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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1.  

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ  

 

1.1. ΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 
Δίλαη γεγνλφο πσο νη ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη δηεμάγνπλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ζπλδηαιιαγέο, νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα, είλαη εμαηξεηηθά 

δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αληίζηνηρεο πνπ επηθξαηνχζαλ παιαηφηεξα. Δίλαη ζθφπηκν εδψ 

λα ηνληζηεί φηη ε αλαθνξά δε γίλεηαη ζε βάζνπο ρξφλνπ δεθαεηηψλ, θάηη ηέηνην ζα 

απαηηνχζε ηεξάζηηα αλάιπζε εμαηηίαο ηεο απφιπηεο αλνκνηνκνξθίαο ησλ ζπλζεθψλ, 

αιιά ζε ζχγθξηζε κε ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ιίγα κφιηο ρξφληα πξηλ. Οη 

επηρεηξήζεηο ζηελ ζεκεξηλή επνρή είλαη θαηαδηθαζκέλεο λα ηδξχνληαη, λα 

ιεηηνπξγνχλ θαη λα αλαπηχζζνληαη κέζα ζε έλα πνιχπινθν θαη πνιπζχλζεην 

πεξηβάιινλ, πνπ θπζηνινγηθά επεξεάδεη απνθαζηζηηθά ηελ θχζε θαη ηε κνξθή ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη γεληθφηεξα θαηεπζχλεη ηε ζπλνιηθή ηνπο δξάζε. Οη 

αηηίεο πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ δηακφξθσζε απηνχ ηνπ θιίκαηνο είλαη πνιιέο θαη 

πεξηιεπηηθά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:  

 

Αξρηθά αλαθέξεηαη ε παγκοζμιοποίηζη πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Οχξιηρ Μπεθ (1999) 

λνείηαη σο: «ε νξαηή ήδε θαηάξγεζε ησλ ζπλφξσλ, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζηηο 

δηάθνξεο πιεπξέο ηεο, δειαδή ζηελ νηθνλνκία ,ηελ πιεξνθφξεζε ,ηελ νηθνινγία, ηελ 

ηερλνινγία, ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη κέζσ 

απηήο ζπκβαίλεη θάηη πνπ είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή νηθείν θαη αζχιιεπην, δχζθνια 

αλαγλσξίζηκν, ην νπνίν φκσο αιιάδεη κε βίαην ηξφπν εθ βάζξσλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

θαη επηβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ εξκελείεο θαη απαληήζεηο». πρλά ηνλίδεηαη κφλν ε 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ φξνπ θαη αγλνείηαη ε πην ζεκαληηθή, ε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή. Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί θαη έλα παξάδνμν: ελψ ε 

παγθνζκηνπνίεζε θαηλνκεληθά νδεγεί ζηελ πιήξε ηζνπέδσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εληείλεη κηα εζληθή-ηνπηθηζηηθή αληίιεςε ζε 

ζρέζε κε ηελ εθάζηνηε θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Δπηπιένλ απνηειεί επθαηξία γηα δηαπιαλεηηθή πιένλ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ εθάζηνηε 

επηρεηξήζεσλ, εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ επθαηξηψλ δίρσο ησλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ηνπηθφηεηαο αιιά θαη ηαπηφρξνλα ελεξγνπνίεζε γηα ηελ απνθπγή φισλ ησλ 

αλεπηζχκεησλ θηλδχλσλ. εκαληηθφηαην ξφιν ζε απηφ ην ζεκείν παίδεη ε εμάπισζε 
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ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο πνπ 

δηαθνξνπνηεί πιένλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ παηρληδηνχ.  

 

Δπηπξνζζέησο νη κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (θνηλσληθνχ θαη 

εξγαζίαο) έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη απαηηνχλ ηελ γφληκε, 

αθξηβή θαη δηαρξνληθή παξαθνινχζεζή ηνπο. Δλδεηθηηθά ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα νη 

ηάζεηο ηνπ Α.Δ.Π., ησλ επηηνθίσλ, ηα πνζνζηά ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηα επίπεδα 

αλεξγίαο πξέπεη λα είλαη φρη κφλν γλσζηά αιιά φζν ην δπλαηφλ πξνβιέςηκα απφ ηελ 

επηρείξεζε. ηνλ ξαγδαία αλαπηπζζφκελν ηερλνινγηθφ ηνκέα, πνπ ζπρλά απνηειεί 

θαη ηζρπξφ κέζν γηα ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, απαηηείηαη 

δηαξθήο παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ, πξνζηαζία ησλ επξεζηηερληψλ, επηθέληξσζε 

ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη επηδίσμε ηερλνινγηθψλ αλαβαζκίζεσλ.  

ηνλ πνιηηηθφ-λνκηθφ ηνκέα παξαηεξνχληαη επίζεο λέεο ηάζεηο, λνκνζεζίεο Antitrust 

(κε πξφζθαην ην παξάδεηγκα ηεο Microsoft), λνκνζεζίεο πεξηβαιινληνινγηθήο 

πξνζηαζίαο, λφκνη γηα πξνζιήςεηο- απνιχζεηο, θνξνινγηθνί λφκνη θαη εηδηθά θίλεηξα 

αλάπηπμεο. Αθφκα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη νη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο αιιαγέο. 

Ο ηξφπνο δσήο έρεη αιιάμεη θαζψο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ πνπ πιένλ 

είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθε, δελ κπνξεί λα θαηεπζπλζεί εχθνια θαη λα πξνβιεθζεί .  

Η δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πειάηε θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ, ε θαηαλφεζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηάο ηνπ θαη ε ζχλαςε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο καδί ηνπ 

απνηεινχλ κνλφδξνκν θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο πειαηψλ (Customer Relationship Management). Οη πιεζπζκηαθέο 

δηαθνξέο, ην θαηλφκελν ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο ζε κεγάιν κέξνο ηνπ ιεγφκελνπ 

δπηηθνχ θφζκνπ, ε δηάξθεηα δσήο, ην πνζνζηφ γελλήζεσλ έρνπλ δηακφξθσζε λέα 

αληηθείκελα πξνβιεκαηηζκνχ θαη έξεπλαο απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο 

ηδηαίηεξνπ ιφγνπ ρξίδεη θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, εηδηθά γηα νξηζκέλνπο 

επηρεηξεζηαθνχο θιάδνπο. Με ηνλ φξν απηφ ελλνείηαη ην έδαθνο, ην ππέδαθνο, νη 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ πιένλ ζήκεξα έρνπλ αιιάμεη κε ξηδνζπαζηηθφ ηξφπν, 

νη ζπγθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο θ.α. Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

πσο φινη απηνί νη παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ θχζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ.  

Μεηαθεξφκελνη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην εξγαζηαθφ (task environment), 

ηνλίδεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο πειάηεο 
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θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθάζηνηε αλαγθψλ ηνπο. Άιισζηε δελ είλαη ηπραίν φηη ζε 

έξεπλα απφ ην 1991 αθφκα ,ζε 1000 executives managers (νπκπεληψηεο -1999) 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζηφρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ , ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαηείρε ηελ πξψηε ζέζε θαη ππήξρε ε αλαγλψξηζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο, λα είλαη φιεο νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο demand- driven. ήκεξα 

απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ. Η απφιπηε ηθαλνπνίεζε 

ησλ επηζπκηψλ ησλ πειαηψλ απνηειεί ζήκεξα πηα κνλφδξνκν γηα ηελ επηηπρία, ζε έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ θπξηαξρεί ε ηερλνινγία , ε ηαρχηαηε ειεθηξνληθή κεηάδνζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ θαη ην δηαδίθηπν σο θαλάιη 

επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ είλαη ινγηθφ θαη αλακελφκελν, ηδηαίηεξε βάζε λα δίλεηαη ζηηο 

δπλάκεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζηελ δηαξθή γφληκε θαη ελεξγεηηθή παξαθνινχζεζήο 

ηνπο. Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ λα ιερηεί είλαη φηη πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα 

ηνπ φξνπ πνπ αθνξά ηνλ ήδε ππάξρνληα αληαγσληζκφ, νη επηρεηξήζεηο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε, ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ, λα εμεηάδνπλ πηζαλέο απεηιέο εηζφδνπ απφ λέεο 

επηρεηξήζεηο θαη λα εξεπλνχλ γηα ηπρφλ θηλδχλνπο απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο. Η εξγαζία ηεο παξαθνινχζεζεο πξέπεη λα επεθηείλεηαη θαη ζηηο εξγαηηθέο 

ελψζεηο θαη ζηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο θαη θηλήζεηο ηνπο. Αλ ζε φια απηά 

πξνζζέζνπκε ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο δηάθνξεο νκάδεο εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ γίλεηαη 

απφιπηα αληηιεπηφ φηη γηα ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο ζην ζχγρξνλν 

επηρεηξεκαηηθφ πεδίν, νη παξαπάλσ ελέξγεηεο είλαη αδηαπξαγκάηεπηεο.  

Κιείλνληαο ηελ εηζαγσγή ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ρξήζηκν γηα 

ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε, λα πεξηγξαθεί πεξηιεπηηθά θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα ηεξαξρηθά επίπεδα έρνπλ ζπξξηθλσζεί, ε πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο επηθνηλσλία κε ηελ βνήζεηα ηεο πιεξνθνξηθήο έρεη εμειηρζεί ζε 

αληαγσληζηηθφ φπιν θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε επηηπρίαο, ε ξνή ηεο εξγαζίαο/ 

παξαγσγήο έρεη δηαθνξνπνηεζεί ηειείσο κε λέεο ηερληθέο ( just in time,total quality 

management, cad/ cam) λα έρνπλ επηθέξεη αμηνζαχκαζηα απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ 

ηδηαίηεξε βάζε δίλεηαη πιένλ ζηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο (corporation culture), 

αθνχ πιένλ ν θφζκνο ελδηαθέξεηαη γηα ηα πηζηεχσ, ηηο πξνζδνθίεο, ηελ θηινζνθία 

θαη ηηο αμίεο ηεο. Αθφκα ηειείσο δηαθνξεηηθφο ρεηξηζκφο επηβάιιεηαη λα 

επηδεηθλχεηαη ζηνπο πφξνπο κηαο επηρείξεζεο. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ 
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αληηκεησπίδεηαη ζαλ εζσηεξηθφο πειάηεο, θηλεηνπνηείηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ζηα 

θέξδε θαη ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηακφξθσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ, κε εκθαλή 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. Σν δηνηθεηηθφ ηαιέλην, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη, νη 

ηερλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ην ζεκαληηθφηαην know how ζπλεξγάδνληαη, 

αιιειεπηδξνχλ, αιιεινδηακνξθψλνληαη θαη ηειηθά αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Σέινο 

είλαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη ε εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ε 

εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ πξνθαιέζεη λέεο επθαηξίεο θαη έρνπλ 

κεηαθέξεη ην εκπφξην ζε έλα λέν ειεθηξνληθφ επίπεδν, ζην νπνίν ππνβφζθνπλ πνιιέο 

λέεο επθαηξίεο αιιά εγθπκνλνχλ θαη ζεκαληηθνί θίλδπλνη. 

 

1. 2 ΣΟ INTERNET 
 

Πξηλ μεθηλήζεη ε αλάιπζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζθφπηκν είλαη λα γίλεη κηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζην δηαδίθηπν (internet), ην νπνίν απνηειεί ηε βάζε ησλ φισλ 

εγρεηξεκάησλ θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Η εμέιημε θαη 

ε αλάπηπμε ηνπ είλαη πξνθαλέο φηη παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν θαη απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηελ απξφζθνπηε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε φιεο ηνπ ηηο κνξθέο. 

Σν Internet γελλήζεθε πξηλ απφ 40 ρξφληα πεξίπνπ (1969-70) ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Ακχλεο ησλ Η.Π.Α λα δηαζπλδέζεη έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ κε ην φλνκα 

ARPAnet κε δηάθνξα άιια δνξπθνξηθά δίθηπα. ηελ πξψηε ηνπ πινπνίεζε ηνπ ην 

δίθηπν ζπλέδεζε 4 παλεπηζηήκηα ησλ Η.Π.Α. Σν 1971 είραλ ζπλδεζεί 23 θφκβνη θαη 

έηζη άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη πξνηνχ πάξεη ηελ ζεκεξηλή κνξθή πνπ γλσξίδνπκε 

φινη. Σν Internet κεγαιψλεη θαη εμαπιψλεηαη κε ξπζκνχο πνπ είλαη ηεξάζηηνη. Σν 

1989 είρε 80000 θφκβνπο ελψ ην 1992 ρξεηάζηεθε λα αλαβαζκηζηεί επεηγφλησο ιφγσ 

θνξεζκνχ. ήκεξα νη ρξήζηεο είλαη πνιιά εθαηνκκχξηα αιιά ν αξηζκφο είλαη αθφκα 

κηθξφο αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ν πιεζπζκφο ηεο γεο είλαη 7 δηζεθαηνκκχξηα θαζψο 

θαη φηη ε ηερλνινγία ζα αλαπηχζζεηαη ζπλερψο θαη ζε ρψξεο πνπ ήηαλ κέρξη πξφηηλνο 

ππνβαζκηζκέλεο.  
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1.3 ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ 

 

E-Business "Η πποζαπμογή ηος παπαδοζιακού επισειπημαηικού μονηέλος ζηην νέα 

"ηλεκηπονική" ππαγμαηικόηηηα ή η ανάπηςξη νέος επισειπημαηικού μονηέλος με 

ανηικείμενο μόνο ηο Internet. Σηα ελληνικά αναθέπεηαι υρ ηλεκηπονικό επισειπείν."  

 

Η πην βαζηθή εξκελεία ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ (e-business) είλαη ε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ γηα ηε ζχλδεζε πειαηψλ, ζπλεξγαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ, αιιά ν φξνο 

ππνλνεί θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα 

θαηαζηνχλ πην απνδνηηθέο. Γηα λα γίλεη εθηθηή ε ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη 

νξγαληζκνί πξέπεη λα «μεθιεηδψζνπλ» δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζηηο βάζεηο ηνπο θαη λα 

γίλεη έλα κνίξαζκα ηεο ζπζζσξεπκέλεο πιεξνθνξίαο θαη κηα δηεθπεξαίσζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο πειάηεο ,ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ γηα κεξηθέο επηρεηξήζεηο απηφ απαηηεί ηελ πηνζέηεζε 

λέσλ νξγαλσηηθψλ κνληέισλ, πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ απεπζείαο πψιεζε ζηνλ πειάηε 

θαη ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο κε ηνπο αληαγσληζηέο. Σέινο ε 

επηβίβαζε ζε κηα ηέηνηα λέα πξαγκαηηθφηεηα απαηηεί πξνζπάζεηεο κεγάιεο ζε ζρέζε 

κε ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη κηα ζπλερή αλαδήηεζε ηεο απνδνηηθφηεξεο 

ηερλνινγίαο.  

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, νη φξνη ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά. Αιιά γηα ηνπο αθξηβνιφγνπο ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην (e-commerce) αλαθέξεηαη κφλν ζε ζπλαιιαγέο ζε απεπζείαο ζχλδεζε ( on 

line transactions). Ο φξνο ηνπ ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ (e –business) θαιχπηεη ηηο 

ζπλαιιαγέο ζε απεπζείαο ζχλδεζε, αιιά αλαθέξεηαη επίζεο ζηηο αληαιιαγέο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε, π.ρ. έλαο θαηαζθεπαζηήο αθήλεη ηα 

πξνγξάκκαηα ειέγρνπ παξαγσγήο αλνηθηά ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ κέζσ ελφο 

extranet (έλαο αζθαιήο ηζηνρψξνο πνπ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κφλν απφ ηα 

εμνπζηνδνηεκέλα ζπκβαιιφκελα κέξε), ή έλαλ ρξεκαηνδνηηθφ νξγαληζκφ πνπ αθήλεη 

ηνπο πειάηεο ηνπ λα αλαζεσξήζνπλ ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο εξγαζίεο θαη ηελ πηζησηηθή 

ηνπο θάξηα, κέζσ κηαο εληαίαο δηεπαθήο. Απφ απηή ηελ άπνςε, ην ειεθηξνληθφ 

επηρεηξείλ (e –business) επηθαιχπηεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κε ηηο αξρέο πνπ 

εζσθιείεη γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ,γηα ηελ ηερλνινγία, γηα ηελ ξνή ησλ 
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πιεξνθνξηψλ θαη γηα ηνπο ρξήζηεο, θαηά ηελ δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο. 

 

Σν ειεθηξνληθό εκπόξην "Μια ζύγσπονη επισειπημαηική μεθοδολογία πος 

απεςθύνεηαι ζηην ανάγκη  οπγανιζμών, εμπόπων και πελαηών να μειώζοςν ηο 

κόζηορ, με παπάλληλη αύξηζη ηηρ ποιόηηηαρ ηων πποϊόνηων και ηων ςπηπεζιών, 

καθώρ και ηηρ ηασύηηηαρ παπάδοζήρ ηοςρ" (Shaw and Strader,1997) επηηξέπεη 

ζηελ επηρείξεζε λα κνηξαζηεί ηηο πιεξνθνξίεο, λα δηαηεξήζεη ηηο επηρεηξεζηαθέο 

ζρέζεηο θαη λα δηεπζχλεη ηηο επηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

δηθηχσλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη θπξίσο ην δηαδίθηπν. Ηιεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ε 

ηθαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληαιιαγή 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ νξγαληζκψλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ειεθηξνληθά εξγαιεία θαη ηερληθέο. Σν ρακειφ θφζηνο, ε εχθνιε πξφζβαζε, ε 

γξήγνξε θαη ζπλερήο ελεκέξσζε, είλαη κεξηθνί κφλν απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Δίλαη έλαο ηξφπνο εκπνξίνπ, ν 

νπνίνο κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο. Γελ 

ππάξρεη πιένλ ην πιενλέθηεκα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο κηθξέο θαη 

ηηο κηθξνκεζαίεο. Σν θφζηνο είλαη ρακειφ, έηζη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φινπο λα 

ην εθκεηαιιεπζνχλ θαη λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο.  

Μέρξη εδψ παξνπζηάζηεθαλ κφλν ζεηηθά ζηνηρεία γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δίρσο 

λ‟ αλαθεξζνχλ ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ πνπ είλαη απηά θαη ηα νπνία θξάδνπλ ηελ 

εμάπισζή ηνπ θαη εκπνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπ. Ο δηζηαγκφο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ θαηαλαισηψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

αλεζπρία γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ αιιά θαη ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζ' απηφ. Σν πην ζεκαληηθφ απφ φια ηα πξνβιήκαηα, θαη ην πην 

θαίξην είλαη ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην εληνχηνηο απαηηεί 

ηελ ξηδηθή αλαδφκεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ 

ζθέςεο γηα ηνπο πειάηεο. To ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη νπνηνδήπνηε είδνο 

επηρεηξεζηαθήο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα ζπκκεηέρνληα κέιε αιιειεπηδξνχλ 

ειεθηξνληθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα θαη φρη άκεζε θπζηθή 

επαθή.  
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Μεξηθά δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ ηελ πξνζνρή ελφο νξγαληζκνχ είλαη: 

Πνηα πνιηηηζηηθά δεηήκαηα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ: Πψο αληηκεησπίδνληαη ηα 

επηζηξεθφκελα εκπνξεχκαηα, εηδηθά απφ ην εμσηεξηθφ; Η αγνξά κεξηθψλ πξντφλησλ 

απφ έλα πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ζε κηα ρψξα κε θηιηθά πξνζθείκελε πξνο ζε απηή πνπ 

εδξεχεη ε επηρείξεζε, ζα δεκηνπξγνχζε παξελέξγεηεο. Μεξηθά κάιινλ ελδηαθέξνληα 

εζηθά δεηήκαηα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θάλνληαο επηρεηξήζεηο εθηφο εζληθψλ νξίσλ.  

 

1.4 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

 

Όπσο θάζε επαλαζηαηηθή ηερλνινγία, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη επηηπρεκέλν 

επεηδή παξέρεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζε εθείλνπο πνπ επηιέγνπλ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Αληίζεηα απφ άιιεο βαζηζκέλεο ζε ππνινγηζηέο ηερλνινγίεο πνπ 

ππφθεηληαη ζηελ έληνλε θξηηηθή ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην πξνζθέξεη κεξηθά πξαγκαηηθά θαη άκεζα νθέιε. 

πλνπηηθά ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ηα παξαθάησ ζεηηθά ζηνηρεία:  

 
1. Γηεπξπμέλε αγνξά δξαζηεξηνπνίεζεο  

Σα φξηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δελ πεξηνξίδνληαη απφ ηα αληίζηνηρα γεσγξαθηθά 

ή εζληθά φξηα, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξηνξίδνπλ ηελ εκβέιεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Έηζη επηηξέπεηαη αθφκα θαη ζηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο λα πεηχρνπλ 

κηα πην δηεπξπκέλε γεσγξαθηθά παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, λα ζπλαγσληζηνχλ 

«επί ίζνηο φξνηο» άιιεο επηρεηξήζεηο άζρεηα κε ην κέγεζφο ηνπο θαη λα εδξαησζνχλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν, απνθηψληαο έλα αγνξαζηηθφ θνηλφ νπνηαζδήπνηε εζληθφηεηαο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ειεθηξνληθή πξνβνιή ησλ θαηαζηεκάησλ απνηειεί ηνλ 

θαιχηεξν ίζσο ηξφπν δηαθήκηζήο ηνπο. Σν αληίζηνηρν φθεινο ηνπ θαηαλαισηή είλαη 

φηη κπνξεί λα επηιέμεη απηφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο, ρσξίο 

λα ηνλ απαζρνιεί ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο 

ηεο πην ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. Λφγσ ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη, θάζε επηρείξεζε, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο, 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο λέεο εμειίμεηο πνπ νξίδνπλ νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, 

πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή.  
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2. Απμεμέλνο αληαγσληζμφο  

Λφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πνιππσιίνπ ν αληαγσληζκφο απμάλεηαη θαη ε θάζε 

επηρείξεζε πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ηνπο πειάηεο, βειηηψλνληαο φρη κφλν ηελ πνηφηεηα 

ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη έλαλ αξηζκφ άιισλ πξαγκάησλ πνπ πξνζειθχνπλ ηνλ 

θαηαλαισηή. Έηζη, δίλεηαη έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ, ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη γη‟ απηά, ζηηο νδεγίεο ρξήζεο, ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε θαη ζηελ θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζή ηνπ. Ο 

πειάηεο θαη νη επηζπκίεο ηνπ έξρνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

κεηαηξέπνληαη ζηνλ θχξην κνριφ ησλ εμειίμεσλ.  

πκπεξαζκαηηθά, αλ κηα εηαηξία επηζπκεί λα δηαηεξήζεη θαη λα απμήζεη ην 

αγνξαζηηθφ ηεο θνηλφ πξέπεη λα πξνζέμεη έηζη ψζηε ε πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηεο λα 

γίλεηαη κέζα απφ έλα εχρξεζην, επράξηζην, έκπηζην θαη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ.  

3. Μείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ – Μείσζε ησλ ηημψλ  

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα νθέιε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ζπλαιιαγήο. Με ηε λέα απηή κνξθή ηνπ εκπνξίνπ, δελ είλαη απαξαίηεηε 

ε χπαξμε θαηαζηεκάησλ θαη νη παξαδνζηαθέο κνξθέο ζπλαιιαγψλ, κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην θφζηνο ζπλαιιαγήο άξα θαη νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ. 

Έηζη ελψ ε ζπλαιιαγή πνπ ζπκπεξηιακβάλεη αλζξψπηλε επαθή κπνξεί λα 

θνζηνινγείηαη ζε επξψ, ε αληίζηνηρε ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή θνζηίδεη κφιηο ιίγα 

ιεπηά 



 

 
12 

4. Μείσζε πξνμεζεπηηθψλ αιπζίδσλ  

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνθαιεί ηε κείσζε έσο θαη ηνλ εθκεδεληζκφ ησλ 

πξνκεζεπηηθψλ αιπζίδσλ κε ηε κνξθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, 

αθνχ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα πξντφληα ζηέιλνληαη θαηεπζείαλ απφ ηνλ παξαγσγφ 

ζηνλ θαηαλαισηή, πξνζπεξλψληαο ηα παξαδνζηαθά «ζηάδηα» απφ ηα νπνία πεξλάεη 

θάπνην πξντφλ κέρξη λα παξαδνζεί ζηνλ παξαιήπηε. Δηδηθά ζηα πξντφληα πνπ 

παξαδίδνληαη ειεθηξνληθά, ε αιπζίδα εθκεδελίδεηαη. Ο πειάηεο επσθειείηαη απφ ην 

φηη βξίζθεη απηφ πνπ ζέιεη, ζε ιίγν ρξφλν, απ‟ επζείαο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη ζηα πξντφληα ησλ ηνπηθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε stock.  

5. Γεμηνπξγία πξνθίι θαηαλαισηψλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνζσπηθήο επηινγήο 

γηα ηνπο θαηαλαισηέο  

Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο είλαη δπλαηφ ηα θαηαζηήκαηα λα 

ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο κεκνλσκέλα 

ηνπ θάζε πειάηε πάλσ ζε νξηζκέλα πξντφληα. Γεκηνπξγνχλ έηζη ην πξνθίι ηνπ θάζε 

θαηαλαισηή ρσξηζηά θαη κπνξνχλ θαη‟ επέθηαζε λα πξνζαξκφδνπλ ηηο ηζηνζειίδεο 

ηνπο αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο «πξνηηκήζεηο» ηνπ πειάηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

θαηαξγείηαη ην «απξφζσπν» ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ε καδηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη δεκηνπξγείηαη γηα ηνλ θαηαλαισηή έλα πεξηβάιινλ νηθείν, 

ζην νπνίν αηζζάλεηαη ηελ άλεζε θαη ηελ αζθάιεηα γηα λα δηεθπεξαηψζεη ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ. Δπηπιένλ, ην θάζε θαηάζηεκα, ζπγθεληξψλνληαο ηηο ηδηαίηεξεο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, ζε 

ζρέζε κε έλα ζχλνιν αλαγθψλ, νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ αγνξά. Απηφ ζα 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε καδηθή παξαγσγή εηδηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη πνπ ζα πξνζθέξνληαη ζε καδηθέο ηηκέο 

αγνξάο, ρσξίο δειαδή θάπνηα επηπιένλ επηβάξπλζε.  

Οη βαζηθέο παξελέξγεηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζα κπνξνχζαλ ζπλνςηζηνχλ 

ζηα παξαθάησ:  

 

1. Έιιεηςε αζθαιείαο ησλ ζπλαιιαγψλ  

Σν δηαδίθηπν είλαη έλα κέζν πνπ δελ παξέρεη ην επηζπκεηφ επίπεδν αζθάιεηαο ζηηο 

ζπλαιιαγέο αθφκα, κε απνηέιεζκα θαη νη ζπλαιιαγέο λα κελ αζθαιείο. Βέβαηα ζε 
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απηφλ ηνλ ηνκέα γίλεηαη εθηεηακέλε έξεπλα έηζη ψζηε νη ζπλαιιαγέο λα γίλνληαη κε 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Βέβαηα ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ 

πνπ εθαξκφδνληαη, έρνπλ ιχζεη θαηά έλα κέξνο ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα 

αζθάιεηαο θαη κπνξεί θαλείο λα πεη φηη είλαη εμίζνπ, αλ φρη πεξηζζφηεξν, αζθαιή θαη 

επέιηθηα απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο πιεξσκψλ ζε θάπνηα ζεκεία.  

 

2. Έιιεηςε επαθήο πσιεηή – πειάηε  

Σν θαηλφκελν απηφ δεκηνπξγεί δπζπηζηία ζηνλ θαηαλαισηή αθνχ δελ βιέπεη ην 

πξντφλ θαη ηνλ πσιεηή. Γελ είλαη ζίγνπξνο αλ απηφ πνπ βιέπεη ζηελ νζφλε είλαη 

φλησο απηφ πνπ ζα παξαιάβεη, ή αλ απηά πνπ ηζρπξίδεηαη ε εηαηξία γηα ην πξντφλ 

είλαη φλησο αιεζηλά.  

 

1.5 ΔΝ ΚΗΝΖΔΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ-MOBILE BUSINESS-(M-B)  

Tε δεθαεηία ηνπ 1990 κε ηελ έθξεμε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ππήξμε έλαο 

θαηαθιπζκφο απφ φξνπο φπσο «ειεθηξνληθφ εκπφξην» (e- commerce) θαη 

«ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ» (e- business), κε ηνπο νπνίνπο πεξηγξάθεθε ε κεηαθνξά 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε έλα θαηλνχξγην «ειεθηξνληθφ» ηφπν, απηφλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ (internet), φπσο αλαιπηηθά πξναλαθέξζεθε. Σα νθέιε (αχμεζε 

παξαγσγηθφηεηαο, λέεο αγνξέο, κείσζε θφζηνπο, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη 

ρξφλνπ) φπσο θαη νη ζπλέπεηεο (ππεξβνιηθέο πξνζδνθίεο, κνλνπσιηαθέο ηάζεηο, 

πξνζβνιή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αλαζθάιεηα) απηψλ ησλ αιιαγψλ έγηλαλ 

πξνθαλείο ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ νηθνλνκία, φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο 

δσή.  

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο λέαο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ζπληειείηαη κηα πεξαηηέξσ εμέιημε ζε 

απηφ πνπ απνθαιείηαη «ελ θηλήζεη επηρεηξείλ» ή «θηλεηφ ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ» (m- 

business), δειαδή ηε κεηαθνξά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε έλαλ λέν «ειεθηξνληθφ» 

ηφπν, απηφλ ηνπ αζχξκαηνπ δηαδηθηχνπ. Σα θαηλνχξγην ζηνηρεία είλαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε απηφ ηνλ ηφπν νπνηεδήπνηε (anytime) θαη απφ νπνπδήπνηε 

(anywhere), κε ηε ρξήζε αζχξκαησλ ζπζθεπψλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ησλ λέσλ 

δηθηχσλ κεηαγσγήο παθέησλ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο.  
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Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη πξνθιήζεηο είλαη κεγάιεο, φπσο λέεο επηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεο γηα ππεξεζίεο θαη πξντφληα, πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο, αχμεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο, εμειηγκέλεο ηερληθέο εμαηνκίθεπζεο. Οκνίσο θαη νη θίλδπλνη πνπ 

ειινρεχνπλ είλαη αξθεηνί, φπσο αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ ιφγσ 

ππεξβνιηθψλ επελδχζεσλ, αχμεζε ησλ κνλνπσιηαθψλ ηάζεσλ ιφγνπ ζπξξίθλσζεο 

ηεο αιπζίδαο αμίαο, κείσζε ηεο αζθάιεηαο ιφγσ ηνπ αζχξκαηνπ κέζνπ δηάδνζεο.  

 

Έρνληαο φκσο ην πξνεγνχκελν ηνπ «ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ» θαη ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

παξαδεηγκαηηζηνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ έλα ζρέδην ζηξαηεγηθήο γηα ηελ είζνδν ηνπο 

ζην λέν ρψξν ηνπ «θηλεηνχ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ» πνπ λα αθνινπζεί πνιχ 

πξνζεθηηθά βήκαηα.  

 

To m-b πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο εθαξκνγέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, πνπ βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγήζνπλ απνδνηηθφηεξα, λα 

εμππεξεηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ επηπξφζζεην θέξδνο. Όιεο 

απηέο νη εθαξκνγέο βαζίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζην δηαδίθηπν σο ηειεπηθνηλσληαθνχ θνξέα. Έηζη, ζπλδπάδνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ κε ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα επηπξφζζεην θαλάιη ζην πεδίν ηνπ «ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ» (e-commerce). Δληνχηνηο, ην m-b πξνζθέξεη κηα πιεηάδα λέσλ ππεξεζηψλ 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα αξηζκφ κνλαδηθψλ θαη μερσξηζηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Σα πην ζεκαληηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ . Η ρξεζηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα 

(convenience, usability) είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζθεπψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνζεθεχνπλ δεδνκέλα, θέξνληαη πάληα απφ ην ζπλδξνκεηή 

επάλσ ηνπ θαη γίλνληαη ζπλερψο πην εχρξεζηα. Η επθνιία ηεο ρξήζεο είλαη έλα 

θξίζηκν ζέκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηνπο. Οη ρξήζηεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κπνξεί λα είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηα θηλεηά ηειέθσλα, αιιά νη πεξηζζφηεξνη ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ 

κέρξη ηψξα γηα ππεξεζίεο θσλήο (voice) θαη φρη γηα ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ (data). 

Αλακέλνπλ ινηπφλ απφ ηηο εηαηξίεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ ηερλνινγία λα ζρεδηάζνπλ 

λέεο, δεκηνπξγηθέο ιχζεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνλ απιφ ρξήζηε λα έρεη πξφζβαζε 

ζηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία άκεζα θαη γξήγνξα. Η δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ 

ζπζθεπψλ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ, πέξα ησλ 
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ζπλεζηζκέλσλ πνπ ήδε έρνπλ αλαπηπρζεί βαζηδφκελεο ζηνπο πξνζσπηθνχο-

επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο θαη ζην δηαδίθηπν σο θνξέα ησλ ππεξεζηψλ. Η 

ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ ρξεζηψλ απνηειεί ην ζηφρν νπνηαζδήπνηε εθαξκνγήο ζην m-

b.  

Οη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε 

ην πφηε απηνί ρξεζηκνπνηνχλ κηα ππεξεζία (time sensitivity). H νπνηαδήπνηε 

επηθνηλσλία, είηε θσλεηηθή είηε κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ζπκβαίλεη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ή ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζηηγκηαία ζηνπο ππαιιήινπο κηαο επηρείξεζεο πνπ απνπζηάδνπλ 

απφ ηα γξαθεία θαηά ηε δηελέξγεηα κηαο ζχζθεςεο, θαη νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ζπγθξίζεηο ηηκψλ πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηελ νπνηαδήπνηε αγνξά.  

 

Η ρξήζε «έμππλεο» θάξηαο εληφο ηεο ζπζθεπήο θηλεηήο ηειεθσλίαο, δειαδή ηεο 

θάξηαο αλαγλψξηζεο ζπλδξνκεηή ή αιιηψο SIM (Subscriber Identification Module), 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ θαηφρνπ θαη πξνζθέξεη αζθάιεηα 

πςειήο ζηάζκεο, αληίζηνηρεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ελζχξκαηνπ 

δηαδηθηχνπ. Σν ηειεπηαίν θαηξφ αλαπηχζζνληαη επίζεο ελδεδεηγκέλεο ιχζεηο γηα 

αζθάιεηα (security) απφ άθξε ζε άθξε γηα κηα εθαξκνγή πνπ ηξέρεη ζε δίθηπα 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. Δληνχηνηο, εγείξνληαη δεηήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ιφγσ ηεο 

θαηαηκεκέλεο θχζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο.  

 

Η αδηάιεηπηε παξνπζία (ubiquity) είλαη ην πην θαλεξφ πιενλέθηεκα ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ. Δίλαη νη ζπζθεπέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο θαηφρνπο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο θαη ηεο μεθνχξαζεο. Έηζη, ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε θάζε 

είδνπο πιεξνθνξία νπνπδήπνηε (anywhere) θαη νπνηεδήπνηε (anytime). Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκνο (reach ability) ζηνλ ππφινηπν θφζκν νπνπδήπνηε θαη 

νπνηεδήπνηε. Δπίζεο έρεη ηελ επηινγή λα ειέγρεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξνο 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Η κεγαιχηεξε ψζεζε 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο ε δπλαηφηεηα λα εμαηνκηθεχνπλ 

(personalization) ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθαξκνγψλ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηζπκίεο 

θαη γνχζηα. Οη ρξήζηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαίλεηαη φηη θάλνπλ ρξήζε απηψλ σο 

εξγαιείσλ αλαδήηεζεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο, παξά σο εξγαιείσλ αλψθειεο 

πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν. Άξα ε αμία ηεο πιεξνθνξίαο απμάλεη εθζεηηθά θαζψο 
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απμάλεηαη ε εμαηνκίθεπζε. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ 

ππάξρεη ζην δηαδηθηχνπ εδψ θαη θαηξφ, αιιά εθεί πνπ ζα απαηηεζεί επηηαθηηθά είλαη 

θαηά ηελ αζχξκαηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ ησλ θηλεηψλ. Η ζπζθεπή θηλεηήο 

ηειεθσλίαο απνηειεί γηα ην ρξήζηε ηε ζηαζεξή πξνζσπηθή ηνπ «ζπληξνθηά» θαη ζα 

ξπζκίζεη ηε ζπζθεπή απηή ψζηε λα αληαλαθιά ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ. Έηζη ν 

θαηαλαισηήο ζα ζηξαθεί πξνο εθείλεο ηηο εηαηξίεο πνπ ηνλ αληηκεησπίδνπλ σο 

αλεμάξηεηε νληφηεηα, ελψ αληηζέησο ζα απνθχγεη εθείλεο πνπ ζα ηνλ αληηκεησπίζνπλ 

σο κέινο κηαο «αγέιεο». Οη ρξήζηεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πξνζθέξνπλ ζηηο 

εηαηξίεο έλα άκεζν θαλάιη επηθνηλσλίαο πξνο απηνχο θαη γη‟απηφ απαηηνχλ 

εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο. 

 

Η εμαηνκίθεπζε βαζίδεηαη ζηε κνληέιν ζρέζεο έλαο -πξνο- έλαλ θαη άξα είλαη ην 

θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ κάξθεηηλγθ. Δπθπή ζπζηήκαηα 

εμαηνκίθεπζεο επηηξέπνπλ ηηο εθαξκνγέο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ λα πξνβιέπνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, βαζηδφκελα ζηηο ζπλήζεηεο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά απηψλ. To m-

b ζα ρξεζηκνπνηήζεη δεδνκέλα γηα ην κάξθεηηλγθ ησλ πξντφλησλ /ππεξεζηψλ απφ ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (CRM, Customer Relationship 

Management) γηα λα πξνβιέςεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα πξνζθέξεη ηηο 

θαηάιιειεο ιχζεηο. Η πιεξνθνξία ζέζεο (location sensitivity) απνηειεί έλαλ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην m-b, πξνζζέηνληαο ζεκαληηθή αμία ζηηο ελ ιφγσ 

εθαξκνγέο. Οη ρξήζηεο έρνπλ πάληα πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ην ηνπηθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ θαη απηέο νη αλάγθεο είλαη αθφκα πην απμεκέλεο ζε έλα εληειψο 

θαηλνχξγην πεξηβάιινλ, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηά ηε δηάξθεηα ηαμηδηψλ.  

 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ην m-b φζνλ αθνξά ηηο ζπζθεπέο ηεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. Η εμέιημε ζηηο ηερλνινγίεο θαη ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια 

αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη νηθνλνκηθφηεξεο ιχζεηο. Γηα παξάδεηγκα ε εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κπνξεί λα γίλεη νηθνλνκηθφηεξε πξνζθέξνληαο 

απηφκαηε βνήζεηα απ' επζείαο απφ ηελ ίδηα ηε ζπζθεπή.  

 

Παξαθάησ εμεηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

ππνζηήξημε κάξθεηηλγθ πνπ απηά απαηηνχλ ψζηε λα έρνπκε επθνιφηεξε πηνζέηεζε 

ησλ εθαξκνγψλ ηνπ m-b. Παξαηίζεηαη έλα δηάγξακκα βαζηζκέλν ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο δηαζηάζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ. Καηά ηελ νξηδφληηα δηάζηαζε, φπνπ νξίδεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ m-b ζε ζρέζε κε ην «ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ», 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ m-b ιακβάλνληαο ππφ' φςηλ ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ θαηαλαισηή. Δδψ δηαθξίλνληαη ηα κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνίεζεο ηνπ m-b, πνπ ην σζνχλ πέξαλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπ «ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ». Καηά ηελ θάζεηε δηάζηαζε, νξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα 

γηα ηελ ππνζηήξημε κάξθεηηλγθ πξνο ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά /εθαξκνγέο ψζηε λα 

δηεηζδχζνπλ ζηελ αγνξά. Οη πάξνρνη ιχζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ m-b ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηερλνινγίεο πξηλ πάξνπλ νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ θαηαιιήισλ ηχπσλ εθαξκνγψλ ζηελ αγνξά.  

 

Η ρξεζηηθφηεηα-απνηειεζκαηηθφηεηα, ην θφζηνο, ε ρξνληθή επαηζζεζία θαη ε 

αζθάιεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ζήκεξα ην m-b απφ ην 

«ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ», ρσξίο λα απαηηνχλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε απφ πιεπξάο 

κάξθεηηλγθ. Απφ ηελ άιιε, ε δηαζεζηκφηεηα, ε εμαηνκίθεπζε, ε επαηζζεζία ζέζεο 

θαη ε αδηάιεηπηε παξνπζία είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχλ ηζρπξφηεξε 

ππνζηήξημε κάξθεηηλγθ, έηζη ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο σο 

κνλαδηθά θαη πξσηνπνξηαθά ζηνηρεία ηνπ m-b . 
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Γηαθνξνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθώλ  
(«θηλεηφ ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ» ζε ζρέζε  

κε ην «ειεθηξνληθφ εκπφξην»)  

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ m-b ζε ζρέζε κε ηε κνλαδηθφηεηα ηνπο θαη ηελ απαηηνχκελε 
ππνζηήξημε κάξθεηηλγθ  

 

 

1.6  ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ (Μ-Β) 

 

Σo m-b απνηειείηαη απφ έλα πνιχ κεγάιν θάζκα εθαξκνγψλ, απφ εθαξκνγέο 

επηθνηλσλίαο, εμαηνκίθεπζεο θαη ςπραγσγίαο έσο εθαξκνγέο ζπλαιιαγψλ θαη 

επηρεηξεζηαθέο ππεξεζίεο. Απηέο νη ππεξεζίεο δε ζα πεξηνξηζηνχλ κφλν ζε έλα είδνο 

ζρέζεο, φπσο απηήο κεηαμχ εηαηξίαο θαη πειάηε (B2C, Business-to-Customer). 

Αληηζέησο ζα πεξηιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε, φπσο κεηαμχ εηαηξίαο θαη 

εηαηξίαο 2Β, Business-to-Business), εηαηξίαο θαη ππαιιήινπ, πειάηε θαη πειάηε, έσο 

θαη ζρέζε κεηαμχ ζπζθεπήο θαη ζπζθεπήο. Γηα απηφλ ην ιφγν, κεξηθνί έρνπλ 

νλνκάζεη ην m-b σο ην επηρεηξείλ νπνπδήπνηε, νπνηεδήπνηε θαη κε νπνηαδήπνηε 

ζπζθεπή» (anywhere, anytime, any device). Δλψ ην m-b έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζθέξεη επηπιένλ ηθαλνπνίεζε ζηνπο θαηαλαισηέο, ε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ηνπ 



 

 
19 

ζα είλαη θπξίσο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν. To m-b είλαη δηαθνξεηηθφ γηαηί αιιάδεη 

ηε ρσξηθή δηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη επηπιένλ ζπκπηέδεη ην ρξφλν.  

 

 

Οη θαηεγνξίεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ m-business 

(ΠΗΓΗ: Consulting Group) 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

Οη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο παξνπζηάδνπλ εκπνξηθφ θίλεηξν γηα ην m-b ζηελ Δπξψπε 

θαη γεληθφηεξα. Ο ρψξνο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

κεηνρψλ γλσξίδεη ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη ε δηάζηαζε ρξήζεο ζπζηεκάησλ 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, δίλεη έκθαζε ζε απηή ηελ αιιαγή. Η κεηαθνξά ηεο δηάζηαζεο 

ζην ρψξν ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ αλνίγεη έλα λέν θαλάιη παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 

ε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Nokia κε ζθνπφ λα αλαδεηήζεη πνηεο 

εθαξκνγέο ζα απαηηνχζαλ δηάθνξνη παξάγνληεο ηεο αγνξάο, νη ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο απφ θηλεηφ αλεδείρζεζαλ σο ε θνξπθαία εθαξκνγή κε δήηεζε πάλσ απφ 
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85%. Σε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ Ericsson λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο γηα 

ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ θαη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ κέζσ θνξεηψλ θαη 

αζχξκαησλ ζπζθεπψλ (mobile Internet),έρεη αλαθνηλψζεη ε ειιεληθή εηαηξία Velti, ε 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε, ζηελ νινθιήξσζε θαη ζηελ παξνρή ιχζεσλ 

«ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ». Η ελ ιφγσ ζπλεξγαζία αθνξά ηνλ απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ εζηηάδνληαη ηεο αγνξέο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e- 

government) ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οη δχν εηαηξίεο  

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ιχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ηεο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο ηνπ θάζε πειάηε, αμηνπνηψληαο ηελ άξηζηε πιεξνθνξηθή θαη 

ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή ηεο Ericsson ζε ζπλδπαζκφ κε ηεο εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο 

εθαξκνγψλ «ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ» ζε πιαηθφξκεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο Velti. 

 

TΡΑΠΔΕΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 

 

Οη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κε θηλεηφ είλαη έλα ππνζχλνιν ησλ ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (online) θαη είλαη κηα 

ππεξεζία πνπ πξνζθεξφηαλ απφ ην 94 % ησλ ηξαπεδψλ παλεπξσπατθά απφ ην 1999 

αθφκα. Σν θίλεηξν απφ πιεπξάο ησλ ηξαπεδψλ είλαη λα ππάξρεη ζηε δηάζεζε ησλ 

πειαηψλ ηνπο έλα επηπιένλ θαλάιη δηαλνκήο ηνπ πξντφληνο ηνπο θαη λα κεηψζνπλ 

πεξαηηέξσ ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο, θαζψο θάζε ζπλαιιαγή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ζηαζεξνχ ή αζχξκαηνπ, εμνηθνλνκεί αξθεηά ρξήκαηα γηα ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα. Με 

βάζε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ε νινθιήξσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ θηλεηνχ (mobile banking) γίλεηαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα. Απαηηνχληαη κηα ππεξεζία δηαζθάιηζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

ηερλνινγία SIM Toolkit ή WAP θαη αζθάιεηα. Οη ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

θάησ απφ ηνλ φξν «ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο» είλαη νη αθφινπζεο: 

 

Σππηθήο πιεξνθφξεζεο  

•Έιεγρνο  επηηνθίσλ 

• έιεγρνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ 

 

Πξνζσπηθήο πιεξνθφξεζεο  

 • έιεγρνο ινγαξηαζκνχ αη πηζησηηθήο θάξηαο 
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 • δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ ελεξγεηψλ 

 • έιεγρνο ηφθνπ επί ησλ θαηαζέζεσλ 

 • έιεγρνο ηειεπηαίσλ θηλήζεσλ.  

 

Γηεθπεξαίσζεο πλαιιαγψλ 

• Μεηαθνξά ρξεκάησλ 

• πιεξσκή ινγαξηαζκψλ  

• αίηεζε πίζησζεο 

 

Η απινχζηεξε ιχζε γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κε θηλεηφ είλαη κε θσλεηηθή θιήζε 

ζε έλα ζχζηεκα IVR (Interactive Voice Response) ή κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο SMS. 

Δλαιιαθηηθά, ε ππεξεζία ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί κε ηελ πξνψζεζε πιεξνθνξίαο 

ζην ρξήζηε βάζεη γεγνλφησλ πνπ εμαξηψληαη απφ ην ρξφλν ή απφ θάπνηα αμία. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κελχκαηα SMS, ε ππεξεζία ζα κπνξνχζε λα 

αληιήζεη επηπιένλ θέξδε φηαλ ε ηξάπεδα κνηξάδεηαη κε ηελ εηαηξία θηλεηήο 

ηειεθσλίαο κέξνο ησλ θεξδψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θίλεζε ησλ κελπκάησλ.  

Τπάξρνπλ πάξα πνιιά παξαδείγκαηα επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ησλ ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε θηλεηφ, θαη αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηελ ππεξεζία Expandia Bank απφ 

ηελ Οπγγξηθή εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο Paegas θαη ηελ αληίζηνηρε ηεο Merita-

Nordbanken ζηελ Φηλιαλδία.  

Η πξψηε ππεξεζία μεθίλεζε απφ ηελ Merita, κηα πξσηνπφξν εηαηξία ζην ρψξν ησλ 

ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ κε θηλεηφ, θαη ε νπνία επέηξεςε ζηνπο πειάηεο ηεο λα 

θάλνπλ πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ κέζσ θηλεηνχ GSM απφ ην 1992 αθφκα, θαη έιεγρν 

ινγαξηαζκνχ θαη θηλήζεσλ κε ηερλνινγία SMS απφ ην 1997.  

Η Οπγγξηθή εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο Paegas αλέπηπμε κηα εθαξκνγή πνπ κπνξεί 

λα ππνζηεξίμεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηξάπεδεο, αιιά ν θάζε ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί, αλά πάζα ζηηγκή, κφλν κία. Η ιχζε ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία SIM 

Toolkit απφ ηελ εηαηξία Giesecke & Devrient, πνπ βαζίδεηαη ζε αληαιιαγή 

κελπκάησλ SMS (point to point) θαη ρξήζε ζπκκεηξηθήο θξππηνγξάθεζεο (triple 

DES). Ο θαηαλαισηήο κπνξεί λα θαηεβάζεη ην κελνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδαο 

ζηελ θάξηα SIM ηνπ θηλεηνχ ηνπ. Η ππεξεζία ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ κε 
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θηλεηφ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο νπ νδεγνχλ ζηε δηείζδπζε ηνπ m-b 

ζηελ αγνξά.  

 

Η Deutsche Bank ν κεγαιχηεξνο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο ζηνλ θφζκν, απνθάζηζε λα 

xρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία WAP κε ηε βνήζεηα ηεο Nokia γηα ηελ πξνκήζεηα 

ηεο ειεθηξνληθήο ιχζεο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ε ηξάπεδα 

Svenska Handelsbanken ζε ζπλεξγαζία κε ηελ IBM εγθαηέζηεζαλ κηα αληίζηνηρε 

εθαξκνγή βαζηζκέλε ζηελ ηερλνινγία WAP ζηηο αξρέο ηνπ 2000. 

 

ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ 

Η δηαπξαγκάηεπζε κεηνρψλ κε θηλεηφ (mobile broking) είλαη επίζεο κηα πνιχ 

ζεκαληηθή εθαξκνγή γηα ην  m-b. Η πιεξνθνξία, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαη 

αλεμάξηεηα ηεο ζέζεο, φηη ε ηηκή κηαο κεηνρήο θηάλεη ζε θάπνην φξην θαη ε 

δπλαηφηεηα λα ελεξγήζεη θάπνηνο βάζεη απηήο ηεο πιεξνθνξίαο, δίλεη κεγάιε αμία ζε 

πνιινχο επελδπηέο ηδηψηεο θαη επαγγεικαηίεο. Μεηνρέο πνπ μεπεξλνχλ θάπνηεο 

νξηαθέο ηηκέο δίλνπλ έλαπζκα ζηελ απνζηνιή κελπκάησλ πνπ ξσηνχλ ηνπο επελδπηέο 

εάλ επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ ή λα πνπιήζνπλ. ηηο ΗΠΑ πνιιέο απφ ηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ δηαδηθηπαθά πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηελ 

ππεξεζία δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρψλ κέζσ θηλεηνχ ή PDA.  

  

Οη παιαηφηεξεο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο κεηαθηλνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

πξνο ηε θαηεχζπλζε παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηπαθά. Οη δε λέεο πνπ εκθαλίδνληαη, 

απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνζθέξνπλ ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο, φπσο ε 

First e-Bank ε νπνία είλαη ζπγαηξηθή ηεο Wit Capital ζε κηα πξνζπάζεηα παξνρήο 

ζπλδπαζκνχ ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξψπε. 

 

ρεηηθά κε ηηο εληνιέο πνπ εηζάγνληαη θαη ηηο ζπλαιιαγέο, νη πεξηζζφηεξεο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο πνπ πξνζθέξνπλ ηελ ππεξεζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρψλ 

κέζσ θηλεηνχ, βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ θξππηνγξάθεζε SSL, ρσξίο επηπιένλ 

κεραληζκνχο αζθάιεηαο. Η ηερλνινγία ΡΚΙ ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί γηα λα έρνπκε 

κηα αζθαιέζηεξε δηαπξαγκάηεπζε. Δλησκεηαμχ κηα κέζε δηαπξαγκάηεπζε κε 

πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ζην δηαδίθηπν δηαξθεί πεξίπνπ 5 ιεπηά, ε ρξεκαηηζηεξηαθή 

Fraser Securities ζηε ηγθαπνχξε πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία γηα θηλεηά κε κέζν ρξφλν 
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δηαπξαγκάηεπζεο ηα 2 ιεπηά. Οη πξνζδνθίεο γηα ηελ ππεξεζία δηαπξαγκάηεπζεο 

κεηνρψλ κε θηλεηφ είλαη κεγάιεο, θαη αλακέλεηαη φηη ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο (κε 

φξνπο ROI) γηα κηα επέλδπζε χςνπο $ 500.000 είλαη κφλν κεξηθνί κήλεο. Η 

πηνζέηεζε ηεο ππεξεζίαο απφ ηνπο επελδπηέο ηνπο 4 πξψηνπο κήλεο ήηαλ ηφζν 

εθξεθηηθή, πνπ ζρεδφλ ην 20% ησλ ζπλνιηθψλ δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ γηλφηαλ κε 

θηλεηφ, αλ θαη κφλν κηα ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή κε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κηθξφ-

πεξηήγεζεο κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΟΡΣΟΦΟΛΗ 

Με ηνλ φξν «ειεθηξνληθφ πνξηνθφιη» κέζσ θηλεηνχ (mobile cash) ελλννχκε ηελ 

απνζήθεπζε αμίαο ζε κηα θάξηα κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. ε 

πνιιέο εθαξκνγέο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην θηλεηφ StarTac-D ηεο Motorola γηα 

πηζηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Απηφ δηαζέηεη δηπιή είζνδν γηα «έμππλε» θάξηα θαη 

είλαη παρχηεξν απφ ηα ζπλεζηζκέλα κνληέια, γηαηί έρεη ρψξν ζην πίζσ ηνπ κέξνο γηα 

αλαγλψζηε θαξηψλ. 

ε θάπνηεο δνθηκέο ζηε Βξεηαλία, ε Visa ρξεζηκνπνίεζε ηελ ρξεσζηηθή θάξηα Visa 

Cash, ζηελ νπνία απνζεθεχεηαη ε αμία θάπνησλ κεηξεηψλ, θαη ε ηξάπεδα Barclay's 

πξνζέθεξε ηελ ππνδνκή. Κάπνηνη άιινη θαηαζθεπαζηέο «έμππλσλ» θαξηψλ, φπσο ε 

Gemplus θαη ε De La Rue, ζπκκεηείραλ ζηελ πξνζπάζεηα πξνζθέξνληαο ηελ 

ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο SIM Toolkit, ηελ απζεληηθφηεηα θαη ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Απηέο νη δνθηκέο κε δηάθνξεο ηερλνινγίεο λα 

ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο, αιιά ε ρξήζε ζπζθεπψλ κε δηπιή 

είζνδν «έμππλεο» θάξηαο ήηαλ πξνβιεκαηηθή γηα δηάθνξνπο φπσο, γηα παξάδεηγκα 

φηη ε ζπζθεπή ήηαλ παρχηεξε θαη βαξχηεξε απφ ηα ζπλεζηζκέλα θηλεηά θαη φηη φηη ε 

ρξήζε «έμππλσλ» θαξηψλ γηα κηθξφ-πιεξσκέο δελ είλαη γεληθψο δειεαζηηθή γηα ην 

επξχ θνηλφ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε αλαγλψζηε «έμππλεο» θάξηαο πάλσ ζην θηλεηφ 

κπνξεί λα κελ είλαη αξθεηά αζθαιήο απφ εμσηεξηθή επέκβαζε . 
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 

ηελ Φηλιαλδία νη ζπλδξνκεηέο κπνξνχλ θαη ιακβάλνπλ ειεθηξνληθά ην 

ινγαξηαζκφ, π.ρ. ηνπ ηειεθψλνπ ηνπο, ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε ή ζην 

θηλεηφ ηνπο θαη ηνλ νπνίν δχλαληαη λα εμνθιήζνπλ κε ρξεσζηηθή θάξηα κέζσ ηνπ 

θηλεηνχ. Έηζη δελ απνζηέιινληαη πιένλ έληππνη ινγαξηαζκνί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

έρνπκε κείσζε θφζηνπο γηα απηφλ πνπ εθδίδεη ην ινγαξηαζκφ, ηφζν ζε θφζηνο 

παξαγσγήο, φζν θαη ζε ηαρπδξνκηθά ηέιε. Γηα ηνλ ρξήζηε νη ειεθηξνληθνί 

ινγαξηαζκνί κε θηλεηφ (mobile e-bill) ζα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν θαη θφπν απφ ηελ 

απνπιεξσκή κε ην θιαζηθφ ηξφπν. Σν ζέκα αζθαιείαο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη 

απηφ ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο πνπ ζα πξέπεη λα επηιπζεί γηα λα πξνρσξήζεη ε 

πηνζέηεζε ηεο ππεξεζίαο απφ ην επξχ θνηλφ . 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ 

Οη ππάιιεινη ηεο Φηλιαλδηθήο εηαηξίαο Sonera έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ αλ 

επηζπκνχλ λα ιακβάλνπλ ην απφθνκκα ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ κελχκαηνο SMS ζην θηλεηφ ηνπο. Η κείσζε θφζηνπο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή γηαηί ε δηνηθεηηθή εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαλνκή 9.000 

απνθνκκάησλ κηζζνδνζίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θάζε κήλα θαη ε εθηχπσζε απηψλ ζε 

ραξηί δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.  

ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ ΚΑΗ Ζ 

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ 

 

2.1 ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

 

πλνιηθά ππάξρνπλ έμη πξφηππα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (2004-Prentice-Hall, Inc. ) 

θαη είλαη:  

 

� ην B2B (επηρείξεζε ζηελ επηρείξεζε-Business to Business),  

 

� ην B2C (επηρείξεζε ζηνλ θαηαλαισηή- Business to Consumer),  

 

� ην C2C (θαηαλαισηήο ζηνλ θαηαλαισηή- Consumer to Consumer), 

  

� ην Β2Δ (επηρείξεζε ζηνλ ππάιιειν- Business to Employee),  

 

� ην B2G ( επηρείξεζε ζηελ θπβέξλεζε-Business to Government) θαη  

 

� ην G2C (θπβέξλεζε ζηνλ θαηαλαισηή-Government to Citizen)  
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ην B2B πξφηππν κηα επηρείξεζε δηελεξγεί ζπλαιιαγέο κε κηα άιιε επηρείξεζε 

(φπσο νη πξνκεζεπηέο, νη δηαλνκείο, νη ηξάπεδεο). Οη ζπλαιιαγέο ιηαλεκπνξίνπ, 

αληηπξνζσπεχνπλ ην B2C, φπνπ νη ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ηεο 

επηρείξεζεο (dot com's ή παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν 

γηα λα πσιήζνπλ) θαη ηνπ θαηαλαισηή. Σν C2C είλαη φπνπ νη θαηαλαισηέο πσινχλ ν 

έλαο ζηνλ άιιν κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζπλήζσο κέζσ ηεο ρξήζεο, ησλ ζε απεπζείαο 

ζχλδεζε δεκνπξαζηψλ (φπσο eBay). Σν πξφηππν B2E εζηηάδεηαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 

ππαιιήισλ θαη ζηεγάδεηαη ζε έλα intranet. Έλα intranet ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία 

δηαδηθηχνπ αιιά είλαη απνιχησο εζσηεξηθφ. Έρεη ζπλήζσο κηα αληηππξηθή δψλε 

(firewall) γηα λα απνηξέςεη ηελ αλαξκφδηα πξφζβαζε απφ θάπνηνλ έμσ απφ ηελ 

νξγάλσζε. Ο ζηφρνο ελφο intranet είλαη λα παξαζρεζεί ζηνπο ππάιιεινπο εχθνιε 

πξφζβαζε ζηηο νξγαλσηηθέο πιεξνθνξίεο. Σν extranet (extended intranet) ζπλδέεη 

δχν ή πεξηζζφηεξα επηρεηξεζηαθά intranets κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο εξγαζηαθήο 

ζρέζεο ηνπο. Απηέο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο ε 

κηα ζηελ άιιε, λα ειέγμνπλ ν έλαο ηνλ θαηάινγν ηνπ άιινπ, λα επηβεβαηψζνπλ ην 

λνκηθφ θαζεζηψο ελφο ηηκνινγίνπ θαη λα αληαιιάμνπλ πνιινχο άιινπο ηχπνπο 

επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ. Σν B2B extranet κπνξεί λα νξγαλσζεί κε ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο: ζε έλα αζθαιέο ηδησηηθφ δίθηπν, έλα δεκφζην δίθηπν, ή έλα 

ηδεαηφ δεκφζην δίθηπν (VPN). Σν πξφηππν Β2G αλαθέξεηαη ζε θάζε είδνπο 

ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη επηρεηξήζεσλ, φπσο π.ρ. 

ειεθηξνληθή αλαθνίλσζε πξνθεξχμεσλ. Απηή ε θαηεγνξία αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά 

θαη ζην κέιινλ πξνβιέπεηαη λα δνζεί κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο ησλ θπβεξλήζεσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο. Απηφο ν ηξφπνο εκπνξίνπ ζπρλά 

πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θπβεξλήζεηο αγνξάδνπλ πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σέινο ην πξφηππν G2C ζρεηίδεηαη κε θάζε είδνπο 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ελφο πνιίηε θαη ηεο θπβέξλεζεο, φπσο θφξνη θ.α. Αλάκεζα 

ζηηο πνιιέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο, πνιιέο απφ απηέο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Σν λα παξέρεηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθά, φρη κφλν γιηηψλεη ηνπο πνιίηεο απφ ην ράζηκν ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηνπο παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο, αιιά είλαη θαη πην απνδνηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ φζνλ αθνξά ην θφζηνο. Απηέο νη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πιεξσκή ησλ θπβεξλεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, ηελ απφδνζε ηεο επηζηξνθήο θφξνπ, 
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θαηαγξαθή ςήθσλ, αλαλέσζε ησλ δηπισκάησλ νδήγεζεο, αιιαγή ηεο πξνζσπηθήο 

δηεχζπλζεο θ.η.ι.  

 

ην B2C πξφηππν, κηα επηρείξεζε παξέρεη ζηνπο πειάηεο έλαλ δεκφζην ηζηνρψξν 

φπνπ κπνξνχλ λα ςάμνπλ ηνπο θαηαιφγνπο πξντφλησλ, λα αλαθηήζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ησλ πξντφλησλ, λα παξαγγείινπλ θαη λα πιεξψζνπλ γηα έλα πξντφλ. 

Απηνί νη ηζηνρψξνη πξέπεη λα έρνπλ έλα θαιφ ζρέδην γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο 

πειάηεο θαη αιιά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαρχηεηα ηεο 

ππεξεζίαο, κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, επθνιία ρξήζεο, αζθαιείο ζπλαιιαγέο θαη 

ρξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κεηαπψιεζεο (φπσο ε επηβεβαίσζε 

παξαγγειίαο). H θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη θάζε είδνο ειεθηξνληθήο αγνξάο ζηελ 

νπνία αιιειεπηδξά έλαο νπνηνζδήπνηε θαηαλαισηήο κε κηα εηαηξία. Οη επηρεηξήζεηο 

παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο online αγνξέο κέζα απφ ην Internet, επηηξέπνληαο ηνπο 

λα αγνξάδνπλ θαη λα πιεξψλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο online. Έηζη ν θάζε 

θαηαλαισηήο κπνξεί λα παξαγγέιλεη πξάγκαηα θαη λα ηα παξαιακβάλεη ζην ζπίηη 

ηνπ, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα πάεη θάπνπ γηα λα ηα αγνξάζεη θαη λα ηα πιεξψζεη. Απηφο 

ν ηξφπνο εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη ζηνπο δχν ζπλδηαιεγφκελνπο.  

 

2.2 ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ Β2Β KAI Β2C 

 

Οη business to business πξνζπάζεηεο απαηηνχλ ηε δηαπξαγκάηεπζε. Η πψιεζε ζε κηα 

άιιε επηρείξεζε πεξηιακβάλεη ην παδάξεκα ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο, ηηο πξνδηαγξαθέο 

παξάδνζεο θαη ηα πξντφληα. Απηφ φκσο δελ ηζρχεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο ζε 

θαηαλαισηέο. Απηφ δηεπθνιχλεη ηνπο ιηαλνπσιεηέο λα βάινπλ έλαλ θαηάινγν ζε 

απεπζείαο ζχλδεζε (on line), θαη απηφο είλαη ιφγνο γηαηί νη πξψηεο B2B εθαξκνγέο 

ήηαλ γηα ηελ αγνξά ησλ ηειηθψλ αγαζψλ ή ησλ πξντφλησλ, πνπ κπνξνχλ εχθνια λα 

πεξηγξαθνχλ .  

 

• Οη business to business πξνζπάζεηεο απαηηνχλ θαη ηελ νινθιήξσζε. Οη 

ιηαλνπσιεηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα ελζσκαηψζνπλ κέζα ζηα ζπζηήκαηα ηνπο, ηα 

αληίζηνηρα ησλ πειαηψλ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηα ελζσκαηψλνπλ, επεηδή ηα ζπζηήκαηά ηνπο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε εθείλα ησλ πειαηψλ ηνπο ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε.  
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Πνηα είλαη φκσο ηα αληηθείκελα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο αγνξαπσιεζίεο ζην 

δηαδίθηπν; Ο αξηζκφο ηνπο είλαη πνιχ κεγάινο θαη παξνπζηάδεη κηα ζπλερή αλνδηθή 

ηάζε πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο πνπ εμαιείθεη κε ηξφπν 

δπλακηθφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππήξραλ ιφγν ηεο απφζηαζεο θαη ηεο θχζεο 

δηαθφξσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

 

Θα κπνξνχζακε λα θαηαηάμνπκε ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζηηο παξαθάησ 

ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο:  

Πψιεζε ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ:  

• Αληηθείκελα εχθνια ζηε κεηαθνξά ηνπο, φπσο βηβιία, CDs, γπαιηά, ππνινγηζηέο 

θαη νηηδήπνηε άιιν πνπ θαηαζθεπάδεηαη.  

• Πξντφληα ησλ νπνίσλ ε απνζηνιή είλαη δπλαηφ λα γίλεη ειεθηξνληθά, φπσο 

πξνγξάκκαηα θαη δηάθνξα πξντφληα ινγηζκηθνχ.  

 

Τπεξεζίεο με ηελ επξχηεξε έλλνηα:  

• αγνξέο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ  

• θξαηήζεηο μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ  

• άιιεο αλάινγεο ππεξεζίεο  

• ελνηθίαζε απηνθηλήησλ  

• παξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ ζπλδξνκήο 

 

2.3 ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ 

 

2.3.1 Σν ειεθηξνληθό εκπόξην από επηρείξεζε ζε επηρείξεζε 

(business to business – B2B - ) 

 

Tν δηεπηρεηξεζηαθφ κνληέιν B2B αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ θαιχπηνπλ 

ηελ επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. Σν ζεκαληηθφ κε 

απηφ ηνλ ηνκέα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, αθνχ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ζπλαιιαζζφκελεο επηρεηξήζεηο είλαη ήδε ζπλεξγάηεο. Σν 

δηαδίθηπν έρεη πξνθαιέζεη κηα επαλάζηαζε ζηoλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν. Έρεη 

δηαδξακαηίζεη έλαλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θφζκνπ ζε κηα 

ηεξάζηηα παγθφζκηα αγνξά θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο "ςεθηαθήο νηθνλνκίαο". Σν 
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ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ είλαη πιένλ έλα ζέκα επηινγήο αιιά απνηειεί κηα αλάγθε 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο ζηε ζεκεξηλή ςεθηαθή 

νηθνλνκία. Δπηπιένλ ην δηαδίθηπν έρεη δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο γηα ηελ επηρείξεζε 

ψζηε απηή λα επεθηείλεη ηηο αγνξέο ηεο, λα κεηψζεη ην θφζηνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, 

λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο, λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε πειαηψλ θαη λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο θαζψο επίζεο θαη κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Σν 

ειεθηξνληθφ εκπφξην απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε (B2B) είλαη κηα πεξηνρή φπνπ νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πνιιέο ηέηνηεο απνδνηηθφηεηεο ιεηηνπξγίεο. 

Παξαθάησ δίλνληαη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ B2B ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (θχθινο 

δσήο), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζε θάζε θάζε.  

 

 

 

 

 

Σν B2B εκπφξην κπνξεί λα νξηζηεί σο "θάλνληαο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ειεθηξνληθά" ή επηρεηξήζεηο πνπ δηεπζχλνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Πην ζπρλά 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ θνηλψλ ηδησηηθψλ δηθηχσλ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπλεξγαηψλ. Σν B2B κπνξεί επίζεο λα νξηζηεί θαη σο 

αληαιιαγή δνκεκέλσλ κελπκάησλ κε άιινπο επηρεηξεζηαθνχο ζπλεξγάηεο κέζα απφ 
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ηα ηδησηηθά δίθηπα ή ην δηαδίθηπν γηα ηε δεκηνπξγία θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζρέζεσλ.  

 

Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα ελψζεη φιεο ηηο εηαηξίεο κεηαμχ ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε 

ηνπνζεζία ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ αιπζίδα πξνκήζεηαο (supply chain ). Η 

δπλαηφηεηα απηή εμαιείθεη ηελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ελδηάκεζσλ φπσο κεζηηψλ θαη 

ρνλδξεκπφξσλ ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη εηαηξίεο πιένλ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, κεηψλνληαο έηζη 

δξακαηηθά ην θφζηνο παξαγσγήο θαη βειηηψλνληαο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Ήδε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κεηαμχ επηρεηξήζεσλ αλαπηχζζεηαη ηαρχηεηα κε ηελ 

παγθφζκηα αγνξά λα αλακέλεηαη λα έρεη ζχλνιν ζπλαιιαγψλ πάλσ απφ 8.9$ ηξηο, 

ζχκθσλα κε ηελ εηαηξεία αλαιχζεσλ Gartner Group.  

Κχξηα έλλνηα γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κεηαμχ επηρεηξήζεσλ είλαη ίζσο ε 

δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο (Supply chain management). Πξφθεηηαη γηα ηελ 

ηδεαηή ελνπνίεζε, ειεθηξνληθά, φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο αιπζίδεο πξνκεζεηψλ 

(Βνγηαηδήο σηήξηνο: Πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ θαη ειεθηξνληθφ εκπφξην 2003). Η 

δηαρείξηζε αιπζίδαο παξαγσγήο εμαζθαιίδεη φηη νη πξψηεο χιεο πεγαίλνπλ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηειηθά ην πξντφλ ζηνλ θαηαλαισηή. Η φιε δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη ηελ ζκίθξπλζε ηνπ θχθινπ πξνκήζεηαο απνζεκάησλ κέζσ 

ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο, ηελ κεηαηξνπή φισλ ησλ εγγξάθσλ ζε ειεθηξνληθή 

αληαιιάμηκε κνξθή, ηελ αιιαγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 

ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

Οη B2B ζπλαιιαγέο απνθαινχληαη επίζεο θαη σο e-Markets θαη δηαδξακαηίδνπλ έλαλ 

θξίζηκν ξφιν ζηε ζεκεξηλή ςεθηαθή νηθνλνκία. Σα e-Markets ρηίδνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

ψζηε λα θηινμελεζνχλ νη θξίζηκεο εθαξκνγέο αιπζίδσλ αλεθνδηαζκνχ, πνπ 

παξέρνπλ κηα πνιχ ζεκαληηθή ππνζηήξημε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία. Απηφ 

νδεγεί ζε απηφ πνπ θαιείηαη σο "ζπγρξνληζκέλνο ζπληνληζκφο βηνκεραλίαο" 

(synchronized industry coordination). Απηφ επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

ζπγρξνλίζνπλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν ζρεδηαζκφο πξντφληνο, ε πξνκήζεηα, ν 

πξνγξακκαηηζκφο κεηαθνξψλ, ν ζρεδηαζκφο παξαγσγήο θαη ην κάξθεηηλγθ. Σα e-

Markets παξέρνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα αλνηθηφ, εχθακπην, αμηφπηζην, ηδηαίηεξα 

δηαζέζηκν θαη εμειηθηηθφ πεξηβάιινλ. Η ιεηηνπξγία ηνπο εθηείλεηαη απφ ηηο αξρηθέο 
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επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο σο ηελ παξάδνζε ηεο κέγηζηεο αμίαο ζηνλ πειάηε, ζηε 

βηνκεραλία, ή ζε νκάδεο πειαηψλ θαη βηνκεραληψλ. B2B Marketplaces νλνκάδνληαη 

νη ρψξνη "ειεθηξνληθήο ζπλάζξνηζεο" επηρεηξήζεσλ (πσιεηψλ) θαη πειαηψλ 

(αγνξαζηψλ). Δθεί δεκνζηεχνληαη αγγειίεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, ελψ κεξηθέο θνξέο νη αλαθνηλψζεηο απηέο ζπλνδεχνληαη θαη απφ 

πιεηζηεξηαζκνχο.  

 

Σα B2B Marketplaces απνηεινχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ειεθηξνληθφ παδάξη (ν 

φξνο κπνξεί λα αθνχγεηαη θάπσο "ππνηηκεηηθφο", είλαη φκσο απφιπηα αθξηβήο). 

Όπσο ινηπφλ ζπκβαίλεη θαη ζε κηα παξαδνζηαθή "ιατθή αγνξά"  απνηεινχλ ρψξνπο 

ηαρχηεξεο, αζθαιέζηεξεο θαη επθνιφηεξεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ αγνξαζηψλ θαη 

πσιεηψλ. Οη πσιεηέο  βξίζθνπλ εθεί ζπγθεληξσκέλνπο φινπο ηνπο ππνςήθηνπο 

πειάηεο (έηζη  απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο καδί ηνπο), ελψ   έρνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζε φια ηα πξνζθεξφκελα είδε (ή ππεξεζίεο) θαη ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

φηη ηνπο ελδηαθέξεη κε κεγαιχηεξε επθνιία.  

 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη πνιχ γεληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα 

www.webmasterworld.com ην επηρεηξεζηαθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην αθνξά πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο πνπ πξννξίδνληαη λα πσιεζνχλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο κε ηξφπν 

ειεθηξνληθφ. Οη εθαξκνγέο B2B έρνπλ ζηφρν λα βειηηψζνπλ θαη λα απινπνηήζνπλ 

ηηο δηάθνξεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζε κηα εηαηξεία, θαζψο θαη λα 

απμήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ εηαηξεηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη. 

Οη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα B2B γηα γξεγνξφηεξεο ζπλαιιαγέο ρσξίο 

ζθάικαηα, γηα έιεγρν ησλ απνζεκάησλ, απνηειεζκαηηθή αλαπιήξσζε ησλ πξντφλησλ 

θιπ. Γηα λα κπνξέζνπλ νη εηαηξείεο λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ B2B κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη 

ζπληνληζκφο. Μηα εθαξκνγή B2B εκπιέθεη ζπλήζσο πνιιά άηνκα ζε πνιιέο 

εηαηξηθέο ιεηηνπξγίεο. Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ ηηο εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ επηρεηξήζεηο πξνο θαηαλαισηέο θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ κεηαβαίλεη απφ ηα παξαδνζηαθά ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πψιεζεο, 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ δηεμάγεηαη εμαθνινπζεί λα είλαη 

ηχπνπ B2B. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη εθαξκνγέο B2B πεξηιακβάλνπλ εθαηνκκχξηα 

ζπλαιιαγψλ, ηεξάζηηεο επελδχζεηο, ελψ ε ηαρχηεηα θαη ε αθξίβεηα κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ ζνβαξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  
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Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην επηηξέπεη ζε επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζία, απινπνηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην θφζηνο ησλ πξνκεζεηψλ, ηελ 

ηαρχηεξε απνζηνιή ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ηνπ 

επηπέδνπ απνζεκάησλ. Δπηπιένλ θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ 

ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη πνηνηηθφηεξε ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. Η δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθήο ζχλδεζεο κε πξνκεζεπηέο θαη δηαλνκείο θαζψο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ βειηηψλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα: 

νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο πεξηνξίδνπλ ην αλζξψπηλν ζθάικα, απμάλνπλ ηελ 

ηαρχηεηα θαη κεηψλνπλ ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα απμεκέλεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα πξνζθεξφκελα 

πξντφληα - είηε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο είηε απφ ελδηάκεζνπο νξγαληζκνχο πνπ 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ αθνξά 

κφλν ηηο πσιήζεηο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, αθνξά θαη ηηο πξνκήζεηεο εηαηξεηψλ 

θαζψο θαη κηα λέα δηάξζξσζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Απηή ε  ηάζε ζην 

ςεθηαθφ επηρεηξείλ - ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, δειαδή ην 

business-to-business commerce, γλσζηφ θαη κε ηε ζπληνκνγξαθία Β2Β - άξρηζε λα 

δηαθαίλεηαη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ dot coms θαη απνδεηθλχεη ηε δχλακε ηεο 

ςεθηαθήο νηθνλνκίαο. 

Πέξα απφ ηελ απηνκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ ζπλαιιαγψλ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο, κεγάιεο θαη κηθξέο, λα πξνζεγγίζνπλ αγνξέο ζε φινλ ηνλ 

θφζκν, επηηπγράλνληαο θαιχηεξεο ηηκέο ή κεγαιχηεξεο παξαγγειίεο. Μέζσ ησλ 

ζπζηεκάησλ B2B νη εηαηξείεο κπνξνχλ επίζεο λα επηηχρνπλ κείσζε ηνπ θφζηνο. 

χκθσλα κε παιαηφηεξα δεκνζηεχκαηα, φηαλ ε Siemens ζρεδίαζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ππνιφγηδε ην θφζηνο κεηαθνξάο ζην δηαδίθηπν ζε 

πεξίπνπ 1 δηζ. επξψ καδί κε ηε ζηειέρσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο λένπ θέληξνπ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο - έλα θφζηνο πνπ εθηηκνχζε επίζεο φηη 

ζα απνζβεζζεί απφ ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ράξε ζηελ 

εμνηθνλφκεζε 1,6 δηζ. επξψ απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

πλερίδνληαο ζθφπηκν είλαη λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα κνληέια θαη νξηζκέλεο 

εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαη νξηζκέλα 

πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα. Μεξηθά απφ απηά ηα κνληέια είλαη επαλεθαξκνγή 

παξαδνζηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξαθηηθψλ, ελψ άιια κνληέια είλαη ηειείσο 

θαηλνηφκα ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλεχξεζε ηξφπσλ γηα 
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ηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα λα 

πεηχρεη ε πξαγκαηνπνίεζε ελφο λένπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, ηα ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ αζθάιεηα (security), δηαζεζηκφηεηα 

(availability) θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο (openness). Αθνινπζεί αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ κνληέισλ : 

• Ζιεθηξνληθόο Δθνδηαζκόο θαη Πξνκήζεηεο (E- procurement):  

Σν επηρεηξεζηαθφ απηφ κνληέιν ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζθνξά πξνκεζεηψλ θαη ηνλ 

εθνδηαζκφ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Μεγάιεο εηαηξείεο (π.ρ. Japan Airways) 

εθαξκφδνπλ κία κνξθή ειεθηξνληθνχ εθνδηαζκνχ ζην Web. Σα νθέιε γηα ηνπο 

πξνκεζεπηέο είλαη νη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο εθνδηαζκνχ (πηζαλψο ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα) θαη ην ρακειφηεξν θφζηνο αλά πξνζθεξφκελε πξνκήζεηα. Κχξηα πεγή 

θέξδνπο απνηειεί ε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Οη επηρεηξήζεηο-πειάηεο σθεινχληαη επίζεο 

θαζψο ππάξρεη επξεία γθάκα επηινγήο πξνκεζεπηψλ. Ο αληαγσληζκφο απηφο νδεγεί 

ζε ρακειφηεξεο ηηκέο, θαιχηεξε πνηφηεηα, βειηησκέλε παξάδνζε θηι Γηα παξάδεηγκα 

ε Boeing απφ ην 2001 δηεθπεξαηψλεη ην 100% ησλ πξνκεζεηψλ ηεο ειεθηξνληθά. 

• Αγνξά Μέζσ Σξίηεο Οληόηεηαο (Third Party Marketplace)  

Απνηειεί αλαδπφκελν κνληέιν ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηεο εηαηξείεο επηζπκνχλ λα 

παξαρσξήζνπλ ην Web κάξθεηηλγθ ηνπο ζε έλα ηξίην θνξέα. Απηνί νη θνξείο έρνπλ 

ην θνηλφ φηη πξνζθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ κία δηεπαθή ρξήζηε (user interface) ζηνπο 

θαηαιφγνπο πξντφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ. Πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη 

πιεξσκέο, ν αλεθνδηαζκφο, νη παξαγγειίεο θαη φιν ην εχξνο ησλ αζθαιψλ 

ζπλαιιαγψλ πξνζηίζεληαη ζηηο αγνξέο ηξίηεο νληφηεηαο. 

• Δηθνληθέο Κνηλόηεηεο (Virtual Communities)  

Η αμία ησλ εηθνληθψλ θνηλνηήησλ πξνέξρεηαη απφ ηνπο πειάηεο-κέιε πνπ 

πξνζζέηνπλ πιεξνθνξίεο ζην βαζηθφ πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη ε θνηλφηεηα / 

επηρείξεζε. Μία εηθνληθή θνηλφηεηα κπνξεί λα είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφζζεην 

ζηνηρείν ζηηο ιεηηνπξγίεο κάξθεηηλγθ κηαο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

πηζηνχ ζηελ επηρείξεζε πειάηε θαη ηελ επαλαηξνθνδφηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ 

ίδην. Οη εηθνληθέο θνηλφηεηεο δεκηνπξγνχληαη γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο 

(βηβιία, π.ρ. Amazon.com), θνηλά ελδηαθέξνληα (γνλείο πνπ κεγαιψλνπλ κηθξά 

παηδηά, π.ρ. Parentsoup, www.parentsoup.com) θηι. Μία πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

ειιεληθήο εηθνληθήο θνηλφηεηαο ζπλαληάηαη ζηελ ηζηνζειίδα 



 

 
34 

www.edae.gr/Parmaceutical-databases.html πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζε βάζεηο 

δεδνκέλσλ, ρξήζηκεο ζε θαξκαθνπνηνχο θαη ηαηξνχο. Η εηθνληθή απηή θνηλφηεηα ζα 

κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ αλαθέξζεθε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηεζλή εκπεηξία, παξέρνληαο ζπκβνπιέο θαη δηακεζνιαβεηηθέο 

ππεξεζίεο, δεκηνπξγψληαο «αίζνπζεο» ζπλνκηιηψλ. 

• Πάξνρνη Τπεξεζηώλ Αιπζίδαο Αμίαο (Value Chain Service Providers)  

Απηέο νη επηρεηξήζεηο εηδηθεχνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αιπζίδαο αμίαο, 

φπσο νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη ν αλεθνδηαζκφο, κε ηελ πξννπηηθή λα γίλεη απηφ 

ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. Παξάδεηγκα ηέηνησλ εηαηξεηψλ είλαη νη 

ηξάπεδεο, πνπ εηζβάινπλ ζε απηφλ ηνλ ρψξν πνιχ δπλακηθά. Νέεο πξνζεγγίζεηο 

αλαδχνληαη ζηε δηνίθεζε παξαγσγήο θαη απνζεκάησλ, φπνπ ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ, πξνζθέξεηαη απφ 

λένπο ελδηακέζνπο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εηαηξεηψλ ζην Web είλαη ε FedEx, ε UPS 

ε National Transportation Exchange (ΝΣΔ) θ.α. Η ΝΣΔ ρξεζηκνπνηεί ην Internet γηα 

λα ζπλδέεη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ θνξηία, πνπ ζέινπλ λα κεηαθέξνπλ, κε 

κεηαθνξείο πνπ δηαζέηνπλ ειεχζεξν ρψξν. εκαληηθή είλαη εδψ ε ζπκβνιή 

νινθιεξσκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ ζπζηεκάησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην mySAP.com 

πνπ ρεηξίδεηαη ηηο δηαδηθαζίεο εθνδηαζκνχ, ηε δηνίθεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ πειάηε 

(Customer Relationship Management) θαη παξέρεη εθαξκνγέο γηα αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ . 

• Οινθιεξσηέο ηεο Αιπζίδαο Αμίαο (Value Chain Integrators)  

Οη εηαηξείεο απηέο επηθεληξψλνληαη ζηελ ελνπνίεζε ησλ πνιιαπιψλ ζηαδίσλ ηεο 

αιπζίδαο αμίαο, κε ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπζνχλ ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο 

κεηαμχ απηψλ ησλ ζηαδίσλ σο πξνζηηζέκελε αμία. Σα θέξδε πξνέξρνληαη απφ 

ακνηβέο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πηζαλέο ακνηβέο ζπλαιιαγψλ. 

Παξαδείγκαηα value chain integrator είλαη ην έξγν ESPRIT TRANS2000 ζηνλ 

κεηαθνξηθφ ηνκέα, ην ινγηζκηθφ mySAP.com ηεο εηαηξείαο SAP θ.α 

• Πιαηθόξκα πλεξγαζίαο (Collaboration Platform)  

Οη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ κία ζεηξά εξγαιείσλ θαη ην πιεξνθνξηαθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ. Η ζπλεξγαζία κπνξεί λα επηθεληξσζεί 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε απφ θνηλνχ ζρεδίαζε, ή ζηε ζηήξημε δηαθφξσλ 

έξγσλ κε κία εηθνληθή νκάδα ζπκβνχισλ. 
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• Γηακεζνιαβεηήο Πιεξνθνξηώλ, Πηζηώζεσλ θαη άιισλ Τπεξεζηώλ  

(Information Brokerage, Trust and other Services)  

Έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ εκθαλίδεηαη γηα λα πξνζζέζεη αμία ζηηο ηεξάζηηεο 

πνζφηεηεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηα αλνηθηά δίθηπα ή πξνέξρνληαη απφ 

νινθιεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Σέηνηεο ππεξεζίεο είλαη νη κεραλέο 

εχξεζεο π.ρ. Yahoo. 

Θα πξέπεη εδψ αλαθεξζεί φηη ε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κεραληζκψλ αζθαιείαο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηα 

ζπλαιιαζφκελα κέξε. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη απφ εηαηξείεο φπσο ε Verisign 

(http://www.verisign.com/) έλαληη κηθξήο ακνηβήο γηα θάζε ζπλαιιαγή. Οη ππεξεζίεο 

απηέο αθνξνχλ ηελ έθδνζε θαη δηαρείξηζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θαη πηζηνπνίεζεο 

ζπλαιιαγψλ.  

2.3.2 Σν ειεθηξνληθό εκπόξην από επηρείξεζε ζε θαηαλαισηή 

(business to consumer – B2C - ) 

 

Tν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ επηρείξεζε ζε θαηαλαισηή 

(Business To Consumer) αλαθέξεηαη ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζρεδηάδνληαη γηα 

λα πσιεζνχλ ζην θνηλφ, θπξίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο on line, ελψ ην B2C (Business To 

Consumer) αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ πσινχλ ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνπο θαηαλαισηέο, γηα δηθφ 

ηνπο φθεινο. Όηαλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζθέθηνληαη ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ, δηαδηθηπαθνχ κνληέινπ ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο, 

έξρεηαη ζην κπαιφ ηνπο ε Amazon.com πνπ πσιεί on line βηβιία θαη 

πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1995 θαη πνιχ γξήγνξα έγηλε αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε ηα 

παξαδνζηαθά βηβιηνπσιεία. Δπηπιένλ φκσο δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ζε θαλέλαλ φηη 

ην B2C έρεη ηέηνηα αλάπηπμε πνπ πιένλ πεξηιακβάλεη on line ππεξεζίεο φπσο 

ηξαπεδηθέο, ηαμηδησηηθέο, πγείαο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο, νη νπνίεο παξέρνπλ 

ηαρχηαηα θαη ρσξίο θφπν ηηο εθάζηνηε αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο.  

 

Σν εχινγν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη γηαηί λα ππάξρεη ηφζν πνιχ δηαθήκηζε θαη 

ιφγνο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην απφ ηελ επηρείξεζε ζην πειάηε (B2C e-
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commerce); Δίλαη γεγνλφο πσο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ειεθηξνληθέο 

επηρεηξήζεηο φπσο ε Amazon.com θαη ε eBay, απνθηήζαλ γξήγνξα έλα κεγάιν 

κεξίδην ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ κε απνηέιεζκα λα ζεσξεζνχλ πνιχ 

κεγάιε απεηιή γηα ηεο παξαδνζηαθέο δπλάκεηο ηνπ θιάδνπ ηνπο. Απηέο νη 

επηρεηξήζεηο επέθεξαλ δξαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ επηηεινχληαη νη 

νξγαλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο , θαζψο είραλ πειάηεο ρσξίο λα έρνπλε θαηαζηήκαηα πνπ 

λα θαηαιακβάλνπλ θπζηθφ ρψξν θαη λα βξίζθνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, 

κηθξφ απφζεκα, απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζην θεθάιαην θαη κηθξή έλλνηα γηα 

πξαγκαηηθά θέξδε. Η θεληξηθή ηδέα ήηαλ λα απνθηήζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο 

αξρηθά θαη κεηά λα ελαζρνιεζνχλ κε ην θέξδνο. 

 

Σνλ πξψην θαηξφ νη φπνηεο πξσηνβνπιίεο ζην ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

γίλνληαλ απφ γθξνππ αλζξψπσλ πνπ δελ είραλ θακηά νπζηαζηηθή επαθή κε ην 

πιεξνθνξηαθφ ηκήκα ησλ νξγαληζκψλ. Σξαληαρηφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

δεκηνπξγία κεκνλσκέλσλ Web κνλάδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πνιχ καθξηά απφ ηα 

θεληξηθά θαη ήηαλ ζηειερσκέλεο κε ηειείσο λέν πξνζσπηθφ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

νη ππεχζπλνη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δελ  είραλ θακία ζρέζε κε ηηο 

ελέξγεηεο πνπ γίλνληαλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθηπαθψλ ελεξγεηψλ θαη ησλ B2C 

εγρεηξεκάησλ. Απηή ε κε νινθιήξσζε πνπ επέθεξε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηξαγηθά 

απνηειέζκαηα, θαίλεηαη πιένλ λα εμαθαλίδεηαη κε ηελ ελζσκάησζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηηο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο θαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ 

ζρεδηαζκφ.  

Οη κεγάιεο πξνθιήζεηο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην απφ επηρείξεζε ζε θαηαλαισηή 

είλαη νη αθφινπζεο θαη φιεο καδί απνηεινχλ θξηηήξηα επηηπρίαο, βησζηκφηεηαο θαη 

επεκεξίαο:  

• Να βξεη ηξφπνπο ψζηε λα θάλεη ηνλ επηζθέπηε ησλ ζειίδσλ λα αγνξάζεη: Η 

ηζηνζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δελ κπνξεί λα είλαη επηθεξδήο κφλν απφ ηηο 

επηζθέςεηο θαη ηελ θίλεζε πνπ πξνθαιεί. Σν λα πξνζειθχζεηο επηζθέςεηο είλαη ην 

πξψην κέξνο ηεο «κάρεο». Σν αλ ζα αγνξάζνπλ πξνζδηνξίδεη αλ ζα ηελ θεξδίζεηο. Σν 

ιεγφκελν πνζνζηφ πξνζειπηηζκνχ, γηα ηηο ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ 

επηρείξεζε ζε θαηαλαισηή (conversion rate for B2C e-commerce sites) παξακέλεη 

κηθξφ. Μεξηθνί ηξφπνη αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ είλαη ε πξνζθνξά θαιχηεξεο 
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πινήγεζεο, νη επθνιφηεξεο δηαδηθαζίεο αγνξάο θαη ε απνζηνιή ζηνπο πειάηεο 

ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ κε δηάθνξεο πξνζθνξέο.  

• Απφθηεζε αθνζίσζεο απφ ηνλ πειάηε : Με ηφζεο ηζηνζειίδεο πνπ ππάξρνπλ ζην 

δηαδίθηπν, πξέπεη λα βξεζνχλ ηξφπνη λα δεκηνπξγεζνχλ ηζρπξέο ζρέζεηο κε ηνπο 

πειάηεο.  

α) Πξέπεη λα ππάξρεη εζηίαζε πξνζσπηθή ζηνλ πειάηε. Κπθινθνξεί έλα πιήζνο απφ 

παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ λα 

εζηηάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο. Γηα παξάδεηγκα ε American Airlines έρεη 

πξνζσπνπνηήζεη ην website ηεο, ψζηε νη πειάηεο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

επαγγεικαηηθά ηαμίδηα λα ηελ βιέπνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο βνιεχεη θαη ην 

αληίζηνηρν έρεη θάλεη γηα κε ηνπο πειάηεο ηεο γηα ηαμίδηα αλαςπρήο. Οη Amazon κε 

ηα δηθά ηεο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ πειάηε (CRM systems), είλαη γλσζηή γηα ηελ 

ηθαλφηεηά ηεο λα εληνπίδεη ηεο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ εθάζηνηε πειάηε ηεο.  

β) Γεκηνπξγία κηαο απιήο θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, 

πνπ λα κελ πξνθαιεί αζάθεηεο θαη ζχγρπζε ζηνπο πειάηεο. (π.ρ. δσληαλή νκηιία-live 

chat)  

γ) Γεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο εχρξεζηεο θαη ιεηηνπξγηθήο αθφκα θαη γηα αξράξηνπο 

ρξήζηεο.  

 

• Δθπιήξσζε: Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη επηθεληξσζεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε θαη ζηελ εθπιήξσζε ηεο παξάδνζεο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε 

ηζηνξία ηεο Toys "R" ,πνπ ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 1999 έθαλε αξγνπνξεκέλεο ηηο 

παξαδψζεηο. Απφ ηφηε νη επηρεηξήζεηο βειηίσζαλ ηα εθνδηαζηηθά ηνπο ζπζηήκαηα ( 

Logistical systems) ψζηε λα κπνξνχλ λα εθηεινχλ κε άξηην ηξφπν ηηο παξαδφζεηο 

ηνπο. Η ζεκαληηθφηεηα ησλ έγθαηξσλ παξαδφζεσλ έρνπλ νδεγήζεη ζε κεγάιεο 

επελδχζεηο ζηελ αιπζίδα αμίαο.  

 

πλερίδνληαο, ζθφπηκν είλαη λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα κνληέια (φπσο θαη ζηε 

πεξίπησζε ην Β2Β πξνηχπνπ)  θαη νξηζκέλεο εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ 

επηρείξεζε ζηνλ θαηαλαισηή θαη νξηζκέλα πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα.  

 

• Ζιεθηξνληθό Καηάζηεκα (E- shop)  

Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα απνηειεί ηε κεηαθνξά ηνπ παξαδνζηαθνχ θχθινπ 

αγνξψλ ζηνλ εηθνληθφ ρψξν ηνπ Internet. To e- shop, αξρηθά, πξνσζεί ηα πξντφληα 
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/ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα κάξθεηηλγθ. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαγγειίαο (κεξηθέο θνξέο θαη πιεξσκήο κέζσ 

πηζησηηθήο θάξηαο ή e-cash ). Σα νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε είλαη ε αχμεζε ηεο 

δήηεζεο, ε παγθφζκηα παξνπζία κε ρακειφ θφζηνο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνβνιήο 

θαη πσιήζεσλ θηι. Σα νθέιε γηα ηνλ πειάηε είλαη νη κεησκέλεο ηηκέο, ε επξεία 

επηινγή, ε θαιχηεξε πιεξνθφξεζε, ε επθνιία επηινγήο, αγνξάο θαη παξαιαβήο ησλ 

αγαζψλ/ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 24σξεο πξφζβαζεο ζην θαηάζηεκα. Σα 

θαηαζηήκαηα απηά κπνξεί λα αλήθνπλ είηε ζε εηθνληθέο επηρεηξήζεηο (virtual 

enterprises), φπσο είλαη ην βηβιηνπσιείν Amazon, είηε ζε πξαγκαηηθέο επηρεηξήζεηο 

(existing enterprise) φπσο είλαη ε Levi Strauss Company. Δθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα 

ηεο online αγνξάο πξντφλησλ, νη επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ πξνζθέξνπλ θαη κία 

κεγάιε πνηθηιία ππεξεζηψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ή κε πξντφλησλ.  

 

• Ζιεθηξνληθή Γεκνπξαζία (E- auction)  

Οη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο πξνζθέξνπλ ηελ ειεθηξνληθή πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

κεραληζκνχ πιεηνδφηεζεο, πνπ είλαη γλσζηφο απφ ηηο παξαδνζηαθέο δεκνπξαζίεο. Η 

ειεθηξνληθή δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ 

αγαζψλ κε ηε βνήζεηα ησλ πνιπκέζσλ. Αθφκε, κπνξεί λα πξνζθέξεηαη θαη ε 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πιεηζηεξηαζκνχ κε ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ, ηελ 

πιεξσκή θαη ηελ παξάδνζε ησλ αγαζψλ. Σα νθέιε γηα ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο 

αγνξαζηέο είλαη ε απμεκέλε απνδνηηθφηεηα θαη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο θπζηθήο κεηαθνξάο, αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπκθσλία θαη ε 

δπλαηφηεηα εχξεζεο επθαηξηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Έλα απφ ηα πην γλσζηά e-auction 

είλαη ην Δ-Bay .  

 

• Ζιεθηξνληθό Πνιπθαηάζηεκα (E- mall)  

Έλα ειεθηξνληθφ πνιπθαηάζηεκα, ζηε βαζηθή ηνπ κνξθή, απνηειείηαη απφ κία 

ζπλάζξνηζε ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ. πλήζσο ηα θαηαζηήκαηα απηά έρνπλ 

θάπνην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, π.ρ. ηελ ίδηα γλσζηή κάξθα, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ίδην 

ηξφπν πιεξσκήο, εηδηθεχνληαη ζε θάπνηνλ εηδηθφ ηνκέα θηι. Σα νθέιε γηα ηνλ πειάηε 

είλαη ηα ίδηα γηα θάζε e-shop κε ηελ πξφζζεηε δηεπθφιπλζε ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο 

ζε άιια e-shops κέζσ ηνπ e-mail . To ρακειφηεξν θφζηνο, ε κηθξφηεξε 

πνιππινθφηεηα ζην Web θαη ε επηπιένλ θίλεζε ιφγσ ησλ άιισλ γεηηνληθψλ e-shops 

είλαη κεξηθά απφ ηα νθέιε πνπ απνιακβάλνπλ ηα κέιε ησλ ειεθηξνληθψλ 
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πνιπθαηαζηεκάησλ. Οη Internet Service Providers, νη ηειεπηθνηλσληαθνί νξγαληζκνί, 

νη ηξάπεδεο θαη πνιινί άιινη ελδηαθέξνληαη γηα θηινμελία ειεθηξνληθψλ 

πνιπθαηαζηεκάησλ, πξνζθέξνληαο ζπρλά θάπνηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο π.ρ. 

ειεθηξνληθέο πιεξσκέο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

3.1 ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ο πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο ζην ζχγρξνλν 

επηρεηξεκαηηθφ ζθεληθφ ιεηηνχξγεζε σο ν θαιχηεξνο επηηαρπληήο ησλ θξαηηθψλ 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (online) ζηνπο 

πνιίηεο. Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε ρξήζε απηψλ επεξεάδνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο δσήο. Οη πνιίηεο εμνηθεηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο - ηδηαίηεξα ην Γηαδίθηπν (Internet) - θαη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη κέζσ απηψλ, θαη είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ παγθφζκηα πιεξνθφξεζε, λα 

θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο ειεθηξνληθά, λα επηθνηλσλνχλ άκεζα θαη γεληθά λα 

ζπλαιιάζζνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα.  

 

Οη θπβεξλήζεηο αληηιακβαλφκελεο ην λέν πεξηβάιινλ πξνζαξκφδνληαη ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο ηνπο κε ηνλ πνιίηε. Ο πνιίηεο πιένλ 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν, θαη ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ηηο (εθπαίδεπζε, πγεία, 

εξγαζία, θ.α.), απαηηεί ηελ πιήξε θαη ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ θαη δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλσλ πξαθηηθψλ θαη Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ). Η εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο, ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ θξάηνπο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο (δειαδή ην 

ζχλνιν δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο θαη 

απαξαίηεηεο απφ ηνπο πειάηεο / πνιίηεο) πξνο ηνπο πνιίηεο απνηεινχλ πξνυπφζεζε 

γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο δηαθπβέξλεζεο.  
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Oη πξψηεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε δηαηππψλνληαη ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, παξ‟ φια απηά, νη on line θξαηηθέο ππεξεζίεο απνθηνχλ 

ην ξφιν πνπ ηνπο αξκφδεη, ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν Μάξηην ηνπ 

2000 ζην ζπλέδξην ηεο Ληζζαβφλαο, δηαηππψζεθε ε ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ-κειψλ 

λα παξέρνπλ σο ην 2003 επξεία ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηηο θπξηφηεξεο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο.  

 

Έλαο πηζαλφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο «ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ» είλαη ν εμήο:  

« η σπήζη από μέποςρ ηηρ πολιηείαρ, ηηρ ηεσνολογίαρ και ειδικόηεπα ηυν εθαπμογών 

ηος Διαδικηύος και παγκόζμιος ιζηού (www) με ζκοπό ηην επαύξηζη ηηρ ππόζβαζηρ 

πος θα παπέσεηαι πολίηερ, επισειπημαηικούρ ζςνεπγάηερ, δημόζιοςρ ςπαλλήλοςρ και 

άλλοςρ δημόζιοςρ θοπείρ, ζηη δημόζια πληποθοπία και ζηιρ διάθοπερ ςπηπεζίερ.» 

Πεξηιακβάλεη ηε δηαζχλδεζε φισλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηε 

δεκηνπξγία θνκβηθψλ ζεκείσλ ζην Γηαδίθηπν, φπνπ ν πνιίηεο κπνξεί λα 

ζπλαιιάζζεηαη κε ηελ πνιηηεία θάλνληαο ρξήζε ηεο παξαπάλσ ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο. Τπνζηεξίδεη θαη εληζρχεη ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

θξάηνπο θαη πνιηηψλ νδεγψληαο ζε θαιχηεξεο, απνδνηηθφηεξεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο θαη ζπλαιιαγέο.  

 

Η Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ 

γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

θνπφο ηεο είλαη ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, δηαθάλεηαο 

θαη ππεπζπλφηεηαο ηεο θπβέξλεζεο, κεηαζρεκαηίδνληαο παξάιιεια φιν ην θάζκα 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπ πνιίηε (Government to Citizen - 

G2C), ησλ θπβεξλήζεσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο (Government to Business - G2B) θαη ησλ 

θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ (Government to Government - G2G). Πέξα απφ ηηο 

ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πεξηβαιιφλησλ Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, απαηηνχληαη θαη ζπληνληζκέλεο δξάζεηο επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο 

θαζψο θαη επαλαζρεδηαζκφο ησλ παξαδνζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ θπβεξλεηηθψλ 

θνξέσλ (business process reengineering). Άξα, ζε έλα επξχηεξν πιαίζην, ε 

Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο πνπ 

επηιέγεη ην θξάηνο πξνο έλα λέν κνληέιν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Δπηρεηξεζηαθψλ 

Γηαδηθαζηψλ. 
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3.2 ηόρνη ηεο Ζιεθηξνληθήο  Γηαθπβέξλεζεο  

 

Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε ζήκεξα είλαη ηα εμήο:  

 

� έιιεηςε αζθάιεηαο  

� ρξήζε απαξραησκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ  

� απζηεξή ηεξαξρηθή νξγαλσηηθή δνκή  

� απνκνλσκέλα ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο  

� έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ  

� έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ  

� έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απφ πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο  

� αληίδξαζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ  

� λνκηθά πξνβιήκαηα  

� έιιεηςε πξφζβαζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο απ' φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο  

 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη νη ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο έρνπλ ζρέζε κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην νξγαλσηηθφ πιαίζην αιιά θαη κε ηηο δηαζέζηκεο 

ηερλνινγίεο.  

 

Δθηφο απφ ηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απνζθνπεί θαη ζηε ζπκβνιή ησλ παξαθάησ ζηφρσλ:  

 

� Γηάζεζε δεκφζησλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (online)  

� Ηιεθηξνληθή πξφζβαζε ζε φιεο ηηο βαζηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο  

� Απινπνηεκέλεο online δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο  

� Υξήζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

� Υξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ (ςεθηαθψλ) ππνγξαθψλ  

 

Γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ε Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί πέξα 

απφ ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο (δηαπξνζσπηθέο επαθέο, ηαρπδξνκείν, 

ηειέθσλν θαη fax) θαη λέα κέζα θαη κνξθέο επηθνηλσλίαο φπσο ην Γηαδίθηπν (είηε 

κέζσ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή, είηε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ), ηε ςεθηαθή 
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ηειεφξαζε, ηνπο νπηηθνχο θαη ςεθηαθνχο κεηαβιεηνχο δίζθνπο (CD θαη DVD), ηα 

δεκφζηα ζεκεία πιεξνθφξεζεο (info- kiosks), ηνπο ππνινγηζηέο παιάκεο (Personal 

Digital Assistant - PDA's θαη palmtops). 

 

εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε είλαη νη παξαθάησ:  

 

� Αιιειεπίδξαζε, ψζηε λα απμήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο 

θαη δεκνθξαηίαο ππνζηεξίδνληαο ην κνληέιν παξνρήο ππεξεζηψλ απφ έλα ζεκείν 

(one - stop interface).  

� Πεξηεθηηθφηεηα, επηδηψθνληαο λα ηθαλνπνηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο θαη 

πξνσζψληαο λέεο θαη πνιιαπιέο κνξθέο επηθνηλσλίαο.  

� Αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα, εμαζθαιίδνληαο ζπλαιιαγέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη 

επηηξέπνληαο ηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ θξάηνπο θαη επηρεηξήζεσλ.  

� Τπνζηήξημε πνιιψλ γισζζψλ, πξνσζψληαο ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζε πνιιέο 

γιψζζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πέξα απφ ηα ζχλνξα θάζε ρψξαο.  

 

3.3 Θεηηθέο Δπηδξάζεηο ηεο Ζιεθηξνληθήο  Γηαθπβέξλεζεο  

 

Οη θχξηεο ππεξεζίεο ηεο πνιηηείαο πνπ πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ε Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε είλαη ε πιεξνθφξεζε, ε επηθνηλσλία θαη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο 

ζπλαιιαγψλ. Τπφζρεηαη φηη κπνξεί λα πξνζθέξεη θαιχηεξε δηνίθεζε ζην θξάηνο, 

θαιχηεξε δεκνθξαηία ζηνπο πνιίηεο θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Πην αλαιπηηθά, ε εθαξκνγή κεζφδσλ θαη εθαξκνγψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

έρεη πνιιαπιέο ζεηηθέο επηδξάζεηο:  

 

Κπβέξλεζε θαη πνιίηεο  

� Απνθέξεη νηθνλνκία ρξφλνπ ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ πνιηηψλ θαη δεκφζηαο 

δηνίθεζεο  

� Καηαπνιεκά ηε γξαθεηνθξαηία  

� Απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά  

� Φέξλεη ηηο θπβεξλήζεηο πην θνληά ζηνπο πνιίηεο  

� Βειηηψλεη ηελ αληαπφθξηζε πξνο ηνπο πειάηεο 
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Κπβέξλεζε θαη επηρεηξήζεηο - Αληαγσληζηηθόηεηα  

� Γεκηνπξγεί πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο  

� Δπηθέξεη ηε δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο  

� Οδεγεί ζηελ αμηνθξαηία θαη ζηηο ίζεο επθαηξίεο  

� Δμνηθνλνκεί πνιχηηκνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο 

� Δπλνεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο  

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  

� Μεηψλεη ην θφξην εξγαζίαο ηεο πνιηηείαο  

� Μεηψλεη ην θφζηνο.  

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνζθέξεη 

ζεκαληηθά νθέιε ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ πνιηηεία φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

πνιίηεο:  

 

� Οθέιε γηα ηελ πνιηηεία: θαιχηεξε πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κείσζε 

θφζηνπο ζπλαιιαγψλ, κείσζε θφζηνπο πξνκεζεηψλ, κείσζε θφζηνπο δηαρείξηζεο 

θαη απνζήθεπζεο γξαθηθήο χιεο, ε online απνπιεξσκή θφξσλ θαη άιισλ εζφδσλ 

πξνο ηελ πνιηηεία επηηξέπεη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπο, αθξηβέζηεξε θαη αμηφπηζηε 

πιεξνθνξία θαη απνδνηηθφηεξεο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  

 

� Οθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο: πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο θαη κε ιηγφηεξν θφζηνο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κε ηελ πνιηηεία, δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο δεκφζησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηηο αλάγθεο εηδηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ, ηθαλφηεηα πξφζβαζεο 

ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο, νπνηαδήπνηε κέξα 

ηεο εβδνκάδαο (24x7), επηπξφζζεηεο επθαηξίεο γηα θέξδε (γηα παξάδεηγκα κε ηε 

δηαρείξηζε ζπλαιιαγψλ - εθπηψζεηο, δηαθεκίζεηο θιπ) θαη δεκηνπξγία ηερλνινγηθψλ 

θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ θαη 

ζπλεξγαζηψλ.  

 

� Οθέιε γηα ηνπο πνιίηεο: απνδνηηθφηεξεο θαη θηιηθφηεξεο επαθέο κε ηελ πνιηηεία, 

ακεζφηεξε θαη θαιχηεξε αλάδξαζε, βειηίσζε επηπέδνπ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

ζπλερήο πξφζβαζε ζηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο, επθνιία πξφζβαζεο 

θαη κέζσ ελφο κεγάινπ πιήζνπο ζπζθεπψλ θαη θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο (Γηαδίθηπν, 

θηλεηή ηειεθσλία, ηειεθσληθά θέληξα θιπ), ακεζφηεξε πιεξνθφξεζε γηα λέεο 
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ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξία ψζηε λα γίλεη θαιχηεξε ε ρξήζε ηνπο, δπλαηφηεηα 

πξνζσπνπνίεζεο ππεξεζηψλ γηα εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο, θαη θαιχηεξε 

εθκεηάιιεπζε ησλ θνξνινγηθψλ εηζθνξψλ. 

 

Η αλάπηπμε ιχζεσλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο παξνπζηάδεη πνιιέο πξνθιήζεηο 

γηα ηηο θπβεξλήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ην εμσηεξηθφ φζν θαη ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θξάηνπο. Σν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, νη εκπιεθφκελνη 

θνξείο, ην λνκηθφ πιαίζην, ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ηνπ πνιίηε θαη πξνπαληφο ε δηαρείξηζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη ζεκαληηθά δεηήκαηα 

πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πξνηνχ νη θπβεξλήζεηο μεθηλήζνπλ ηελ πινπνίεζε ιχζεσλ 

Η.Γ.  

 

Οη πεξηζζφηεξνη θπβεξλεηηθνί θνξείο, φπσο θαη νη νξγαληζκνί δελ θεκίδνληαη γηα ηελ 

πξνζπκία ηνπο ζηελ πηνζέηεζε αιιαγψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Η γξαθεηνθξαηία, ε 

έιιεηςε θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο θαη ε απνπζία "θνπιηνχξαο" ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ηνλ νξγαληζκψλ ηνπ θξάηνπο, είλαη κεξηθά απφ ηα δεηνχκελα πνπ θαινχληαη νη 

θπβεξλήζεηο λα επηιχζνπλ. Αξθεηέο δεκφζηεο ππεξεζίεο είλαη νξγαλσκέλεο, κε έλα 

θιεηζηφ, γξαθεηνθξαηηθφ, ζπρλά κπζηηθνπαζή ηξφπν. Αξθεηέο κειέηεο δείρλνπλ φηη 

ην πνιηηηθφ θαη νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ επέθηαζε ησλ 

ιχζεσλ Η.Γ.  

 

Η επηηπρία ησλ θπβεξλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ βαζίδεηαη ζεκαληηθά ζηε 

δηαζθάιηζε ελφο θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηηο 

θπβέξλεζεο. Σα ππάξρνληα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, 

ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, είλαη βαζηζκέλα ζηελ ππφζεζε φηη νη νξγαληζκνί 

ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα (απφ άπνςε δηνίθεζεο, δηαδηθαζηψλ, πιεξνθνξηψλ θ.α.) θαη 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απαγνξεπηηθά φζνλ αθνξά ηελ ζπλεξγαζία θαη ην 

δηακνηξαζκφ ηεο πιεξνθνξίαο κε άιινπο νξγαληζκνχο. Σα ππάξρνληα λνκηθά 

πιαίζηα, παξφιν πνπ δηαζθαιίδνπλ ζεκαληηθά ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ νξγαληζκψλ απηψλ θαη επηηξέπνπλ ηνλ θεληξηθφ έιεγρν ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, 

κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ.  

Η αλάπηπμε εθαξκνγψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην δηαδίθηπν παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 
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πνιηηψλ θα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ην θξάηνο ιφγσ ηνπ φηη ην 

δηαδίθηπν είλαη έλα αλνηρηφ (θαη ζπρλά κε αζθαιέο) πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο.  

 

Παξφιν πνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ηερληθέο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ έρνπλ πινπνηεζεί (ζπλαιιαγέο κε ηε ρξήζε θξππηνγξαθίαο θ.α.), νη 

θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ην απφξξεην ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο 

κε ηνλ πνιίηε ζε έλα πεξηβάιινλ κέγηζηεο αζθάιεηαο. Παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη 

δεηήκαηα σο πξνο ην ηη πιεξνθνξίεο δηθαηνχηαη λα θαηέρεη ν θάζε θπβεξλεηηθφο 

νξγαληζκφο γηα ηνλ πνιίηε θαη πσο νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα δηακνηξάδνληαη κεηαμχ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ.  

 

εκαληηθή πξφθιεζε ζηελ πινπνίεζε ιχζεσλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε 

δηαρείξηζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ. 

Σα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ε ρξήζε legacy ζπζηεκάησλ 

θαη ε δηαζχλδεζε ηνπο κε ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, πξνηχπσλ θαη ηερλνινγηψλ (technical infrastructure) πνπ ζα 

εθαξκφδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ζα επηηξέπεη ηελ 

απξφζθνπηε επηθνηλσλία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο ζε έλα νκνγελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

 

Σα legacy ζπζηήκαηα είλαη ζρεδηαζκέλα λα εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη 

ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία είλαη αζχκβαηα κε εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ ην 

δηακνηξαζκφ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ επηθνηλσλία κε απνκαθξπζκέλα ζπζηήκαηα. 

Σα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πςειά θφζηε (γηα παξάδεηγκα ζε 

ζρέζε κε ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο). Η δπζθνιία ζηελ 

ελνπνίεζε ησλ legacy ζπζηεκάησλ κε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα απνηειεί ζεκαληηθφ 

εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ιχζεσλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαζψο έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ (φπσο back office θαη information processing) ησλ 

πεξηζζνηέξσλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ εμαξηάηαη απφ απηά ηα ζπζηήκαηα. Η 

ηερλνινγηθή πξφθιεζε είλαη ε ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κε δηάθνξεο 

εθαξκνγέο (π.ρ. εθαξκνγέο Η.Γ., εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ), κε ηελ αλάπηπμε on-line 

ζεκείσλ δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ legacy ζπζηεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ.  
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Σν ζέκα απηφ είλαη αξθεηά πεξίπινθν θαη νη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη αιιάδνπλ 

ζπλερψο αλάινγα κε ηελ σξηκφηεηα ηεο ηερλνινγίαο. Απηή ηελ πεξίνδν, ε αλάγθε γηα 

ελνπνηεκέλεο νκνηνγελείο ζπλαιιαγέο θαη δηαδηθαζίεο ζην επίπεδν ησλ θπβεξλεηηθψλ 

ππεξεζηψλ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ιχζεσλ ελδηάκεζσλ εθαξκνγψλ (middleware) 

θαη ππεξεζηψλ ηζηνχ (web services), ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο πνπ ελζσκαηψλνπλ 

πξφηππα φπσο ε XML (extensive Mark-up Language) θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Η έιιεηςε θνηλψλ πξνηχπσλ θαη ζπκβαηψλ ηερλνινγηψλ κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ ελδνθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία θαη 

λα θαζπζηεξήζεη ηελ αλάπηπμε ιχζεσλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σν θφζηνο 

πινπνίεζεο θνηλψλ ππνδνκψλ απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην ζηε αλάπηπμε 

ειεθηξνληθψλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Η αλάπηπμε πάλησο θνηλψλ ππνδνκψλ είλαη 

έλαο ηξφπνο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξφια απηά, ε πινπνίεζε θνηλψλ 

ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ζε ηφζν κεγάιε θιίκαθα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε επεηδή 

ππάξρνπλ ζεκαληηθνί νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί θαη παξνπζηάδνληαη δπζρέξεηεο ζηελ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ.  

 

Οη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηελ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ θαη ππνδνκψλ κε ηελ αλάπηπμε ελφο ηερλνινγηθνχ 

πιαηζίνπ (technological framework) γηα ηελ παξνρή θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν 

ηερλνινγηθφ πιαίζην πεξηγξάθεη, αλαιχεη θαη πξνηείλεη ιχζεηο ζε επίπεδν ππνδνκψλ, 

ηερλνινγηψλ, πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ νη νπνίεο θαζνδεγνχλ ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηερλνινγηθνχ 

πιαηζίνπ απαηηείηαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

δεκνζίνπ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνηθίιεο ιχζεηο φπσο θνηλά ζπζηήκαηα γηα 

δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο, κέρξη θνηλέο δηαδηθαζίεο θαη πξφηππα γηα μερσξηζηά 

αιιά δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ην θξάηνο κπνξεί λα 

επηηχρεη ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα αξθεηέο θνηλέο δηαδηθαζίεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα δηαδηθαζίεο back-office (Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, Μηζζνδνζία 

θ.α.) 
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3.4 Γηαθξίζεηο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (G2G – 

Government to Government, G2C – Government to Citizen, G2B - 

Government to Business) 

 

Οη ιχζεηο Ηιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλεο ιφγσ ηεο 

πνηθηιίαο θαη ηνπ εχξνπο ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρεη ε Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο κπνξνχκε 

λα θάλνπκε ηηο εμήο δηαθξίζεηο:  

 

• Ο ηύπνο Κπβέξλεζε πξνο Κπβέξλεζε (G2G – Government to Government) πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηε βαζηθή έλλνηα ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πεξηιακβάλεη 

πιήζνο δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο, ηελ ηερλνινγηθή 

πξφνδν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Τπεξεζίεο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ εμππεξέηεζε εζσηεξηθψλ 

θπβεξλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (π.ρ. δηαδηθαζίεο κεηαμχ ππνπξγείνπ θαη λνκαξρηψλ). Σν 

θάζκα ζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη, εθηείλεηαη απφ ην πσο ζπλδένληαη νη πνιίηεο κε 

ηελ ειεθηξνληθή θπβέξλεζε κέρξη ην πψο ζα αλαβαζκηζηνχλ ε πνηφηεηα θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε απηήλ. Δπηπιένλ, ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα 

ηηο πεξηθνπέο ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ παξάιιειε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Οη G2G ππεξεζίεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ 

εμππεξέηεζε δηαδηθαζηψλ ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ζηελ επηθνηλσλία νξγαληζκψλ 

δηαθνξεηηθψλ θπβεξλήζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Σν θνκκάηη ηνπ G2G ζεσξείηαη απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά ζηελ πινπνίεζε 

πεξηβαιιφλησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αξθεηέο θνξέο είλαη απαξαίηεηε ε 

βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ 

θπβεξλήζεσλ πξνηνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πνιίηεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Κχξηεο εθαξκνγέο G2G είλαη νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, ε 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζσ ηππνπνηεκέλσλ 

κνξθψλ θ.α.  

 

 

• Ο ηύπνο Κπβέξλεζε πξνο Πνιίηε (G2C – Government to Citizen) πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ επηθνηλσλία πνιίηε θαη θξάηνπο θαη έρεη σο απψηεξε θηινδνμία 

ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ παξνρήο ηεο πην επίθαηξεο πιεξνθφξεζεο, 
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ππνζηήξημεο πνιιαπιψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο θαη εθηέιεζεο on line ζπλαιιαγψλ 

κε ηνπο πνιίηεο. Βαζηθφο άμνλαο είλαη ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη νδεγνχλ ζηελ Ηιεθηξνληθή Γεκνθξαηία. θνπφο ηνπ 

ηχπνπ G2C είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηψλ κε ηελ θπβέξλεζε 

γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο, κε ηελ ρξήζε 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. Η πξφζβαζε ζηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο κπνξεί λα γίλεηαη 

απφ πνιιαπιά θαλάιηα εμππεξέηεζεο φπσο κέζσ θπβεξλεηηθψλ ππιψλ, 

ηειεθσληθψλ θέληξσλ, πιεξνθνξηαθψλ ζεκείσλ (info- kiosks) θ.α. κεηψλνληαο έηζη 

ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ κε ην θξάηνο. Κπξίαξρε ηάζε ζηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη πξνκήζεηα ησλ θπβεξλεηηθψλ 

ππεξεζηψλ κέζσ κίαο θεληξηθήο πχιεο δηνίθεζεο.  

 

• Ο ηύπνο Κπβέξλεζε πξνο Δπηρεηξήζεηο (G2B - Government to Business) πνπ 

αθνξά ζηελ απνδνηηθφηεξε ζπλεξγαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην 

Γεκφζην θαη ηνπο ζεζκηθνχο θνξείο. Αζρνιείηαη κε δεηήκαηα απειεπζέξσζεο ηεο 

αγνξάο θαη εζηηάδεηαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ 

θπβέξλεζε, πνπ αθνξνχλ θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο. Οη ζπλεξγαζίεο 

απηέο κπνξνχλ λα εθηεινχληαη ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Κχξηεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ην G2B είλαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαγσληζκψλ, πξνκεζεηψλ, εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ. Οη ππεξεζίεο 

απηέο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ρξήκαηνο, θαζψο θαη 

αλζξσπνσξψλ, ελψ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο.  

 

Αλάινγα κε ην επίπεδν νξγάλσζεο, ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ θαη αλάπηπμεο 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε ηεο Η.Γ. ζηηο 

εμήο θαηεγνξίεο:  

α)Σν ρακειφηεξν ζηάδην Η.Γ. είλαη ε απιή παξνπζίαζε θπβεξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζην δηαδίθηπν. ην επίπεδν απηφ νη πιεξνθνξίεο, ζπληάζζνληαη, θαηεγνξηνπνηνχληαη 

θαη παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κέζν ηνπ δηαδηθηχνπ. ' απηφ ην 

επίπεδν ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη είλαη ζπλήζσο ε αλαδήηεζε θαη 

δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Κξίζηκα δεηήκαηα είλαη ηα κεηαδεδνκέλα (metadata), ε 

δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (content management), ε παγίσζε ηεο κνξθήο ησλ 
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δεδνκέλσλ (data consolidation), θαη νη δηεπαθέο κεηαμχ ζπζηεκάησλ θαη ρξεζηψλ 

(interfaces).  

β)Σν επίπεδν ηεο αιιειεπίδξαζεο επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ, κε ηελ ρξήζε απιψλ εθαξκνγψλ 

ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο ειεθηξνληθέο θφξκεο, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.α. Πξφσξεο 

εθαξκνγέο G2C θαη G2B εμειίρζεζαλ ζε παξφρνπο ηέηνησλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο 

κε ηελ πξνζζήθε απιψλ ιεηηνπξγηψλ groupware φπσο email, bulletin boards, chat 

rooms θ.α.  

γ)ην ηξίην επίπεδν ππνζηεξίδνληαη νη ππεξεζίεο ζπλαιιαγήο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν επίπεδν απηφ απηνκαηνπνηεί ηηο θπβεξλεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ππνζηεξίδεη βειηησκέλεο ιεηηνπξγίεο, φπσο πιεξσκή θφξσλ, 

αλαλέσζε αδεηψλ, ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ θ.α. Δπηπιένλ, νη θπβεξλεηηθνί θνξείο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπο. ηελ θαηεγνξία απηή 

ζπλαληάκε πξνεγκέλεο εθαξκνγέο G2G, G2C θαη G2B. Σν επίπεδν ζπλαιιαγψλ είλαη 

πην ζχλζεην θαη απαηηεί ζεκαληηθφ αξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ δηα-δηθηπαθψλ ιχζεσλ.  

 

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ είλαη ην δεηνχκελν ησλ πεξηζζνηέξσλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ ζέηνπλ νη θπβεξλήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γεληθνχ 

πεξηβάιινληνο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Η επίηεπμε ηνπ είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιε, θαζψο απαηηεί πέξα απφ ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο επελδχζεηο, πνιηηηθέο θαη 

νξγαλσζηαθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο ζα κεηαζρεκαηίζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Παξάιιεια, θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί παξάγνληεο παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. Σν επίπεδν απηφ αζθεί ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ θπβεξλήζεσλ, ηηο ππάξρνπζεο δνκέο, ηνπο 

λφκνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θξάηνπο. Παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ απηνχ ηνπ 

επηπέδνπ είλαη νη ειεθηξνληθέο ςεθνθνξίεο, ε ιήςε απνθάζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν 

θ.α. 

Οη εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο ηερλνινγίαο έθαλαλ εθηθηή ηελ αλάπηπμε ζχλζεησλ 

πεξηβαιιφλησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Υσξίο ηελ σξίκαλζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

δηαδίθηπν, ε πινπνίεζε έζησ θαη κέξνπο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο ζε έλα 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ζα ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιε έσο αδχλαηε. Οη βαζηθέο 

ηερλνινγηθέο ζπληζηψζεο πνπ επέηξεςαλ ηελ δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο γηα ηελ 
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πινπνίεζε ηεο Η.Γ. είλαη ε αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ 

παγθνζκίσο θαη ε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ θαη αλνηρηψλ πξνηχπσλ επηθνηλσλίαο γηα 

ηελ δηαζχλδεζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Καηαιπηηθή 

είλαη θαη ε ζεκαζία ηεο εμάπισζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζην επξχ θνηλφ. Σν ζχλνιν ησλ 

δηθηπαθψλ ππνδνκψλ, ησλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο, ησλ εθαξκνγψλ θαη φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ πιηθνχ (hardware) θαη ινγηζκηθνχ (software) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αλάπηπμε πεξηβαιιφλησλ Η.Γ. απνηεινχλ ηελ "ζπνλδπιηθή ζηήιε" πνπ 

πξνζθέξεη θνηλέο ππεξεζίεο θαη ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ιχζεσλ Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο.  

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ην λ‟ αλαπηπρζεί έλα πεξηβάιινλ Η.Γ., είλαη κηα 

ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηελ δηαρείξηζε έξγσλ ζε πνιιαπιά επίπεδα. Λφγσ 

ηεο πιεζψξαο δηαδηθαζηψλ, δξάζεσλ θαη έξγσλ πνπ θαινχληαη νη θπβεξλήζεηο λα 

αλαιάβνπλ, ε αλάγθε γηα θαηά θάπνην ηξφπν θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ έξγνπ αλάπηπμεο 

πεξηβαιιφλησλ Η.Γ., απαηηεί ηελ ζηξσκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε επίπεδα 

δηνίθεζεο, δεδνκέλσλ, εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγηψλ. Η ζηξσκαηνπνίεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηεινχληαη ζε φια ηα 

επίπεδα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο επίπεδα.  

 

Η πξνζέγγηζε απηή δελ είλαη θαηλνχξγηα θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ 

πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ θαη ηδηαίηεξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Η πξφζεζε είλαη 

ε απινπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ζπζηεκάησλ κε ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπο αξρηθά ζε επίπεδα θαη κεηά ζε ζπζηαηηθά (components) απφ ηα 

νπνία απνηειείηαη θάζε επίπεδν, ηα νπνία επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο (ζπλήζσο κε ηα 

γεηηνληθά επίπεδα), κε ηππνπνηεκέλν ηξφπν, θαη ζθνπφο ηνπο είλαη ε εμππεξέηεζε 

ηνπ αλψηεξνπ ηεξαξρηθά επηπέδνπ. 

 

3.5 Σερλνινγηθά Μνληέια 

 

Σν κνληέιν δηαζχλδεζεο ζπζηεκάησλ Open Systems Interconnection (OSI) είλαη έλα 

παξάδεηγκα αξρηηεθηνληθήο ην νπνία δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ κέζσ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ. Παξνκνίσο γηα ηελ 

αλάπηπμε πεξηβαιιφλησλ Η.Γ., έρνπλ αλαπηπρζεί αληίζηνηρα ηερλνινγηθά κνληέια ηα 

νπνία ζηξσκαηνπνηνχλ ζε επίπεδα ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο 
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Γηαθπβέξλεζεο, κε ζθνπφ ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ηεξψληαο παξάιιεια ζπγθεθξηκέλεο αξρέο πνπ 

πξέπεη λα δηέπνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά.  

 

Σα ηερλνινγηθά απηά κνληέια απνηεινχληαη απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ, ηερλνινγηψλ, 

πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ ζθνπφο ηνπο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, ηηο 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα ηηο ελδνθπβεξλεηηθέο ζπλαιιαγέο. Σα ηερλνινγηθά κνληέια 

αλαπηχζζνληαη παγθνζκίσο απφ θπβεξλεηηθνχο θνξείο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κε ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε ηνπ γεληθνχ πεξηβάιινληνο Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Γλσζηά κνληέια Σερλνινγηθψλ Αξρηηεθηνληθψλ είλαη ην 

Ακεξηθάληθν Technical Reference Model (TRM)., ην Γεξκαληθφ Standards and 

Architectures for e-Government Applications (SAGA) θαη ην Αγγιηθφ e-Government 

Interoperability Framework (e-GIF).  

 

Σα ηερλνινγηθά κνληέια, αλαπηχζζνληαη κέζσ ηηο δηαδηθαζίαο ηεο επηρεηξεζηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο (enterprise architecture), ε νπνία ζεσξεί θάζε νξγαληζκφ σο έλα 

ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ ζπζηαηηθά κέξε (νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ, ηερλνινγία, 

πιεξνθνξηαθνί πφξνη θ.α.). θνπφο ηεο επηρεηξεζηαθήο αξρηηεθηνληθήο είλαη ε 

αλαγλψξηζε θαη πινπνίεζε θαηάιιεισλ ηερλνινγηθψλ δχζεσλ πνπ λα ππνζηεξίδνπλ 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ νξγαληζκψλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηελ 

κεηάβαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζε έλα πεξηβάιινλ 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

 

Σν κνληέιν OSI ππνδηαηξεί ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ζε κηα 

«θαηαθφξπθε» ζηνίβα απφ επίπεδα, γηα ην θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα νξηζηεί 

θάπνην πξσηφθνιιν ζε κία ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε. Κάζε επίπεδν αμηνπνηεί ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θαηψηεξνχ ηνπ ζηε ζηνίβα επηπέδνπ, ελψ ζηφρνο ηνπ είλαη λα παξέρεη 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζην ακέζσο αλψηεξν επίπεδφ ηνπ. Μία ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε 

ηνπ κνληέινπ, κε θαζνξηζκέλα πξσηφθνιια γηα θάζε επίπεδν, νλνκάδεηαη ζηνίβα 

πξσηνθφιισλ. Σν θάζε πξσηφθνιιν πινπνηείηαη είηε ζε πιηθφ είηε ζε ινγηζκηθφ. 

πλήζσο ηα θαηψηεξα επίπεδα πινπνηνχληαη ζην πιηθφ ελψ ηα αλψηεξα ζε ινγηζκηθφ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
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Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ, ε νπνία 

ππαγνξεχεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα 

επίπεδν πινπνηεκέλν κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε 

ην γεηηνληθφ ηνπ ζηε ζηνίβα επίπεδν, ην νπνίν πινπνηείηαη κε θάπνην άιιν 

πξσηφθνιιν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαζελφο έρνπλ 

δεκνζηεπζεί θαη έρνπλ γίλεη αληηιεπηέο ζσζηά. Απηέο νη πξνδηαγξαθέο είλαη ηππηθά 

γλσζηέο σο RFC (Requests for Comments) θαη απνηεινχλ πξφηππα ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο ISO. 

πλήζσο ηα επίπεδα είλαη απζηεξά δηαρσξηζκέλα κεηαμχ ηνπο: αμηνπνηνχλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θαηψηεξνπ επηπέδνπ ηνπο θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζην αλψηεξφ 

ηνπο, αιιά ην θαζέλα δελ παξεκβαίλεη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ άιινπ· πηζαλφλ λα κε 

γλσξίδεη θαλ γη' απηέο. Απηφο ν ινγηθφο δηαρσξηζκφο ησλ επηπέδσλ δηεπθνιχλεη πνιχ 

ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πξσηνθφιισλ θαη επηηξέπεη ηε ζρεδίαζε 

πνιχπινθσλ θαη αμηφπηζησλ ζηνηβψλ πξσηνθφιισλ. Οξηζκέλεο θνξέο φκσο απηή ε 

αξρή αλεμαξηεζίαο ησλ επηπέδσλ παξαβηάδεηαη, γηα ιφγνπο βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

απφδνζεο ή αχμεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, κε πξσηφθνιια δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ 

λα ζπγρσλεχνληαη ή λα παξεκβαίλνπλ ην έλα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ άιινπ. 

Σν κνληέιν OSI είλαη κηα ηεξαξρηθή δνκή επηά επηπέδσλ πνπ θαζνξίδεη ηηο 

πξνδηαγξαθέο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν ππνινγηζηψλ, νξίδνληαο επαθξηβψο ηνλ 

ζθνπφ θάζε επηπέδνπ αιιά θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πξσηφθνιια, θαη ηππνπνηήζεθε 

σο πξφηππν ISO 7498-1. Θεσξήζεθε φηη ζα επέηξεπε ηε ιεηηνπξγηθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ πνηθίισλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ πνπ ήηαλ δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά. Σν κνληέιν 

επηηξέπεη ζε φια ηα ζηνηρεία ελφο δηθηχνπ λα ζπιιεηηνπξγνχλ, κε θάζε ζηνηρείν λα 

πινπνηεί έλα ή πεξηζζφηεξα πξσηφθνιια δηθηχσζεο, αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο είλαη ν 

θαηαζθεπαζηήο ηνπο. Πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ν ISO ζπληζηνχζε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ OSI σο θνηλψο απνδεθηνχ ππνδείγκαηνο ζρεδηαζκνχ 

δηθηχσλ. 

Ωζηφζν εθείλε ηελ επνρή ε ζηνίβα πξσηνθφιισλ TCP/IP, ε νπνία βαζηδφηαλ ζε 

ειαθξψο δηαθνξεηηθή δηαζηξσκάησζε επηπέδσλ, ήηαλ ήδε επί πνιχ θαηξφ ζε επξεία 

ρξήζε. Σν TCP/IP ήηαλ ζεκειηψδεο γηα ην δίθηπν ARPANET θαη ηα άιια δίθηπα πνπ 

εμειίρζεθαλ ζην ζεκεξηλφ Γηαδίθηπν. Ωο απνηέιεζκα ην κνληέιν OSI 

παξακεξίζηεθε θαη ζήκεξα κφλν έλα ππνζχλνιφ ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε. Η 

http://el.wikipedia.org/wiki/RFC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%E2%80%93_ISO&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%E2%80%93_ISO&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_1980
http://el.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_ARPANET&action=edit&redlink=1
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επηθξαηνχζα αληίιεςε είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο πξνδηαγξαθέο ηνπ είλαη πεξίπινθεο 

θαη ε πιήξεο ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ ζα ρξεηαδφηαλ κεγάιν ρξφλν θαηαζθεπήο, αλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ζζελαξνί ππνζηεξηθηέο ηνπ. 

 

- Μνληέιν Γηαζύλδεζεο πζηεκάησλ OSI -

 

 

3.6 Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

 

 Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηελ επηρείξεζε έρνπλ δηεηζδχζεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηελ Διιάδα, παξά ην γεγνλφο φηη ε ρψξα καο απνηειεί – 

ζπλήζσο – νπξαγφ ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη 

επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ μεθηλήζεη θαη βξίζθνληαη ζε θάζε πινπνίεζεο απφ ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. ηα παξαθάησ Δζληθά έξγα Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 
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1. ΤΕΔΤΞΗ - Γηθηπαθή ππνδνκή γηα ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Τπεχζπλνο θνξέαο είλαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Οη 

θπξηφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ έξγνπ αθνξνχλ ηα εμήο:  

 

� δεκηνπξγία θφκβνπ φπνπ ζα κπνξεί θαλείο λα βξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο - 

ζπκβνπιέο γηα δηεθπεξαίσζε δηαθφξσλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ (έθδνζε 

ηαπηνηήησλ, δηαθφξσλ αδεηψλ, ζεψξεζε εγγξάθσλ θ.ι.π.), πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα 

ηνπξηζκνχ, ηξνραίαο θ.ι.π. Μέζσ ηνπ θφκβνπ ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο ηεο Αζηπλνκίαο κε ηνλ πνιίηε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

� πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Παλειιαδηθνχ Γηθηχνπ. 

� Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο εθαξκνγψλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο 

(ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν θιπ.). 

� Γπλαηφηεηα άκεζεο θαηαρψξεζεο απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ησλ 

πξσηνγελψλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα είλαη άκεζα δηαζέζηκεο θαη αμηνπνηήζηκεο απφ 

φιεο ηηο εληαγκέλεο ζην δίθηπν Τπεξεζίεο. 

� Παξαγσγή θαη δηαρείξηζε δεκφζησλ εγγξάθσλ. 

 

2. Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα νξγάλσζεο Ννκαξρηώλ, κε ππεχζπλν θνξέα ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

 

3. Γήκνη / Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ, κε ππεχζπλν θνξέα ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

 

4.Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ.  

 

5.TAXISNET / Τπεξεζίεο θνξνινγίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Τπνβνιή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ1,Δ2,Δ3,Δ9,Δ14), 

ππνβνιή πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ θαη ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πξνκεζεπηψλ - πειαηψλ.  

 

6. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ (ΓΟΔ, ΔΘΔΚ, ΠΔΚ), ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  
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7. Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ΗΚΑ / Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (ΑΠΓ) θαη 

ειεθηξνληθή απνζηνιή θαη δηαηήξεζε ελζήκσλ, κε ππεχζπλν θνξέα ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.  

8. Police on Line / Πιεξνθνξηθή θαη δηθηπαθέο ππνδνκέο ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, 

κε ππεχζπλν θνξέα πινπνίεζεο ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο. Γεκηνπξγία θφκβνπ 

φπνπ ζα κπνξεί θαλείο λα βξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο - ζπκβνπιέο γηα δηεθπεξαίσζε 

δηαθφξσλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ (έθδνζε ηαπηνηήησλ, δηαθφξσλ αδεηψλ, ζεψξεζε 

εγγξάθσλ θ.ι.π.), πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ, ηξνραίαο θ.ι.π. Μέζσ ηνπ 

θφκβνπ ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο ηεο Αζηπλνκίαο κε ηνλ 

πνιίηε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

9. Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ (Κεληξηθήο Τπεξεζίαο θαη 

Δηζαγγειηψλ), ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο. 

 10. Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα εληαίνπ Αξηζκνύ Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.  

11. Γηαζύλδεζε θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε παξνρή πγεηνλνκηθώλ 

ππεξεζηώλ (πηινηηθφ θαη επέθηαζε), ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ.  

12. Αλάπηπμε εθαξκνγώλ Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ, θνξέσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο κε ηξάπεδεο θαη ΔΛΣΑ, κε ππεχζπλν θνξέα ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.  

13. Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ΟΑΔΓ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, απφ ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ  

14. Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ζηξαηνινγηθήο εμππεξέηεζεο πνιηηώλ, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο.  

15. Αλάπηπμε ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ζηα ηξαηησηηθά 

Ννζνθνκεία, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο.  

16. Μεηξώα αδεηώλ νρεκάησλ θαη νδεγώλ / αζθαιηζηηθέο πιεξνθνξίεο νρεκάησλ, 

κε ππεχζπλν θνξέα πινπνίεζεο ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο.  

17. Οινθιεξσκέλν ύζηεκα εμππεξέηεζεο / πιεξνθόξεζεο αγξνηώλ κε «θάξηα 

αγξφηε», ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.  

18. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Πεξηθεξεηαθώλ ΔΤ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο.  
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19. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Σεισλείσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ. Γπλαηφηεηα απνζηνιήο εγγξάθσλ 

εθηεισληζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν  

20. Δζληθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκόζησλ Πξνκεζεηώλ (κε ηελ νινθιήξσζε 

ησλ πηινηηθψλ), απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο,  

21. Πύιε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπνπ ζα ζπκκεηέρνπλ φια ηα Τπνπξγεία.  

22. Μειέηεο σξίκαλζεο έξγσλ, φπνπ ζα ζπκκεηέρνπλ φια ηα Τπνπξγεία.  

23. Γεκνηηθέο Δθινγέο 2002 κε παξνρή πιεξνθφξεζε εθινγηθνχ ηκήκαηνο 

ςεθνθφξσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

24. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο - Ο.Π.. 

ΓΖ.ΠΔ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ζα θαηαζηήζεη 

δπλαηή ηελ πιήξε θαηαγξαθή θαη ηεθκεξίσζε φιεο ηεο πιεξνθνξίαο ησλ θαθέισλ 

ησλ δεκνζίσλ θηεκάησλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη 

αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Θα εμαζθαιίζεη επίζεο ηελ ζπλέρεηα θαη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηφζν κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπιεθνκέλσλ 

Γηεπζχλζεσλ, φζν θαη πξνο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο πνιίηεο. Θα ζπλδέζεη 

ειεθηξνληθά ηηο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο ηεο ρψξαο θαη ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο 

(ηαπηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, αληηθεηκεληθή αμία, δηαρείξηζε θαη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο 

θαη ελέξγεηεο πνπ ην αθνξνχλ) γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο (ηεγάζεηο, Γεκφζηα 

Κηήκαηα, Παξαρσξεηήξηα, Απαιινηξηψζεηο, Αηγηαιφο θαη Παξαιία, θαη 

Αληαιιάμηκα).  

Σέινο, Θα θαηαζηεί δπλαηή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα έλα ζχλνιν 19 ππεξεζηψλ ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο. 

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ραξηνγξάθεζε ηεο δεκφζηαο 

πεξηνπζίαο θαη ζα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία θαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο.  

ε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε πεξίνδν γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ε Διιάδα 

θαίλεηαη πσο, παξά ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηε δεκηνπξγία έξγσλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα έξγα ηα νπνία έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί, βξίζθεηαη ζε θαιφ 

δξφκν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ ζα 

δψζεη άιιε δηάζηαζε ζηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ην Γεκφζην.  

 

Σέινο, έλαο άιινο ηνκέαο πνπ είλαη πξφζθνξε ε εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία. Δθαξκφζηεθε 
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κεξηθψο θαη κε επηηπρία ζηηο Γεκνηηθέο Δθινγέο ηνπ 2002 φπνπ γηα πξψηε θνξά, ν 

θάζε πνιίηεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα κάζεη πνπ ςεθίδεη αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ ηνλ ελδηέθεξαλ κε κηα θιήζε απφ ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν, κέζα απφ δηθηπαθφ 

ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην Γηαδίθηπν ή αθφκε 

θαη απφ ειεθηξνληθέο ζειίδεο γηα ππνινγηζηέο παιάκεο.  

 

Βέβαηα ε κάιινλ ηξαπκαηηθή, εηδηθά γηα ηνλ ππνςήθην ησλ δεκνθξαηηθψλ ΑΙ Gore, 

εκπεηξία ησλ εθινγψλ ηνπ 2000 ζηηο Η.Π.Α. θαλέξσζε πσο αθφκε θαη 

«δνθηκαζκέλα» ζπζηήκαηα κπνξεί λα απνδεηρηνχλ αλαμηφπηζηα. Ακέζσο κεηά, κηα 

νκάδα εηδηθψλ θαη εηαηξεηψλ κε ηελ επσλπκία “The Internet Voting Alliance” 

αλέιαβε λα εμεηάζεη θαλφλεο, κε ηνπο νπνίνπο ζα θαηαζηεί εθηθηή ε ςεθνθνξία 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, εξψηεκα πνπ εξεπλά παξάιιεια ην ακεξηθαληθφ Πεληάγσλν, 

αιιά θαη νκάδα εηδηθψλ ζηελ Πνιηηεία ηεο Καιηθφξληαο. Οη πξνζπάζεηεο έρνπλ ηξεηο 

θνηλέο παξακέηξνπο, ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηε δπλαηφηεηα 

ςεθνθνξίαο κέζσ ελφο αζθαινχο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηελ ειεθηξνληθή 

ςεθνθνξία ζε απνκαθξπζκέλα εθινγηθά θέληξα.  

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ηερλνινγία ππάξρεη θαη, κάιηζηα, ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

πνιιέο εηαηξείεο, παλεπηζηήκηα αιιά θαη ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ, πνπ ήδε εθιέγνπλ 

ειεθηξνληθά ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο. Τπάξρνπλ δε θαη ηα παξαδείγκαηα ηεο 

Οιιαλδίαο, κε ειεθηξνληθή κέζνδν ςεθνθνξίαο λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην 80% ησλ 

εθινγηθψλ θέληξσλ, ή ηεο Διβεηίαο θαη ηεο Βξαδηιίαο, πνπ ηνπνζέηεζαλ παξφκνην 

ζχζηεκα ζε αξθεηά εθινγηθά θέληξα ηα ζεηηθά ηεο θαηλνηνκίαο, πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί θαη ε εκθάληζε ζηελ νζφλε ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ ππνςεθίνπ, καδί κε 

επηιεγκέλεο πιεξνθνξίεο. Σα πξάγκαηα, βέβαηα, δελ είλαη ηφζν απιά, εηδηθά γηα ηελ 

ςεθνθνξία κέζσ Γηαδηθηχνπ. Οη ζθεπηηθηζηέο ηνλίδνπλ πσο απαηηείηαη ηεξάζηηα 

πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 100% αζθαινχο ειεθηξνληθνχ θαλαιηνχ. Πην 

απιή θαη δηάθαλε είλαη ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, πνπ ζπλδπάδεη ην παξαδνζηαθφ 

εθινγηθφ θέληξν κε ειεθηξνληθά κεραλήκαηα ςεθνθνξίαο, ηα νπνία καο ζπκίδνπλ ηα 

γλσζηά ATMs ησλ ηξαπεδψλ. Η θαηακέηξεζε ζα είλαη άκεζε, ηα απνηειέζκαηα 

αδηάβιεηα θαη ην πεξηζψξην γηα ιάζε ζα κεησζνχλ ζην ειάρηζην. 
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 3.7  Κπβέξλεζε ηνπ Βειγίνπ: Αλάπηπμε εηδηθήο ηζηνζειίδαο (E-

Portal) 

 

„Όηαλ ην Βέιγην απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ απφ ηνπο πην πξνεγκέλνπο 

ηζηνρψξνπο παγθνζκίσο, ζπλεξγάζηεθε κε ηελ εηαηξεία παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο “Accenture” γηα λα παξαδψζεη κηα ιχζε πνπ ζα 

παγίσλε θαη ζα ζπγθέληξσλε ηηο πιεξνθνξίεο απφ πνιιαπιέο θπβεξλεηηθέο 

αληηπξνζσπείεο ζε έλα εληαίν ζεκείν πξφζβαζεο. Η πχιε (portal) επηηξέπεη ζηνπο 

πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο λα έρνπλ - κε κηα 

πξνζέγγηζε κε βάζε ηηο πξνζέζεηο ηνπο - πξφζβαζε ζε πιηθφ 10.000 ζειίδσλ 

κνλαδηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε απεπζείαο ζχλδεζε (online) θαη ηελ δπλαηφηεηα 

ππεξεζηψλ ζπλαιιαγήο.  

Η αλάπηπμε κηαο λέαο νκνζπνλδηαθήο πχιεο πνπ ζα ηνπνζεηεί ην Βέιγην ζηελ 

επίιεθηε νκάδα παγθφζκησλ εγεηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απνηεινχζε ηνλ 

ζηφρν. Η νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε επηζπκεί λα παγηψζεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ φιεο 

ηηο θπβεξλεηηθέο  αληηπξνζσπείεο ζε έλα εληαίν ζεκείν πξφζβαζεο, κηα θίλεζε πνπ 

ζα κεηψζεη ηηο δαπάλεο θαη ζα δεκηνπξγήζεη κηα βειηησκέλε θαη απνδνηηθφηεξε 

ειεθηξνληθή παξνπζία θαζψο επίζεο ζα βειηηψζεη ηελ παξάδνζή ππεξεζηψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο. 

Γηα λα γίλεη απηή ε πξννπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ην νκνζπνλδηαθφ ηκήκα ICT ηνπ 

Βειγίνπ (FEDICT) πνπ έδξεπεη ζηηο Βξπμέιιεο, ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Accenture.  

Η Accenture ζπλεξγάζηεθε κε 14 νκνζπνλδηαθά ππνπξγεία ηαπηφρξνλα - θαη ζε έλα 

δηάζηεκα ιίγσλ κελψλ βνήζεζε ζην λα ζρεδηαζηεί, λα θαηαζθεπαζηεί, θαη λα 

δηαηεξεζεί κηα λέα ιχζε portal, ην νπνίν ζέηεη έλα πξφηππν ζηηο θπβεξλεηηθέο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Η εκπεηξία βηνκεραλίαο ηεο Accenture επέηξεςε ηε γξήγνξε 

παξάδνζε. Σψξα, κέζσ κηαο εληαίαο πχιεο (http://www.belgium.be/), νη πνιίηεο, νη 

επηρεηξήζεηο θαη νη θπβεξλεηηθνί ππάιιεινη είλαη ζε ζέζε λα  πξαγκαηνπνηήζνπλ 

πνιιαπιέο ζπλαιιαγέο on-line φπσο:  

 

 Τπνβνιή θνξνινγηθψλ αξρεηνζεηήζεσλ. 

 Γεκηνπξγία θαη αξρεηνζέηεζε κηαο λέαο επηρείξεζεο. 
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 Έιεγρν θαη κεηαβνιή δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έλαξμε κηαο επηρείξεζεο. 

 Γεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ εθινγψλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε 

 

 

 

3.8  πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο 

 

Βαζηθή παξάκεηξνο επηηπρίαο θάζε πξνζπάζεηαο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

είλαη ε ρξπζή ηνκή κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

πνιηηηθψλ εγεζηψλ. Όζεο ρψξεο επέιεμαλ λα θηλεζνχλ κε άμνλα ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ ηνπο θαη φρη κε ην κνληέιν δνκήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, παξνπζηάδνπλ φρη 

κφλν ηε κεγαιχηεξε αιιά θαη ηελ «απνδνηηθφηεξε» πξφνδν. Παξάιιεια, ζεκαληηθή 

ψζεζε ζηελ εθαξκνγή ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε δίλεη θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ 

απφ ην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ ηερλνινγηθψλ έξγσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη 

ζηε ρψξα καο ζεκαληηθά βήκαηα ζε απηφ ηνλ ηνκέα, κε απνηέιεζκα ε πιεηνςεθία 

πιένλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ λα έρνπλ αλαπηχμεη δηθηπαθνχο ηφπνπο, κέζσ ησλ 

νπνίσλ νη Έιιελεο πνιίηεο κπνξνχλ λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο ή λα ελεκεξσζνχλ γηα 

ηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην 

δεκφζην.  

 

Όηαλ νη θπβεξλήζεηο μεθίλεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν, πνιινί πίζηεςαλ φηη 

ζχληνκα ην λέν κέζν ζα κπνξνχζε λα γίλεη ην απφιπην εξγαιείν ηεο άκεζεο 

δεκνθξαηίαο, φπνπ γηα θάζε ζέκα πνπ άπηνληαλ ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, νη 

πνιίηεο ζα θαινχληαλ λα ςεθίζνπλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηνπο. Η πιεηνςεθία ησλ 

κέρξη ζήκεξα εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, πάλσ ζηηο νπνίεο θηλνχληαη 

αλεπηπγκέλα θξάηε ηείλεη λα αληηκεησπίδεη ηνλ πνιίηε σο θαηαλαισηή δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

είλαη ζπλήζσο δηεθπεξαησηηθήο θχζεο φπσο: ζπκπιήξσζε δηνηθεηηθψλ εγγξαθψλ, 

αίηεζε γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, θαηάζεζε θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, θιπ.  
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Με απηφ ηνλ ηξφπν φκσο  εμαληιείηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε; Ή κήπσο ν ξφινο ηνπο πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθφηεξνο απφ ηελ 

απιή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ;  

 

Μηα πξφζθνξε ιχζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε πηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ ζα 

επλννχζαλ ηνλ online δηάινγν. Μηκνχκελε ηηο πξαθηηθέο ηεο Αζελατθήο 

Γεκνθξαηίαο ηνπ 5νπ αηψλα, ε ειιεληθή πνιηηεία ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη 

εηδηθέο ειεθηξνληθέο ζειίδεο, ζηηο νπνίεο θάζε πνιίηεο ζα κπνξνχζε λα εθθξάζεη 

ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ γηα κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ. ηε 

ζπλέρεηα εληνπίδνληαο ηα θνηλά ζεκεία, ην θξάηνο ζα κπνξνχζε λα δηακνξθψζεη 

θείκελα γηα ζέκαηα πνπ ζα ήηαλ θνηλά απνδεθηά απ' φινπο. ην εκπφξην δηαηίζεηαη 

ήδε ινγηζκηθφ ην νπνίν επηρεηξεί λα ζπλδέζεη θαηλνκεληθά αληίζεηεο απφςεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε online ζπδεηήζεηο, θαη βξίζθεηαη ήδε ζε ρξήζε ζην δεκφζην ηνκέα 

απφ θξάηε πνπ έρνπλ καθξφρξνλε παξάδνζε ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, φπσο ε 

Γεξκαλία θαη νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο. Η ζπδήηεζε γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ πνπ επλννχλ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ίζσο θαληάδεη πξψηκε ζε κηα ρψξα φπσο ε Διιάδα, ε νπνία πξνζπαζεί 

λα επηηχρεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ηεο ζηε δηακνξθνχκελε 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο.  

 

Σν πξφβιεκα εζηηάδεηαη ζε εθείλεο ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο (αλέξγνπο, άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, θαηνίθνπο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, 

θιπ.) πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο είλαη μεθνκκέλεο απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ε ζεζκνζέηεζε 

θηλήηξσλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ, πνπ ζα επλννχλ ηε ζχλδεζε πνιηηψλ κε 

ηε λέα ςεθηαθή πξαγκαηηθφηεηα. Δηδάιισο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα θιεζεί λα 

αληηκεησπίζεη ζην κέιινλ, ζα είλαη αθφκα πην έληνλα θαη ζα ρξήδνπλ άκεζεο 

αληηκεηψπηζεο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4.  

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ ΣΟΝ ΗΓΩΣΗΚΟ 

ΣΟΜΔΑ  

4.1 Ζιεθηξνληθό εκπόξην από επηρείξεζε ζε επηρείξεζε–Β2Β- 

4.1.1 Σν παξάδεηγκα ηεο Β.Ρ 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο BP ζην έξγν κείσζεο θφζηνπο 

εγθαηάζηαζεο ησλ πεηξειαηαγσγψλ ηεο, απνθαζίζηεθε φηη ρξεηαδφηαλ έλα εξγαιείν 

γηα λα πνζνηηθνπνηεζεί ην φθεινο νπνηαζδήπνηε πξνηεηλφκελεο βειηίσζεο ηεο 

ηερλνινγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή πεηξειαηαγσγψλ μεξάο. Έρνληαο απηφ ηνλ ζηφρν, ε 

BP μεθίλεζε ηελ αλάπηπμε ελφο ειεθηξνληθνχ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο, γηα ηελ 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ πεηξειαηαγσγψλ μεξάο κε ηελ ηθαλφηεηα λα 

ελζσκαηψλεη πξνηεηλφκελεο ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο κε ζηφρν λα πνζνηηθνπνηεί ην 

φθεινο θφζηνπο.  

 

Σν ζπλνιηθφ έξγν πεξηειάκβαλε δηαδηθαζίεο φπσο ζρεδηαζκφο, πξνκήζεηα πιηθψλ, 

ζπγθφιιεζε, πιηθά θαη πξαθηηθέο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγηθά ζέκαηα θαη δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. ' απηφ ην case study πεξηγξάθεηαη κφλν ε δηαδηθαζία 

Logistics.  

 

Καζψο ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ πεηξειαηαγσγψλ μεξάο απνηειείηαη απφ κηα 

ζεηξά αζπλερψλ ιεηηνπξγηψλ ή γεγνλφησλ κε δηάξθεηα πνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε 

ζηαηηζηηθή πηζαλφηεηα, ε ινγηθή πξνζέγγηζε ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα παθέην 

πξνζνκνίσζεο αζπλερψλ δηαδηθαζηψλ γηα λα κνληεινπνηεζεί ε δηαδηθαζία. Σν 

ινγηζκηθφ πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ην WITNESS, έλαο πξνζνκνησηήο αζπλερψλ 

δηαδηθαζηψλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί θηλνχκελε εηθφλα, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

κνληεινπνηεί ζπγρξφλσο αζπλερείο θαη ζπλερείο δηαδηθαζίεο, θαη ην νπνίν έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο ζηελ BP.  

 

H θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ (απφ ηελ πξνεηνηκαζία εδάθνπο θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ηελ κεηαθνξά ησλ αγσγψλ-κέρξη ηελ ζπγθφιιεζε, ηελ επηζεψξεζε, ηελ επηθάιπςε 

θαη ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία) ζπκκεηέρεη πεξίπνπ 50% ζην γεληθφ θφζηνο ελφο 

έξγνπ. Καζψο απμάλεηαη ν ξπζκφο ηνπ έξγνπ, κε ηελ ηνπνζέηεζε γηα παξάδεηγκα 

πνιιαπιψλ ζηξσκάησλ αγσγψλ, ηφζν απμάλεηαη θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο 
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δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. Η ρξήζε ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ πξνζνκνίσζεο γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο απφδνζεο ηεο θαηαζθεπήο είλαη έλα παλίζρπξν κέζν γηα ηελ 

δηαρείξηζε απηήο ηεο πνιππινθφηεηαο, λα εληνπηζζνχλ νη πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ θαηαζθεπή θαη λα εμεηαζζνχλ νη πηζαλέο επηδξάζεηο ησλ κεραλνινγηθψλ 

αιιαγψλ ή ησλ ηερλνινγηθψλ βειηηψζεσλ ζπλνιηθά ζην έξγν. Σν Pipeline Delivery 

& Construction Logistics Model αλαπαξηζηά κία γεληθή θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία 

πεηξειαηαγσγψλ μεξάο, απφ αγσγφ ηνπ νπνίνπ ε δηάκεηξνο θαη ην κήθνο κπνξνχλ λα 

θαζνξηζηνχλ θάζε θνξά.  

 

Ο ρξήζηεο ηνπ κνληέινπ θαζνξίδεη βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο δηαδηθαζίαο, πρ ηε 

δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ (ζε ίληζεο), ην κήθνο ηνπ αγσγνχ πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί (ζε 

ρηιηφκεηξα), ην κέζν κήθνο ησλ θφκβσλ (ζε κέηξα), ηνλ αξηζκφ ησλ ρψξσλ απφζεζεο 

αγσγψλ, ηηο απνζηάζεηο απφ ην ιηκάλη παξαιαβήο, ηνλ αξηζκφ ησλ θνξηεγψλ πνπ 

είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ αγσγψλ απφ ην ιηκάλη ζηνπο ρψξνπο φπνπ 

απνηίζεληαη νη αγσγνί θαη απφ εθεί ζηνπο ρψξνπο ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηε κέζε 

ηαρχηεηα ησλ θνξηεγψλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο εηζάγνληαη κέζσ δηακνξθσκέλσλ 

θχιισλ εξγαζίαο ηνπ Excel, πνπ απνηειεί έλαλ βνιηθφ ηξφπν εηζαγσγήο δεδνκέλσλ 

θαη απνζήθεπζεο ζελαξίσλ. πγθεθξηκέλα δεδνκέλα δηαδηθαζηψλ Logistics θαη 

θαηαζθεπήο, εηζάγνληαη επίζεο κέζσ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο Excel, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν αξηζκφο ησλ θφκβσλ πνπ ζπγθνιινχληαη αλά ψξα, ν αξηζκφο ησλ 

αγσγψλ πνπ ιπγίδνληαη αλά ψξα, ην κήθνο ηνπ ραληαθηνχ πνπ κπνξεί λα γίλεη αλά 

ψξα, θιπ.  

 

Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη επηινγέο πνιιψλ ζπλδέζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ ή 

ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο ησλ αγσγψλ, κε νπνηνδήπνηε αξηζκφ ζπγθνιιεκέλσλ 

θφκβσλ. Δίλαη επίζεο πηζαλφ λα απνξξηθζνχλ θάπνηεο ελέξγεηεο, γηα παξάδεηγκα ην 

ζθάςηκν, ην θαηέβαζκα θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πεηξειαηαγσγνχ, αλ απηφο δελ 

πξφθεηηαη λα είλαη ππφγεηνο. ην κνληέιν κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη ελαιιαθηηθέο 

βάξδηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη παξάγνληεο ηνπ εδάθνπο πνπ κεηαβάινπλ ηνλ ξπζκφ 

θαηαζθεπήο θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ φπσο πρ ROW, ην άλνηγκα ηάθξσλ 

θιπ., ζηελ πεξηνρή ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρψξνπ.  

 

Σν WITNESS έρεη ηελ δπλαηφηεηα παξνπζηάζεσλ κε θηλνχκελε εηθφλα θαη έηζη, 

κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πξνφδνπ ηεο πξνζνκνίσζεο, 
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γίλνληαη αληηιεπηά ηα ζεκαληηθά ζέκαηα. Σα εηθνλίδηα πνπ αλαπαξηζηνχλ ηηο 

δηαδηθαζίεο δείρλνπλ ζπλερψο ηελ θαηάζηαζή ηνπο, πρ ην θίηξηλν αλαπαξηζηά ηελ 

αδξάλεηα, ην πξάζηλν ηελ δξαζηεξηφηεηα, ην θφθθηλν ηελ βιάβε, ην θνχμηα ην 

κπινθάξηζκα θιπ. Καζψο ε πξνζνκνίσζε ηξέρεη, παξαθνινπζείηαη ε αμηνπνίεζε 

θάζε δηαδηθαζίαο καδί κε ηνλ ξπζκφ πξνφδνπ θαη ην θφζηνο. Σν κνληέιν 

παξαθνινπζεί επίζεο ηνλ αξηζκφ ησλ θφκβσλ ζε θάζε ηνπνζεζία θαζψο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ θνξηεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο.  

 

Η ΒΡ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηε κέζνδν γηα λα ζρεδηάζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

αγσγνχ αεξίνπ ζην In Salah Gas Export Pipeline ηεο Αιγεξίαο. Σν κνληέιν In Salah 

εμεηάδεη κφλν ηα logistics απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ αγσγψλ απφ ηξία μερσξηζηά 

εξγνζηάζηα κέρξη ηελ ζχλζεζε, ψζηε λα θαζνξίζεη ην χςνο ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ 

ειιείςεσλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνξηεγψλ, λα εληνπίζεη ηα θξίζηκα ζεκεία 

απξφβιεπησλ γεγνλφησλ θιπ. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη ηηο πνζφηεηεο ησλ 

αγσγψλ θαη ηνπο ξπζκνχο παξαγσγήο γηα ηα ηξία μερσξηζηά εξγνζηάζηα θαη γηα ηα 

ηξία δηαθνξεηηθά κεγέζε αγσγψλ πνπ απαηηνχληαη, καδί κε επηινγέο γηα κφλσζή ηνπο 

ζε εξγνζηάζην ηεο πεξηνρήο ησλ αγσγψλ ή κφλσζε ηνπο 'έμσ απφ ηε ρψξα', κε ηηο 

ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο θνξηψκαηνο δηαθφξσλ παξηίδσλ. Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη 

κεηαθνξά ησλ αγσγψλ κε θνξηεγά απφ ην ιηκάλη εηζφδνπ ή απφ εξγνζηάζηα κέζα 

ζηε ρψξα, ζε έλαλ ρψξν ζχλδεζεο, φπνπ γίλεηαη ζχλδεζε ησλ αγσγψλ ησλ ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ δηακέηξσλ θαη ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ εξγνζηαζίσλ.  

Η πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ πνπ πεξηγξάθηεθε πην πάλσ, αλαπηχρζεθε αξρηθά γηα ηελ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε παξακεηξηθψλ κειεηψλ, αιιά γξήγνξα αλαγλσξίζηεθε απφ ηηο 

νκάδεο έξγσλ ηεο ΒΡ ζαλ έλα παλίζρπξν εξγαιείν βειηηζηνπνίεζεο έξγσλ logistics. 

Γηα θάζε εθαξκνγή, ην κνληέιν ηξνπνπνηείηαη ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηα 

πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο ππφ ζρεδίαζε δηαδηθαζίαο. 

 

4.1.2 πλεηαηξηζκόο Φαξκαθνπνηώλ (Τ.ΦΑ) 

Η Β2Β Ηιεθηξνληθή Αγνξά ηνπ Τ.ΦΑ. απνηειεί κηα ηδεαηή Internet αγνξά, ζηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Τ.ΦΑ. (πξνκεζεπηήο) θαη ησλ 

θαξκαθνπνηψλ (εηαηξηθνί αγνξαζηέο). Απηή ε Ηιεθηξνληθή Αγνξά Β2Β ζπλδέεη 

δηάθνξνπο εηαηξηθνχο αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο επηηξέπνληαο ηνπο λα 
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ζπλαιιάζζνπλ αγαζά, ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξία ζε ζηαζεξά ή δπλακηθά 

δηακνξθσκέλεο ηηκέο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε Β2Β ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξνχλ λα 

εζηηάζνπλ ζε 4 γεληθνχο ηχπνπο ηνπνζέηεζεο ζηελ αγνξά. 

 

 

 

 

Με ηελ θάζεηε απηή αγνξά επηηπγράλνληαη:  

� Τπνζηήξημε εκπνξίαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ θιάδν ησλ 

θαξκάθσλ  

� Δλδπλάκσζε ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ, δεκηνπξγψληαο θξαγκνχο 

εηζφδνπ ζε ελδερφκελνπο αληαγσληζηέο  

 

4.1.3 Σειέηππνο Α.Δ 

Η Σειέηππνο Α.Δ., κε παξνπζία ζε Διιάδα θαη Κχπξν κέζσ ηνπ ηειενπηηθνχ Mega 

Channel απφ ην 1989, επελδχεη ζε λέα εξγαιεία πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ, κέζσ ηεο εχξπζκεο, απνηειεζκαηηθήο θαη επέιηθηεο 

εζσηεξηθήο ηεο δνκήο. Η ζπλεξγαζία κε ηελ Business Exchanges επέηξεςε κέζα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ρσξίο θφζηνο αγνξάο θαη ζπληήξεζεο πξφζζεησλ 
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κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ, λα δεκηνπξγεζεί ην θιεηζηφ θχθισκα πξνκεζεηψλ 

κέζα απφ ην νπνίν εμππεξεηείηαη ην ζχλνιν ηεο εθνδηαζηηθήο καο αιπζίδαο. Απφ ηνλ 

Ινχλην ηνπ 2003, ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο Σειέηππνο, πξνυπνινγίδεηαη, 

θαηαγξάθεηαη, εγθξίλεηαη θαη δηνρεηεχεηαη ειεθηξνληθά εληφο θαη εθηφο ηεο εηαηξίαο, 

αθνινπζψληαο ηηο εζσηεξηθέο εγθξηηηθέο ξνέο. Δθπαηδεπκέλνη ρξήζηεο ηεο εηαηξίαο 

έρνπλ πξφζβαζε ζε εμαηνκηθεπκέλν πεξηερφκελν θαηαιφγσλ εηδψλ θαη ζε 

δπλαηφηεηεο πνιιαπιψλ ξφισλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο δαπάλεο, ην θέληξν θφζηνπο 

πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηελ παξαπάλσ αγνξά θαζψο θαη ην θπζηθφ ζεκείν 

παξαγγειίαο-απνζηνιήο ησλ παξαδνηέσλ. Δπηπιένλ, εμεηδηθεπκέλνη ρξήζηεο έρνπλ 

ηφζν ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο δπλακηθήο έξεπλαο αγνξάο φζν θαη ηεο ζχλζεηεο 

αλαδήηεζεο ζην ηζηνξηθφ ησλ παξαγγειηψλ θαη εγθξίζεσλ κέζσ εμειηγκέλσλ 

εξγαιείσλ reporting ηεο Business Exchanges.  

 

Σα νθέιε ζηνπο ιίγνπο κήλεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ ειεθηξνληθνχ ηξφπνπ 

δηαρείξηζεο ησλ αγνξψλ είλαη πξνθαλή. ε έλα θιίκα νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ 

φπσο ην ζεκεξηλφ, ε απηνκαηνπνίεζε έρεη επηηξέςεη :  

� Μείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο  

� Βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο  

� Διαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο ιαζψλ παξέρνληαο ζηα ζηειέρε ηεο 

εηαηξίαο εξγαιεία πνπ ηνπο βνεζνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ θαη λα απμήζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο.  

� Πεξηνξηζκφο ησλ αγνξψλ εθηφο δηαδηθαζίαο, φπσο επίζεο θαη ην ρξφλν 

νινθιήξσζεο ηνπ θχθινπ παξαγγειίαο, θεξδίδνληαο ηαπηφρξνλα ζε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο, ηφζν πξνυπνινγηζηηθά φζν θαη 

απνινγηζηηθά.  

 

Η ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Σειέηππνο Α.Δ., κε ηελ 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζχγρξνλα 

επηρεηξεκαηηθά εξγαιεία ηεο Business Exchanges, έξρεηαη σο κηα θπζηθή ζπλέπεηα 

ησλ παξαπάλσ, κε απνηέιεζκα λα πξνγξακκαηίδνληαη ηα επφκελα βήκαηα επέθηαζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ γηα εμεηδηθεπκέλεο 

αγνξέο φζν θαη ζηελ έληαμε θαη άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  
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4.1.4  Όκηινο Πεηξαηώο  

Ο φκηινο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ρξεηαδφηαλ έλα ζχζηεκα θεληξηθήο δηαρείξηζεο θαη 

απνθεληξσκέλεο πξφζβαζεο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν λα είλαη 

εχρξεζην, αζθαιέο, πξνζπειάζηκν απφ ην πξνζσπηθφ αιιά θαη ηνπο πειάηεο κε ηα 

απαξαίηεηα "ηείρε" δηαρσξηζκνχ, εχθνιν ζηε ζπληήξεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ. Δπηπιένλ, ζα έπξεπε λα είλαη έλα ζχζηεκα εμαηξεηηθά επέιηθην. Η 

δνκή ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λ' αιιάμεη απφ κέξα ζε κέξα, πέξα απφ ην ίδην ην 

πεξηερφκελν, π.ρ. ιφγσ λέσλ πξντφλησλ ή λέαο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θιπ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ πιαηθφξκα e-centric ηεο EXODUS, ν φκηινο πέηπρε ηε 

δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο (Knowledge 

Management) θαη πχιεο πιεξνθνξηψλ γηα ην θνηλφ, ηνπο πειάηεο ηνπ, ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη ην ίδην ην πξνζσπηθφ.  

 

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα web site γηα ην Internet θαη έλα εζσηεξηθφ site γηα 

ην intranet. Καη ηα δχν sites έρνπλ ηνλ ίδην ππξήλα θαη έρνπλ πξφζβαζε ζηα ίδηα 

δεδνκέλα, κε ηνλ απαξαίηεην δηαρσξηζκφ πνπ επηβάιινπλ νη κεραληζκνί αζθαιείαο. 

Μέζσ ηνπ e-centric, ε νξγάλσζε θαη ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη 

κε ηνλ ειάρηζην δπλαηφ θφπν θαη θφζηνο θαη νη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν κε ηε κέγηζηε αζθάιεηα θαη επρξεζηία. Ο φκηινο ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο απέθηεζε έλα θαηλνηνκηθφ Enterprise Information Portal (EIP) θαη 

Knowledge Management ζχζηεκα επεθηάζηκν θαη εκπινπηηδφκελν ζπλερψο κε λέν 

πιηθφ γηα:  

� Σελ άξηζηε νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ζπλήζσο είλαη 

δηαζθνξπηζκέλεο ζε δηαθνξεηηθά έληππα θαη ειεθηξνληθά αξρεία, 

θαθέινπο θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα  

� Σελ πξνζθνξά ελφο θεληξηθνχ ζεκείνπ νινθιεξσκέλεο πιεξνθφξεζεο 

γηα ηα ζηειέρε θαη ην θνηλφ ηνπ νκίινπ  

 

4.2 Ζιεθηξνληθό εκπόξην από επηρείξεζε ζε θαηαλαισηή–Β2C- 

 

4.2.1 Βηβιηνπσιείν «Παπαζσηεξίνπ» 

Η κειέηε παξαδείγκαηνο ηνπ βηβιηνπσιείνπ Παπαζσηεξίνπ εμεηάδεη πψο ην 

βηβιηνπσιείν ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα λα δηεπξχλεη ην πειαηνιφγηφ ηνπ, λα 
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αλαβαζκίζεη ηελ εηθφλα ηνπ, λα απμήζεη ηελ απεπζείαο επαθή κε ηνπο πειάηεο ηνπ, 

λα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο δηαθεκηζηηθήο ηνπ πξνβνιήο θαη λα απμήζεη ηελ ηαρχηεηα 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ. ήκεξα, κεηά απφ 20 ρξφληα εκπεηξίαο ζην ρψξν ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θιπ, ζπλεηζθέξεη ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζηελ ελεκέξσζε, θάλνληαο ην επηζηεκνληθφ 

βηβιίν πην πξνζηηφ θαη ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηελ 

Πιεξνθνξηθή πην άκεζε. Δπηπιένλ, ηα βηβιηνπσιεία Παπαζσηεξίνπ έρνπλ πηα 

επεθηείλεη ην εθδνηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ θαη ζε άιιεο γεληθφηεξνπ πεξηερνκέλνπ 

θαηεγνξίεο, φπσο ινγνηερλία, παηδηθφ βηβιίν, ιεμηθά, θηινζνθία, ηαμηδησηηθνχο 

νδεγνχο , παξνπζηάδνληαο έηζη ζην θνηλφ κηα πιεξέζηεξε πνηθηιία βηβιίσλ, ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ επξχηεξε ελεκέξσζε θαη θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο. 

Δθηφο απφ βηβιία, ην βηβιηνπσιείν δηαζέηεη κηα κεγάιε ζπιινγή πεξηνδηθψλ, CD-

ROMs θαη software.  

Η πξψηε ηζηνζειίδα ηνπ βηβιηνπσιείνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηνπ1995 απφ κία 

νκάδα εξγαζίαο θνηηεηψλ ηνπ ΔΜΠ. Σν ηφηε «πείξακα» έδεημε πσο ν θφζκνο ηνπ 

βηβιίνπ κπνξνχζε θαη ήζειε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν σο εξγαιείν 

αλαδήηεζεο θαη αγνξάο βηβιίσλ. Απηή ε δηαπίζησζε νδήγεζε ηελ εηαηξεία ζηελ 

απφθαζε λα επελδχζεη ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηθηπαθνχ ηεο 

ηφπνπ. ήκεξα ην site ηνπ βηβιηνπσιείνπ έρεη αλαβαζκηζηεί. Αλαιπηηθφηεξα, ν 

δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ βηβιηνπσιείνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:  

� Πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε  

� Πξντφληα  

� Σηκέο  

� Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πξντφλησλ  

� Γπλαηφηεηα νn-line παξαγγειίαο  

� Πξνζθνξέο  

� Γσξεάλ ππεξεζίεο  

� Δπηθνηλσλία κε πξνκεζεπηέο θαη θαλάιηα δηαλνκήο  

� Γηαγσληζκνχο κε ζέκα θαη έπαζιν βηβιία  

 

Δπηπιένλ ην βηβιηνπσιείν έρεη πξνζζέζεη ζην δηθηπαθφ ηνπ ηφπν : 

 

� Ηιεθηξνληθή θνηλφηεηα, ψζηε λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θίινπο ηνπ 

βηβιίνπ λα «ζπλεπξίζθνληαη» θαη λα ζπδεηνχλ ειεθηξνληθά  
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� Δπηθνηλσλία κε ηνπο πσιεηέο ηεο επηρείξεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ  

 

Σα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο πνπ σθεινχληαη απφ ηελ αλαλεσκέλε ηζηνζειίδα είλαη:  

� Οη πσιεηέο ηεο επηρείξεζεο ζηα βηβιηνπσιεία, θαη κάιηζηα δηπιά, γηαηί 

αξθεηνί πειάηεο ιηαληθήο αλαδεηνχλ βηβιία ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη, 

είηε ηα αγνξάδνπλ δηαδηθηπαθά, είηε πεγαίλνπλ ζηα θπζηθά θαηαζηήκαηα 

μέξνληαο ηη αθξηβψο ζέινπλ. Απηφ γηα ηα θαηαζηήκαηα ζεκαίλεη ιηγφηεξνο 

θφξηνο εξγαζίαο θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ πνπ βξίζθνληαη ζ‟ 

απηά  

� Σν ηκήκα πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο, γηαηί ιακβάλεη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα φρη 

κφλν ησλ αγνξψλ, αιιά θαη ησλ ειεθηξνληθψλ «πεξηεγήζεσλ» ησλ 

επηζθεπηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Οπζηαζηηθά, δειαδή, είλαη ζαλ λα 

γλσξίδνπλ νη ππεχζπλνη ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ πφζνη πειάηεο κπήθαλ ζην 

θαηάζηεκα, πνηα βηβιία μεθχιιηζαλ, πφζε ψξα ηα θνίηαμαλ θαη ηη ηειηθά 

αγφξαζαλ.  

 

χκθσλα κε ηε δηεχζπλζε ηνπ βηβιηνπσιείνπ θαη ην ζχκβνπιν δηαδηθηχνπ, 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ site είλαη:  

� Σν πεξηερφκελφ ηνπ πνπ απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ παξάγνληαο επηηπρίαο 

θάζε ειεθηξνληθνχ βηβιηνπσιείνπ. Αλ ην πεξηερφκελν είλαη θησρφ, ν 

επηζθέπηεο απιψο δελ ζα μαλαεπηζθεθηεί ην site. Σν ειεθηξνληθφ 

βηβιηνπσιείν Παπαζσηεξίνπ, φρη κφλν είλαη πινχζην ζε πεξηερφκελν, ψζηε 

λα κελ αθήλεη θαλέλα επηζθέπηε δπζαξεζηεκέλν ή αδηάθνξν, αιιά θαη 

αλαλεψλεη ην πεξηερφκελφ ηνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε  

� Η αλαλεσκέλε γξαθηζηηθή εηθφλα ηνπ site, γηαηί δηεπθνιχλεη ηνλ επηζθέπηε 

λα θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη λα 

κπνξέζεη λα πεξηεγεζεί ζ‟ απηφ  

� Η θαιή δνκή ηνπ site, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ πινήγεζε. Έηζη, ν ρξήζηεο 

κπνξεί: λα αλαδεηήζεη εχθνια θαη γξήγνξα απηφ πνπ ζέιεη, λα μέξεη αλά πάζα 

ζηηγκή ζε πνην «δηάδξνκν» ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιηνπσιείνπ βξίζθεηαη, λα 

κεηαβεί εχθνια (κε έλα θιηθ) ζε φπνην ζεκείν ηνπ βηβιηνπσιείνπ ζέιεη.  

 

Πξνψζεζε ηνπ site (εληφο θαη εθηφο δηαδηθηχνπ)  

Η ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ βηβιηνπσιείνπ:  
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 �αλαγξάθεθε ζε φιεο ηηο ηζάληεο ησλ θαηαζηεκάησλ ΠΑΠΑΩΣΗΡΙΟΤ  

 � αλαγξάθεηαη ζηηο θάξηεο ησλ ζηειερψλ ηνπ ΠΑΠΑΩΣΗΡΙΟΤ  

 � έρεη ζπκπεξηιεθζεί θαη αλαθέξεηαη ζηνπο έληππνπο θαηαιφγνπο ηεο εηαηξείαο  

Δληφο δηαδηθηχνπ ν δηθηπαθφο ηφπνο έρεη θαηαρσξηζηεί ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη 

ζηνπο ζεκαηηθνχο θαηαιφγνπο. Αμίδεη κάιηζηα λα αλαθεξζεί πσο απφ ηελ πεξίπνπ 

100.000ε ζέζε πνπ είρε ην ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν ζην www.alexa.com 

(δηθηπαθφο ηφπνο πνπ κεηξά ηελ παγθφζκηα θαηάηαμε νπνηνπδήπνηε site) αλέβεθε 

(δχν κφιηο κήλεο κεηά ηελ αλαλέσζή ηνπ) ζηελ 40.000ε. Σν βηβιηνπσιείν - ζε 

ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλε ζε ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο εηαηξεία ζηελ Ακεξηθή - 

κπνξεί λα δεη αλά πάζα ζηηγκή:  

� πφζνπο επηζθέπηεο είρε ζην site  

� πνηεο ζειίδεο επηζθέθηεθαλ  

� πφζεο ζειίδεο επηζθέθηεθε θάζε ρξήζηεο  

� απφ πνηεο κεραλέο αλαδήηεζεο ήξζαλ νη ζπζηεκέλνη απφ άιια sites  

� κε πνηεο ιέμεηο-θιεηδηά ηελ αλαδήηεζαλ  

� πφζε ψξα έκεηλε ζην site θάζε ρξήζηεο  

� πνην πνζνζηφ επηζθεπηψλ έθαλε ειεθηξνληθή αγνξά  

� ηη είδνπο αγνξέο έθαλαλ αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία θαη θσδηθφ  

� πνηα άιια sites επηζθέθηεθαλ φζνη επηζθέθηεθαλ ην βηβιηνπσιείν  

 

Σν βηβιηνπσιείν παξαθνινπζεί – κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο 

επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ- θαη ηηο πσιήζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιηνπσιείνπ θαη ηηο 

ζπγθξίλεη κ‟ απηέο πνπ γίλνληαη ζηα θπζηθά θαηαζηήκαηα. Οη ζπγθξίζεηο αθνξνχλ 

φρη κφλν απφιπηα λνχκεξα, αιιά πξνζθέξνπλ θαη δεδνκέλα αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

θαη αλά θσδηθφ. χκθσλα κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ βηβιηνπσιείνπ, ηα ζεκεία - 

θιεηδηά γηα ηελ επηηπρή κεηάβαζε κηαο εηαηξείαο ζην δηαδίθηπν είλαη:  

� Η ζσζηή παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζην δηαδίθηπν (δνκή ηνπ site, 

πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ θιπ.)  

� Η αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη απφ έλαλ 

αμηφπηζην κεραληζκφ θαη απφ έλαλ έγθπξν ηξίην θνξέα  

� Η δηαθήκηζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλε θαη 

φρη απαξαίηεηα αθξηβή  

� Η ζσζηή ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κε ηελ απνζήθε θαη 

ην ινγηζηήξην ηεο εηαηξείαο  



 

 
70 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Σίπνηε δελ είλαη φζν απιφ θαίλεηαη αξρηθά. Τπάξρνπλ θξαγκνί πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Η ππεξεζία IITF (Information 

Infrastructure Task Force - Οκάδα Τπνδνκήο Πιεξνθνξηψλ) θαη ην πκβνχιην 

Αληαγσληζηηθφηεηαο (Council on Competitiveness) ζηηο ΗΠΑ έρνπλ αλαγλσξίζεη 

ηέζζεξηο ηέηνηνπο θξαγκνχο: 

Δςζκολία αναδιάπθπυζηρ επισειπημαηικών διαδικαζιών 

Η πξνεηνηκαζία κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

είλαη ρξνλνβφξα θαη δχζθνιε. Η αληίζηαζε πξνο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζπρλά είλαη 

κηα έλδεημε γηα ηνπο πφξνπο πνπ είλαη αλαγθαίν λα επελδπζνχλ. 

Η κεηαηξνπή ζε ειεθηξνληθή κνξθή ησλ ππαξρφλησλ εληχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ θξαγκφ γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. Οη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη επίζεο πηζαλφ λα δηαπηζηψζνπλ πσο ν 

ππάξρσλ εμνπιηζκφο ηνπο ζε Η/Τ θαη ινγηζκηθφ, νη ηχπνη αξρείσλ θαη νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπο, δελ είλαη ζπκβαηά κε ηε λέα ηερλνινγία. 

Μπνξεί επίζεο λα ππάξμνπλ νξγαλσηηθνί θξαγκνί. Σα ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα 

γεληθά  κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δηαηεζνχλ νη αλαγθαίνη 

πφξνη. Σα πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα είλαη 

δπζθνιφηεξν λα ιπζνχλ. Οη άλζξσπνη ζπρλά αληηδξνχλ ζηηο αιιαγέο - φρη κφλν ην 

πξνζσπηθφ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, αιιά επίζεο νη πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο ηεο. 

Αθφκε φκσο θαη αλ ππάξμεη αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ηα αλακελφκελα πιενλεθηήκαηα 

κπνξεί λα βαξχλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ 

πινπνίεζή ηεο. 

Δςζκολία ηηρ σπήζηρ πολύπλοκυν ηλεκηπονικών ζςζηημάηυν πληποθοπικήρ 

Η εθζεηηθή αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο κέζα απφ 

ηελ ςεθηαθή ππνδνκή, θάλεη δηαξθψο δπζθνιφηεξν ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηελ 

αλεχξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Οη ρξήζηεο επηζπκνχλ λα κπνξνχλ λα βξνπλ 

πιεξνθνξίεο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα, αιιά ζπρλά δελ δηαζέηνπλ ηα 

εξγαιεία θαη ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα κηα απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε. 
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Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ζηεξίμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πάλσ ζηελ 

ςεθηαθή ππνδνκή αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ Η/Τ θαη ινγηζκηθνχ, θάηη πνπ φρη ζπάληα νθείιεηαη ζηελ απνπζία ή ζηε 

ζπλερή αιιαγή ησλ πξνδηαγξαθψλ. Δπίζεο, αθφκε θαη αλ κηα επηρείξεζε έρεη βξεη ηε 

«ζσζηή ιχζε», νη ππνςήθηνη πειάηεο ηεο κπνξεί λα έρνπλ πξφβιεκα λα βξνπλ ηελ 

επηρείξεζε - κηα ηππηθή πεξίπησζε θαχινπ θχθινπ. 

Έλλειτη αζθάλειαρ ζηο δίκηςο INTERNET 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζε ζρέζε κε ηελ 

ςεθηαθή ππνδνκή, είλαη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο νη 

αξηζκνί πηζησηηθψλ θαξηψλ, κε αζθάιεηα. Δίλαη επίζεο απαξαίηεην λα κπνξεί λα 

επηβεβαησζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα ελφο κελχκαηνο, ψζηε ν απνδέθηεο λα είλαη 

ζίγνπξνο πσο ην κήλπκα πξνέξρεηαη πξάγκαηη απφ απηφλ πνπ ην ππνγξάθεη θαη δελ 

έρεη παξαπνηεζεί ή πιαζηνγξαθεζεί απφ θάπνηνλ ηξίην. 

Δςζκολία εκηίμηζηρ ηυν πλεονεκηημάηυν ένανηι ηος κόζηοςρ ηυν νέυν εθαπμογών 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο εκθαλίδνληαη αξλεηηθέο ή δηζηαθηηθέο φηαλ εμεηάδνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο επέθηαζήο ηνπο, θαη ιακβάλνπλ ππφςε κφλν ην άκεζν θφζηνο θαη ηα 

άκεζα πιενλεθηήκαηα - απνηπγράλνληαο λα δνπλ ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε. Σν 

θφζηνο ηεο απαηηνχκελεο επέλδπζεο είλαη γεληθά επδηάθξηην, αιιά ηα πιενλεθηήκαηα 

κπνξεί λα απαηηνχλ έλα πην καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Έηζη είλαη δπζθνιφηεξν λα 

εθηηκεζνχλ, θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη δχζθνιν λα δηθαηνινγεζεί ε αξρηθή επέλδπζε. 

Δπίζεο, ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ζπρλά βξίζθνληαη ζε κάιινλ 

«ππνθεηκεληθνχο» ηνκείο, φπσο ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ. 

Η ζεκαζία απηψλ ησλ θξαγκψλ αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ιφγσ ηεο 

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ςεθηαθή ππνδνκή.  

Γηα παξάδεηγκα: 

 Οη επηρεηξήζεηο βαζκηαία αλαγλσξίδνπλ ηα καθξνπξφζεζκα πιενλεθηήκαηα, 

φπσο ε απμεκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ πνπ νδεγεί ζε πςειφηεξα θέξδε. 

 ρεδφλ φια ηα ηερληθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ηνλ ρξφλν. Απηφ 

βαζκηαία γίλεηαη θαλεξφ ζηηο επηρεηξήζεηο, κε ηελ εκθάληζε δηάθνξσλ 
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κεζφδσλ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο θαη ζπζηεκάησλ πνπ επηιχνπλ ηα 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο. 

 Ο φγθνο ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ δελ ζα ζηακαηήζεη λα απμάλεηαη. Η 

ιχζε ίζσο βξίζθεηαη ζε εξγαιεία πνπ απηνκαηνπνηνχλ ηε δηήζεζε θαη ηελ 

αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Η δεκηνπξγία επξεηεξίσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο 

παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Οη ηξεηο απφ ηνπο παξαπάλσ θξαγκνχο ζα κπνξέζνπλ ζρεηηθά εχθνια λα 

μεπεξαζηνχλ. Αληίζεηα, ε αληίζηαζε πνπ νθείιεηαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζα 

είλαη κάιινλ ε πην πξνβιεκαηηθή. Δίλαη πιένλ θαλεξή ε ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηφζν ζηελ Διιάδα, πφζν κάιινλ ζηνλ εμσηεξηθφ, πξνο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Σν 

ειεθηξνληθφ εκπφξην αλαπηχζζεηαη κε ηέηνηνπο ξπζκνχο πνπ δελ κπνξεί λα αθήζεη 

θαλέλα καο αζπγθίλεην.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΤΠΟΤ   

ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 
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ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

πλνπηηθή Πεξηγξαθή 

Η παξνχζα πξφηαζε αθνξά ζηελ πινπνηήζε ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

παξαγγειηνιεςίαο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ κέζσ Internet. Σν ζχζηεκα ζα 

θαιχπηεη ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο κε ηελ επηρείξεζε φζνλ 

αθνξά ζηε ιήςε παξαγγειηψλ. 

 

Οη πειάηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζέηνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο κε ειεθηξνληθφ, 

άκεζν ηξφπν ζπλδεφκελνη απνκαθξπζκέλα ζην ζχζηεκα παξαγγειηνιεςίαο κέζσ 

Internet. Παξάιιεια ζα παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο: 

 Πξνζσπνπνηεκέλεο (Customised) ππεξεζίεο όζνλ αθνξά ηα πξντόληα πνπ 

ηνπο ελδηαθέξνπλ  

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξαγγειίεο ηνπο (ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θιπ.)  

Η πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξνεγεζεί κειέηε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο 

επηρείξεζεο, έξεπλα αγνξάο θαη αλάιπζε απαηηήζεσο, ψζηε ε εθαξκνγή λα θαιχπηεη 

κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. 

 

Πεξηγξαθή Δξγνπ 

Η παξνχζα πξφηαζε αθνξά ζηελ πινπνίζε ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηνληθήο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη πξνψζεζε πξντφλησλ. Σν ζχζηεκα ζα θαιχπηεη ηνπο πειάηεο πνπ 

έρνπλ θαζεκεξηλά ζπλαιιαγέο κε ηελ επηρείξεζε φζνλ αθνξά ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη εηδηθφηεξα ζηε ιήςε παξαγγειηψλ. Οη θχξηεο ρξήζεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη νη αθφινπζεο : 

1. Παξαγγειηνιεςία 

2. Πξνώζεζε - Γηαθήκηζε πξντόλησλ  

3. Παξνρή πξνζσπηθώλ ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο ζε πειάηεο  

Όζνλ αθνξά ζην ζχζηεκα παξαγγειηνιεςίαο, νη πειάηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζέηνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο κε ειεθηξνληθφ άκεζν ηξφπν. Σν αληηθείκελν ηεο Φάζεο 
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Πξνδηαγξαθψλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ ζα είλαη κειέηε, ε νπνία ζα επηθεληξσζεί 

ζηα παξαθάησ ζεκεία : 

 Γηαδηθαζίεο επηρείξεζεο, ηξφπνο ιήςεο παξαγγειηψλ θαη δηαθίλεζεο 

ζρεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ  

 Τπάξρνλ ζχζηεκα παξαγγειηνιεςίαο  

 Αλάγθεο πειαηψλ θαη επηρείξεζεο θαη θαηά πφζν ην ππάξρνλ ζχζηεκα ηηο 

θαιχπηεη  

 ρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο παξαγγειηνιεςίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ 

 Γεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηε γξήγνξε 

θαη άκεζε ιήςε ησλ παξαγγειηψλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο 

 Μειινληηθή επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα θαιχπηεη ηηο κειινληηθεο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο  

Αξρηθά, ζα ππάξμεη έξεπλα αγνξάο κε ζηφρνπο ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ηεο επηρείξεζεο. 

θνπφο ηεο έξεπλαο αγνξάο ζα είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ εηθφλα πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί 

γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο απν ηνπο πέιαηεο. Θα θαηαγξαθνχλ νη 

αλάγθεο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο πειάηεο θαη ζα εθηηκεζεί ε απνδνρή πνπ ζα 

ζεκεησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αγνξάο πνπ ζα βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ ηειηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ πιαηζίσλ, ζηα νπνία ζα πξέπεη λα θηλεζεί ν ζρεδηαζκφο 

ηεο εθαξκνγήο. Έρνληαο ζθπγκνκεηξήζεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ν ζρεδηαζκφο ζα 

βαζηζηεί πάλσ ζε ξεαιηζηηθέο παξαηεξήζεηο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηηο 

αλάγθεο. 

 

Θα αμηνινγεζεί ε ππάξρνπζα ηειεπηθνηλσληαθή θαη ππνινγηζηηθή ππνδνκή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζα κειεηεζεί, εάλ είλαη αλαγθαίν, πηζαλή επέθηαζε ηεο ψζηε λα 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ πξνο αλάπηπμε ζπζηεκάησλ. Σν πξνηεηλφκελν έξγν ζα 

πινπνηεί ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ δπν 

ηξφπσλ : 

 Απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζην ζύζηεκα κέζσ Internet 

 ηόινο δηαλνκήο (θνξηεγά) 
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ΠΗΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ: 

Απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζην ζύζηεκα κέζσ Internet 

Ο αθξηβήο ηξφπνο πξφζβαζεο θαη ε θχζε ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη αληηθείκελν ηεο 

κειέηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Φάζε Α. Μεζσ ηεο απνκαθξπζκέλεο 

πξφζβαζεο νη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο ζα έρνπλ ηε δελαηφηεηα λα εθηεινχλ ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή: 

 

Οη πειάηεο ζα ζπλδένληαη απνκαθξπζκέλα ζην ζχζηεκα, φπνπ ζα έρεη ηελ επηινγή 

ηεο παξνπζίαζεο ησλ πξντφλησλ. Θα παξνπζηάδνληαη θαηλνχξηα πξντφληα, 

πιεξνθνξίεο, εηδηθέο πξνζθνξέο, εθπηψζεηο θαη γεληθά φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

ελδηαθέξνπζεο γηα ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ηεο επηρείξεζεο. ε απηφ ην ζεκείν δίλνληαη 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο δηαθεκίζεο θαζφηη πξνζθέξνληαη ζχγρξνλα εξγαιεία 

αλάπηπμεο ζειίδσλ Web γηα παξνπζίαζε. 

Ο πειάηεο ζα κπνξεί λα θαηαρσξεί παξαγγειηέο. Θα επηιέγνληαη ηα επηζπκεηά 

πξντφληα θαη νη πνζφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ε παξαγγειία θα αθνχ εκθαληζηεί 

νιφθιεξε ε παξαγγειία γηα επηβεβαίσζε, ζα ππνβάιιεηαη. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξεί 

λα ζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα γηα επίβιεςε θαη κεηαβνιή ηνπο. 

 

Θα πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη επίβιεςε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

πειάηε ζηελ επηρείξεζε. Δλδεηθηηθά ζα δίλνληα νη εμήο πιεξνθνξίεο: 

 Παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο παξαγγειίσλ 

 Πξνζθνξέο εηδώλ θαη εηδηθνί ηηκνθαηάινγνη ηνπ πειάηε 

 ηαηηζηηθά ζηνηρεία παξαγγειηώλ θαη θηλήζεσλ πειάηε 

 Καηαγξαθή παξαηεξήζεσλ πειάηε 

Οη πειάηεο ζα έρνπλ εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο 

θσδηθνχο. Οη εμνπζηνδνηήζεηο ζα δίλνληαη απφ ην πξνζσπηθφ δηαρείξηζεο 

ζπζηήκαηνο (System administrator) ηεο επηρείξεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κε ηελ 

είζνδφ ηνπ ζην ζχζηεκα ν ρξήζηεο ζα αλαγλσξίδεηαη άκεζα ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπ 

πξνζθεξζνχλ νη ππεξεζίεο πξνζσπηθήο πιεξνθφξεζεο. 
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ηόινο δηαλνκήο (θνξηεγά) 

Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ιήςεο παξαγγειίαο ηνπηθά ζηνλ πειάηε απν ηα θνξηεγά 

δηαλνκψλ. Καηά ηελ επίζθεςε ηνπ θνξηεγνχ ζηνλ πειάηε ζα θαηαγξάθεηαη ε 

επφκελε παξαγγειία. Θα κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα λα ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλα 

πξνγξάκκαηα παξαγγειηψλ θαηαρσξεκέλα γηα θαζε πειάηε. Σα θαηαρσξεκέλα 

πξνγξάκκαηα παξαγγειηψλ ζα είλαη εμεηδηθεπκέλα γηα θάζε πειάηε θαη ζα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζπλήζεηο παξαγγειίεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ζπληνκεχεηαη ε 

δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο κε ηξφπν εηδηθφ γηα θάζε πειάηε. 

Με ην πέξαο ησλ δξνκνινγίσλ, νη παξαγγειίεο πνπ έρνπλ ζπλγθεληξσζεί ζην θνξεηφ 

ηεξκαηηθφ ζα κεηαθέξληαη ζην θεληξηθφ ζχζηεκα (Server ) ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηελ 

βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγγειηνιεςίαο. Η κεηαθνξά ζα γίλεηαη κέζσ βάζεο 

(docking station) ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ ησλ θνξηεγψλ πνπ ζα ζπλδέεη ην θνξεηφ 

ηεξκαηηθφ κε πξνζσπηθφ ππνινγηζηή (PC). Μεηά ηελ κεηαθνξά (Downloading) ζηνλ 

ππνινγηζηή, νη παξαγγειίεο ζα κεηαθέξνληαη ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ππάξρεη άκεζε ελζσκάησζε ησλ παξαγγειίσλ απν ηηο δπν 

δηαθνξεηηθέο πεγέο (απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε κέζσ Internet θαη θνξηεγά δηαλνκήο) 

ζηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία . 

 

Μέξνο ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί έρεη σο ζηφρνπο : 

 Ζ πινπνίεζε ηεο παξαγγειηνιεςίαο ζηα θνξεηά ηεξκαηηθά 

 ύλδεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θνξεηώλ ηεξκαηηθώλ κε ην ππόινηπν 

ζύζηεκα παξαγγειηνιεςίαο ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα νινθιεξσκέλν 

ζύζηεκα 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ κε ηνπο ηξφπνπο Α θαη Β , ε εηζαγσγή ησλ παξαγγειηψλ ζην 

ζχζηεκα ζα γίλεηαη πιένλ κε άκεζν, ειεθηξνληθφ ηξφπν ζε αληίζεζε κε ηε 

ρεηξσλαθηηθή εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηζρχεη επί ηνπ παξφληνο. Έρνληαο 

εμαιείςεη ην ζηάδην ηεο ρεηξσλαθηηθήο εηζαγσγήο, νη παξαγγειίεο ζα εηζαρζνχλ ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο θαη ζα είλαη άκεζα δηαζέζηκεο γηα 

επεμεξγαζία. Η απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγγειηνιεςίαο ζα βνεζήζεη λα 

πξνρσξήζνπλ πξνο ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχλ. 

πγθεθξηκέλα ε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα έρεη σο αληηθείκελν ηε δπλαηφηεηα κεηα ηε 

ιήςε ηεο παξαγγειίαο γηα απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ φπσο ηηκνιφγεζε, έθδνζε 
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δειηίνπ απνζηνιήο, πξφγξακκα παξαγσγήο . 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο Windows NT Server. Η 

εθαξκνγή ζα βαζηζηεί ζην θνξπθαίν παγθνζκίσο ζχζηεκα RDBNS Oracle Server. 

Γηα ηε δηάζεζε ησλ Web ζειίδσλ ζην Internet θαη γηα ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ απφ θαη πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηζεί ν Oracle Web 

Server. Σν Front-end πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο ζα είλαη ην εξγαιείν 

PowerBuilder, ην νπνίν έρεη κεδεληθφ θφζηνο ζηελ έθδνζε run-time. 

 

Οη αθξηβείο πξνδηαγξαθέο θαη ιεηηνπξγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα θαζνξηζηνχλ ζηελ 

Φάζε Πξνδηαγξαθψλ θαη Αλάπηπμε ηνπ Έξγνπ . 

 

Πνηέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζα ππνβνεζήζεη ην πξνηεηλόκελν έξγν θαη πνηέο 

ηερλνινγίεο Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξνο απηή ηελ 

θαηεύζπλζε ; 

ηε Φάζε Πξνδηαγξαθψλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ ζα κειεηεζνχλ θαη ζα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη αθξηβείο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαπηπρζεί . 

Γελ πξνβιέπεηαη ην ζχζηεκα λα εμππεξεηεί ζπλαιιαγέο κεηαμχ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνδνκή Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ θαη έρνπλ πηνζεηήζεη 

θάπνηα απφ ηα δηεζλή Standards ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, φπσο EDI , EFT. Γηα 

απηφ ην ιφγν ην ζχζηεκα πξνβιέπεηαη λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Electronic 

Commerce Custom Solutions θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο ηνπ Internet θαη ησλ Web Servers. 

Υξεζηκνπνηψληαο κία αλνηθηή ηελνινγία θαη ρσξίο δεζκεχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα 

Standards ζα επηηξέςεη ζε έλα κεγάιν εχξνο πειάησλ νη νπνίνη δηαζέηνπλ ην βαζηθφ 

εμνπιηζκφ ζχλδεζεο κε ην Internet λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο. Οη αθξηβείο κέζνδνη θαη ηερλνινγίεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα εηλαη αληηθείκελν ηεο κειέηεο Φάζεο Πξνδηαγξαθψλ θαη 

Αλάπηπμεο. 

 

Η παξαγγειηνιεςία κέζσ ηνπ ζηφινπ θνξηεγψλ πνπ ζα εθηειεί ηηο παξαδφζεηο ζηνπο 

πειάηεο ζα ζηεξίδεηαη ζε θνξεηά ηεξκαηηθά πνπ ζα θέξνπλ νη νδεγνί. ηελ αξρή ησλ 
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δξνκνινγίσλ ζα θνξηψλνληαη (upload) ζηα ηεξκαηηθά νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, 

φπσο αξρεία εηδψλ θαη πειαηψλ. Ο νδεγφο ζα κπνξεί λα θαηαγξάθεη ζην ηεξκαηηθφ 

ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ πνπ επηζθέπηεηαη ζην θαζεκεξηλφ δξνκνιφγην. Μεηά ην 

πέξαο ησλ δξνκνινγίσλ, νη πιεξνθνξίεο ζα κεηαθέξνληαη (download) ζην θεληξηθφ 

ζχζηεκα κέζσ κηαο εηδηθήο βάζεο πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ην θνξεηφ ηεξκαηηθφ. Η βάζε 

ζα παξέρεη ζεηξηαθά (RS-232) ζχλδεζε κε ππνινγηζηή PC πνπ ζα είλαη ζπλδεδεκέλν 

κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα. 

 

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ζα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε ζηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο : 

 Αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ζηνπο πειάηεο 

Θα πινπνηεζνλ ππεξεζίεο παξνρήο πξνζσπηθήο πιεξνθφξεζεο ζηνπο 

πειάηεο. Μεζσ ηεο εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ησλ πειαηψλ ζην ζζηεκα 

ζα πξνζθέξνληαη πξνζσπηθέο (Customised) πιεξνθνξίεο ζε θάζε πειάηε 

ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηνπ ζηελ επηρείξεζε φπσο επίζεο θαη εηδηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ . 

 Σαρύηεξε δηεθπεξαίσζε παξαγγειηώλ εμαιείθνληαο ην ρξνλνβόξν ζηάδην 

ηεο εηζαγσγήο ησλ παξαγγειηώλ  

 Αλαβάζκηζε ησλ ζηαδίσλ πνπ αθνινπζνύλ ηελ παξαγγειηνιεςία (νπώο 

ηηκνιόγεζε, αλαπιήξσζε Stook) 

Η άκεζε δηάζεζε ησλ παξαγγειηψλ ζην ζχζηεκα αλαβαζκίδεη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ κεηέπεηηα ζηαδίσλ επεμεξγαζίαο θαη ηε ζπλνιηθή αιπζίδα επεμεξγαζίαο 

ησλ εγγξαθψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Φάζεο Αλάπηπμεο Πξνδηαγξαθψλ ζα 

κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο έθδνζεο Γειηίσλ Απνζηνιήο θαη 

Απηφκαηε Έθδνζε πξνγξάκκαηνο αλαπιήξσζεο stook. 

 Άκεζε απόθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

Έρνληαο κία άκεζε εηθφλα ησλ αλαγθψλ θαη ιακβάλνληαο ζπλερψο 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο απφ ην αγνξαζηηθφ 

θνηλφ, ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα άκεζε απφθξηζε θαη πξνζαξκνγή ζηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Παξάιιεια έρνληαο κία ζπλερψο ελεκεξσκέλε εηθφλα 

ησλ παξαγγειηψλ ζα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ άκεζα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά 
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κε ηηο θηλήζεηο ησλ παξαγγειηψλ ηφζν απν ηελ επηρείξεζε φζν θαη απν ηνπο 

πειάηεο.  

 

Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ Έξγνπ 

Σν πξνηεηλφκελν έξγν ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηεο θάζεηο : 

Α. Φάζε Πξνδηαγξαθώλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ. 

Β. Φάζε Πξόηππεο Δθηέιεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Πξώηεο Φάζεο 

 

Οη δπν παξαπάλσ Φάζεηο ηεο Μειέηεο θαη Πξφηππεο Τινπνίεζεο ρσξίδνληαη ζε 

ελέξγεηεο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ : 

 

Α. Φαζε Πξνδηαγξαθώλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ. 

Α1. Έξεπλαο Αγνξάο  

Καηα ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αγνξάο ζα πξαγκηνπνηεζνχλ επαθέο κε ηνπο πειάηεο 

ηεο επηρείξεζεο. Θα δηαπηζησζεί ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εθνξκνγήο θαη ζα δηαηππσζνχλ νη αλάγθεο ψζηε ν ζρεδηαζκφο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη λα ηηο θαιχπηεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

 

Α2. Μέιεηε Τπάξρνληνο πζηήκαηνο Δπηρείξεζεο 

ε απηή ηε Φάζε ζα κειεηεζεί ε παξνχζα θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζα 

αμηνινγεζεί κε βάζε ην πξνηεηλφκελν έξγν. Θα θαζνξηζηεί θαη ζα 

ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ε πνξεία ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Α3. ρεδηαζκόο - Αλάιπζε πζηήκαηνο θαη Δθαξκνγήο Απνκαθξπζκέλεο 

ύλδεζεο κέζσ Internet 

Θα γίλεη ε αλάιπζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο Απνκαθξπζκέλεο χλδεζεο 

κέζσ Internet θαη ηεο εθαξκνγήο παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο. 

 

Α4.ρεδηαζκόο - Αλάιπζε πζηήκαηνο θαη Δθαξκνγήο Παξαγγειιηνιεςίαο 

κέζσ θνξεηώλ ηεξκαηηθώλ 

Θα γίλεη αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο εθαξκνγήο 

παξαγγειιηνιεςίαο κέζσ θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ 
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Β. Φάζε Πξόηππεο Δθηέιεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Πξώηεο Φάζεο  

Β1. Πξνκήζεηα πλνιηθνύ εμνπιηζκνύ (ύζηεκα ύλδεζεο Internet θαη 

θνξεηώλ ηεξκαηηθώλ) 

Θα γίλεη ε ζπλνιηθή πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο κέζσ 

Internet θαη ησλ θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ. Μεηά ην πέξαο ηεο ελέξγεηαο, ζα κπνξεί λα 

αξρίζεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πξνγξακκάησλ. 

Β2. Δγθαηάζηαζε – Δλεξγνπνίεζε ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνύ απνκαθξπζκέλεο 

ζύλδεζεο κέζσ Internet 

Θα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ NT server, ησλ Nt Workstation, ηνπ ινγηζκηθνχ Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ (Oracle Server,Oracle WebServer) θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζχλδεζεο κε ην 

Internet. Παξάιιεια ζα εγθαηαζηαζεί ν θαισδηαθφο (ελεξγφο θαη παζεηηθφο 

εμνπιηζκφο) πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηά ην 

πέξαο ηεο ελέξγεηαο ζα κπνξεί λα αξρίζεη ε αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. 

Β3. Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ θνξηεγώλ 

Θα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ ζηα θνξηεγά, ησλ 

βάζεσλ (Interface) κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ηεξκαηηθψλ θαη ηνπ ζηαζκνχ 

εξγαζίαο (NT Workstation) ηεο πχιεο θαη ε ζχλδεζε ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο κε ηε 

βάζε κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. 

Β4. Αλάπηπμε εθαξκνγήο παξνρήο ππεξεζηώλ πξνώζεζεο πξντνλησλ κε 

απνκαθξπζκέλε ζύλδεζε κέζσ Internet 

Θα γίλεη κε ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη ην ζρεδηαζκφ πνπ έρεη πξνεγεζεί, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηηο αλάγθεο ηεο ζπλγθεθξηκέλεο 

επηρείξεζεο. 

Β5. Αλάπηπμε εθαξκνγήο παξαγγειιηνιεςίαο κέζσ θνξεηώλ ηεξκαηηθώλ 

Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ φπσο θαη ινγηζκηθνχ κεηαθνξάο 

ζηνηρείσλ ζε εθαξκνγή Βάζεο Γεδνκέλσλ. Δλζσκάησζε εθαξκνγήο ζηελ εθαξκνγή 

απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο κέζσ Internet θαη νινθιήξσζε. 

Β6. Αλάπηπμε ρξεζηώλ - Τπνζηήξημε - Παξαηεξήζεηο πξόηππεο ιεηηνπξγίαο 

Η ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη πεξηιακβάλεη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη παξαηεξήζεηο απφ ηελ πξφηππε ιεηηνπξγία ηεο 

εθαξκνγήο. Θα αμηνινγεζεί ε πνξεία ηεο ρξήζεο ησλ θαηλνχξησλ πξνγξακκάησλ θαη 

ζα γίλνπλ παξαηεξήζεηο γαη ηε κειινληηθή ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο ζα ππάξμεη 

ππνζηήξημε απν πξνγξακκαηηζηηθά ιάζε (bugs) ηεο εθαξκνγήο. 
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Aλακελόκελα Απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε πξνβιέπεηαη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηελ 

επηρείξεζε θαη ζηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηνπο πειάηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Α. εκαληηθή κείσζε θόζηνπο 

Σν ζπλνιηθφ θφζνο ζπλαιιαγψλ κε ηνπο πειάηεο ζα κεησζεί δξαζηηθά γηα ηνπο 

παξαθάησ ιφγνπο: 

 Μηζζνί πξνζσπηθνύ: Με ηελ εηζγσγή ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

παξαγγειιηνιεςίαο δελ ζα απαηηείηαη πιένλ πξνζσπηθφ ην νπνίν θαζεκεξηλά 

ζα αζρνιείηαη κε ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο γηα ιήςε παξαγγειηψλ. Θα 

εμαιεηθζνχλ ηα ρξνλνβφξα ηειεθσλήκαηα θαη ζα απειεπζεξσζεί έλα κεγάιν 

κέξνο ρξφλνπ ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν γηα άιιεο παξαγσγηθέο αζρνιίεο 

κέζα ζηελ επηρείξεζε. 

 Γηαδηθαζηηθά έμνδα: Σν θαζεκεξηλφ θφζηνο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

κηαο παξαγγειίαο εηλαη ηάμεηο κέγεζνπο κηθξφηεξν απν ηνλ θιαζηθφ ηξφπν 

παξαγγειιηνιεςίαο. Γελ απαηηείηαη πξνζσπηθφ ζε θαζεκεξηλή βάζε, ραξηηθά, 

επεμεξγαζία, δηαθίλεζε εγγξάθσλ θαη ζχλζεηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο κέζα 

ζηε επηρείξεζε. Οη παξαγγειίεο θαηαρσξνχληαη απηφκαηα θαη εηζαγσγή ησλ 

ζηνηρείσλ ζην ζχζηεκα. 

 Απηόκαηε έθδνζε πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο: Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ 

παξαγγειηψλ απν ηνπο πειάηεο (απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο κέζσ Internet) ή 

ηνπο νδεγνχο ησλ θνξηεγψλ (ηνπηθά ζηνλ πειάηε κπνξεί λα εθδνζεί 

απηφκαηα ην πξφγξακκα παξαγσγήο). Γελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε κεηαμχ ηεο 

ππνβνιήο ηεο παξαγγειίαο απν ηνλ πειάηε θαη ηεο έθδνζεο ηνπ πξνγξάκκηνο 

παξαγσγήο δηφηη δελ ππάξρνπλ ζηάδηα δηαθίλεζεο εγγξάθσλ θαη εηζαγσγήο 

ησλ ζηνηρείσλ ζην ζχζηεκα. 

 Αθξηβείο ζπλαιιαγέο: Με ηε κέζνδν ειεθηξνληθήο εηζαγσγήο κεηψλνληαη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ ηα ιάζε θαηαρψξεζεο κηαο θαη ν ρξήζηεο - πειάηεο ζα έρεη 

νπηηθή επηβεβαίσζε ηεο ηειηθήο παξαγγειίαο πξηλ ηελ ππνβάιιεη. ηηο 

ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα ζθάικαηα ηα νπνία γηα λα 

εμαιεηθζνχλ ρξεηάδνληαη ζπλερείο ζπκπιεξσκαηηθέο επηθνηλσλίεο. Η 
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δξαζηηθή κείσζε ησλ ζθαικάησλ ζεκαίλεη κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε ρξφλν θαη 

ρξήκα γηα ηε δηφξζσζε ηνπο . 

Β. Αλαβάζκηζε ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πειάηεο 

Η αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζίσλ πξνο ηνπο πειάηεο ζα επηθεληξσζεί ζηα παξαθάησ 

ζεκεία: 

 Παξνρή πιεξνθόξεζεο - Γηαθήκηζε: Με ηελ είζνδν ηνπ ζην ζχζηεκα,ν 

πειάηεο ζα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηελ αγνξά 

ησλ πξντφλησλ, θαηλνχξηα πξντφληα θαη πξνζθνξέο. ε απηφ ην ζεκείν 

ππάξρεη κεγάιν δπλακηθφ γηα δηαθήκηζε, αλάπηπμε κεζφδσλ πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε. 

 Παξνρή πιεξνθνξηώλ εηδηθά (Customised) γηα θάζε πειάηε: Με ηε 

δηαδηθαζία ηεο εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο (login) ρξεζηκνπνηψληαο 

θσδηθνχο (passwords) ν πειάηεο αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ είζνδν ηνπ ζην 

ζχζηεκα θαη κπνξνχλ λα ηνπ παξαζρεζνχλ πξνζσπνηεκέλεο (personalised) 

πιεξνθνξίεο. Οη αλάγθεο ηνπ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θαη κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Η παξνρή 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζα πξνζθέξεη έλα κεγάιν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα . 

 Δπθνιία ππνβνιήο παξαγγειηώλ: Η κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο παξαγγειίαο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ζα ηχρεη 

ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο απφ ηνπο πειάηεο. Η κεγάιε επθνιία ππνβνιήο 

παξαγγειηψλ ζα ιεηηνπξγήζεη πνιχ ζεηηθά πξνο ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

παξαγγειηψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ. 

 Μείσζε ηνπ ρξόλνπ δηεθπεξαίσζεο ηεο παξαγγειίαο: Ο ρξφλνο 

δηεθπεξαίσζεο ηεο παξαγγειίαο κεηψλεηαη δξαζηηθά θαζψο δελ ππάξρεη ην 

ζηάδην ηεο θαηαρψξεζεο ζην ζχζηεκα. 

 πιινγή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ: Σν ζχζηεκα ζα κπνξεί λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο απφ κία απιή ιήςε 

παξαγγειίαο. Θα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ θάζε 

πειάηε ζρεηηθά κε ηηο παξαγγειίεο ηνπ θαη ηελ θίλεζε ησλ εηδψλ. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ν πειάηεο ζα κπνξεί λα έρεη κηα γεληθή, απνινγηζηηθή εηθφλα ηεο 

θίλεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνκεζεχεηαη . 
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ηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο 

Σα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ γηα ηελ επηρείξεζε κε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο παξαγγειηνιεςίαο ζα είλαη ηα παξαθάησ : 

 Πξνζθνξά ελφο πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πιεξνθφξεζεο πνπ εμαιείθεη ζχλζεηεο, ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο, 

ππεξαπινπζηεχεη, ζπζηεκαηνπνηεί θαη νξγαλψλεη ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο 

πειάηεο . 

 Γεκηνπξγία ζεκαληηθήο ππνδνκήο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ε νπνία καδί κε 

ηελ εκπεηξία πνπ ζα απνθηεζεί απν ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη 

αλεθηίκεηεο αμίαο γηα ηε κειινληηθή εμέιημε θαη επέθηαζε ζε άιιεο 

εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

 Αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ πξνο πειάηεο κε ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά 

κε ηηο παξαγγειίεο ηνπ θάζε πειάηε θαη πξνζσπηθψλ (Customised) 

πιεξνθνξηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ εηδηθά ηνλ θάζε πειάηε. 

 εκαληηθή κείσζε θφζηνπο - κεηψζεηο ηηκψλ ζα πξνθχςνπλ απν ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγγειηνιεςίαο θαζφηη ην θφζηνο φισλ ησλ ζρεηηθψλ  

θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ ζα κεησζεί θαηά αξθεηέο ηάμεηο κεγέζνπο. Η 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ζα νδεγήζεη κε ηε ζεηξά ηεο ζε κείσζε ηηκψλ. 

Πνιηηηθή δηάδνζεο θαη επέθηαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ 

Η επηρείξεζε κε ηελ πινπνίεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ζα 

απνθηήζεη πνιχηηκε ηερλνγλσζία ζηηο εθαξκνγέο Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. Μεηά ην 

πέξαο ηεο πξφηππεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγγειηνιεςίαο θαη πξνψζεζεο 

πξντφλησλ ζα αξρίζεη λα εμεηάδεηαη ε ελζσκάησζε θαη άιισλ ππεξεζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ εθαξκνγή Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. Ο εμνπιηζκφο πνπ έρεη επηιεγεί 

ζηελ πξφηαζε έρεη ην δπλακηθφ γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο ησλ εθαξκνγψλ. 

Δπελδχνληαο ζηελ παξνχζα εθαξκνγή είλαη κία ζίγνπξε επέλδπζε ζην κέιινλ ηεο 

επηρείξεζεο. Η απνθηεζείζα ηερλνγλσζία ζα ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιπηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ παξφηξπλζε άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηε ζπκκεηνρή νκαδηθά 

ζε πξνηάζεηο Η.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε κεγαιχηεξσλ εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ. 
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Με ηε ζπκκεηνρή αξηζκνχ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζε κία πξφηαζε κπνξνχλ λα 

πηνζεηεζνχλ πξφηππα (Standards) Η.Δ. φπσο EDI. Η παξνχζα πινπνίεζε κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο πεδίν επίδεημεο γηα ην αγνξαζηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ θνηλφ ψζηε λα 

έρνπλ κία πξαγκαηηθή εκπεηξία απν ην Η.Δ. θαη ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα 

αλαβαζκίζεη θαη ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο . 

 

Σν πξνηεηλφκελν έξγν απνηειεί ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο. Θα είλαη 

έλα πξψην βήκα ζην νπνίν ζα δνθηκαζηεί ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Θα απνθηεζεί 

πνιχηηκε εκπεηξία θαη γλψζε απν ηελ ιεηηνπξγία, ηελ απφθξηζε πνπ ζα έρνπλ νη 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απν ην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Μεηα ηα απαξαίηεηα ζηάδηα ηεο 

πξφηππεο ιεηηνπξγίαο, ην ζχζηεκα ζα κπνξεί λα επεθηαζεί ζηνπο ππφινηππο 

αληηπξνζψπνπο ζε άιια γεσγξαθηθά ζεκεία. Η γεληθή θχζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη φπσο επίζεο θαη ην εχξνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζέηνπλ 

πξνυπνζέζεηο γηα επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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