθυµεί να ανταλλάξει, µέσω 

των θυρών του, έναντι άλλων αντικειµένων αξίας.  

 value exchange (ανταλλαγή αξίας): συνδέει δυο θύρες αξίας και περιγράφει 

µια ή περισσότερες δυνητικές ανταλλαγές αντικειµένων αξίας µεταξύ actors.  
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 value offering (προσφορά αξίας):σύνολο από ανταλλαγές αξίας. ∆είχνει 

ποια αντικείµενα αξίας µεταβιβάζονται, στις ανταλλαγές αξίας, έναντι 

άλλων αντικειµένων αξίας. 

 value activity (δραστηριότητα αξίας): αναλαµβάνεται από έναν actor για 

αύξηση της χρησιµότητας ή αποκόµιση κέρδους. 

 market segment (τµήµα αγοράς): περιλαµβάνει ένα σύνολο από actors 

που ακολουθούν, για τις διεπιφάνειες αξίας τους, παρόµοιες λειτουργίες 

αποφάσεων. 

 composite actor (συνθετικός actor): συνεργασία περισότερων  actors 

για προσφορά αντικειµένων αξίας από κοινού, µέσω µιας διεπιφάνειας 

αξίας.  

 scenario path (µονοπάτι σεναρίου): αποτελείται από ένα ή περισσότερα 

τµήµατα και δείχνει µέσω ποιών διεπιφανειών αξίας, ανταλάσσονται τα 

αντικείµενα αξίας   

 stimulus: ένα scenario path ξεκινά µε ένα start stimulus (ένα γεγονός 

που προκλήθηκε από έναν actor) και τελειώνει µε ένα stop stimulus. 

 segment (τµήµα): ένα scenario path έχει ένα ή περισσότερα τµήµατα 

που συσχετίζουν διεπιφάνειες αξίας. 

 connection (σύνδεση): συσχετίζει ατοµικά segments.  

      Ένα AND fork διαχωρίζει ένα µονοπάτι σεναρίου σε δυο ή  

      περισσότερα υπο-µονοπάτια. Το AND join  συνενώνει  ενα                           

      υπο-µονοπάτι σε ενα µονοπάτι. Το OR fork αντιστοιχεί σε συνέχιση  

      του µονοπατιού σε µια κατεύθυνση.                                                                     

      Το OR join συγχωνεύει δυο ή περισσότερα µονοπάτια σε ένα.                                    

      Η σύνδεση direct διασυνδέει δυο ατοµικά segments. 

                               [Gordijn-Ackermanns:2000,  2001a,  2003b]. 
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           Στο σχήµα 6.20,  εµφανίζεται µια οπτικοποιηµένη εκδοχή της ανάλυσης  

     ενός ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου µε τη µέθοδο e3 value. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                   

                      

 

                Σχήµα  6.20.  Ανάλυση  ενός  ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου µε τη  

                                      µέθοδο  e3 value   [πηγή:  Gordijn-Ackermanns (2001), p.13 ]. 
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      Για την ανίχνευση εναλλακτικών ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων,  

      εφαρµόζεται διαδικασία αποδόµησης του αρχικού ηλεκτρονικού επιχειρησιακού           

      µοντέλου και κατόπιν αναδόµησης των ανακαλυφθέντων εναλλακτικών  

      ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων, αναθέτοντας στους actors    

      διαφορετικές δραστηριότητες αξίας.   Η αποδόµηση αφορά τρια επίπεδα: 

VAD - value activity deconstructor:  

διάσπαση κάθε δραστηριότητας αξίας,  για ανίχνευση µικρότερων δραστηριοτήτων 

αξίας που µπορούν να ασκούνται κερδοφόρα από τουλάχιστον έναν actor. 

VID -  value interface deconstructor:  

διάσπαση διεπιφανειών αξίας σε µικρότερες, για εξέταση κάθε αντικειµένου αξίας 

χωριστά και όχι σαν δέσµη. Μια διεπιφάνεια αξίας περιγράφει το αντικείµενο αξίας που 

επιθυµεί να ανταλάξει ενας actor µέσω των θυρών του, µε αντάλλαγµα κάποιο άλλο 

αντικείµενο αξίας. 

VPD - value port deconstructor:  

      διάσπαση κάθε θύρας αξίας σε µικρότερες, για ανίχνευση νέων θυρών/αντικειµένων  

       αξίας. 

      Η µέθοδος  αυτή εφαρµόστηκε σε διάφορους επιχειρησιακούς κλάδους και ερευνητικά  

      προγράµµατα  [Gordijn-Ackermanns: 2000a, 2003,  2003a,   http://obelix.e3value.com                       

       http://busmod.e3value.com ]busmod.e3value.com 

     To e3 value drawing tool:   Find   here   version 3.09 of the e3value tool 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ένα παράδειγµα εφαρµογής της µεθόδου σε µια 

φανταστική online υπηρεσία ειδήσεων που προσφέρεται από την εταιρία Amsterdam 

Times, προς εγγεγραµµένους χρήστες έναντι συνδροµής. 

Στο σχήµα 6.21, εµφανίζεται το αρχικό ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο των  

Amsterdam Times. 
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             Σχήµα  6.21.  Το αρχικό επιχειρησιακό µοντέλο των  Amsterdam Times  

                                     [πηγή:Gordijn-Ackermanns  (2000a),   p.63]. 

            Το αρχικό επιχειρησιακό µοντέλο δείχνει ότι οι Amsterdam Times 

χρηµατοδοτούν την  υπηρεσία τους µέσω µιας τερµατικής συνδροµής που 

προσφέρεται από µια εταιρία τηλεπικοινωνιών. Ο αναγνώστης προσφέρει 

τερµατική δυνατότητα και τηλεφωνική συνδροµή, αναµένοντας ένα άρθρο online 

και µια τηλεφωνική σύνδεση. Οι θύρες που αιτούν/παρέχουν αυτά τα αντικείµενα 

αξίας, είναι οµαδοποιηµένες σε µια διεπιφάνεια αξίας από την άποψη του χρήστη, 

καθώς αυτά τα αντικείµενα έχουν αξία µόνο σε συνδυασµό µε τις ανάγκες του 

αναγνώστη. Ακολουθώντας το  µονοπάτι του σεναρίου, διαπιστώνουµε ότι οι 

Amsterdam Times ξαναπουλούν τον τερµατισµό σε µια εταιρία τηλεπικοινωνιών.                 
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Αυτή εισπράττει συνδροµή και για την τηλεφωνική σύνδεση, για την ανάγνωση 

ενός άρθρου. Για κάθε actor, αρχικά µια δραστηριότητα αξίας υποτίθεται ότι 

περιγράφει τη διαδικασία πρόσθεσης αξίας. 

            Στα επόµενα σχήµατα, παρουσιάζεται η  διαδικασία αποδόµησης του  

              αρχικού  ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου.  

                         

                              Σχήµα  6.22.  [πηγή:Gordijn-Ackermanns  (2000a),   p.62]. 

                              Αποδόµηση (deconstruction) της δραστηριότητας αξίας  

                              χειρισµός  κυκλοφορίας (value activity handle traffic) σε δυο  

                               δραστηριότητες αξίας:  

 διαχείριση τοπικού βρόγχου και  

  διαχείριση κίνησης µακρινών αποστάσεων (handle 

local  loop  traffic, handle long distance traffic). 
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                                 Σχήµα  6.23.  [πηγή:Gordijn-Ackermanns  (2000a),   p.64]. 

                                 Αποδόµηση (deconstruction) της δραστηριότητας αξίας  

                                 παροχή  online ειδησειογραφικών άρθρων  

                                 σε δυο δραστηριότητες αξίας:  

 παροχή  ειδησειογραφικών άρθρων και  

 παροχή υπηρεσιών διαδικτύου  (internet service  

                                                    provisioning). 
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                                         Σχήµα  6.24  [πηγή:Gordijn-Ackermanns  (2000a),   p.64]. 

                                         Αποδόµηση (deconstruction) του αντικειµένου αξίας   

                                         παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (internet service  

                                          provisioning) σε δυο value ports:   

 πρόσβαση (access)  και 

 φιλοξενία (hosting). 
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                                     Σχήµα 6.25. [πηγή:Gordijn-Ackermanns  (2000a),   p.65]. 

                                      Αποδόµηση (deconstruction) της διεπιφάνειας  αξίας  

                                      (value interface)  µε τέσσερις θύρες αξίας (value ports)    

                                       σε δυο διεπιφάνειες αξίας, καθεµία µε δυο θύρες.                                            
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                                      Σχήµα 6.26.  [πηγή:Gordijn-Ackermanns  (2000a),   p.65]. 

                                      Αποδόµηση (deconstruction) της δραστηριότητας αξίας   

                                      παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (internet service provisioning)  

                                      σε δυο δραστηριότητες: 

 µια για παροχή πρόσβασης (access provisioning)  και  

 µια για φιλοξενία (hosting provisioning). 

                                      Σε αντίθεση µε το σχήµα  6.25, η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου  

                                      διασφαλίζει την ύπαρξη δέσµης (bundle) παροχής υπηρεσιών  

                                      διαδικτύου, ενώ στο σχήµα 6.25   ο actor που επιθυµεί πρόσβαση  

                                      και φιλοξενία, πρέπει ο ίδιος να συνθέσει τη δέσµη  (bundle).                              
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                                         Σχήµα  6.27.  [πηγή:Gordijn-Ackermanns  (2000a),   p.65]. 

                                          Αποδόµηση (deconstruction) της δραστηριότητας αξίας   

                                          παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (internet service  

                                           provisioning) σε δυο δραστηριότητες: 

 µια για παροχή πρόσβασης (access provisioning)  και  

 µια για παροχή  φιλοξενίας (hosting provisioning),   

                                        χρησιµοποιώντας τις διεπιφάνειες αξίας που αποδοµήθηκαν  

                                        στο σχήµα  6.25.  
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           Επαναδόµηση εναλλακτικών ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων 

            Επαναδόµηση εναλλακτικών ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων  

            σηµαίνει εκ νέου ανάθεση νεοανακαλυφθεισών δραστηριοτήτων αξίας στους  

            actors. 

            Η  µήτρα δραστηριότητας αξίας (πίνακας 6.3)  δείχνει ποιοι actors έχουν 

δυνατότητα υλοποίησης ποιας δραστηριότητας αξίας, αποκοµίζοντας κέρδος               

ή  αυξάνοντας τη χρησιµότητα. 

 

                          

                        Πίνακας 6.3.   Μήτρα δραστηριότητας αξίας 

                                               [πηγή:Gordijn-Ackermanns  (2000a),   p.67]. 

 

           Με βάση την µήτρα δραστηριότητας αξίας, µπορεί να γίνει αναδόµηση  

           όλων τών εναλλακτικών  ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων, ώστε να  

           µελετηθούν οι επί  µέρους πλευρές, τα δυνατά και αδύνατα σηµεία κάθε ενός  

           από αυτά, για  να επιλεγεί τελικά το καταλληλότερο σε σχέση µε την πρόταση  

           αξίας και τους επιδιωκόµενους στόχους του οργανισµού. 
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           Στο σχήµα 6.28,  παρουσιάζεται ένα αναδοµηµένο  (από τα διάφορα εναλλακτικά)  

          ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο,  για το παραπάνω παράδειγµα εφαρµογής.  

           

           Σχήµα 6.28.  Ένα επαναδοµηµένο ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο αναθέτοντας  

                                  στους actors νεοανακαλυφθείσες δραστηριότητες αξίας. 

                                  [πηγή:Gordijn-Ackermanns  (2000a),   p.67]. 
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  7. KΡΙΤΗΡΙΑ  ΚΑΙ  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
      ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ  

       ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

                   “Παν µέτρον άριστον;” 

                                                   
       Για τον σχεδιασµό και τη διαχείριση    

       ενός ηλεκτρονικού επιχειρησιακού   

       µοντέλου απαιτείται ένα σύστηµα  

       µετρήσεων που στηρίζεται σε   

      παράγοντες-κλειδιά και δείκτες,    

       βάσει των οποίων  εκτιµάται η επιτυχία  

       µιας εταιρίας και του επιχειρησιακού της µοντέλου. 

     Σύµφωνα µε τους Hagel-Singer, στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, είναι κρίσιµη η µέτρηση 

των ανθρώπινων δεξιοτήτων, της ταχύτητας δράσης στην αγορά, των 

οικονοµιών πεδίου, της ικανοποίησης του καταναλωτή, των οικονοµιών 

κλίµακας και της αποδοτικότητας    [Hagel-Singer:1999].                                                               

Oι Affua -Tucci θεωρούν οτι,  η µέτρηση της απόδοσης ενός ηλεκτρονικού 

επιχειρησιακού µοντέλου, συνδέεται µε τρια επίπεδα µετρήσεων:   

 µετρήσεις κερδοφορίας (κέρδη και ροή µετρητών σε σύγκριση µε τους  

      ανταγωνιστές),   

 πρόβλεψη κερδοφορίας (µέσω σύγκρισης των περιθωρίων κέρδους, του 

µεριδίου αγοράς, της µεγέθυνσης εσόδων και του µεριδίου στα συνολικά 

έσοδα του κλάδου, µε τα αντίστοιχα µεγέθη των ανταγωνιστών), και  

 εκτίµηση ιδιοτήτων κάθε ενός από τα συστατικά του επιχειρησιακού 

µοντέλου (τα συστατικά είναι:  positioning-ανταγωνιστικές δυνάµεις, 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα,  αξία πελάτη,  scope of market and  products-
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περιθώριο αγοράς και προϊόντων, τιµή, πηγές εσόδων, συνδεόµενες 

δραστηριότητες, δοµή κόστους, ποιότητα άνθρωπίνων πόρων, capabilities-

δεξιότητες,  sustainability-βιωσιµότητα)    [Affua -Tucci:2001,  p.161-166]. 

       Τα επίπεδα αυτά, καθώς και η πρόταση των Hagel-Singer  συµπεριλαµβάνονται στο  

        πλαίσιο BM2F:e-Business Model Modeling Framework (που παρουσιάστηκε στη  

        σελ.121).    Κατά συνέπεια,  ο προσδιορισµός των παραγόντων-κλειδιών  για το                             

        αναζητούµενο σύστηµα µετρήσεων, µπορεί να γίνει σε σχέση µε τα τέσσερα  

        συστατικά του πλαισίου BM2F : 

 Product Innovation  (Καινοτοµία Προϊόντος) 

                      πελάτες-στόχος, πρόταση αξίας, δυνατότητες-δεξιότητες 

 Custumer Relationship (Σχέση µε τον Καταναλωτή) 

                       get a feel-ανίχνευση αναγκών, serving-εξυπηρέτηση, branding 

 Infrastructure Operation & Management  (Λειτουργία & ∆ιαχείριση 

Υποδοµής)  πόροι, στοιχεία Ενεργητικoύ, δραστηριότητες, διαδικασίες 

 Financial Aspects (Χρηµατοοικονοµικές Όψεις) 

                          έσοδα-κέρδος-κόστος                       [Dubosson et al :2002,  Pigneur:2004].                        

      Ο χαρακτηρισµός  του επιχειρησιακού µοντέλου µε βάση ένα σύνολο µετρήσεων, 

µπορεί  να γίνει χρησιµοποιώντας µια ισοζυγισµένη κάρτα απόδοσης (την balanced 

scorecard των Kaplan-Norton).   Ενα τέτοιο σύστηµα µετρήσεων αντανακλά µια 

ισόρροπη-ισοβαρή άποψη των επιδιώξεων του οργανισµού στις τέσσερις 

προαναφερθείσες  περιοχές, δηλαδή περιλαµβάνει:  

 Mετρήσεις Προϊόντος (Product Measures), για εκτίµηση 

αποτελεσµατικότητας της πρότασης αξίας (εισαγωγή νέων προϊόντων-

διάρκεια αποκλειστικότητας σε σύγκριση µε τα ανταγωνιστικά, χρόνος 

παράδοσης, µερίδιο αγοράς …) και ανίχνευση των στοιχείων που οφείλει 

να αναπτύξει ο οργανισµός, για εκµάθηση, µακροπρόθεσµη µεγέθυνση 
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και καινοτοµία (ικανότητες προσωπικού, δηµιουργικότητα, υποκίνηση, 

αποθέµατα …). Το κεντρικό ερώτηµα που αναµένει απάντηση είναι: πως 

πρέπει να διατηρηθεί-ενισχυθεί η ικανότητα αλλαγής-αναβάθµισης του 

οργανισµού, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων; 

 Mετρήσεις Καταναλωτή (Consumer Measures), για αξιολόγηση της 

σχέσης του οργανισµού µε τους πελάτες (ικανοποίηση, κερδοφορία…) 

και του βαθµού αποδοχής της πρότασης αξίας εκ µέρους των πελατών 

(τιµή, ποιότητα, εικόνα µάρκας…). Το κεντρικό ερώτηµα προς απάντηση 

είναι: προκειµένου να διασφαλίσει ο  οργανισµός επίτευξη των στόχων, 

πως πρέπει να εµφανίζεται και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 

πελατών; 

 Mετρήσεις Υποδοµής (Infrastructure Measures), για ανίχνευση των 

εσωτερικών και  outsourced δραστηριοτήτων της αλυσσίδας αξίας που 

έχουν την µεγαλύτερη επιρροή στην ικανοποίηση του καταναλωτή και 

τους χρηµατοοικονοµικούς στόχους (σχεδίαση, κατασκευή, παράδοση, 

εξυπηρέτηση…).  Το κεντρικό ερώτηµα που αναµένει απάντηση είναι:  

          ποιες επιχειρησιακές διαδικασίες είναι κατάλληλες-απαραίτητες για  

          επίτευξη των στόχων και δηµιουργούν  ικανοποιηµένους µετόχους και  

           πελάτες; 

 Mετρήσεις Χρηµατοοικονοµικών µεγεθών-χρηµατοδότησης 

(Finance Measures), που αφορούν µεγέθυνση εσόδων, διαχείριση 

κόστους, επενδύσεις, χρήση πόρων κ.ο.κ. Το κεντρικό ερώτηµα προς 

απάντηση είναι: προκειµένου να έχει ο οργανισµός οικονοµική επιτυχία, 

πως πρέπει να εµφανίζεται στους µετόχους;   [Kaplan-Norton:1992,2001, 

Working Council For CIOs:1999, Dubosson et al:2002].                                         

               Η συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τις µετρήσεις, µπορεί   
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               να διενεργείται µε  benchmarking και συστήµατα επιχειρησιακής ευφυϊας- 

               business intelligence (για οργάνωση-ανάκτηση-εξόρυξη δεδοµένων: data  

               warehousing, OLAP-Οn Line Analytical Procees, data mining)  [Gomory et al:  

               2000].     

                Στο σχήµα 7.1, εµφανίζονται τα πεδία ενδιαφέροντος µε τις αντίστοιχες    

                περιοχές µετρήσεων αποτελεσµατικότητας ενός ηλεκτρονικού επιχειρησιακού   

           µοντέλου, στα  πλαίσια της balanced scorecard. 

 

Balanced Scorecard (BSC)
[Kaplan & Norton, 1992]

Customer
perspective
Customer

perspective

Innovation
perspective
Innovation
perspective

Financial
perspective
Financial

perspective

Process
perspective

Process
perspective

Πως µας αντιλαµβάνονται οι 
καταναλωτές;

Σε ποια διαδικασία πρέπει 
να αποδειχθούµε εξαίρετοι;

Πως θα βελτιώσουµε το 
service και την ποιότητα;

Πως µας αντιλαµβάνονται 
οι µέτοχοι;

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
Στόχοι Μέτρα-Measures

& κίνητρα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (INNOVATION)
Στόχοι Μέτρα-Measures
& κίνητρα

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Στόχοι Μέτρα-Measures
& κίνητρα

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Στόχοι Μέτρα-Measures
& κίνητρα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (STRATEGY)ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (STRATEGY)

       Σχήµα 7.1.  Βalanced Scorecard    [Πηγή: τροποποιηµένο από Pigneur (2004),  p.60] 
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 Στον πίνακα 7.1, παρουσιάζεται ένα παράδειγµα εφαρµογής  της Balanced             

       Scorecard,  συγκεκριµένα  στο ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο του  38ου  φεστιβάλ  

       τζαζ του Μοντρέ.   Στη στήλη BM element εµφανίζονται τα στοιχεία του ηλεκτρονικού  

       επιχειρησιακού µοντέλου για τα οποία έγιναν διάφορες µετρήσεις που περιγράφονται  

       στη στήλη Indicator. 

 

Balanced Scorecard (BSC)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - INNOVATION

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤEΣ - CUSTOMERS

ΥΠΟ∆ΟΜΗ - INFRASTRUCTURE

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - FINANCE 

CUSTOMER

INNOVATION

FINANCE

PROCESSES

  
                  Πίνακας  7.1.  Παράδειγµα εφαρµογής Balanced Scorecard                                          
                                         [Πηγή:τροποποιηµένο από Pigneur (2004), p.61] 
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    Με βάση το σύστηµα µετρήσεων της µεθόδου balanced scorecard, διενεργήθηκε µια 

εµπειρική έρευνα την περίοδο 2000-2001. 

    Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και οι µετρήσεις, αφορούσαν 8 εταιρίες                   

(4 ευρωπαϊκές και 4 από Η.Π.Α.), σε δυο κλάδους του ηλεκτρονικού επιχειρείν: 

 Online groceries  

 Auction companies  (Eταιρίες δηµοπρασιών) 

     

     Για το χαρακτηρισµό, την αξιολόγηση και µέτρηση της αποτελεσµατικότητας   

     κάθε ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου εφαρµόστηκαν διάφορα κριτήρια  

     µετρήσεων στις προαναφερθείσες περιοχές:   

• Προϊόν – Product 

• Καταναλωτής – Consumer 

• Υποδοµή - Infrastructure  και   

• Χρηµατοοικονοµικά µεγέθη, χρηµατοδότηση - Finance.  

                                                                             [Dubosson et al:2002] 

     

     Στον πίνακα  7.2  που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα κριτήρια µετρήσεων για κάθε  

     κλάδο, ανά περιοχή-συστατικό του.  

     Στην τελευταία στήλη του πίνακα εµφανίζονται και προτεινόµενες µετρικές της γνωστής  

     εταιρίας CIO  (http://www.cio.com).  

     Το συµβούλιο εργασίας (Working Council) της CIO,  βασιζόµενο σε µια λογική  

      παρόµοια µε την προσέγγιση της balanced scorecard, δηµοσίευσε το 1999, µια έκθεση  

      µε διάφορες µετρικές που χρησιµοποιούν εταιρίες  όπως η  Dell Computers, η 3M, η  

      Federal Express και η  L.L.Bean).     
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        Αuctions    Online 
Retailers 

Working Council for 
CIOs  

• αριθµός πελατών 
• αριθµός χρηστών 
• αριθµός χρηστών 
   διαδικτύου 
• αριθµός χωρών/ 
   περιοχών 
• µερίδιο αγοράς 
• αριθµός επισκεπτών 
    ανά ηµέρα 

• αριθµός 
εξυπηρετούµενων 

   πόλεων 
• µερίδιο αγοράς  
• αριθµός παραγγελιών 
   πελατών 
• αριθµός πελατών 
• αριθµός πελατών 
καταναλωτικών 
αγαθών 

•  δείκτης διείσδυσης 
•  αριθµός επισκεπτών  
   ανά µήνα 
    
 

 

•  αριθµός γλωσσών 
•  µέση αξία αγαθών 
•  είδη συναλλάγµατος 
•  νέα προϊόντα/ 
   υπηρεσίες  
•  αριθµός προϊόντων 
   προς πώληση 
•  αριθµός εµπόρων 

• αριθµός νέων  
  προϊόντων 
• αριθµός  
  προσφερόµενων  
  προϊόντων 

• µέσος όρος ηµερών 
  αποκλειστικότητας 
  στην εισαγωγή προίόντος 
  ή σε  κύριο πλεονέκτηµα  
• µέσος χρόνος   
  επαναλανσαρίσµατος          
   site  
   

 

    
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

         PRODUCT      
       INNOVATION 

Καταναλωτής   
     Στόχος  

Πρόταση Αξίας  

∆υνατότητες  
 •  48ωρη καθυστέρηση 

  µεταξύ παραλαβής/ 
  παράδοσης  
•  χρόνος παράδοσης  

• ποσοστό %  on-line 
  παραγγελιών 
  αποστελλόµενων    
  εντός 24 ωρών 

•  αριθµός ατόµων που 
   συνδέονται   
  τουλάχιστον  
  µια φορά το µήνα 
•  χρόνος σύνδεσης 
•  αφοσίωση πελάτη 
•  δαπάνη ανά ηµέρα 
•  αριθµός νέων 
   πελατών 
•  πρόθεση αγοράς  
 
 

•  αριθµός µη  
   ικανοποιηµένων  
   πελατών 
•  συχνότητα αγοράς 
•  µέσο µέγεθος  
  παραγγελίας  
•  δείκτης µετατροπής  
  σε επανερχόµενους 
  πελάτες  
•  αριθµός κλικ 
   
 

•  ποσοστό % οn-line  
   παραγγελιών 
   εγκαταλοιπόµενων 
   πρo ολοκλήρωσης   
•  ποσοστό % επισκεπτών 1ης

   φοράς που επιστρέφουν  
   στο site εντός 1 έτους  
•  µέσος χρόνος µεταξύ 
   επισκέψεων 
•  ποσοστό % πελατών µε  
   προσωποποιηµένες  
   τις διεπιφάνειές τους 
•  δείκτης µετατροπής 
  πωλήσεων 
•  % πελατών που πιθανόν 
   να  αποφέρουν κέρδος  
•  % πελατών µε δ/νση e-mail

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       CUSTOMER   
    RELATIONSHIP 

Get a feel 
Ανίχνευση   
 αναγκών 

Εξυπηρέτηση 

•   προσωπικό  
   εξυπηρέτησης  
   πελατών 
 

•  επίλυση προβληµάτων 
  εντος 1 ώρας  
•  ποσοστό %  
   καθυστερηµένων  
   παραδόσεων 

•  ποσοστό % πελατών 
  αναγνωριζόµενων προς  
  τους οποίους στέλνεται  
  προσωποποιηµένο  
  περιεχόµενο 
•  µέσος χρόνος απόκρισης 
   στις απαιτήσεις πελατών 
•  χρόνος αντιπαράθεσης  
   σε παρουσίαση στοιχείων   
   σε ανταγωνιστικό site  
•  αριθµός πελατών που ζητά 
   χαρακτηριστικά  που  
   προστέθηκαν κατά την  
   αναβάθµιση του site 
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Branding 

•  επίπεδο ενηµέρωσης
•  έξοδα µάρκετινγκ και 
   πωλήσεων 
•  προσέλκυση από τα  
   µέσα ενηµέρωσης  
•  αριθµός  
   παραποµπών  
•  αριθµός ανθρώπων 
  που ενηµερώθηκαν   
  από έναν πελάτη 

•  δαπάνες µάρκετινγκ 
•  ποσοστό % των κλικ 
•  αξιόπιστη παράδοση 

•  ποσοστό % παραγγελιών 
   ορθά εκπληρούµενων 
•  ποσοστό % παραγγελιών  
   παραδιδόµενων στις ορθές
   διευθύνσεις  

 •  αριθµός  φορτηγών 
•  αριθµός κέντρων 
   εκπλήρωσης  
 

•  ποσοστό % εγγράφων, 
   διαθέσιµων on-line,   
   χρησιµοποιούµενων από  
   knowledge workers 
•  ποσοστό % υπαλλήλων 
  µε πρόσβαση στο Intranet 
  τουλάχιστον 1φορά τη µέρα

•  χρόνος απάντησης  
•  δυναµικότητα 
   συστήµατος 
•  αριθµός συναλλαγών
   ανά ηµέρα 
•  δυναµικότητα- 
   αριθµός χρηστών  
   σε ζωντανές (live)   
   δηµοπρασίες  
 

•  οut-of-stock θέσεις  
•  αριθµός  
   επεξεργαζόµενων 
   παραγγελιών  
•  αριθµός συναλλαγών 
   ανά ηµέρα  
•  δυναµικότητα logistics 

•  χρόνος κύκλου 
  επιβεβαίωσης παραγγελιών
•  ποσοστό % προϊόντων 
   κατασκευαζόµενων κατά 
   παραγγελία 
•  δείκτης µετατροπής  
  µετρητών 
•  επίπεδο αποθεµάτων 
•  χρόνος κύκλου bid-to-cash 
•  ικανότητα χειρισµού  
  επιπλέον κίνησης  
•  uptime δικτύου 
•  µέσος χρόνος για 
   κατέβασµα µιας σελίδας  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

INFRASTRUCTURE 
    MANAGEMENT 

Πόροι / στοιχεία  
   Ενεργητικού  

∆ραστηριότητα/
διαδικασία 

Εταιρικό δίκτυο 
•  παράδοση 4 ηµερών 
•  αριθµός εταίρων 
 

•  έσοδα από affiliate 
   προγράµµατα  
•  δυναµικότητα logistics 
  (outsourced) 

 

•  ανάλυση εσόδων 
  προϊόντος 
• έσοδα από διαφήµιση 
•  ανάπτυξη εσόδων 
•  αξία εµπορευθέντων 
  αγαθών  

•  έσοδα από διαφήµιση, 
   έρευνα και µάρκετινγκ 
•  συνδροµές εγγραφής 
•  ανάπτυξη εσόδων 
•  αριθµός πωληθέντων 
   προϊόντων 

 

•  διοικητικά έξοδα 
 

•  λειτουργικές δαπάνες  
•  επενδύσεις 
•  δοµή κόστους 

•  καθαρά απαιτούµενα  
   στοιχεία ενεργητικού  
για εκροή αξίας 1$

•  καθαρό κέρδος/ζηµία 
•  περιθώριο µικτού 
   κέρδους  
 

•  λειτουργικό κέρδος/  
   ζηµία  
•  καθαρό κέρδος/ζηµία 
 

•  ελεύθερη ροή µετρητών 
•  κεφάλαιο κί νησης 
•  απόδοση επενδυµένου 
   κεφαλαίου 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
      Χρηµατοδότηση 

      FINANCIAL       
      ASPECTS 

Έσοδα 

Κόστος  

Kέρδος 

•  κεφαλαιοποίηση  
   αγοράς   
•  τιµή µετοχής  
    
   

•  τιµή µετοχής  
•  καθαρές εισπράξεις   
   IPO (Initial Public   
         Offering) 

 

                       Πίνακας 7.2.  Κριτήρια µετρήσεων Balanced Scorecard   
                                              [πηγή:τροποποιηµένο από Dubosson et al (2002), p.21,22]
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8.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ    
     ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

  “Οι άνθρωποι δεν βρίσκουν τα καλά έτοιµα, πεσµένα σαν θεϊκά δώρα από τον   

    ουρανό, αλλά τα βρίσκουν µε το χρόνο αναζητώντας το καλύτερο“ 

                        [Ξενοφάνης (αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος)] 
                                                                

H διαδικασία επιλογής από ένα οργανισµό, του 

κατάλληλου  ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου 

δεν αποτελεί εύκολο εγχείρηµα.   

Η συνεχής παρακολούθηση-ανάλυση των δεδοµένων 

της αγοράς, για άµεση ανταπόκριση σε ευκαιρίες, ευελιξία   

και προσαρµογή σε αλλαγές και οι εµπειρίες σε ανάλογες διαδικασίες - 

δραστηριότητες  των πρωτοπόρων του  Internet και του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν, αποτελούν πολύτιµα βοηθήµατα ανάλυσης-διερεύνησης-

προβληµατισµού για κάθε οργανισµό,  ώστε να συγκρίνει, να αξιολογήσει 

και να επιλέξει (ή να σχεδιάσει!) το πιο αξιόπιστο µοντέλο που υπηρετεί 

τις ανάγκες του οργανισµού   [Μartinez:2000,  Μahadevan:2000].  

Χρήσιµο εργαλείο στη διαδικασία επιλογής αποτελεί  η σχεδίαση και 

οπτικοποίηση ενός αρχικού  ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου για 

ανίχνευση εναλλακτικών υλοποιήσεων της πρότασης αξίας µε τη µέθοδο  

e3  value   [Gordijn-Ackermanns:2003, 2003a, Gordijn et al:2005].                                              

Η σχεδίαση εξάλλου του επιχειρησιακού µοντέλου, µε τη γλώσσα ΒΜ2L,  

βάσει του πλαισίου ανάλυσης της πρότασης αξίας  ΒΜ2F προσφέρει σε µορφή 

εγγράφου αυτοµατοποιηµένη περιγραφή του επιχειρησιακού µοντέλου 

καθώς και οπτική-γραφική αναπαράσταση κάποιων πλευρών του   π.χ. 

των καναλιών διανοµής    [Osterwalder-Pigneur: 2002, Pigneur:2004]. 
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Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που πρέπει  να προσδιοριστούν µε σαφήνεια, 

κατά την επιλογή ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου και θα µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας (critical success factors) 

είναι οι ακόλουθοι: 

  Ρόλος του οργανισµού στην  

    αγορά (πωλητής, ενδιάµεσος κ.ο.κ) 

  Φυσικά χαρακτηριστικά   

     προσφερόµενων αγαθών-    

     υπηρεσιών (ψηφιοποιηµένα  ή  

     φυσικά προϊόντα;) 

  Είδος προσφερόµενης αξίας  

  Βαθµός απαιτούµενης    

     προσωπικής  εµπλοκής του  

     πελάτη στην  διαδικασία  

     αγοράς/πώλησης (ενδέχεται                   

     ο πελάτης σε µια αγορά B2C 

     να θεωρεί αναγκαία τη  

     δοκιµαστική χρήση του αγαθού  

     ή σε µια αγορά B2B να ζητά  

     ειδικές τεχνικές προδιαγραφές  

     και από κοινού σχεδίαση του  

     αγαθού).  

  Απαιτούµενη εκπαίδευση  

     και αλληλεπίδραση των  

    πελατών µεταξύ τους για  

    αύξηση της ζήτησης. 

    Βαθµός  επιχειρησιακής  

        ολοκλήρωσης και  

       µετασχηµατισµού,  

       εξοικείωσης και επένδυσης  

       σε ψηφιακές τεχνολογίες.                   

     Προσδοκόµενες πηγές εσόδων     

        και απόδοση της επένδυσης.  

     Είδος των on line  

        αναµενόµενων  ή  και   

        απρόσµενων ανταγωνιστών. 

        

     Μορφή-τύπος απαιτούµενων    

       συνεργασιών που υπερβαίνουν   

       τα παραδοσιακά πρότυπα.                                   

     Κουλτούρα, νοµοθεσία. 

[Turban-Lee:1999,  Παπούλιας:2002,    

Μalone-Crowston:1999,  Fahey:1998,   

 Pouloudi-Vassilopoulou:2002]. 
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Κατά την εφαρµογή του επιχειρησιακού µοντέλου εξάλλου, απαιτείται διαρκής 

καταγραφή στοιχείων για εκτίµηση της απόδοσης-επανεκτίµησή του.  

Να σηµειωθεί ότι η επανεκτίµηση του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου  καθώς 

και νέες οικονοµικές και τεχνολογικές προκλήσεις στην αγορά ενδέχεται να δώσουν 

το έναυσµα για αναζήτηση εναλλακτικού ή απόλυτα καινοτόµου µοντέλου.  Για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή καινοτόµων αλλαγών, πρέπει να ανιχνευθούν οι παράγοντες-

κλειδιά, οι ρόλοι-σχέσεις, οι τεχνολογικές προκλήσεις-δυνατότητες, οι πηγές εσόδων και 

όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες που εκτέθηκαν παραπάνω, τόσο για το παλιό, όσο και για 

το προς υιοθέτηση νέο µοντέλο [Linder&Cantrell:2000, Petrovic et al:2001]. 

H  µέτρηση της απόδοσης  του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου µπορεί να 

γίνεται  µε  µεθόδους και κριτήρια µέτρησης ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business metrics)  

όπως η µέθοδος BSC:Balanced Scorecard.                                                                                

H συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τις µετρήσεις, µπορεί να διενεργείται και 

µε  benchmarking και συστήµατα επιχειρησιακής ευφυϊας-business intelligence  (για 

οργανωµένη αποθήκευση-απευθείας αναλυτική επεξεργασία-ανάκτηση-εξόρυξη 

δεδοµένων: data warehousing, OLAP-on line analytical process, data mining). 

 [Working Council for CIOs:1999,  Dubosson et al:2002,  Pigneur: 2004,  Gomory et 

al:2000]. 
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9.  Η KΡΙΤΙΚΗ 

 
          “Όχι πίστευε και µη ερεύνα, αλλά ερευνάτε τας γραφάς”   [Kαινή ∆ιαθήκη] 

                             

Αν και ορισµένες από τις  υπάρχουσες  προσεγγίσεις 

ανάλυσης -κατηγοριοποίησης των ηλεκτρονικών 

επιχειρησιακών µοντέλων θεωρούνται εγκυρότερες,   

η έλλειψη σύνθεσης απόψεων-προτάσεων  δηµιουργεί  

 ένα τοπίο αµφισβήτησης  και έντονης κριτικής.                                                                    

Η αρνητική κριτική αφορά κυρίως τα εξής σηµεία: 

   Κατά την περίοδο της εκρηκτικής ανάπτυξης του διαδικτύου (Internet boom), η 

υπερβολική ενασχόληση µε τον όρο “επιχειρησιακό µοντέλο” έδινε την εντύπωση ότι 

µια εταιρία δεν χρειαζόταν στρατηγική ή κάποια ειδική δεξιότητα ή πελάτες, αλλά το 

µόνο απαραίτητο ήταν ένα επιχειρησιακό µοντέλο βασισµένο στο διαδίκτυο, που 

υποτίθεται παρείχε ευοίωνες προοπτικές µελλοντικών κερδών. Όµως παρότι το 

κατάλληλο επιχειρησιακό µοντέλο είναι ουσιώδες για κάθε πετυχηµένη εταιρία, δεν  

ταυτίζεται µε τη στρατηγική. Ένα καλό επιχειρησιακό µοντέλο δεν είναι από µόνο του 

αρκετό. Πρέπει να συνδυαστεί µε την κατάλληλη στρατηγική, ώστε να προκύψει (για 

την εταιρία) ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα [Magretta:2002]. 

   Ο εννοιολογικός προσδιορισµός του επιχειρησιακού µοντέλου στην καλύτερη 

περίπτωση είναι ασαφής. Συνήθως πρόκειται για ένα χαλαρό ορισµό  του τρόπου 

επιχειρησιακής δράσης και παραγµατοποίησης εσόδων.  

       Η ορθή ανάλυση θα έπρεπε να γίνεται µε όρους στρατηγικής και ανταγωνισµού  και  

       όχι  επιχειρησιακών µοντέλων  [Porter: 2001]. 

 Ορισµένοι αναλυτές περιγράφουν φαινόµενα όπως το “e-shop”, το “e-mall” και το “e-

procurement” σαν επιχειρησιακά µοντέλα, ενώ πρόκειται εµφανώς για εµπορικά 
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περιβάλλοντα, µέσα στα οποία µπορεί να λειτουργήσει µια ποικιλία επιχειρησιακών 

µοντέλων   [Hawkins:2001]. 

 Οι περιγραφές και ταξινοµήσεις των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών  µοντέλων δεν 

αποτελούν  πάντοτε προσεγγίσεις  εµπειρικά  τεκµηριωµένες και θεωρητικά 

         θεµελιωµένες στην ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία.  

 Όλες οι προσεγγίσεις αφήνουν ασαφές, ποιο από τα οριζόµενα επιχειρησιακά 

µοντέλα είναι επιτυχές και ποιοι στρατηγικοί παράγοντες συνέβαλαν στην επιτυχία 

του. 

 Oι περισσότερες προσεγγίσεις καλύπτουν επιλεκτικά ορισµένες  αλλά όχι όλες τις 

εµπλεκόµενες παραµέτρους και πτυχές του θέµατος [Mahadevan:2000,2003,    

Osterwalder- Pigneur:2002].                                                          

   Συχνά ένα υπόδειγµα ταξινόµησης περιλαµβάνει ηλεκτρονικά  επιχειρησιακά µοντέλα  

που προτείνονται σαν κατάλληλα τόσο για  συναλλαγές B2B  όσο και για συναλλαγές 

B2C. Θεωρείται  απαραίτητος ο προσδιορισµός της οµάδας- στόχου (target group) 

κάθε ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου και ο σαφής διαχωρισµός µεταξύ 

µοντέλων Β2Β και  B2C, καθώς αυτά συνδέονται µε διαφορετικές διαδικασίες  και 

πολιτικές µάρκετινγκ   [Μadlberger:2004].  

   Oρισµένες  προσεγγίσεις αναπτύσσονται σε υψηλό αφαιρετικό  επίπεδο και δεν   

      προχωρούν σε ουσιαστική - σε βάθος ανάλυση, αλλά είναι απλά περιγραφικές,  

      συµβάλλοντας έτσι ελάχιστα σε επίπεδο παρουσίασης πραγµατικών θέσεων- 

      προτάσεων.  

   Αρκετές αναλύσεις υποδειγµάτων κατηγοριοποίησης επιχειρησιακών  µοντέλων, δεν  

      είναι  δοµηµένες βάσει αυστηρών κριτηρίων, µε συνέπεια  τα προτεινόµενα µοντέλα  

      διαφορετικών ταξινοµήσεων να µην είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους  [Lambert:2003]. 
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10.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: ΤΑΣΕΙΣ  

            “Καλύτερα να προνοείς παρά να θεραπεύεις“  [Νεοελληνική λαϊκή παροιµία] 

 
      10.1. Παγκόσµιες τάσεις                                                                                                           

            Στο σύγχρονο ψηφιακό τοπίο, το  ηλεκτρονικό επιχειρείν: 

         άλλοτε εµφανίζεται  συµπληρωµατικά στο   

            παραδοσιακό επιχειρείν (ηλεκτρονική  

            επιχειρησιακή παρουσία αλλά και διατήρηση  

            παραδοσιακού-φυσικού καταστήµατος),  

         άλλοτε εκφράζει µια συνολικά καινούργια µέθοδο επιχειρείν (φρέσκες-νέες ιδέες,  

            νέες πρακτικές, πρωτότυπες-µη αναµενόµενες συνέργειες, για αντιµετώπιση  

            ανταγωνισµού µέσω αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών για δηµιουργία  

            προστιθέµενης αξίας σε κάθε κοµµάτι της αλυσίδας αξίας)  [Timmers:1998,   

            Τurban-Lee:1999,  Βλαχοπούλου-Μάνθου:2004].    

    Οι τάσεις στην ανάπτυξη-εξέλιξη των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων   

    συνδέονται µε: 

        Αυξανόµενη ολοκλήρωση των ροών πληροφόρησης  

       Τα e-shops και τα  e-malls αναβαθµίζουν τη γκάµα παρεχόµενων υπηρεσιών. 

       Οι e-auction providers προσφέρουν υπηρεσίες logistics  και trust. 

       Αξιοποίηση ολοκληρούµενων ροών πληροφορίας για ανάπτυξη προφίλ  

           πελατών και πωλήσεις µέσω καταγραφής-διασταύρωσης αναγκών. 

       Ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών και ψηλού βαθµού καινοτοµίας  υπηρεσιών 

    Οι Παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου (ISP-Internet Service Providers), τα   

       ηλεκτρονικά καταστήµατα (e-shops) και τα 3rd-party marketplaces  

       προσφέρουν αναβαθµισµένες υπηρεσίες και υπηρεσίες εφαρµογών. 

                    Άνοδος της ζήτησης υπηρεσιών outsourcing. 
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       Συνδυασµό - Μίγµα ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων. 

         ∆υνατότητες ανάπτυξης  virtual communities σαν πρόσθετη παροχή σε    

          οποιoδήποτε  ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο, για αύξηση της φήµης και  

          πελατείας µε online πόρους κοινότητας (community resources).  

        Συνεργασία (Collaboration) µεταξύ συναλασσόµενων εταίρων  π.χ. η   

          Chemconnect στο site  http://www.chemconnect.com  προσφέρει δηµοπρασίες,  

    online πόρους κοινότητας και συνεργασία µεταξύ συναλασσόµενων. 

 Συνεχιζόµενη έρευνα στο πεδίο αποδόµησης του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού   

       µοντέλου στα συστατικά του για προσδιορισµό διαδικασίας αρχικής επιλογής  

       αλλά και ενδεχόµενης κατοπινής αλλαγής του.  Eπίσης έµφαση της έρευνας και  

       ανάπτυξης εφαρµογών στο χώρο του mobile business  (Accenture Institute of  

       Strategic Change: http://www.accenture.com,      Evolaris eBusiness Competence  

       Center: http://www.evolaris.net,       eLTRUN: http://www.eltrun.aueb.gr,                          

        Pigneur:http://inforge.unil.ch/yp/,   Gordijn:http://www.cs.vu.n/~gordijn/research.htm). 

  
  

10.2.  H Eλληνική Πραγµατικότητα: Εφαρµογές – Τάσεις       

                                                   
 Η ηλεκτρονική Ελληνική πραγµατικότητα χαρακτηρίζεται  

      από υστέρηση  σε σχέση µε τα τεκταινόµενα στις   

      λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε  

      παγκόσµιο επίπεδο. Συγκεκριµένα: 

       η ανάπτυξη εφαρµογών ηλεκτρονικού    

          εµπορίου δεν είναι ικανοποιητική,  

       η υιοθέτηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών παραµένει χαµηλή, 

       η τεχνολογική και γενικότερη  επιχειρησιακή συνέργεια είναι   

          απούσα  [ΣΕΒΕ:2004]. 
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     Η υστέρηση αυτή αποδίδεται (µε βάση αποτελέσµατα έρευνας του                                       

          e-business  Forum του Υπουργείου Ανάπτυξης) σε 5 παράγοντες-άξονες:  

       Επιχειρησιακή κουλτούρα 

       Θεσµικό πλαίσιο 

       Τεχνολογικό επίπεδο-υποδοµές  

       Ιδιαιτερότητες 

       Χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές           [e-business Forum:2003].                              

Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρµογή ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων, 

αναπόφευκτα περιορίζεται σε ένα σχετικά µικρό κύκλο δραστηριοποιούµενων  

επιχειρήσεων  στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν [∆ουκίδης:2004].    

Με τη συµβολή πάντως και των προγραµµάτων επιχορήγησης (ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ) παρατηρείται κάποια κινητικότητα µε έµφαση 

ιδίως στο χώρο των ηλεκτρονικών αγορών (e-marketplaces). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας τον Μάϊο του  2000, του ερευνητικού 

κέντρου ηλεκτρονικού εµπορίου (ELTRUN),  στις µεγάλες ελληνικές 

επιχειρήσεις, διαφαίνονται θετικές προοπτικές, καθώς: 

   ποσοστό 38% των επιχειρήσεων υιοθετούν στην πράξη εφαρµογές  

      ηλεκτρονικού εµπορίου 

    ποσοστό 33% προγραµµατίζουν άµεσα δραστηριοποίησή τους στο  

       χώρο του ηλεκτρονικού  εµπορίου 

    ποσοστό 29% του συνόλου των επιχειρήσεων δήλωσε ότι το µοντέλο  

       του ηλεκτρονικού διανοµέα θα ταίριαζε στον κλάδο τους (οι εµπορικές  

       επιχειρήσεις το προτιµούν σε ποσοστό 40%   και οι εταιρείες  

       πληροφορικής-επικοινωνιών σε ποσοστό 37%) 

    ποσοστό 29% δήλωσε ενδιαφέρον για το µοντέλο του ∆ηµιουργού  

       Προϊόντος  (µε αυξηµένο ποσοστό προτίµησης από τις  εταιρείες   
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       πληροφορικής-επικοινωνιών) 

    ποσοστό 39% του συνόλου των επιχειρήσεων δήλωσε ενδιαφέρον  

       για το µοντέλο του Εξαγωγέα Πληροφορίας (µε αυξηµένο ποσοστό  

       προτίµησης 54%  από τις  εταιρείες παροχής υπηρεσιών) 

    ποσοστό 23% του συνόλου των επιχειρήσεων δήλωσε ενδιαφέρον    

       για το µοντέλο του ∆ιαµεσολαβητή (µε το ποσοστό να αυξάνεται στο  

       34%  στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών)         [eLTRUN: 2000]. 

    Όσον αφορά  τα  ηλεκτρονικά επιχειρησιακά µοντέλα που υιοθετούνται στην  

πράξη στο χώρο του ελληνικού ηλεκτρονικού επιχειρείν, εκτός των 

αναφερθέντων παραπάνω, στη συνέχεια αναφέρουµε ενδεικτικά παραδείγµατα, 

µε βάση τις κατηγορίες µοντέλων του υποδείγµατος ταξινόµησης  του Timmers:         

E-shop                              http://www.panafon.gr                     http://www.shop21.gr                  

                                              http://www.papasotiriou.com                                          

E-procurement               http://www.cosmoone.gr   

E-malls                            http://www.interflora.gr  

E-auctions                      http://www.fleamarket.gr               http://www.eceramics.gr 

3rd Party Marketplace    http://www.yassas.com                 http://www.be24.gr      

                                            http://www.b2bin.gr                                                                                        

Virtual Communities         http://www.snowball.gr                http://www.dpgr.gr  

Value Chain Service Provider             http://www.alphabank.gr              

                  http://www.elogistics.gr              http://www.businesscenter.piraeusbank.gr 

Value Chain Integrator          http://www.eceramics.biz    

Information Brokers          http://www.in.gr                http://www.pathfinder.gr      

http://www.greek-biz.com                   http://www.modanews.gr             

http://www.business2005.gr 

Τrust and Other Services    
πιστοποίηση-ψηφιακή ασφάλεια-ψηφιακή υπογραφή:             http://www.ideal.gr                          

συµβουλευτικές υπηρεσίες:         http://www.agb.gr                 http://www.tecmor.gr 

   Πίνακας 10.1.  Παραδείγµατα εφαρµογής ηλεκτρονικών επιχειρησιακών                     
                         µοντέλων,  από την ελληνική πραγµατικότητα, µε βάση την  
                         ταξινόµηση του Timmers 
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11.   ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ      
  “∆εν είναι το ισχυρότερο από τα όντα που επιβιώνει, ούτε το εξυπνότερο, αλλά  
    εκείνο που προσαρµόζεται περισσότερο στις αλλαγές” [Κάρολος ∆αρβίνος]                         

                                             

       Οι µεταλασσόµενες δυνάµεις της  νέας οικονοµίας  

        κάνουν επισφαλή την αποτελεσµατική παρουσία  

        στον παγκόσµιο ιστό (Web)  των οργανισµών     

        ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

        H αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για ολοκλήρωση και  

        µετασχηµατισµό των επιχειρησιακών διαδικασιών και η ανάπτυξη- 

        εφαρµογή του κατάλληλου ηλεκτρονικού επιχειρησιακού µοντέλου           

        και της στρατηγικής µάρκετινγκ, στα πλαίσια του µοντέλου µάρκετινγκ,  

        µπορεί να συµβάλλει  στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων.  

        Η ανάπτυξη-υιοθέτηση, ωστόσο, του κατάλληλου ηλεκτρονικού    

     επιχειρησιακού µοντέλου δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί  

     εύκολο εγχείρηµα, αλλά αποτελεί µάλλον επίπονη διαδικασία.  

Η έντονη ενασχόληση των ειδικών µε το ηλεκτρονικό επιχειρησιακό 

µοντέλο, σαν ερευνόµενο αντικείµενο τα τελευταία χρόνια, 

χαρακτηρίστηκε από µετατόπιση του κέντρου βάρους από τις 

γενικές κατηγοριοποιήσεις- ταξινοµήσεις στην αποδόµηση του 

επιχειρησιακού µοντέλου.  ∆εν οδήγησε όµως σε κοινά αποδεκτό 

πλαίσιο, µε σαφή προσδιορισµό συστατικών και κριτηρίων ανάλυσης - 

κατηγοριοποίησης των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων.                                      

Κάποιοι ερευνητές συµπεριλαµβάνουν  τις  εσωτερικές επιχειρησιακές 

λειτουργίες-διαδικασίες στα συστατικά ενός επιχειρησιακού µοντέλου,  

ενώ άλλοι αποµονώνουν κυρίως χαρακτηριστικά  που συνδέονται  µε                      

το  δίκτυο της αλυσσίδας αξίας. 
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          Η προσωπική πορεία κάθε ερευνητή  σε επίπεδο ορολογίας, µεθόδων   

          ανάλυσης και ταξινόµησης,  µοιραία οδηγεί σε µεγάλο αριθµό  

          κατηγοριών µοντέλων (ο Tapscott  προτείνει 5  business webs, ενώ ο  

          Rappa διακρίνει  40!  business models).  

          Μοντέλα διαφορετικών ταξινοµήσεων,  δεν είναι πάντοτε συγκρίσιµα  

           µεγέθη, καθώς η κατηγοριοποίησή τους στηρίζεται σε  διάφορα  

           κριτήρια και δεν προκύπτει πάντοτε από δοµηµένη προσέγγιση, αλλά  

          ενδέχεται να αποτελεί θεωρητική τυπολογία ή εµπειρική ταξινόµηση.  

             Η έλλειψη κοινού τόπου-οµοφωνίας  και  η αδυναµία σύνθεσης  

          απόψεων, αποτελεί εγγενές πρόβληµα  της συνεχιζόµενης  έρευνας   

          στο  χώρο  και διαµορφώνει ένα τοπίο αµφισβήτησης και κριτικής.                     

          Να επισηµανθεί πάντως ότι  σηµαντική θετική συνδροµή στη ανάπτυξη   

          ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων προσφέρουν ορισµένες  

          αξιόλογες µέθοδοι σχεδίασης-οπτικοποίησης ενός  µοντέλου.                                         

          Οι παγκόσµιες τάσεις στο χώρο συνδέονται µε διεύρυνση- 

          αναβάθµιση υπηρεσιών, παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών                            

          (π.χ. logistics και trust), πόρων online, δυνατότητας συνεργασίας  

          (cοllaboration) συναλλασσόµενων και εφαρµογή συνδυασµού  

           ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων. Αντίθετα, υστέρηση και  

           χαµηλός ρυθµός ανάπτυξης, µε έµφαση κυρίως στις ηλεκτρονικές  

           αγορές (e-marketplaces) παρατηρείται στο ελληνικό ηλεκτρονικό  

           επιχειρείν. 

       Η εφαρµογή στην πράξη διαφόρων ηλεκτρονικών επιχειρησιακών    

       µοντέλων, αναδεικνύει θετικές πλευρές αλλά και αρνητικά σηµεία 

         του κάθε µοντέλου, σε σχέση µε τις ειδικές συνθήκες και τη δυναµική του   

         οργανισµού-κλάδου εφαρµογής  (στο παράρτηµα 2, παρουσιάζονται τα  
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      αποτελέσµατα έρευνας για τα εφαρµοζόµενα ηλεκτρονικά  

      επιχειρησιακά  µοντέλα στο χώρο των αυστραλιανών επιχειρήσεων  

      βάµβακος και δηµητριακών).    

         Το δίληµµα: εµµονή σε “τετριµµένες πρακτικές=  

         επιστροφή στο παρελθόν”  ή  νέα πορεία µε                  

         το  “σύγχρονο λυχνάρι του Αλλαντίν =     

         καινοτόµες* λύσεις”  για άλµα στο µέλλον; 

       Η συνταγή της επιτυχίας:                          

• Η διαδικασία  επιλογής-ανάπτυξης-εφαρµογής του  ηλεκτρονικού  

               επιχειρησιακού µοντέλου, οφείλει να συνεκτιµήσει όλους τους  

               εµπλεκόµενους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας και να  

               προσεγγίσει διερευνητικά και  µέσα από µελέτες περιπτώσεων                 

               τα προτεινόµενα εναλλακτικά µοντέλα.                                                                         

• ∆ιαχείριση της γνώσης  και των ψηφιακών τεχνολογιών  

               σαν στρατηγικών συντελεστών δηµιουργίας συνεχούς   

               καινοτοµίας* ώστε στα πλαίσια της επιχειρησιακής στρατηγικής, να  

               επιλεγεί (ή να σχεδιαστεί!) η πιο αξιόπιστη σύνθεση µοντέλου  

               που υλοποιεί  την πρόταση αξίας  και υπηρετεί τους στόχους του  

               οργανισµού. 

•   Σχεδίαση-Οπτικοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού    

                    µοντέλου µε τη γλώσσα  ΒΜ2L (των Osterwalder-Pigneur) ή µε τη  

               µέθοδο e3 value (των Gordijn-Ackermanns) για αξιολόγηση των επί  

               µέρους πλευρών του µοντέλου καθώς και εναλλακτικών  

               υλοποιήσεων της πρότασης αξίας.  

             *  στο παράρτηµα1,  υπάρχει ένα case study  για την δυναµική της  

                      καινοτοµίας στο χώρο των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων.                                 
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• Ευελιξία και άµεση ανταπόκριση στις ευκαιρίες του περιβάλλοντος,  

                    µέσω συνεχούς εκτίµησης-επανεκτίµησης της απόδοσης  του  

               επιχειρησιακού µοντέλου.   

               Η διαδικασία παρακολούθησης και συνεχών µετρήσεων µπορεί  να  

                γίνεται µε τη µέθοδο Balanced Scorecard, συνεπικουρούµενη και  

               από benchmarking και εφαρµογές συστηµάτων επιχειρησιακής                 

               ευφυϊας- business intelligence  (για οργανωµένη αποθήκευση- 

               απευθείας αναλυτική επεξεργασία-ανάκτηση-εξόρυξη δεδοµένων:  

               data warehousing, OLAP-on line analytical process, data mining). 
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 12. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ  (KEY WORDS) 
     e-business    

     e-business model  

     e-procurement  

     Transplanted Real-World  

        Business models                        

     Native Internet Business  

        Models 

     E-shop   

     E-procurement  

     E-malls         

       E-auctions           

       3rd Party Marketplace     

      Virtual Communities 

       Value Chain Service Provider  

     Value Chain Integrator    

      Collaboration Platforms   

       Information Brokers     

      Τrust Services  
      Advertising Model 

     Buyer Aggregator  
       Advertising Model  

       Infomediary Model 

       Merchant Model 

       Manufacturer Direct Model    

        Subscription Model   

        Utility Model             

  Community Model                             

   Context Provider  
    Commerce Destination   
    Οnline Exchange  
    Gateway  

    Creator 

    Distributor 

   Broker 

   Outsourcing  

   Gift Model      

   Direct Exchange Model                   

   Indirect Model  

   VAN-Value Added Network  

   Business intelligence 

   ERP- Enterprise  Resource Planning 

   e-CRM:e-Customer Relationship  

        Management 

   Critical Success Factors 

   Αλυσίδα αξίας  

   Aγαθά MRO  

   EDI:Electronic Data Interchange  
   Benchmarking, data mining            
   b-webs  
   value maps  

    πλαίσιο ΒΜ2F -  γλώσσα  ΒΜ2L                                  

   µέθοδος  e3 

   actor 

   value port

      Affiliate Model                                    value object 

       Community Model                               value interface 

       Offline Facilitator                                 value exchange                                                                       

                Context Provider                                value activity                                                                              

        Commerce Destination                      Balanced Scorecard                         

        Offline Facilitator                                      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ     

 

Παράρτηµα 1

Μελέτη περίπτωσης (Case study) για την δυναµική της καινοτοµίας 
στο χώρο των ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων  

 
Ένα ηλεκτρονικό επιχειρησιακό µοντέλο χαµηλής τεχνολογίας αλλά 

ψηλής απόδοσης που θα µπορούσε να αναφέρεται σαν  best practice  

 
Βασικά χαρακτηριστικά: 

  αξιοποίηση  υπαρχόντων  

     πόρων  και σχέσεων 

  καθορισµός ξεκάθαρης  

     πρότασης αξίας για κάθε  

     συµµετέχοντα 

  προσαρµογή τεχνολογικών  

     λύσεων  στις επικρατούσες   

     συνθήκες και τους  

     επιχειρησιακούς στόχους  

  επαναµεσολάβηση, όχι  

     αποµεσολάβηση 

  συνεργασία πελατών στο  

     σχεδιασµό λύσεων 

Η καινοτοµία δηµιουργεί γόνιµο έδαφος για ηλεκτρονικό επιχειρείν B2B, όχι 

αποκλειστικά στο χώρο της µεταποίησης ή των υπηρεσιών, αλλά οπουδήποτε 

αναπτυχθεί το κατάλληλο επιχειρησιακό µοντέλο.  
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Σύµφωνα µε τον καθηγητή Τεχνολογίας της  Σχολής Μάνατζµεντ του 

Northwestern University, Mohanbir Sawhney, µια ψηφιακή επανάσταση 

αλλάζει ριζικά τη ζωή των καλλιεργητών σόγιας, σιταριού και καφέ στα 

αποµακρυσµένα χωριά της Ινδίας. Τα περισσότερα από τα χωριά αυτά δεν 

διαθέτουν αξιόπιστο σύστηµα ηλεκτροδότησης και τηλεφωνικών γραµµών. 

Εξάλλου οι αγρότες είναι ως επί το πλείστον αναλφάβητοι και δεν έχουν δει 

ποτέ Η/Υ. Και παρ’ όλα αυτά διεξάγουν ηλεκτρονικό επιχειρείν, µέσω µιας 

πρωτοβουλίας που καλείται e-choupal  και την οποία αναπτύσσει η ITC, µια 

από µεγαλύτερες  εταιρίες εµπορίας καταναλωτικών και αγροτικών προϊόντων. 

E-choupal σηµαίνει στα ινδικά “τόπος συνάθροισης” και είναι στην πράξη ένα 

Internet kiosk και ένα e-commerce hub. Πως υλοποιούνται-λειτουργούν  τα                 

e-choupals; Αυτό που χρειάζεται είναι  ενας Η/Υ µε ενέργεια από µπαταρίες 

που φορτίζονται µε ηλιακή ακτινοβολία και ένας  χειριστής που καλείται 

sanchalak, αµείβεται µε προµήθεια επί των συναλλαγών και είναι αγρότης 

εκπαιδευµένος  από την ITC ώστε να αποτελεί το (human) interface µεταξύ 

του τερµατικού (του Η/Υ) και του αγρότη-παραγωγού, να καταχωρεί και να 

διεκπεραιώνει τις συναλλαγές. Χρειάστηκε και σηµαντική αυξηση εύρους του 

τηλεφωνικού δικτύου µέσω αναβάθµισης τοπικών γραµµών ώστε να 

υποστηρίζουν τη µετάδοση των δεδοµένων.                                        

Από την εισαγωγή του συστήµατος τον Ιούνιο του 2000 και µέσα σε δυο µόνο 

χρόνια, τα αποτελέσµατα υπήρξαν εντυπωσιακά. Οι υπηρεσίες e-choupal 

χρησιµοποιήθηκαν σε 6.000 χωριά, µέσω 1.000 kiosks από 600.000 

παραγωγούς που πέτυχαν καλύτερες τιµές και χαµηλότερο κόστος µεταφοράς, 

ενώ πριν έπρεπε να περιµένουν δυο µέρες για να µεταφέρουν µε ψηλό κόστος 

και να ελπίζουν ότι θα πουλήσουν τα προϊόντα τους σε τοπικές δηµοπρασίες. 
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Οι παραγωγοί τώρα απλά µεταφέρουν ένα δείγµα προϊόντων στο τοπικό kiosk 

και λαµβάνουν άµεσα real time ενηµέρωση από τον sanchalak για την τιµή και 

 αν την αποδεχθούν µεταφέρουν την παραγωγή τους στα σηµεία 

συγκέντρωσης της ITC και πληρώνονται αµέσως. Η ITC αγοράζοντας 

απευθείας από τους αγρότες, χωρίς µεσολάβηση εµπόρων, εξοικονοµεί 5 

δολλάρια στον τόνο για προµήθεια σόγιας.                                                                                  

Εξάλλου οι πρώην µεσάζοντες συνεργάζονται µε την ITC, αναλαµβάνοντας τη 

διαχείριση των φυσικών ροών στην αλυσσίδα προµηθειών (π.χ. logistics) και 

συγκεντρώνουν-καταχωρούν δεδοµένα που αφορούν τιµές στις τοπικές 

δηµοπρασίες.   

Μακροπρόθεσµος στόχος της ITC είναι να µετεξελίξει το e-choupal σε ένα 

one-stop κατάστηµα που θα καλύπτει τις ποικίλες ανάγκες των αγροτών.                             

Ήδη  ορισµένοι προµηθευτές σπόρων και λιπασµάτων λαµβάνουν 

παραγγελίες και πωλούν τα προϊόντα τους µέσω των e-choupals.                                             

Στα µελλοντικά σχέδια εντάσσεται και η χορήγηση δανείων και ασφάλισης    

[Sawhney: 2002]. 
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Παράρτηµα  2          

Μια έρευνα για τα εφαρµοζόµενα ηλεκτρονικά επιχειρησιακά µοντέλα  

για συναλλαγές ηλεκτρονικού εµπορίου Β2Β  από αυστραλιανές 

αγροτικές επιχειρήσεις (2005) 

 
 To περιβάλλον και τα βασικά ευρήµατα                             
  της έρευνας:                                  

 Ο χώρος των αυστραλιανών αγροτικών 

επιχειρήσεων, συγκροτείται από µεγάλο 

αριθµό επιχειρήσεων µικρού µεγέθους , 

πολλές από τις οποίες στηρίζουν την 

υιοθέτηση τεχνικών ηλεκτρονικού 

εµπορίου (The Australian Electronic 

Business Network 1998). 

 Γενικά οι κλάδοι αγροτικών προϊόντων, επαφίονται σε µεγάλο βαθµό σε 

ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση (για δεδοµένα καιρικών συνθήκών και 

αποθεµάτων) και χαρακτηρίζονται από τις µεγάλες αποστάσεις που 

χωρίζουν παραγωγούς και πελάτες. Στην κατεύθυνση υπέρβασης αυτών 

των προβληµάτων, προβάλλει ελκυστική η ανάπτυξη εφαρµογών                     

ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 Η έρευνα διενεργήθηκε σε αγροτικές επιχειρήσεις βαµβακιού και 

δηµητριακών, ορισµένες από τις οποίες  ήδη δραστηριοποιούνται στο 

χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Στόχος η καταγραφή των 

εφαρµοζόµενων ηλεκτρονικών επιχειρησιακών µοντέλων, για 

συναλλαγές B2B (διεπιχειρησιακές συναλλαγές). 



 

 

 

5 

 Επτά ηλεκτρονικά  επιχειρησιακά µοντέλα, διαπιστώθηκε ότι είναι τα    

 πλέον συχνά εφαρµοζόµενα, από τις αγροτικές επιχειρήσεις βάµβακος και   

 δηµητριακών.    

 Το procurement portal model  είναι το πλέον 

χρησιµοποιούµενο  ηλεκτρονικό  
επιχειρησιακό µοντέλο, λόγω της 

αυξηµένης δυνατότητας διαπραγµάτευσης 

τιµών, µείωσης κόστους  και διευκόλυνσης 

των αγοραστών να κάνουν µεγάλες αγορές σαν οµάδα.  

 ∆εύτερο σε συχνότητα χρήσης είναι το µοντέλο mega-exchange, 

λόγω της δυνατότητας να  λειτουργεί σαν κεντρικό hub, συνήθως από 

ένα τρίτο µέρος, που συγκεντρώνει αγοραστές και πωλητές, 

επιτρέποντας τους να συναλάσσονται εύκολα και ελεύθερα µεταξύ τους.   

 Τρίτο σε συχνότητα εµφανίζεται το µοντέλο  buy-side, κυρίως σε 

µεγάλες επιχειρήσεις. Μοντέλο πελατοκεντρικό, επιτρέπει στην 

επιχείρηση-πελάτη να διενεργεί, µέσω του Ίντερνετ, αγορές από 

ποικίλους προµηθευτές, αξιοποιώντας πλατιά επιλογή από καταλόγους 

αγαθών και υπηρεσιών των προµηθευτών και διαπραγµατευτική 

ικανότητα για καλύτερες τιµές. 

 Τέταρτο στη σειρά είναι το µοντέλο manufacturer.  Προτιµάται  από  

µεγάλους προµηθευτές για προµήθεια  προϊόντων και υπηρεσιών προς 

τους κύριους αγοραστές, µε προοπτική ολοκλήρωσης των 

επιχειρησιακών διαδικασιών τους  για βελτίωση της εµπορικής σχέσης  

µε τους αγοραστές.    

 Πέµπτα σε συχνότητα εφαρµογής, εµφανίζονται τα µοντέλα 

distribution portal  και το e-speculator (ίδιο ποσοστό χρήσης τους),  

λόγω των ωφελειών και των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων που 

αποφέρουν, ανεξαρτήτως µεγέθους επιχείρησης και κλάδου (βάµβακος  

ή δηµητριακών). 

 Ακολουθεί  το µοντέλο online storefront, που επιλέγεται λόγω της 

δυνατότητας άµεσων συναλλαγών και updated πληροφόρησης 

αγοραστών.  

    Τα αποτελέσµατα της έρευνας, παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα Π2.         
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Τύπος                    
ηλεκτρονικού 
επιχειρησιακού 
µοντέλου   
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Παρατηρήσεις  

Buy-side 
model 

Περιορισµένη 
εµπειρική διερεύνηση 
δείχνει ότι αυτό το 
µοντέλο, 
χρησιµοποιείται για 
διενέργεια                      
ηλεκτρονικού 
εµπορίου B2B.             

Αυτό το µοντέλο 
συναντάται συχνά 
για διενέργεια 
συναλλαγών                
ηλεκτρονικού 
εµπορίου B2B            
από αγροτικές  
επιχειρήσεις. 

Αυτό το µοντέλο 
εφαρµόζεται 
συνήθως από 
µεγάλες αγροτικές 
επιχειρήσεις. 
Ελκύει σειρά 
δυνητικών 
προµηθευτών µε 
τους οποίους η 
επιχείρηση 
παζαρεύει για 
χαµηλότερη τιµή.   
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storefront 
model  
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model 
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portal model  

(Brokerage 
model) 

E-speculator 
model 
(Brokerage 
model) 

Mega-
exchange 
model  
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portal model  

(Brokerage        
model) 

Αυτά τα εξι µοντέλα 
χρησιµοποιούνται για 
συναλλαγές                  
ηλεκτρονικού 
εµπορίου B2B   . 

  Αυτά είναι τα 
συνήθως 
χρησιµοποιούµενα 
µοντέλα για 
διενέργεια 
συναλλαγών               
ηλεκτρονικού 
εµπορίου B2B  από 
αγροτικές  
επιχειρήσεις  
βάµβακος και 
δηµητριακών. 

Αυτά είναι τα 
συνήθως 
χρησιµοποιούµενα 
µοντέλα για 
διενέργεια 
συναλλαγών             
ηλεκτρονικού 
εµπορίου B2B   
από αγροτικές  
επιχειρήσεις 
βάµβακος και 
δηµητριακών     
αναξαρτήτως 
µεγέθους 
επιχείρησης. 

 Πίνακας  Π2. Αποτελέσµατα έρευνας για εφαρµογή  Β2Β  ηλεκτρονικών  
                      επιχειρησιακών µοντέλων σε αυστραλιανές αγροτικές επιχειρήσεις  
                      βάµβακος και δηµητριακών  [πηγή: τροποποιηµένο από  Εrig  (2005)].
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