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«Σξ ηλεκςοξμικϊ εμπϊοιξ καλϋπςει ξπξιαδήπξςε μξοτή 
επιυειοημαςικήπ ή διξικηςικήπ ρσμαλλαγήπ ή αμςαλλαγήπ 
πληοξτξοιόμ η ξπξία εκςελείςαι με ςη υοηριμξπξίηρη ξπξιαρδήπξςε 
ςευμξλξγίαπ πληοξτξοικήπ ή ςηλεπικξιμχμιόμ». 

Σξ ηλεκςοξμικϊ εμπϊοιξ απξςελεί λξιπϊμ  μια ξλξκληοχμέμη 
ρσμαλλαγή πξσ ποαγμαςξπξιείςαι μέρχ ςξσ διαδικςϋξσ υχοίπ μα 
είμαι απαοαίςηςη η τσρική παοξσρία ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ μεοόμ, 
δηλαδή ςξσ πχληςή και ςξσ αγξοαρςή, ξι ξπξίξι μπξοξϋμ μα 
βοίρκξμςαι ακϊμα και ρε διατξοεςικέπ υόοεπ. Δίμαι ξπξιαδήπξςε 
ρσμαλλαγή πξσ εμέυει διαδικςσακή δέρμεσρη για αγξοά η πόληρη 
αγαθόμ ή σπηοεριόμ. Ηλεκςοξμικϊ εμπϊοιξ θεχοξϋμςαι επίρηπ και 
ξι ρσμαλλαγέπ μέρχ ςηλετόμξσ και ταν. Σξ ηλεκςοξμικϊ εμπϊοιξ 
διακοίμεςαι ρε έμμερξ και άμερξ.  
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 ΔΜΜΔΟ: ϊςαμ ποϊκειςαι για ςημ ηλεκςοξμική παοαγγελία σλικόμ 
αγαθόμ πξσ μπξοξϋμ μα παοαδξθξϋμ μϊμξ με παοαδξριακξϋπ 
ςοϊπξσπ ϊπχπ είμαι ςξ ςαυσδοξμείξ. Για παοάδειγμα έμαπ  
καςαμαλχςήπ κάμει μια έοεσμα αγξοάπ μέρχ διαδικςϋξσ 
ρσγκοίμξμςαπ αμςαγχμιρςικά ποξψϊμςα ποξκειμέμξσ μα 
ρσγκεμςοόρει πληοξτξοίεπ πξσ θα ςξμ ξδηγήρξσμ ρε μια 
αγξοαρςική απϊταρη αλλά ςημ σλξπξιεί πηγαίμξμςαπ ρε έμα 
καςάρςημα ρςξ τσρικϊ κϊρμξ η εμέογειά ςξσ ασςή εμςάρρεςαι 
ρςιπ έμμερεπ εμέογειεπ ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ. 

  ΆΜΔΟ: είμαι ςξ ηλ. εμπϊοιξ πξσ πεοιλαμβάμει παοαγγελία, 
πληοχμή και παοάδξρη άσλχμ αγαθόμ και σπηοεριόμ.  Πυ. η 
αγξοά εμϊπ ηλεκςοξμικξϋ ειριςηοίξσ απϊ έμα δικςσακϊ ςϊπξ μιαπ 
αεοξπξοικήπ εςαιοίαπ ϊςαμ η έοεσμα αγξοάπ, η κοάςηρη, η 
πληοχμή και η παοάδξρη μπξοξϋμ μα γίμξσμ εν' ξλξκλήοξσ 
ηλεκςοξμικά. 
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 �Μειχμέμξ κϊρςξπ λειςξσογίαπ 

 Μειχμέμεπ ςιμέπ 

 Καλϋςεοη ετξδιαρςική αλσρίδα 

 Φαμηλϊ αουικϊ κϊρςξπ επέμδσρηπ 

 Τφηλϊπ αμςαγχμιρμϊπ  

 Μεγάλη πξικιλία ποξψϊμςχμ / σπηοεριόμ και 
καλϋςεοεπ ςιμέπ  

 Φαμηλϊςεοξ κϊρςξπ εμεογειόμ μάοκεςιμγκ  

 Διαοκήπ παοξσρία υχοίπ γεχγοατικξϋπ 
πεοιξοιρμξϋπ 
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 Η μείχρη ςξσ κόρςξσπ για ςημ επιυείοηρη και η επίςεσνη υαμηλόςεοηπ ςιμήπ 
για ςξμ πελάςη. Πυ. ςξ κϊρςξπ εμξικίαρηπ /καςξυήπ εμϊπ καςαρςήμαςξπ/ρημείξσ 
πόληρηπ είμαι καςά ςεκμήοιξ σφηλϊςεοξ ρςξ τσρικϊ κϊρμξ απϊ ϊςι ρςξμ 
φητιακϊ, για μια επιυείοηρη.  

 Μείχρη ςξσ κόρςξσπ ςχμ εμεογειώμ μάοκεςιμγκ, μιαπ και ςξ κϊρςξπ ποξόθηρηπ 
ρςξμ φητιακϊ κϊρμξ είμαι καςά καμϊμα υαμηλϊςεοξ απϊ ςιπ αμςίρςξιυεπ εμέογειεπ 
πξσ γίμξμςαι ρςξμ τσρικϊ κϊρμξ. Διδικά δε, η υοήρη ςχμ μέρχμ κξιμχμικήπ 
δικςϋχρηπ (social networks) ϊπχπ είμαι ςξ Facebook.  

 Οι πλαςτϊομεπ ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ εναλείτξσμ ςξσπ υοξμικξύπ και 
γεχγοατικξύπ πεοιξοιρμξύπ, καθώπ ξι ρσμαλλαγέπ ποαγμαςξπξιξύμςαι 24 
ώοεπ ςξ 24χοξ, 7 ημέοεπ ςημ εβδξμάδα και από ξπξιξδήπξςε ρημείξ ςξσ 
πλαμήςη. Καμέμαπ απϊ ςξσπ ρσμαλλαρρϊμεμξσπ δεμ υοειάζεςαι μα ςανιδέφει, 
ατξϋ η διαποαγμάςεσρη γίμεςαι απϊ ςξ ίδιξ ςξσπ ςξ γοατείξ, κάςι πξσ 
μεςατοάζεςαι ρε ρημαμςική ενξικξμϊμηρη υοϊμξσ και υοήμαςξπ. 
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 Η εγκαθίδοσρη ηλεκςοξμικήπ ετξδιαρςικήπ αλσρίδαπ πξσ επιςοέπει ρςιπ επιυειοήρειπ ςημ 
εταομξγή ςευμικόμ παοάδξρηπ, παοαλαβήπ ςχμ αγαθόμ Just In Time (JIT) δηλαδή ςημ 
ρςιγμή ακοιβόπ πξσ ασςά είμαι αμαγκαία. Ασςϊ έυει εσεογεςικέπ ρσμέπειεπ ϊρξμ ατξοά ςη 
διαυείοιρη ςξσ απξθέμαςξπ και ςηπ απξθήκηπ πξσ διαθέςει η επιυείοηρη, με απξςέλερμα μα 
ενξικξμξμξϋμςαι πϊοξι και μα βελςιρςξπξιείςαι η ρσμξλική ςηπ λειςξσογία και απξδξςικϊςηςα. 

 Σξ ηλ. εμπόοιξ βξηθά ςξσπ καςαμαλχςέπ με ςη μεγάλη ςαυϋςηςα πξσ παοαςηοείςαι ρςημ 
εγκοιςική διαδικαρία και ςη διεκπεοαίχρη ςχμ παοαγγελιώμ, ςημ ασςξμαςξπξιημέμη 
διαυείοιρη επαμαλαμβαμόμεμχμ αγξοώμ, ςη βελςίχρη ρςξμ ποξγοαμμαςιρμό ποξμηθειώμ, 
ςημ απξδξυή και εκμεςάλλεσρη ςχμ ποξρτξοώμ, ςημ ιυμηλαριμόςηςα (tracing) ςχμ 
παοαγγελιώμ και ςημ απξδξςική αμαζήςηρη, ρύγκοιρη και αγξοά ποξψόμςχμ. 

 Ασςξμαςξπξιημέμεπ επιυειοημαςικέπ διαδικαρίεπ πξσ μεςατοάζξμςαι ρε λιγόςεοεπ υαμέμεπ 
αμθοχπξώοεπ ρε θέμαςα γοατειξκοαςίαπ, η μείχρη ςχμ "ρκάοςχμ" αγξοώμ, καθώπ ξι 
επιυειοήρειπ έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα διαποαγμαςεύξμςαι με εγκεκοιμέμξσπ ποξμηθεσςέπ 
και μπξοξύμ μέρχ ςηπ πλαςτόομαπ μα παοάρυξσμ ρςξ ποξρχπικό ςξσπ έμαμ ελεγυόμεμξ 
μηυαμιρμό αγξοώμ, και, ςέλξπ, η άμερη εμημέοχρη ςχμ ςιμόμ και ςηπ διαθεριμϊςηςαπ πξσ 
παοέυει ςη δσμαςϊςηςα επιλξγήπ ςηπ καλϋςεοηπ ποξρτξοάπ. 
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 Αμάπςσνη μίαπ πιξ ποξρχπικήπ ρυέρηπ, με ςημ έμμξια ςχμ ποξρτξοόμ 
και μϊμιμχμ εκπςόρεχμ πξσ μπξοξϋμ μα κάμξσμ ξι καςαρςημαςάουεπ ρςα 
μέλη ςξσπ και ςξσπ καλξϋπ πελάςεπ ςξσπ.  

 Η ρσμαλλαγή είμαι γοήγξοη και άμερη. Απϊ ςη ρςιγμή πξσ 
ξλξκληοόμεςαι η παοαγγελία, ρε 1-2 ημέοεπ ρσμήθχπ ξ καςαμαλχςήπ 
έυει παοαλάβει ςξ ποξψϊμ ςξσ ή διατξοεςικά εμημεοόμεςαι για ςημ 
διαθεριμϊςηςα ςξσ ποξψϊμςξπ και για ςξμ υοϊμξ παοαλαβήπ.  

 Σξ ρημαμςικϊςεοξ ϊμχπ ϊτελξπ για ςξμ καςαμαλχςή απϊ ςξ ηλεκςοξμικϊ 
εμπϊοιξ είμαι ςξ ϊςι ξ καθέμαπ βοίρκει ασςό πξσ θέλει όπξςε ςξ θέλει 
από ςξ υώοξ ςξσ, υχοίπ κόπξ και υχοίπ ρπαςάλη υοόμξσ. (Δξσκίδηπ - 
Θεμιρςξκλέξσπ, 1998).  
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 Ο βαθμϊπ διάυσρηπ ςηπ ςευμξλξγίαπ πξσ υοηριμξπξιείςαι κάθε τξοά. Η διαδικαρία σιξθέςηρηπ 

εταομξγόμ ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ απϊ ςξ κξιμϊ, εναοςάςαι απϊ διάτξοξσπ παοάγξμςεπ ϊπχπ για 

παοάδειγμα η ενξικείχρη με ςη υοήρη ςχμ σπξλξγιρςόμ και ςξσ διαδικςϋξσ, η ηλικία και ςξ 

μξοτχςικϊ/βιξςικϊ επίπεδξ κ.α. με απξςέλερμα μα πεοιξοίζεςαι κάθε τξοά ςξ δσμηςικϊ κξιμϊ ρςξ 

ξπξίξ απεσθσμϊμαρςε.  

 Σα θέμαςα αρτάλειαπ και ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ. Παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι καςαβάλλεςαι ςεοάρςια 

ποξρπάθεια απϊ αοκεςξϋπ ξογαμιρμξϋπ ποξκειμέμξσ ξι ηλεκςοξμικέπ ρσμαλλαγέπ μα είμαι 

ανιϊπιρςεπ και αρταλείπ, σπάουξσμ πεοιπςόρειπ ηλεκςοξμικόμ επιθέρεχμ πξσ θέςξσμ εκςϊπ 

λειςξσογίαπ ςιπ ιρςξρελίδεπ ςχμ ξογαμιρμόμ, ξδηγξϋμ ρε απόλεια ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ κ.ξ.κ. 

Δεμ είμαι λίγεπ ξι πεοιπςόρειπ καςαμαλχςόμ πξσ δεμ ξλξκληοόμξσμ μια ηλεκςοξμική ρσμαλλαγή 

απϊ ςξ τϊβξ και μϊμξ μιαπ πιθαμήπ διαοοξήπ ποξρχπικόμ ςξσπ δεδξμέμχμ (αοιθμξί πιρςχςικόμ 

καοςόμ, αγξοαρςικέπ ρσμήθειεπ) και ποξςιμξϋμ μα ςημ κάμξσμ με ςξμ παοαδξριακϊ ςοϊπξ 

(μεςάβαρη ρε καςάρςημα, πληοχμή με μεςοηςά). 

 Ύπαονη κοστξϋ κϊρςξσπ 

 Η έλλειφη ςηπ άμερηπ ποξρχπικήπ επατήπ και επικξιμχμίαπ καθόπ και ςηπ υοήρηπ ςχμ αιρθήρεχμ 

εναιςίαπ ςηπ άσληπ τϋρηπ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ. (ρυημαςιρμϊπ κοίριμηπ μάζαπ) 

 Η ρσμβαςϊςηςα με ςιπ σπϊλξιπεπ επιυειοηριακέπ λειςξσογίεπ και ςημ ςευμξλξγική σπξδξμή πξσ 

διαθέςξσμ ξι υοήρςεπ. 

 Η οϋθμιρη τξοξλξγικόμ, μξμικόμ και πξλιςικόμ ποξρςαρίαπ ςξσ καςαμαλχςή και η αμάγκη για 

ϋπαονη κοίριμηπ μάζαπ. 
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Δνεςάρειπ 



 Ασςξμαςξπξίηρη ςχμ διαδικαριόμ 

 ςσπξπξίηρη ςχμ εμπξοικόμ δοαρςηοιξςήςχμ 

 Δπιςάυσμρη ςχμ διαδικαριόμ 

 μειχμέμη υοήρη πϊοχμ 

 πεοιξοιρμϊ ςξσ κϊρςξσπ  

 Οι επιυειοήρειπ έυξσμ ρςημ διάθερη ςξσπ μεγάλξ 
ϊγκξ δεδξμέμχμ πξσ ςξσπ βξηθά ρςημ 
επικξιμχμία με ςξσπ εογαζϊμεμξσπ αλλά και με 
ςξσπ πελάςεπ 
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Δνεςάρειπ 



Σα σπξδείγμαςα ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ Β2Β επιυείοηρηπ ποξπ επιυείοηρη, ξσριαρςικά ξοιξθεςξϋμςαι 

απϊ ςξ πξιξπ ελέγυει ςημ αγξοά (ξ αγξοαρςήπ, ξ ποξμηθεσςήπ ή ξ μεράζξμςαπ). Σα ςοία λξιπϊμ 

σπξδείγμαςα, ςα ξπξία ποξκϋπςξσμ με βάρη ασςϊμ ςξμ διαυχοιρμϊ είμαι ςα ενήπ 
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Τπξδείγμαςα 
Ηλεκςοξμικξϋ 
εμπξοίξσ B2B 

Ποξραμαςξλιρμέμξ 
ρςξμ αγξοαρςή 

Λίγξι αγξοαρςέπ - 
Πξλλξί ποξμηθεσςέπ 

Ποξραμαςξλιρμέμξ 
ρςξσπ ποξμηθεσςέπ 

Πξλλξί αγξοαρςέπ - 
Λίγξι ποξμηθεσςέπ 

Ποξραμαςξλιρμέμξ 
ρςξσπ μεράζξμςεπ 

Πξλλξί αγξοαρςέπ - 
Πξλλξί ποξμηθεσςέπ 

Δνεςάρειπ 



ςημ αγξοά, σπάουξσμ λίγξι αγξοαρςέπ και πξλλξί ποξμηθεσςέπ. 
Ποξκειμέμξσ ξι αγξοαρςέπ μα βοξσμ ρςιπ καλϋςεοεπ δσμαςέπ ςιμέπ 
ςα ποξψϊμςα πξσ ςξσπ εμδιατέοξσμ, δημιξσογξϋμ μια δική ςξσπ 
ηλεκςοξμική αγξοά και καλξϋμ ςξσπ ποξμηθεσςέπ μα ρσμμεςέυξσμ 
ρε ασςήμ.  
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Δνεςάρειπ 



Σξ ρσμηθέρςεοξ σπϊδειγμα ατξϋ Σα πεοιρρϊςεοα ηλεκςοξμικά 
καςαρςήμαςα, αμήκξσμ ρε ασςήμ ςημ καςηγξοία. Με βάρη ασςϊ ςξ 
σπϊδειγμα, ξι καςαμαλχςέπ- ιδιώςεπ και ξι καςαμαλχςέπ-
επιυειοήρειπ, αγξοάζξσμ από ςξσπ ίδιξσπ ποξμηθεσςέπ 
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Δνεςάρειπ 



Με βάρη ασςϊ ςξ σπϊδειγμα, Πξλλξί αγξοαρςέπ και πξλλξί 
ποξμηθεσςέπ έυξσμ χπ κξιμό υώοξ αγξοαπχληρίαπ ςξσπ μεράζξμςεπ. 
Η αγξοά Β2Β, η ξπξία είμαι ποξραμαςξλιρμέμη ρςξσπ μεράζξμςεπ, 
διαταίμεςαι ρςξ παοακάςχ ρυήμα. 
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Δνεςάρειπ 



 Μεγάλη επιλξγή ςχμ εμπξοικόμ ρσμεογαςόμ, ποξμηθεσςόμ και 
μεςατξοικόμ σπηοεριόμ.  

 Δμτάμιρη πξλλόμ εσκαιοιόμ, ιδιαίςεοα καςά ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ 
ςηπ ετξδιαρςικήπ αλσρίδαπ.  

  Δοαρςική μείχρη ςξσ κϊρςξσπ απϊ ςιπ άμερεπ αγξοέπ.  

  Μείχρη ςξσ υοϊμξσ αγξοάπ με απξςέλερμα ςημ ςαυϋςεοη λήφη 
απξτάρεχμ.  

 Δοαρςηοιξπξίηρη μικοόμ επιυειοήρεχμ ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ, με 
απξςέλερμα ςη ρςϊυεσρη ρημαμςικϊςεοχμ πελαςόμ.  

 Γοήγξοη και τθημή αμεϋοερη ποξμηθεσςόμ εκ μέοξσπ ςηπ 
επιυείοηρηπ. Δοαμαςική μείχρη έμςσπχμ διαδικαριόμ.  

 Διαδοαρςικϊςηςα μεςανϋ πελαςόμ και αγξοαρςόμ. 

 Δοαμαςική μείχρη έμςσπχμ διαδικαριόμ. 
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Δνεςάρειπ 



 Έμςξμξπ αμςαγχμιρμϊπ μεςανϋ ςχμ επιυειοήρεχμ.  

 Δκοηκςική αμάπςσνη ςχμ Β2Β επιυειοήρεχμ ηλ. 
Δμπξοίξσ (κλάδξ ςηπ εμξικίαρηπ ασςξκιμήςχμ, ςχμ 
υημικόμ, ςχμ ταομακεσςικόμ, ςηπ λιαμικήπ ) 

 Σξ Β2Β ηλεκςοξμικϊ εμπϊοιξ δεμ είμαι καςάλληλξ για 
κάθε επιυείοηρη  

 Πιθαμή έλλειφη πιρςόρεχμ καθόπ ξ αμςαγχμιρμϊπ 
είμαι μεγάλξπ και μπξοεί μα σπάονξσμ αμτιλεγϊμεμα 
μημϋμαςα ςιμόμ 

 Τπάουει ςξ αίρθημα έλλειφηπ αρτάλειαπ ςηπ 
εμπξοικήπ ρσμτχμίαπ μεςανϋ ςχμ δϋξ μεοόμ γιαςί η 
διαδικαρία γίμεςαι ηλεκςοξμικά 
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 Η επιυείοηρη μπξοεί μα έοθει ρε απεσθείαπ επατή με ςξσπ 
καςαμαλχςέπ και μα διαθέρει ςα ποξψϊμςα ςηπ 

 Δικςσακϊπ ςϊπξπ ςηπ επιυείοηρηπ 

 Καλϋςεοη ποξβξλή ςηπ εςαιοικήπ ςασςϊςηςαπ, υοηριμϊςηςα 
πληοξτξοιόμ, επαμαλαμβαμϊμεμεπ επιρκέφειπ, ρσμςήοηρη 
επιρκεπςόμ, εσκξλία υοήρηπ, αμάπςσνη διαλξγικήπ επικξιμχμίαπ 

 Φοήρη ςχμ ςευμικόμ εναςξμίκεσρηπ 

 Δσκξλία υοήρηπ και πλξήγηρηπ 

 Απξσρία Αμθοόπιμηπ επατήπ 
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Δεμ είμαι απαοαίςηςξ μα ακξλξσθηθεί ςξ ίδιξ σπϊδειγμα αμάπςσνηπ αλσρίδαπ ανίαπ με 
ασςϊ πξσ ρσμηθίζεςαι ρςξμ τσρικϊ κϊρμξ.  

 

Άοα εμό ρςημ ποαγμαςική αγξοά ρσμαμςάμε ςημ αλσρίδα επιυείοηρη - υξμδοέμπξοξι 
- λιαμέμπξοξι- καςαμαλχςέπ  

 

ρςξ φητιακό πεοιβάλλξμ ρσμήθχπ έμαπ από ςξσπ δσξ εμδιάμερξσπ κοίκξσπ 
(υξμδοέμπξοξι ή λιαμέμπξοξι) και ρε αοκεςέπ πεοιπςώρειπ και ξι δσξ παύξσμ μα 
σπάουξσμ 

 

 απεσθείαπ επατή με ςξσπ καςαμαλχςέπ  

 απξτσγή ςχμ εμδιάμερχμ ρςαδίχμ  

 Μείχρη εμδιάμερξσ κϊρςξσπ 
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 Δπιυειοήρειπ ποξπ κσβέομηρη και αμςίρςοξτα 

(B2G/G2B)  

 Καςαμαλχςέπ/πξλίςεπ ποξπ κσβέομηρη και 

αμςίρςοξτα (C2G/G2C) 

 Κσβεομήρειπ ποξπ κσβεομήρειπ (G2G) 

2η γοαπςή εογαρία 
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 Σξ CRM (Customer Relationship Management) 

είμαι έμαπ κεμςοικϊπ υόοξπ απξθήκεσρηπ 

ϊλχμ ςχμ πληοξτξοιόμ, ξι ξπξίεπ έυξσμ 

άμερη ρυέρη με ςξμ πελάςη. 

Η διαςήοηρη μιαπ εμιαίαπ βάρηπ δεδξμέμχμ 

πελαςόμ, ςασςϊυοξμα ρημαίμει και ασςϊμαςη 

αμαμέχρη ςχμ πληοξτξοιόμ για ςξσπ 

πελάςεπ, ρε ϊλα ςα ςμήμαςα ςηπ επιυείοηρηπ 
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2η & 4η γοαπςή εογαρία 



 Ιρςξοικϊ πχλήρεχμ και λξγαοιαρμξϋ 

 Καλϋςεοξ ρσγυοξμιρμϊ ςηπ αϋνηρηπ ςχμ πχλήρεχμ με 
ςημ ποϊβλεφη ςχμ καςαμαλχςικόμ αμαγκόμ, βάρει 
ιρςξοικξϋ 

 Απξςελερμαςικϊςεοξ εμςξπιρμϊ ςχμ αμαγκόμ ςξσ 
πελάςη, ατξϋ καςαμξηθξϋμ ξι ειδικέπ ςξσ απαιςήρειπ 

 ςασοξειδήπ πχλήρειπ ςχμ  άλλχμ ποξψϊμςχμ, 
επιρημαίμξμςαπ και ποξςείμξμςαπ εμαλλακςικέπ λϋρειπ 
ή βελςιόρειπ. 

 Ποξρδιξοιρμϊπ πελαςόμ κλειδιά (Key accounts). 

 

Δνεςάρειπ 
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ςξυεσμέμεπ  και απξςελερμαςικέπ 
επικξιμχμίεπ μάοκεςιμγκ, ξι ξπξίεπ  
απεσθϋμξμςαι ειδικά ρε αμάγκεπ ςχμ 
πελαςόμ. 

Δναςξμικεσμέμεπ ποξρεγγίρειπ για ςημ 
αμάπςσνη μέχμ ή βελςιχμέμχμ ποξψϊμςχμ 
και σπηοεριόμ. 

Δνεςάρειπ 

ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ-eclass4U 2020 
2η & 4η γοαπςή εογαρία 



Ασνημέμη ικαμξπξίηρη ςχμ πελαςόμ και άοα ςη διαςήοηρη ασςόμ, 

Δναρτάλιρη ςηπ καλήπ τήμηπ ςηπ επιυείοηρηπ 

Ασνημέμη ανία ςχμ σπαουϊμςχμ πελαςόμ λϊγχ ςξσ μειχμέμξσ κϊρςξσπ πξσ 
ρσμδέεςαι με ςημ σπξρςήοινη και ςη ρσμςήοηρή ςξσπ, γεγξμϊπ ςξ ξπξίξ 
ξδηγεί αϋνηρη ςηπ ρσμξλικήπ απϊδξρηπ ςηπ επιυείοηρηπ,  

Βελςίχρη ςηπ κεοδξτξοίαπ, μέρχ ςηπ ερςίαρηπ ρςξσπ πλέξμ επικεοδείπ 
πελάςεπ. 

Δνεςάρειπ 
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 Η ποξραομξγή ρε μια πελαςξκεμςοική ποξρέγγιρη μπξοεί 
μα απαιςεί αλλαγή μξξςοξπίαπ 

 Οι ρυέρειπ με ςξσπ πελάςεπ μπξοεί μα αλλάνξσμ με 
απξςέλερμα είμαι ςη δσραοέρκεια ςχμ πελαςόμ και 
εμδευϊμεμη απόλεια ςχμ ερϊδχμ  

 Η κακή επικξιμχμία, μπξοεί μα απξςοέφει ςημ 
ποαγμαςξπξίηρη πχλήρεχμ. 

 Αδϋμαμη ηγερία, θα μπξοξϋρε μα ποξκαλέρει ποξβλήμαςα 
για ςημ εταομξγή ξπξιξσδήπξςε ρυεδίξσ CRM 

 To CRM είμαι ρυεδϊμ ακαςϊοθχςξ μα εταομξρςεί ραμ μια 
ξλξκληοχμέμη λϋρη εναουήπ. Οι πεοιρρϊςεοεπ 
επιυειοήρειπ, νεκιμάμε με έμα πιλξςικϊ ποϊγοαμμα 

Δνεςάρειπ 
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 Σξ ERP είμαι ρςημ ξσρία ςξσ έμα λξγιρμικϊ, 

ςξ ξπξίξ υοηριμξπξιείςαι απϊ ξλϊκληοη ςημ 

επιυείοηρη και ςξ ξπξίξ  σπξρςηοίζει ςη 

μεςάδξρη και ςη διαμξμή ςχμ πληοξτξοιόμ 

ρε ϊλεπ ςιπ λειςξσογικέπ μξμάδεπ ςηπ. ςξμ 

πσοήμα ςχμ ERP είμαι μια βάρη δεδξμέμχμ, η 

ξπξία λαμβάμει και ρςέλμει πληοξτξοίεπ 

ρςξσπ υοήρςεπ ςηπ. 
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ERP 
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Αμθοόπιμξσ 
Δσμαμικξϋ 
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ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ-eclass4U 2020 



Να εμρχμαςχθξϋμ ϊλεπ ξι πληοξτξοίεπ  και 
διαδικαρίεπ απϊ ϊλα ςα λειςξσογικά ςμήμαςα εμϊπ 
ξογαμιρμξϋ και μα ςανιμξμηθξϋμ ποξκειμέμξσ μα 
σπάουει  εϋκξλη ποϊρβαρη καθόπ και  οξή 
εογαριόμ. Η ξλξκλήοχρη επιςσγυάμεςαι ρσμήθχπ 
με ςημ καςαρκεσή μιαπ εμιαίαπ βάρηπ δεδξμέμχμ, 
η ξπξία ρσμδέεςαι με πξλλέπ διατξοεςικέπ 
εταομξγέπ λξγιρμικξϋ, ςα ξπξία διαθέςξσμ ςα 
ςμήμαςα ςηπ επιυείοηρηπ. 
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 Σξ ρϋρςημα ERP, είμαι ξσριαρςικά έμα λξγιρμικϊ ςξ 

ξπξίξ εμρχμαςόμει ςιπ ποακςικέπ διξίκηρηπ ςχμ 

επιυειοήρεχμ και ςη ρϋγυοξμη ςευμξλξγία.  

 Tξ ERP απξςελεί ρσγυόμεσρη ςοιόμ ρημαμςικόμ 

ρςξιυείχμ ςηπ επιυείοηρηπ (Σurban, 2008):  

 1. Ποακςικόμ Διξίκηρηπ Δπιυειοήρεχμ.  

 2. Πληοξτξοικήπ.  

 3. Δπίςεσνη ρσγκεκοιμέμχμ επιυειοημαςικόμ ρςϊυχμ. 
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ςξ ηλ. Δμπϊοιξ σπάουξσμ ςοειπ ςϋπξι σπηοεριόμ ξι ξπξίεπ 

παοέυξμςαι καςά ςημ σλξπξίηρη εμϊπ ERP ρσρςήμαςξπ. Δίμαι ξι 

ρσμβξσλεσςικέπ, ξι ποξραομξρςικέπ, και ξι σπξρςηοικςικέπ (Jahangir 

et al. 2009). 
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 Δημιξσογία εμϊπ απϊλσςα ασςξμαςξπξιημέμξσ 
ρσρςήμαςξπ.  

 Δνξοθξλξγιρμϊπ ξογαμχςικόμ διαδικαριόμ και 
οξόμ εογαρίαπ. 

 Αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ μεςανϋ ςχμ ςμημάςχμ. 

 Αϋνηρη απξδξςικϊςηςαπ και παοαγχγικϊςηςαπ. 

 Παοακξλξϋθηρη διαδικαριόμ απϊ ςξσπ 
ποξψρςάμεμξσπ.  

 Βελςιχμέμη ενσπηοέςηρη και ικαμξπξίηρη ςξσ 
πελάςη. 
 
ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ-eclass4U 2020 



  Βελςίχρη ςηπ επικξιμχμίαπ και ςηπ 
ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςχμ διατϊοχμ 
ξογαμχςικόμ μξμάδχμ ςηπ επιυείοηρηπ 

 Δσμαςϊςηςα επαμαρυεδιαρμξϋ 

 Τπξρςήοινη ςηπ διεϋοσμρηπ ςηπ επιυείοηρηπ ρε 
μέξ πελαςξλϊγιξ, μέα ποξψϊμςα, μέεπ 
γεχγοατικέπ πεοιξυέπ κςλ. 

 Βελςίχρη ςηπ ποξραομξρςικϊςηςαπ ςηπ 
επιυείοηρηπ και ςηπ απϊκοιρήπ ςηπ ρςιπ 
μεςαβξλέπ ςηπ αγξοάπ   
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 Σξ πεοιξοιρμέμξ πεδίξ εταομξγήπ ςξσπ ρσρςήμαςξπ 
ρε κάπξιεπ ειδικέπ πεοιπςόρειπ.  

 Ο επαμαρυεδιαρμϊπ ςχμ σπαουξσρόμ 
επιυειοημαςικόμ διαδικαριόμ ποξκειμέμξσ μα 
ρσμβαδίρξσμ με ςξ ERP. 

 Η πιθαμόπ εναιοεςικά δαπαμηοή σλξπξίηρη ςξσ ERP. 
ε πξλλέπ πεοιπςόρειπ έυξσμε σφηλϊ κϊρςξπ για ςη 
μεςέπειςα σπξρςήοινη και ρσμςήοηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ 
ERP.  

 Η εμδευϊμεμη έλλειφη ρσμευξϋπ ςευμικήπ 
σπξρςήοινηπ. 
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 Η εγκαςάρςαρη και αμάπςσνη εμϊπ ρσρςήμαςξπ ERP ρε 
μια επιυείοηρη, μπξοεί μα επιτέοει μεγάλεπ αλλαγέπ 
ρςξμ ςοϊπξ ξογάμχρηπ και λειςξσογίαπ ςηπ, κάπξιεπ 
απϊ ςιπ ξπξίεπ εμδέυεςαι, μα είμαι αμαγκαρςικέπ 
ποξκειμέμξσ η επιυείοηρη μα μπξοέρει μα 
ποξραομξρςεί ρςξ ERP 

  Τπάουξσμ ρημαμςικέπ αμάγκεπ ρσμευξϋπ 
εκπαίδεσρηπ ςϊρξ ςχμ υοηρςόμ ϊρξ και ςξσ 
ενειδικεσμέμξσ ποξρχπικξϋ 
πληοξτξοικήπ/επικξιμχμιόμ ςηπ επιυείοηρηπ, ξι 
ξπξίεπ εμςείμξμςαι καςά ςημ πεοίξδξ εγκαςάρςαρηπ 
εμημεοχμέμχμ εκδϊρεχμ ςξσ ποξψϊμςξπ.  

 
ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ-eclass4U 2020 



Τπάουξσμ ςέρρεοειπ διατξοεςικέπ ξμάδεπ 

καςαμαλχςόμ με διατξοεςικέπ ποξθέρειπ και 

κίμηςοα: 

 Δνεοεϋμηρη. 

Χσυαγχγία. 

  Αγξοέπ. 

Πληοξτξοίεπ.  
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 Δημξγοατικά κοιςήοια: Ηλικία, τϋλξ, μέγεθξπ ξικξγέμειαπ, 
θοηρκεία, επίπεδξ μϊοτχρηπ, εθμικϊςηςα, κξιμχμική ςάνη, 
ξικξγεμειακή καςάρςαρη, ειρϊδημα. Σα κοιςήοια ασςά καθόπ 
είμαι πξλϋ εϋκξλξ μα μεςοηθξϋμ και απξςελξϋμ ρσμήθχπ ςημ 
ατεςηοία ςηπ μεθϊδξσ ςμημαςξπξίηρηπ.  

 Γεχγοατικά κοιςήοια: Πεοιξυή (αρςική – ημιαρςική – αγοξςική), 
μέγεθξπ πϊληπ, πσκμϊςηςα πληθσρμξϋ, διαμϊοτχρη εδάτξσπ, 
κλίμα.  

 Χσυξγοατικά κοιςήοια: Σα κοιςήοια ασςά είμαι ςα πιξ δϋρκξλα 
μα αμαγμχοιρθξϋμ απϊ ςιπ επιυειοήρειπ, αλλά είμαι σφίρςηπ 
ρημαρίαπ για ςημ επιςσυημέμη ςμημαςξπξίηρη. Σα φσυξγοατικά 
κοιςήοια, μπξοξϋμ μα διακοιθξϋμ ρε ςοειπ καςηγξοίεπ. 

 Ποξψξμςικά κοιςήοια ατξοξϋμ ςημ ρϋμδερη πξσ έυει ςξ ποξψϊμ/ 
σπηοερία με ςξσπ καςαμαλχςέπ ή ςξσπ εμ δσμάμει αγξοαρςέπ.  
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 Πξιόςηςα πληοξτξοιώμ. Ο αγξοαρςήπ θέλει μα έυει ρςη διάθερη 
ςξσ, ακοιβείπ πληοξτξοίεπ για ςα ποξψϊμςα απϊ ςημ ιρςξρελίδα 
ςηπ επιυείοηρηπ, ξι ξπξίεπ εμημεοόμξμςαι ρσμευόπ.  

  Πξιόςηςα ρσρςήμαςξπ. Η εσκξλία πλξήγηρηπ καθόπ και μη 
υοήρη απϊοοηςχμ πληοξτξοιόμ ςξσ αγξοαρςή, εμιρυϋξσμ ςξ 
γεμικϊςεοξ ρσμαίρθημα αρτάλειαπ και ικαμξπξίηρηπ ςχμ 
πελαςόμ.  

  Πξιόςηςα σπηοερίαπ. Δπιςσγυάμεςαι σφηλϊςεοη ικαμξπξίηρη 
ςχμ αγξοαρςόμ ϊςαμ σπάουει έγκαιοη παοάδξρη παοαγγελίαπ, 
αμεοξληφία πξλιςικόμ και διαδικαριόμ, εσελινία (επιλξγέπ 
πληοχμήπ και παοάδξρηπ) καθόπ και καςαμϊηρη απϊ ςημ πλεσοά 
ςηπ επιυείοηρηπ (απξζημίχρη καθόπ και απξλξγία). 
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 Ακεοαιόςηςα. Η ακεοαιϊςηςα ςηπ επιυείοηρηπ μπξοεί μα ασνηθεί αμ η εικϊμα ςηπ ηλεκςοξμικήπ 

επιυείοηρηπ δίμει ςξ αίρθημα ςηπ δικαιξρϋμηπ και ικαμξπξίηρηπ ςχμ σπξρυέρεχμ πξσ έυξσμ δξθεί 

απϊ ασςή. Η επιυείοηρη ποέπει μα ποαγμαςξπξιεί ακοιβόπ ασςϊ πξσ σπϊρυεςαι και ςίπξςα 

λιγϊςεοξ. Η επιυείοηρη ποέπει μα ακξλξσθεί ςημ ρςοαςηγική ςξσ under promise and over deliver 

(μα σπϊρυεςαι λιγϊςεοα και μα ποξρτέοει πεοιρρϊςεοα). 

 Επάοκεια. Νξείςαι η  επαγγελμαςική εμτάμιρη ςξσ ηλεκςοξμικξϋ καςαρςήμαςξπ. Η εμτάμιρη ςξσ 

ηλεκςοξμικξϋ καςαρςήμαςξπ είμαι έμα απϊ ςα βαρικϊςεοα υαοακςηοιρςικά για ςημ εμίρυσρη ςηπ 

ανιξπιρςίαπ ασςξϋ και ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ εσκξλία πλξήγηρηπ, καςαμξηςά κείμεμα, 

πλήοειπ και ακοιβείπ πληοξτξοίεπ, ερχςεοική μηυαμή αμαζήςηρηπ κλπ. 

 Αρτάλεια. Οι μηυαμιρμξί αρτάλειαπ ίρχπ είμαι ςξ κσοιϊςεοξ υαοακςηοιρςικϊ ςξ ξπξίξ ςξπξθεςεί 

ςημ ανιξπιρςία ςξσ ηλεκςοξμικξϋ καςαρςήμαςξπ ςηπ επιυείοηρηπ, ρε πξλϋ σφηλϊ ρημείξ. Η 

αρτάλεια ποέπει μα είμαι ρε θέρη μα ποξρςαςεϋει ςημ επιυείοηρη απϊ κακϊβξσλεπ επιθέρειπ, με 

απξςέλερμα ξι αγξοαρςέπ μα αιρθάμξμςαι αρτάλεια ρςξ ηλεκςοξμικϊ καςάρςημα. 
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Δεμ παοξσριάζξσμ μεγάλεπ διατξοέπ ρε ρυέρη με ασςέπ ςξσ 
παοαδξριακξϋ εμπξοίξσ. Οι ςιμέπ διαμξοτόμξμςαι με ςέςξιξ ςοϊπξ 
έςρι όρςε μα μεγιρςξπξιείςαι πάμςξςε ςξ κέοδξπ ςηπ επιυείοηρηπ.  
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Σα ποξψϊμςα και ξι σπηοερίεπ ποέπει μα τςάμξσμ ρςξσπ 
καςαμαλχςέπ, ϊςαμ ςα υοειάζξμςαι ρςιπ επιθσμηςέπ πξρϊςηςεπ και με 
ςημ αμάλξγη πξιϊςηςα. 

 

Η λειςξσογία ςηπ διαμξμήπ πεοιλαμβάμει ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ 
εμέογειεπ πξσ ποέπει μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ, όρςε μα μεςαβιβαρςεί 
ςξ ποξψϊμ απϊ ςξμ παοαγχγϊ (π.υ. ςη βιξμηυαμία) ρςξμ ςελικϊ 
καςαμαλχςή. 

 

Σα δίκςσα διαμξμήπ (καμάλια), δηλαδή ξι δοϊμξι πξσ θα 
ακξλξσθήρξσμ ςα ποξψϊμςα ή ξι σπηοερίεπ για μα τςάρξσμ ρςα 
ρημεία πόληρηπ, αματέοξμςαι ρςα άςξμα και ρςιπ επιυειοήρειπ πξσ 
ρσμμεςέυξσμ ρςιπ διαδικαρίεπ διακίμηρηπ ςχμ ποξψϊμςχμ, δηλαδή 
ρςη μεςατξοά, ρςημ απξθήκεσρη κςλ. 
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Οι βαρικέπ ρςοαςηγικέπ ηλεκςοξμικήπ διαμξμήπ είμαι 

ξι παοακάςχ (Smith et al. 1999): 

ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ-eclass4U 2020 



Οι διαμερξλαβηςέπ, είμαι ξι επιυειοήρειπ ξι ξπξίεπ βοίρκξμςαι αμάμερα ρςημ 

επιυείοηρη (πχληςέπ) και ςξσπ αγξοαρςέπ. Ο οϊλξπ ςξσπ είμαι διςςϊπ. Απϊ ςη μια, 

παοέυξσμ γεμικέπ πληοξτξοίεπ ρυεςικέπ με ςη ζήςηρη ςχμ ποξψϊμςχμ, με 

απόςεοξ ρκξπϊ μα ςαιοιάνξσμ ξι αγξοαρςέπ με ςξσπ πχληςέπ, και απϊ ςημ άλλη 

παοέυξσμ ρσμβξσλεσςικέπ σπηοερίεπ ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ ( Kleindl, 2001). 
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Σα πλεξμεκςήμαςα ςχμ ηλεκςοξμικόμ μεραζϊμςχμ 
μπξοξϋμ μα ρσμξφιρςξϋμ ρςα ενήπ:  

 1. Μείχρη ςξσ κϊρςξσπ αμαζήςηρηπ  

 2. Δυεμϋθεια – διαρτάλιρη απξοοήςξσ ρσμαλλαγόμ 

 3. Πληοξτϊοηρη πελαςόμ  
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Ο ρςόυξπ κάθε επιυείοηρηπ είμαι μα 
ρςξυεύρει ςα κξιμά ςηπ με ςξμ πλέξμ 
ετικςό και απξςελερμαςικό ςοόπξ. Οι 
επιυειοήρειπ αμαγμχοίζξσμ όςι ποέπει μα 
ποξραομόρξσμ ςξ παοαδξριακό 
ποόγοαμμα μάοκεςιμγκ έςρι ώρςε μα 
ποξρεγγίρξσμ ςξμ ρσμευώπ ασναμόμεμξ 
αοιθμό καςαμαλχςώμ, ξι ξπξίξι 
νξδεύξσμ όλξ και πεοιρρόςεοξ υοόμξ 
ρςξ διαδίκςσξ ειπ βάοξπ άλλχμ πιξ 
παοαδξριακώμ μέρχμ επικξιμχμίαπ  
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Βαρικά υαοακςηοιρςικά ςχμ ηλεκςοξμικώμ διατημίρεχμ 

 Μπξοξύμ μα αμαμεώμξμςαι αμά πάρα ρςιγμή με ελάυιρςξ κόρςξπ.  

 Μπξοξύμ μα θεαθξύμ από μεγάλξ μεοίδιξ πιθαμώμ καςαμαλχςώμ ρε παγκόρμιξ επίπεδξ. · Είμαι 

πιξ τθημέπ από ςα παοαδξριακά μέρα ποξβξλήπ (ςηλεόοαρη, οαδιότχμξ κλπ). 

 Μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί κείμεμξ, γοατικά, ήυξπ και κίμηρη, όπχπ ακοιβώπ και ρςημ 

ςηλεόοαρη.  

 Μπξοξύμ μα είμαι διαδοαρςικέπ και μα ρςξυεύξσμ ρε πάοα πξλύ ρσγκεκοιμέμξ κξιμό.  



1. βάρη ςα ρσμτοαζϊμεμα (Contextual). Σξ πεοιευϊμεμξ 
ιρςξρελίδαπ με βάρη λένειπ κλειδιά  

2. ρσμπεοιτξοικά (Behavioural). Ποξηγξϋμεμεπ 
επιρκέφειπ υοηρςόμ. 

3. δημξγοατικά (Demographic). Σα ποαγμαςικά 
υαοακςηοιρςικά ςχμ υοηρςόμ. 

4. γεχγοατικά (Geographic). Γεχγοατικά κοιςήοια.  

5. ρημαριξλξγικά (Semantic). Σιπ έμμξιεπ πίρχ απϊ ςα 
κείμεμα. 

6. ςημ ςξπξθέςηρη (Placement). σγκεκοιμέμξσπ 
ιρςϊςξπξσπ. 
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 Μπξοξϋμ μα αμαμεόμξμςαι αμά πάρα ρςιγμή με 
ελάυιρςξ κϊρςξπ. 

 Μπξοξϋμ μα θεαθξϋμ απϊ μεγάλξ μεοίδιξ πιθαμόμ 
καςαμαλχςόμ ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ. 

 Δίμαι πιξ τθημέπ απϊ ςα παοαδξριακά μέρα 
ποξβξλήπ (ςηλεϊοαρη, οαδιϊτχμξ κλπ). 

 Μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί κείμεμξ, γοατικά, ήυξπ 
και κίμηρη, ϊπχπ ακοιβόπ και ρςημ ςηλεϊοαρη. 

 Μπξοξϋμ μα είμαι διαδοαρςικέπ και μα ρςξυεϋξσμ 
ρε πάοα πξλϋ ρσγκεκοιμέμξ κξιμϊ.  
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 Ατίρεπ (Banners) 

 Αμαδσόμεμεπ (Pop up) και καςαδσόμεμεπ (pop under) 
διατημίρειπ 

 Splash Screen 

 Εμξικίαρη υώοξσ (Spot Leasing) 

 Διατήμιρη μέρχ Ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ (E-mail) 

 Διατήμιρη μέρχ Μηυαμώμ Αμαζήςηρηπ  

 Δχμάςια Σσζηςήρεχμ (Chat Rooms) 

 Διατήμιρη μέρχ κξιμχμικώμ δικςύχμ (Social Media) 
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3η γοαπςή εογαρία 
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Πλεξμεκςήμαςα: Δίμαι Δχοεάμ 

Μειξμεκςήμαςα: 
 Ποέπει μα γοατςξϋμ ρε πξλλέπ μηυαμέπ αμαζήςηρηπ 

 Δσρκξλία εμτάμιρηπ ρςιπ ποόςεπ ρελίδεπ 

 Η ςανιμϊμηρη διατέοει απϊ μηυαμή ρε μηυαμή 

 Δίμαι πξλϋ ρημαμςική η ρχρςή υοήρη ςχμ Keywords για μα 

πεςϋυει ςξ SEO 
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Σξ μάοκεςιμγκ μέρχ ςχμ κξιμχμικόμ μέρχμ δικςϋχρηπ, αματέοεςαι ρςη 

διαδικαρία καςά ςημ ξπξία η ιρςξρελίδα ςηπ επιυείοηρηπ απξκςά μεγαλϋςεοη 

κσκλξτξοία εναιςίαπ ακοιβόπ ςχμ ιρςξρελίδχμ κξιμχμικόμ δικςϋχρηπ 

 Οι επιυειοήρειπ ποξβάλλξσμ ςα ποξψϊμςα/ σπηοερίεπ ςξσπ μέρχ διατημίρεχμ 

ρε ρςξυεσϊμεμξ κξιμϊ ανιξπξιόμςαπ ςα κοιςήοια ςμημαςξπξίηρηπ ςξσ 

κξιμχμικξϋ μέρξσ δικςϋχρηπ.  

Οι επιυειοήρειπ είμαι ρε θέρη μα γμχοίζξσμ ςιπ παλαιϊςεοεπ αγξοέπ, λένειπ 

κλειδιά πξσ έυξσμ πληκςοξλξγήρει ξι καςαμαλχςέπ κ.α. και έςρι είμαι ρε θέρη 

μα ποξβάλλξσμ ποξψϊμςα κξμςά ρςιπ δικέπ ςξσπ αμάγκεπ ρε ποαγμαςικϊ 

υοϊμξ.  
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Έμα ακϊμη εογαλείξ ςξ ξπξίξ έυξσμ ρςη διάθερή ςξσπ ξι επιυειοήρειπ ϊςαμ 

υοηριμξπξιξϋμ ςα μέρα κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ είμαι η δημιξσογία ποξτίλ ή γκοξσπ 

ςηπ ίδιαπ ςηπ επιυείοηρηπ. Με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ξι επιυειοήρειπ μπξοξϋμ μα 

διατημίρξσμ ςα ποξψϊμςα ςξσπ ρςα ήδη εγγεγοαμμέμα μέλη ςξσπ.  

Σα μέλη ςξσπ μπξοξϋμ μα ρςείλξσμ ποξρκλήρειπ ρςα δικά ςξσπ δίκςσα ή 

μπξοξϋμ μα κάμξσμ μια αμακξίμχρη ρςξμ ποξρχπικϊ ςξσπ ποξτίλ, η ξπξία 

θα κξιμξπξιείςαι και πάλι ρε ϊλξ ςξσπ ςξ κξιμχμικϊ δίκςσξ 

Έμα πξλϋ βαρικϊ πλεξμέκςημα ςηπ ανιξπξίηρηπ ςχμ κξιμχμικόμ μέρχμ 

δικςϋχρηπ είμαι ϊςι είμαι μια ρυεςικά αμένξδη πλαςτϊομα για ςιπ επιυειοήρειπ 

ποξκειμέμξσ μα εταομϊρξσμ ςα ποξγοάμμαςα μάοκεςιμγκ  

3η γοαπςή εογαρία 
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Πλεξμεκςήμαςα 
• Οι υοήρςεπ κάμξμςαπ κλικ ρςημ ατίρα μεςατέοξμςαι καςεσθείαμ ρςημ 

ιρςξρελίδα ςηπ επιυείοηρηπ. 

• Οι ατίρεπ ενειδικεϋξμςαι αμάλξγα με ςξ ςμήμα ςηπ αγξοάπ. 

• Οι πιθαμξί καςαμαλχςέπ σπξυοεχςικά βλέπξσμ ςημ ατίρα, ϊρη όοα 
πεοιμέμξσμ μα τξοςόρει μια ιρςξρελίδα  ή πεοιμέμξσμ μα τςάρξσμ ρε 
δχοεάμ πληοξτξοίεπ ή διαρκέδαρη.  

Μειξμεκςήμαςα 

• Ασνημέμξ κϊρςξπ. 

• Λϊγχ ςξσ πεοιξοιρμέμξσ ϊγκξσ πληοξτξοιόμ, η διατήμιρη ποέπει μα 
είμαι πξλϋ δημιξσογική. 

• Για μια επιςσυημέμη διατημιρςική εκρςοαςεία ποέπει μα δερμεσςεί μεγάλξ 
πξρξρςϊ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ.  
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Τα πλεξμεκςήμαςα ςχμ ηλεκςοξμικώμ καςαλόγχμ (Keller, 1997) 

 Αμαμεώμεςαι εύκξλα ςξ πεοιευόμεμξ ςξσπ με απξςέλερμα μα είμαι ρσμευώπ πλήοχπ 

εμημεοχμέμξι.  

 Δσμαςόςηςα αμαγμώοιρηπ και ρύγκοιρηπ.  

 Μείχρη κόρςξσπ (εκςύπχρη, διάθερη κλπ).  

 Εμρχμάςχρη με ςημ αγξοαρςική διαδικαρία (ποξρθήκη ρςξ καλάθι αγξοώμ απεσθείαπ από 

ςξμ καςάλξγξ).  

 Εύκξλη εναςξμίκεσρη.  

 Ποξρθήκη γοατικώμ και ήυχμ.  

Τα μειξμεκςήμαςα ςχμ ηλεκςοξμικώμ καςαλόγχμ (Keller, 1997) 

 Οι πελάςεπ ποέπει μα έυξσμ ρςημ διάθερη ςξσπ σπξλξγιρςέπ ρσμδεδεμέμξσπ ρςξ διαδίκςσξ  

 Οι πελάςεπ ποέπει μα είμαι ενξικειχμέμξι με ςξσπ πεοιηγηςέπ (web browser) 





Οι ηλεκςοξμικέπ διατημίρειπ ποέπει μα ρσγκεμςοόμξσμ ςα κάςχθι 
βαρικά υαοακςηοιρςικά  (Turban et al. 2008): 

 Σα ξπςικά μέρα πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ποέπει μα ελκϋξσμ ςξσπ 
καςαμαλχςέπ. 

 Ποέπει μα ρςξυεϋξσμ ρσγκεκοιμέμα κξιμά. 

 Σξ πεοιευϊμεμξ ςξσπ ποέπει μα έυει ανία για ςξσπ καςαμαλχςέπ. 

 Οι διατημίρειπ ποέπει μα είμαι ρσμδεδεμέμεπ με ςημ αγξοαρςική 
διαδικαρία. 

 Ποέπει μα δίμξσμ έμταρη ρςξ ποξψϊμ και ρςημ εικϊμα ςηπ 
επιυείοηρηπ. 

 Ποέπει μα είμαι μέοξπ μιαπ ξλξκληοχμέμηπ επικξιμχμιακήπ 
διαδικαρίαπ. 

 Ποέπει μα είμαι ρχρςά ςξπξθεςημέμεπ ρςημ ιρςξρελίδα.  
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ςοαςηγικέπ 
διατήμιρηπ 

Παθηςική ςοαςηγική Έλνηπ 

 (Passive Pull Strategy) 

Δμεογηςική ςοαςηγική Ώθηρηπ  

(Active Push Strategy)  
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Κετάλαιξ 5 
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 PAIN 

 Privacy (ιδιχςικϊςηςα) 

 Authentication (ασθεμςικϊςηςα) 

 Integrity (ακεοαιϊςηςα) 

Non-repudiation (μη απξκϋοηνη)  
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Δνεςάρειπ 



 Οι πιξ διαδεδξμέμεπ και εσοέχπ υοηριμξπξιξϋμεμεπ 
ςευμξλξγίεπ αρταλείαπ ρήμεοα είμαι η κοσπςξγοατία, ξι 
φητιακέπ σπξγοατέπ και ςα πιρςξπξιηςικά και η υοήρη ςχμ 
firewall.  
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Με ςα δσξ ποόςα εναρταλίζξσμε ςημ 

εμπιρςεσςικϊςηςα, και ςημ ακεοαιϊςηςα ςχμ 

πληοξτξοιόμ εμό με ςξ firewall 

πεςσυαίμξσμε μα εμπξδίρξσμε ςημ 

ποϊρβαρη μη ενξσριξδξςημέμχμ υοηρςόμ 

ρςημ πληοξτξοιακή σπξδξμή. 
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Δνεςάρειπ 



 Τα δεδξμέμα (data) Δηλαδή ςημ πληοξτξοία ςημ ξπξία διαςηοεί ρςξσπ 
σπξλξγιρςέπ ςηπ και διαμξιοάζει ρςξ διαδίκςσξ. Διαθέςξσμ υαοακςηοιρςικά: 
 α) ςηπ εμπιρςεσςικϊςηςαπ (confidentiality – η ιδιϊςηςα ςχμ δεδξμέμχμ μα 

καθίρςαμςαι ποξρπελάριμα μϊμξ απϊ ενξσριξδξςημέμξσπ υοήρςεπ)  

 β) ςηπ ακεοαιϊςηςαπ (integrity – η απξτσγή μη ενξσριξδξςημέμηπ ςοξπξπξίηρηπ 
δεδξμέμχμ)  

 γ) ςηπ διαθεριμϊςηςαπ (availability – η απξτσγή ποξρχοιμήπ ή μϊμιμηπ άομηρηπ 
διάθερηπ ςηπ πληοξτξοίαπ ρε ενξσριξδξςημέμξσπ υοήρςεπ).  

 Τξσπ πόοξσπ (resources) Δηλαδή ςξσπ ίδιξσπ ςξσπ σπξλξγιρςέπ, ςξ 
λξγιρμικϊ, ςξμ επικξιμχμιακϊ ενξπλιρμϊ ή γεμικϊςεοα ςα σπξλξγιρςικά 
εναοςήμαςα εμϊπ πληοξτξοιακξϋ ρσρςήμαςξπ. ·  

 Τη τήμη (reputation) ε πεοίπςχρη π.υ. καςά ςημ ξπξία κάπξιξπ 
ειρβξλέαπ εμταμίζεςαι ρςξ Internet και επιδίδεςαι ρε κακϊβξσλεπ εμέογειεπ 
υοηριμξπξιόμςαπ ςη δική μαπ ςασςϊςηςα ή ασςή ςηπ επιυείοηρηπ. 

 
Δνεςάρειπ 



 Διρβξλή (Intrusion) 

 Άομηρη σπηοερίαπ (Denial of service) 

Παοακξλξϋθηρη (Tapping) 

 Κλξπή πληοξτξοίαπ (Information theft) 

 Καςαλξγιρμϊπ εσθϋμηπ (Repudiation) 

 Ιξί (Viruses) 

76 ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ-eclass4U 2020 

Δνεςάρειπ 



Σϋπξι επιθέρεχμ και ποξβλημάςχμ αρταλείαπ  

 Ειρβξλή (Intrusion): ειρβξλή ρςξ ρϋρςημα και η 

υοηριμξπξίηρη ςηπ σπξλξγιρςικήπ σπξδξμήπ απϊ κάπξιξσπ 

άλλξσπ ραμ μα ήςαμ ασςξί ξι μϊμιμξι υοήρςεπ 

 Άομηρη σπηοερίαπ (Denial of service): Μια ςέςξιξσ είδξσπ 

επίθερη απξρκξπεί ρςξ μα εμπξδίρει ςη υοήρη ςηπ 

σπξλξγιρςικήπ σπξδξμήπ απϊ ενξσριξδξςημέμξσπ υοήρςεπ. 

 Κλξπή πληοξτξοίαπ (Information theft): Ποϊκειςαι για ςημ 

πεοίπςχρη ϊπξσ έμαπ επιςιθέμεμξπ ρςημ σπξλξγιρςική 

σπξδξμή είμαι δσμαςϊμ μα απξκςήρει δεδξμέμα υχοίπ μα έυει 

απεσθείαπ ποϊρβαρη ρςξσπ σπξλξγιρςέπ ασςήπ. 
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Δνεςάρειπ 



Σϋπξι επιθέρεχμ και ποξβλημάςχμ αρταλείαπ  

 Παοακξλξύθηρη (Tapping): Διακοίμεςαι ρε εμεογή και μη 

εμεογή αμάλξγα με ςιπ εμέογειεπ και ςξμ ςοϊπξ πξσ επιλέγει ξ 

παοεμβξλέαπ και λαμβάμει υόοα ακϊμα και ρε επίπεδξ 

γοαμμήπ ρϋμδερηπ (ξπςικήπ ίμαπ).  

 Καςαλξγιρμόπ εσθύμηπ (Repudiation): Όςαμ δεμ είμαι δσμαςϊ 

μα απξδξθεί η εσθϋμη για παοάδειγμα μιαπ ρσμαλλαγήπ ρε 

έμαμ ενξσριξδξςημέμξ υοήρςη 

 Ιξί (Viruses): Δίμαι λξγιρμικϊ πξσ ρυεδιάζεςαι ποξκειμέμξσ μα 

ποξκαλέρει ποξβλήμαςα ρςημ ξμαλή λειςξσογία ςχμ 

εταομξγόμ ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ 
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Δνεςάρειπ 



 Άμθοχπξι ξι ξπξίξι αμαζηςξϋμ ςημ 

εσυαοίρςηρη (Joy-riders-Hackers) 

 Βάμδαλξι (Vandals-Crackers) 

 Score Keepers 

 Καςάρκξπξι (Spies) 
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Δνεςάρειπ 



 Οι πιξ διαδεδξμέμεπ και εσοέχπ υοηριμξπξιξϋμεμεπ 
ςευμξλξγίεπ αρταλείαπ ρήμεοα είμαι η κοσπςξγοατία, ξι 
φητιακέπ σπξγοατέπ και ςα πιρςξπξιηςικά και η υοήρη ςχμ 
firewall.  
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Με ςα δσξ ποόςα εναρταλίζξσμε ςημ 

εμπιρςεσςικϊςηςα, και ςημ ακεοαιϊςηςα ςχμ 

πληοξτξοιόμ εμό με ςξ firewall 

πεςσυαίμξσμε μα εμπξδίρξσμε ςημ 

ποϊρβαρη μη ενξσριξδξςημέμχμ υοηρςόμ 

ρςημ πληοξτξοιακή σπξδξμή. 
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Δνεςάρειπ 
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 Ψητιακά Πιρςξπξιηςικά: Όπχπ γίμεςαι εϋκξλα αμςιληπςϊ δεμ είμαι 
δσμαςϊ μα αμαλαμβάμει ξ καθέμαπ αςξμικά μα διαδίδει ςξ δημϊριξ 
κλειδί ςξσ ρε ϊλξσπ ςξσπ σπϊλξιπξσπ με ςξσπ ξπξίξσπ ρσμαλλάρρεςαι 
αλλά ξϋςε και μα κοαςάει ϊλα ςα δημϊρια κλειδιά πξσ πιθαμά ςξσ 
υοειάζξμςαι για ςιπ επικξιμχμίεπ ςξσ.  

Έμα φητιακό πιρςξπξιηςικό : 

 ποξρδιξοίζει ςημ αουή πιρςξπξίηρηπ πξσ ςξ ενέδχρε 
δηλαδή ςημ έμπιρςη ςοίςη ξμςϊςηςα  

 πεοιέυει ςξ ϊμξμα και άλλεπ ιδιϊςηςεπ ςξσ εγγεγοαμμέμξσ  

 ςξ δημϊριξ κλειδί ςξσ εγγεγοαμμέμξσ  

  είμαι φητιακά σπξγεγοαμμέμξ απϊ ςημ αουή πιρςξπξίηρηπ 
πξσ ςξ ενέδχρε 
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 Ψητιακή Υπξγοατή : ποξκειμέμξσ μα ξλξκληοχθεί μια 
ρσμτχμία είμαι απαοαίςηςξ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη μα 
απξδευςξϋμ μέρχ ςηπ σπξγοατήπ ςξσπ ςξ ρυεςικϊ κείμεμξ 
έςρι και ρςξμ φητιακϊ κϊρμξ είμαι απαοαίςηςξ μα  σπάουει 
μια φητιακή αμςίρςξιυη σπξγοατή η ξπξία θα δερμεϋει 
ενίρξσ με ςη τσρική σπξγοατή.  

 Firewall: Με ςξμ ϊοξ firewall εμμξξϋμε ρσρςήμαςα ή ξμάδεπ 
ρσρςημάςχμ ςα ξπξία επιβάλλξσμ μια πξλιςική αρταλείαπ 
μεςανϋ δσξ δικςϋχμ. σμήθχπ ςξ έμα απϊ ςα δσξ δίκςσα είμαι 
ςξ Internet. Ο οϊλξπ ςξσ firewall λξιπϊμ είμαι ςϊρξ η 
απξςοξπή μη ενξσριξδξςημέμχμ ποξρβάρεχμ ρε μια αρταλή 
πεοιξυή ϊρξ και η απξςοξπή μη ενξσριξδξςημέμηπ ενϊδξσ 
πληοξτξοίαπ απϊ μια πεοιξυή.  
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Δνεςάρειπ 



 Η φητιακή σπξγοατή μαπ επιςοέπει ϊυι μϊμξ μα 
γμχοίζξσμε πξιϊπ είμαι ασςϊπ πξσ σπξγοάτει έμα 
έγγοατξ και καςά ρσμέπεια μα μημ μπξοεί κάπξιξπ 
μα αομείςαι εμέογειεπ πξσ έυει κάμει αλλά βξηθά 
και ρςημ εναρτάλιρη ςηπ ακεοαιϊςηςαπ εμϊπ 
μημϋμαςξπ. 
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 Ο απξρςξλέαπ εμϊπ μημϋμαςξπ με ςη βξήθεια αλγϊοιθμχμ καςακεομαςιρμξϋ 
κοσπςξγοατεί ςξ μήμσμα πξσ θέλει μα ρςείλει με απξςέλερμα μα δημιξσογείςαι 
μια ρϋμξφη ασςξϋ.  

 

 Η ρϋμξφη κοσπςξγοατείςαι ρςη ρσμέυεια με ςξ ιδιχςικϊ κλειδί ςξσ απξρςξλέα.  

 

 Σόοα ξ παοαλήπςηπ ςξσ μημϋμαςξπ μπξοεί με ςη υοήρη ςξσ δημϊριξσ κλειδιξϋ 
ςξσ απξρςξλέα ςξ ξπξίξ είμαι εϋκξλξ μα βοεθεί μα διαβάρει ςημ ηλεκςοξμική 
ςξσ σπξγοατή και μα διαπιρςόρει πξιξπ είμαι ξ απξρςξλέαπ.  

 

 Δπιπλέξμ με ςημ απξκοσπςξγοάτηρη ςηπ ρϋμξφηπ μπξοεί μα ελέμνει αμ ςξ 
μέγεθξπ ςξσ μημϋμαςξπ ρσμβαδίζει με ςξ μέγεθξπ πξσ πεοιλαμβάμει η ρϋμξφη 
και άοα είμαι ρε θέρη μα γμχοίζει αμ ςξ μήμσμα έυει παοαπξιηθεί ή ϊυι. 

 



 Σξ firewall απξςελεί ςξ επίκεμςοξ ςχμ απξτάρεχμ πξσ 
ρυεςίζξμςαι με θέμαςα αρταλείαπ.  

 Σξ firewall εταομϊζει έλεγυξ ποξρπέλαρηπ (access control 
)απϊ και ποξπ ςξ δίκςσξ σπξρςηοίζξμςαπ και εμιρυϋξμςαπ ςημ 
πξλιςική αρταλείαπ (security policy)ςηπ επιυείοηρηπ. 

 Σξ firewall ποξρτέοει απξςελερμαςική καςαγοατή ςηπ 
δοαρςηοιϊςηςαπ ρςξ δίκςσξ (Network activity logging). 

 Σξ firewall ποξρςαςεϋει ςα διατξοεςικά δίκςσα εμςϊπ ςξσ 
ίδιξσ ξογαμιρμξϋ. 

 Σξ firewall ποξρςαςεϋει απϊ ςιπ ενχςεοικέπ απειλέπ. 

 



 Σξ firewall δεμ είμαι άςοχςξ. 

 Σξ firewall ποξρςαςεϋει απϊ ςιπ ενχςεοικέπ απειλέπ. 

 Δεμ ελέγυξσμ ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ μημσμάςχμ. 

 Αμάγκη ρσμευξϋπ ελέγυξσ και παοακξλξϋθηρηπ. 



ΠΙΣΩΣΙΚΗ 
ΚΑΡΣΑ 

ΦΡΔΩΣΙΚΗ 
ΚΑΡΣΑ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΠΟΡΣΟΥΟΛΙ & 

ΧΗΥΙΑΚΗ 
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 
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3η γοαπςή εογαρία 



 

  Δοαρςηοιϊςηςα 1/Κετάλαιξ 1 (Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ: 12 λεπςά) 

 

Πόπ θα ξοίζαςε ςξ ηλεκςοξμικϊ εμπϊοιξ και πξιεπ θα κοίμαςε χπ ρημαμςικέπ διατξοέπ μεςανϋ 

ηλεκςοξμικξϋ και παοαδξριακξϋ εμπξοίξσ; 

Απάμςηρη 

Σξ ηλεκςοξμικϊ εμπϊοιξ καλϋπςει ξπξιαδήπξςε μξοτή επιυειοημαςικήπ ή διξικηςικήπ ρσμαλλαγήπ ή 

αμςαλλαγήπ πληοξτξοιόμ η ξπξία εκςελείςαι με ςη υοηριμξπξίηρη ξπξιαρδήπξςε ςευμξλξγίαπ 

πληοξτξοικήπ ή ςηλεπικξιμχμιόμ. Οι διατξοέπ μεςανϋ ηλεκςοξμικξϋ και παοαδξριακξϋ εμπξοίξσ 

πεοιλαμβάμξσμ ςη ρσλλξγή πληοξτξοιόμ για ποξψϊμςα και σπηοερίεπ, ςη ρϋγκοιρη ςιμόμ και 

υαοακςηοιρςικόμ, ςξμ ςοϊπξ παοαγγελίαπ και πληοχμήπ και ςέλξπ ςξμ ςοϊπξ παοαλαβήπ και 

σπξρςήοινηπ μεςά ςημ αγξοά.  
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  Δοαρςηοιϊςηςα 2/Κετάλαιξ 1(Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ: 15 λεπςά) 

 Έπειςα απϊ ςη μελέςη ςηπ παοαπάμχ εμϊςηςαπ και ρϋμτχμα με ςη δική ραπ κοίρη, αματέοεςε και 

ςεκμηοιόρςε ςα πλεξμεκςήμαςα ςξσ ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ. Για ςημ καλϋςεοη ςεκμηοίχρή ςξσπ 

υοηριμξπξιείρςε έμα παοάδειγμα γμχρςήπ ρε εράπ ηλεκςοξμικήπ επιυείοηρηπ. ςη ρσμέυεια 

ποξυχοήρςε ρε ρϋγκοιρη με έμα παοάδειγμα παοαδξριακήπ επιυείοηρηπ πξσ δοαρςηοιξπξιείςαι μϊμξ 

ρςξ τσρικϊ κϊρμξ. 

Απάμςηρη 

Ωπ πλεξμεκςήμαςα ςξσ ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ θεχοξϋμςαι η μείχρη ςξσ επιυειοηριακξϋ κϊρςξσπ 

λειςξσογίαπ, ξι υαμηλϊςεοεπ ςιμέπ, η εναςξμικεσμέμη και μαζική επικξιμχμία, ςξ υαμηλϊ αουικϊ κϊρςξπ 

επέμδσρηπ, η υοήρη ηλεκςοξμικήπ ετξδιαρςικήπ αλσρίδαπ, ςξ υαμηλϊςεοξ κϊρςξπ εμεογειόμ 

μάοκεςιμγκ και η ενάλειφη ςχμ γεχγοατικόμ και υοξμικόμ πεοιξοιρμόμ. Φαοακςηοιρςικϊ παοάδειγμα 

είμαι ξι αλσρίδεπ ηλεκςοξμικόμ πχλήρεχμ ϊπχπ Πλαίριξ (www.plaisio.gr), E-shop (www.eshop.gr) κ.α. 
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  Δοαρςηοιϊςηςα 3/Κετάλαιξ 1(Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ: 15 λεπςά) 

 ϋμτχμα με ασςά πξσ διαβάραςε ρςημ παοαπάμχ εμϊςηςα και αμάλξγα με ςημ κοίρη ραπ, αματέοεςε 

και ρυξλιάρςε ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ πξσ εμςξπίζξμςαι ρςξ ηλεκςοξμικϊ εμπϊοιξ. Να εμςξπίρεςε ςξσπ 

πεοιξοιρμξϋπ ασςξϋπ ρε ηλεκςοξμικέπ επιυειοήρειπ επιλξγήπ ραπ και μα κάμεςε μια ρϋγκοιρη με ςη 

λειςξσογία και ςα υαοακςηοιρςικά επιυειοήρεχμ ςξσ τσρικξϋ κϊρμξσ.  

 

Απάμςηρη 

ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ αματέοξμςαι ςα ζηςήμαςα αρταλείαπ και ποξρχπικόμ 

δεδξμέμχμ, ξ βαθμϊπ διάδξρηπ και υοήρηπ ςχμ εταομξγόμ ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ, η έλλειφη ςηπ 

ποξρχπικήπ επατήπ και ςχμ αιρθήρεχμ, η ϋπαονη κοστξϋ κϊρςξσπ λειςξσογίαπ, ςα θέμαςα 

ρσμβαςϊςηςαπ και ρυημαςιρμξϋ κοίριμηπ μάζαπ και ςέλξπ ςα τξοξλξγικά και μξμικά θέμαςα 

ποξρςαρίαπ ςξσ καςαμαλχςή. 
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  Δοαρςηοιϊςηςα 1 Κετάλαιξ 2 (Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ: 15 λεπςά) 

 Αμαπςϋνςε ςα υαοακςηοιρςικά ςχμ 3 σπξδειγμάςχμ B2B ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ δίμξμςαπ για κάθε έμα απϊ ασςά 
ςα ςοία έμα παοάδειγμα επιυείοηρηπ ςηπ επιλξγήπ ραπ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ μπξοείςε μα αμαςοένεςε ρςξ διαδίκςσξ 
αμαζηςόμςαπ επιυειοήρειπ πξσ εταομϊζξσμ ςα ρσγκεκοιμέμα σπξδείγμαςα. 

Απάμςηρη 

Σα βαρικά σπξδείγμαςα B2B είμαι: α) ποξραμαςξλιρμέμξ ρςξμ αγξοαρςή β) ποξραμαςξλιρμέμξ ρςξμ πχληςή και 
γ) ποξραμαςξλιρμέμξ ρςξσπ μεράζξμςεπ. Δμδεικςικά παοαδείγμαςα μπξοξϋμ μα αμςληθξϋμ ρςη δικςσακή 
διεϋθσμρη http://www.europages.gr/katalogos-epikheiriseis.html.  

  Δοαρςηοιϊςηςα 1 Κετάλαιξ 3 (Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ: 12 λεπςά)  

Πξια ςα ρημεία εκείμα ρςα ξπξία ποέπει απϊ ςευμξλξγικήπ απϊφεχπ μα ερςιάρξσμ ξι επιυειοήρειπ πξσ 
δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξ ηλεκςοξμικϊ εμπϊοιξ; Να αματέοεςε παοαδείγμαςα επιυειοήρεχμ μέρα απϊ αμαζήςηρη 
ρςξ διαδίκςσξ πξσ δεμ αμςιμεςόπιραμ με επιςσυία κάπξιξ απϊ ςα παοαπάμχ ποξβλήμαςα. 

Απάμςηρη 

Σα ρςξιυεία εκείμα  είμαι: (α) αμςιμεςόπιρη ςηπ καςάοοεσρηπ ςηπ ιρςξρελίδαπ, (β) αμςιμεςόπιρη ςηπ 
αρσμβαςϊςηςαπ ςχμ ποξγοαμμάςχμ πεοιήγηρηπ, (γ) αμάγκη υοήρηπ ενελιγμέμχμ πξλσμερικόμ εταομξγόμ, (δ) 
απξτσγή διακξπήπ λειςξσογίαπ ςηπ ιρςξρελίδαπ, (ε) ποϊβλεφη επιρκεφιμϊςηςαπ πξρξςικά και υοξμικά (ρς) 
αμάγκη υοήρηπ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ για ςημ κάλσφη ςηπ παγκϊρμιαπ αγξοάπ (ζ) πξλσπλξκϊςηςα ςχμ 
αμαγκόμ ςχμ καςαμαλχςόμ, (η) δημιξσογία αρταλξϋπ διαδικςσακξϋ πεοιβάλλξμςξπ.  
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  Δοαρςηοιϊςηςα 2 / Κετ. 2 (Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ: 15 λεπςά) 

Ατξϋ αμαζηςήρεςε ςοειπ ηλεκςοξμικέπ επιυειοήρειπ Β2Β ρςξ διαδίκςσξ εμςξπίρςε ςα πλεξμεκςήμαςα και 
ςα μειξμεκςήμαςα πξσ ασςέπ εμταμίζξσμ 

Απάμςηρη 

Σα πλεξμεκςήμαςα B2B ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ είμαι (α) η μεγάλη επιλξγή ςχμ εμπξοικόμ 
ρσμεογαςόμ, ποξμηθεσςόμ και μεςατξοικόμ σπηοεριόμ, (β) η εμτάμιρη πξλλόμ εσκαιοιόμ, ιδιαίςεοα 
καςά ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ ςηπ ετξδιαρςικήπ αλσρίδαπ, (γ) η δοαρςική μείχρη ςξσ κϊρςξσπ απϊ ςιπ 
άμερεπ αγξοέπ, (δ) η μείχρη ςξσ υοϊμξσ αγξοάπ με απξςέλερμα ςημ ςαυϋςεοη λήφη απξτάρεχμ, (ε) η 
δοαρςηοιξπξίηρη μικοόμ επιυειοήρεχμ ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ, με απξςέλερμα ςη ρςϊυεσρη 
ρημαμςικϊςεοχμ πελαςόμ, (ρς) η γοήγξοη και τθημή αμεϋοερη ποξμηθεσςόμ εκ μέοξσπ ςηπ 
επιυείοηρηπ, (ζ) η δοαμαςική μείχρη έμςσπχμ διαδικαριόμ, (η) η διαδοαρςικϊςηςα μεςανϋ πελαςόμ και 
αγξοαρςόμ.  

Σα μειξμεκςήμαςα B2B ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ είμαι: (α) ξ έμςξμξπ αμςαγχμιρμϊπ μεςανϋ ςχμ 
επιυειοήρεχμ, (β) ςξ Β2Β ηλεκςοξμικϊ εμπϊοιξ δεμ είμαι καςάλληλξ για κάθε επιυείοηρη, (γ) ξι 
ποξκϋπςξσρεπ επιυειοημαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ Β2Β ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ, εμδέυεςαι μα ξδηγήρξσμ 
ρε πιθαμή έλλειφηπ αρτάλειαπ ςηπ εμπξοικήπ ρσμτχμίαπ μεςανϋ ςχμ δϋξ μεοόμ καθόπ η 
επιυειοημαςική διαδικαρία ποαγμαςξπξιείςαι ρε ηλεκςοξμικϊ πεοιβάλλξμ. Δμδεικςικά παοαδείγμαςα 
μπξοξϋμ μα αμςληθξϋμ ρςη δικςσακή διεϋθσμρη http://www.europages.gr/katalogos-epikheiriseis.html  
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  Άρκηρη Ασςξανιξλϊγηρηπ 1 / Κετ. 2 (Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ: 15 λεπςά)  

Δπιλένςε ςοειπ ηλεκςοξμικέπ επιυειοήρειπ B2C και αματέοεςε ςιπ ποξκλήρειπ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ρςξ 

ρϋγυοξμξ επιυειοημαςικϊ πεοιβάλλξμ. Δπιυειοήρςε μα ρσγκοίμεςε ςιπ ποξκλήρειπ ασςέπ με ςιπ ςοειπ 

B2B επιυειοήρειπ πξσ επιλέναςε ρςημ ποξηγξϋμεμη άρκηρη. Πξιέπ είμαι ξι ξμξιϊςηςεπ και πξιέπ ξι 

διατξοέπ; 

Απάμςηρη 

Οι μεγαλϋςεοεπ ποξκλήρειπ πξσ αμςιμεςχπίζει μια επιυείοηρη B2C ϊπχπ αμαπςϋρρξμςαι ρςημ 

σπξεμϊςηςα 2.2. είμαι (α) ςξ ταιμϊμεμξ ςηπ ρϋγκοξσρηπ ςχμ καμαλιόμ διαμξμήπ (β) η επιςσυημέμη 

εταομξγή ςξσ δικςσακξϋ ςϊπξσ ςηπ επιυείοηρηπ (γ) ξ μειχμέμξπ υοϊμξπ παοαμξμήπ ςξσ καςαμαλχςή 

ρςημ ιρςξρελίδα (δ) η αμαγμόοιρη ςηπ μξμαδικϊςηςαπ ςξσ κάθε καςαμαλχςή (ε) η απξσρία αμθοόπιμηπ 

επατήπ. Παοαδείγμαςα επιυειοήρεχμ B2C είμαι ςα ηλεκςοξμικά καςαρςήμαςα ςχμ www.amazon.com, 

www.avon.com, www.eshop.gr, www.plaisio.gr, κ.α. 
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  Άρκηρη Ασςξανιξλϊγηρηπ 2 / Κετ. 2 (Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ: 15 λεπςά) 

 Να αματέοεςε έμα ςξσλάυιρςξ παοάδειγμα δοαρςηοιϊςηςαπ α) επιυειοήρειπ ποξπ κσβέομηρη και 

αμςίρςοξτα (B2G/G2B) β) καςαμαλχςέπ/πξλίςεπ ποξπ κσβέομηρη και αμςίρςοξτα (C2G/G2C) γ) 

κσβεομήρειπ ποξπ κσβεομήρειπ (G2G) δ) καςαμαλχςέπ ποξπ καςαμαλχςέπ (C2C). Πξια ςα 

υαοακςηοιρςικά ςξσ παοαδείγμαςξπ πξσ ραπ ξδήγηραμ μα εμςξπίρεςε ςη δοαρςηοιϊςηςα; 

Απάμςηρη 

Οι μξοτέπ Δ-Governance ϊπχπ αματέοξμςαι ρςημ σπξεμϊςηςα 2.3. είμαι α) επιυειοήρειπ ποξπ 

κσβέομηρη και αμςίρςοξτα (B2G/G2B) ϊπχπ για παοάδειγμα η πληοχμή τϊοχμ ηλεκςοξμικά β) 

καςαμαλχςέπ/πξλίςεπ ποξπ κσβέομηρη και αμςίρςοξτα (C2G/G2C) ϊπχπ η έκδξρη πιρςξπξιηςικόμ για 

ςξσπ πξλίςεπ γ) κσβεομήρειπ ποξπ κσβεομήρειπ (G2G) ϊπχπ η αμςαλλαγή ςανιδιχςικόμ εγγοάτχμ. Η 

μξοτή ηλεκςοξμικξϋ εμπξοίξσ C2C ϊπχπ αματέοεςαι ρςημ σπξεμϊςηςα 2.3., ατξοά ςιπ ηλεκςοξμικέπ 

ρσμαλλαγέπ μεςανϋ καςαμαλχςόμ ξι ξπξίεπ ρσμήθχπ διεσκξλϋμξμςαι μέρχ κάπξιξσ ςοίςξσ με πιξ 

υαοακςηοιρςικϊ παοάδειγμα ασςϊ ςξσ Ebay. 
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    Δοαρςηοιϊςηςα 3 Κετάλαιξ 3 (Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ: 12 λεπςά) 

 Να αμαζηςήρεςε μέρα απϊ ςξ διαδίκςσξ εςαιοείεπ παοξυήπ λϋρεχμ ERP και ατξϋ ςιπ εμςξπίρεςε μα 

ελέγνεςε καςά πϊρξ καλϋπςξσμ ςα ρημεία πξσ αματέοξμςαι ρςη θεχοία. Πξιεπ είμαι ξι εταομξγέπ πξσ 

σπξρςηοίζξσμ; 

Απάμςηρη 

 

Οι κσοιϊςεοεπ ERP λϋρειπ πξσ σπάουξσμ ρςημ αγξοά είμαι ςα ρσρςήμαςα SAP, J.D.E., BAAN κ.α.  

Σα κσοιϊςεοα πλεξμεκςήμαςα απϊ ςη υοήρη ERP ϊπχπ αματέοξμςαι ρςημ σπξεμϊςηςα . είμαι: (α) 

Δημιξσογία εμϊπ απϊλσςα ασςξμαςξπξιημέμξσ ρσρςήμαςξπ, (β) ενξοθξλξγιρμϊπ ξογαμχςικόμ 

διαδικαριόμ και οξόμ εογαρίαπ, (γ) αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ μεςανϋ ςχμ ςμημάςχμ, (δ) αϋνηρη 

απξδξςικϊςηςαπ και παοαγχγικϊςηςαπ, (ε) παοακξλξϋθηρη διαδικαριόμ απϊ ςξσπ ποξψρςάμεμξσπ, (ρς) 

βελςιχμέμη ενσπηοέςηρη και ικαμξπξίηρη ςξσ πελάςη.  

Σα κσοιϊςεοα μειξμεκςήμαςα απϊ ςη υοήρη ERP είμαι: (α) Σξ πεοιξοιρμέμξ πεδίξ εταομξγήπ ςξσπ 

ρσρςήμαςξπ ρε κάπξιεπ ειδικέπ πεοιπςόρειπ, (β) ξ επαμαρυεδιαρμϊπ ςχμ σπαουξσρόμ επιυειοημαςικόμ 

διαδικαριόμ ποξκειμέμξσ μα ρσμβαδίρξσμ με ςξ ERP, (γ) η πιθαμόπ εναιοεςικά δαπαμηοή σλξπξίηρη 

ςξσ ERP, (δ) η εμδευϊμεμη έλλειφη ρσμευξϋπ ςευμικήπ σπξρςήοινηπ. 
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  Δοαρςηοιϊςηςα 1 Κετάλαιξ 4 (Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ: 12 λεπςά) 

 Σμημαςξπξιήρςε ςημ ηλεκςοξμική αγξοά μιαπ επιυείοηρηπ ςηπ επιλξγήπ ραπ. 

Απάμςηρη 

Σα βαρικά κοιςήοια ςμημαςξπξίηρηπ ςχμ αγξοαρςόμ ποξψϊμςχμ/ σπηοεριόμ ρςξ διαδίκςσξ είμαι (α) 

δημξγοατικά, (β) γεχγοατικά, (γ) φσυξγοατικά, (δ) ποξψϊμςικά. 

 

  Δοαρςηοιϊςηςα 2 Κετάλαιξ 4 (Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ: 12 λεπςά)  

Αματέοαςε ςιπ διατξοεςικέπ ρςοαςηγικέπ ςιμξλϊγηρηπ. Παοαθέρςε παοαδείγμαςα ςιπ επιλξγήπ ραπ. 

Απάμςηρη 

 

Οι δσξ βαρικέπ μξοτέπ διαμϊοτχρηπ ςηπ ςιμήπ ςχμ ποξψϊμςχμ/σπηοεριόμ είμαι ξ άμερξπ 

(διατξοεςικά ςμήμαςα αγξοάπ, διατξοεςικέπ πεοιξυέπ) και ξ έμμερξπ διατξοιρμϊπ (αμάλξγα με ςϋπξσπ 

ποξψϊμςχμ, παοξυή εκπςόρεχμ, μη γοαμμική ςιμξλϊγηρη, ςιμξλϊγηρη δέρμηπ) 
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    Δοαρςηοιϊςηςα 2 Κετάλαιξ 3 (Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ: 12 λεπςά)  

Ατξϋ πεοιγοάφεςε ςη λειςξσογία και ςιπ πιθαμέπ υοήρειπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ CRM μα αμαπςϋνεςε ςα πλεξμεκςήμαςα καθόπ 
και ςιπ πιθαμέπ αδσμαμίεπ πξσ ασςϊ εμταμίζει. Ποέπει η σιξθέςηρη CRM ρσρςημάςχμ μα ρσμδέεςαι με ςη ρςοαςηγική ςξσ 
ξογαμιρμξϋ; Γιαςί; 

Απάμςηρη 

Έμα ρϋρςημα CRM μπξοεί μα διαρςασοόμει και μα ποξβάλει πλήθξπ πληοξτξοιόμ ρυεςικά με ςιπ λειςξσογίεπ μιαπ 
επιυείοηρηπ. Αμάλξγα με ςξ αμςικείμεμξ δοαρςηοιϊςηςαπ ςηπ επιυείοηρηπ ςξ ρϋρςημα CRM μπξοεί κάθε τξοά μα ποξρτέοει 
πληοξτξοίεπ και σπξρςηοίζει εμέογειεπ ςηπ επιυείοηρηπ ϊπχπ για παοάδειγμα μα καςαυχοεί ςξσπ πϊμςξσπ απϊ ςιπ αγξοέπ 
ςχμ πιρςόμ πελαςόμ, μα ςξσπ εμημεοόμει για μέα ποξψϊμςα ή για ςξ υοϊμξ παοάδξρηπ ςχμ ποξψϊμςχμ πξσ έυξσμ 
αγξοάρει, μα δημιξσογεί ειδικέπ ποξρτξοέπ μϊμξ γι' ασςξϋπ κ.ς.λ.  

Σα πλεξμεκςήμαςα απϊ ςημ υοήρη CRM είμαι: (α) Καλϋςεοξπ ρσγυοξμιρμϊπ ςηπ αϋνηρηπ ςχμ πχλήρεχμ με ςημ ποϊβλεφη 
ςχμ καςαμαλχςικόμ αμαγκόμ, βάρει ιρςξοικξϋ, (β) απξςελερμαςικϊςεοξπ εμςξπιρμϊπ ςχμ αμαγκόμ ςξσ πελάςη, (γ) 
ρςασοξειδήπ πχλήρειπ ςχμ άλλχμ ποξψϊμςχμ, (δ) ποξρδιξοιρμϊπ πελαςόμ κλειδιά (Key accounts), (ε) ρςξυεσμέμεπ και 
απξςελερμαςικέπ επικξιμχμίεπ μάοκεςιμγκ, (ρς) εναςξμικεσμέμεπ ποξρεγγίρειπ για ςημ αμάπςσνη μέχμ ή βελςιχμέμχμ 
ποξψϊμςχμ και σπηοεριόμ (ζ) ασνημέμη ικαμξπξίηρη ςχμ πελαςόμ, (η) εναρτάλιρη ςηπ καλήπ τήμηπ ςηπ επιυείοηρηπ, (θ) 
ασνημέμη ανία ςχμ σπαουϊμςχμ πελαςόμ, (ι) βελςίχρη ςηπ κεοδξτξοίαπ.  

Σα μειξμεκςήμαςα απϊ ςημ υοήρη CRM, είμαι: (α) Έλλειφη δέρμεσρηπ απϊ ςξσπ αμθοόπξσπ μέρα ρςημ επιυείοηρη για  ςημ 
εταομξγή μιαπ λϋρηπ CRM, (β) μη σιξθέςηρη μέαπ μξξςοξπίαπ με πελαςξκεμςοικήπ ποξρέγγιρη (γ) η κακή επικξιμχμία, 
μπξοεί μα απξςοέφει ςημ ποαγμαςξπξίηρη πχλήρεχμ (δ) αδϋμαμη ηγερία, θα μπξοξϋρε μα ποξκαλέρει ποξβλήμαςα για 
ςημ εταομξγή ξπξιξσδήπξςε ρυεδίξσ CRM.  

Ποξταμόπ έμα πελαςξκεμςοικϊ ρϋρςημα CRM δεμ αοκεί μϊμξ μα σπάουει μέρα ρε μια επιυείοηρη αλλά είμαι απαοαίςηςξ μα 
ρσμδέεςαι και με ςημ ρςοαςηγική ςξσ ξογαμιρμξϋ. Η έλλειφη πελαςξκεμςοικήπ τιλξρξτίαπ ρε καμία πεοίπςχρη δεμ είμαι 
δσμαςϊ μα αμςικαςαρςαθεί απϊ ςημ αγξοά εμϊπ πληοξτξοιακξϋ ρσρςήμαςξπ. 
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