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ΤΟΜΟΣ Α - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

• Κατανόηση της Έννοιας Ηλ. Επιχειρείν και διαδικασίες που καλύπτει  

• Κατανόηση της διαφοροποίησης του κόστους του ψηφιακού και του 

παραδοσιακού εμπορικού περιβάλλοντος.  

• Ικανότητα αναγνώρισης της διαφοράς μεταξύ ηλεκτρονικού επιχειρείν και  

Hλεκτρονικού εμπορίου 

• Αναγνώριση των μοναδικών  χαρακτηριστικών  Ηλ. Επιχειρείν  

• Κατανόηση των διαφορών web 1.0 & 2.0  

• Αναγνώριση της ανάγκης επιχειρήσεων για Ηλ. Επιχειρείν  

• Κατανόηση των διαφορών στη συμπεριφορά των καταναλωτών στο 

διαδίκτυο 
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Έννοια Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

Η εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας για την υποστήριξη όλων 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Πρωτοεμφανίστηκε ως όρος το 1997. Η ΙΒΜ 

προσπάθησε να αξιοποιήσει τη λειτουργία του διαδικτύου για τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητές της. 

 

Τι περιλαμβάνει το Ηλεκτρονικό επιχειρείν 

Όλες αυτές τις διεργασίες μιας επιχείρησης που περιλαμβάνονται στην αλυσίδα αξίας της. 

Αναβαθμίζει το επίπεδο των σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες ή προμηθευτές 

Ενισχύει την επιχειρηματική της θέση στο εξωτερικό αλλά και εσωτερικό της περιβάλλον. 
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Επίπεδα εφαρμογής Ηλ. Επιχειρείν 

Εσωτερική οργάνωση για την ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας εντός του 

οργανισμού (Β2Ε). Π.χ ηλεκτρονική χρήση εφαρμογών από υπαλλήλους της επιχείρησης 

για τη διεκπεραίωση παραγγελιών. 

 

 Επίπεδα εφαρμογής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

 

• Ενισχύει τις Β2Β συναλλαγές με προμηθευτές.  

• Ενισχύει τις Β2C συναλλαγές. 

 

Νέες συνθήκες ΤΠΕ με το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

 

• Αυτοματοποιημένες συναλλαγές 

• Υποστηρικτικά πληροφοριακά συστήματα για διοικητικά στελέχη 

• Μείωση κόστους λειτουργιών 

• Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών 

• Σύντομο κύκλο ζωής προιόντος 

• Εξατομίκευση των πελατειακών σχέσεων 

• Επικοινωνία με την επιχείρηση 24/7 

• Δυνατότητα ο καταναλωτής να δημιουργεί και περιεχόμενο με το web 2.0 

• Mετάβαση σε ένα διαδραστικό περιβάλλον 

• Εμφάνιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων 

• Επαναπροσδιορισμός λειτουργίας, προστιθέμενης αξίας για διάφορες 

βιομηχανίες όπως ο τουρισμός. 
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Παραδείγματα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

 

 1996, Larry Page, Sergey Brin 

➢ Ο χρήστης αναζητά πληροφορίες σε μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο. 

➢ Αποστολή της εταιρείας είναι να οργανώσει τις πληροφορίες στον κόσμο. 

➢ Δίνει τα πιο ακριβέστερα αποτελέσματα στην αναζήτηση καθώς αξιοποιεί 

έναν αλγόριθμο που αναγνωρίζει τα κοινά σημεία των εγγράφων που 

βρίσκονται στο ευρετήριο της, με τον όρο της αναζήτησης 

➢ Έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

1990 Shawn Fanning 

➢ P2P δίκτυο εικονικής κοινότητας με θέμα τη μουσική 

➢ Δηλαδή ένα δίκτυο στο οποίο υπάρχουν χρήστες που ανταλλάσσουν 

αρχεία μεταξύ τους 

➢ Φιλοσοφία του ιδρυτή: Ο κάθε χρήστης στο διαδίκτυο πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να αναζητά και να κατεβάζει σε λίγα λεπτά τα τραγούδια που 

θέλει. 

 

 

FACEBOOK  

2004 Mark Zuckerberg 

 

 

➢ Στόχος να κάνει τον κόσμο ανοικτό και συνδεδεμένο 

➢ Είναι διαθέσιμο σε 70 γλώσσες. 
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WIKIPEDIA 

 

• 2001 

• 400 εκατομμύρια μοναδικοί επισκέπτες / μήνα 

• Παρέχει πληροφορίες για διάφορες έννοιες και 

λειτουργεί ως ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια 

• 85.00 ενεργοί συνεργάτες 

 

 

 

 

EBAY 

 

• 1995 

• Ιστότοπος δημοπρασιών 

• 100.000.000 χρήστες 

Συνολική αξία των αγαθών που πουλήθηκαν το 2011 

έφτασε τα 68,6 δις. δολάρια 

 
 


