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ΤΟΜΟΣ A  

 Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο: 

 Χρησιμοποιείται για επιχειρηματικές συναλλαγές  

 Συμβάλλει στη διαδικασία αγοραπωλησίας μέσω διαδικτύου 

 Είναι οι ηλεκτρονικές ανταλλαγές πληροφοριών της επιχείρησης και του πελάτη 

 Αποτελεί μέρος της ηλεκτρονικής στρατηγικής με έμφαση τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για 

να επιτευχθούν εμπορικές συναλλαγές.  

 Αναφέρεται σε όλες τις διαδικασίες της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης. 

Το ηλεκτρονικό Επιχειρείν: 

 Η συνολική διαδικασία των διεργασιών που απαιτούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα 

μιας εταιρείας στο διαδίκτυο  

 Ενισχύει την αναδιοργάνωση του επιχειρηματικού μοντέλου που εφαρμόζει η επιχείρηση 

 Επικεντρώνεται στην ηλεκτρονική στρατηγική 

 Ποια είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού επιχειρείν; 

 Συνεχής κάλυψη: η χρήση των πανταχού δικτύων για την παροχή εξατομικευμένης και αδιάλειπτης 

επικοινωνίας και συναλλαγών μεταξύ μιας εταιρείας και άλλων εμπλεκόμενων μερών για να παρέχει ένα 

επίπεδο αξίας πάνω και πέρα από το παραδοσιακό εμπόριο. Η τεχνολογία του  Διαδικτύου/ Ιστού είναι 

διαθέσιμη παντού: στη δουλειά, το σπίτι κ.λπ. και ανά πάσα στιγμή. Η έννοια της διάχυτης υπολογιστικής 

πρωτοεμφανίστηκε το 1988 από τον Mark Weiser στο Computer Science Lab της Xerox.  

  Παγκόσμια Εμβέλεια: Το ΗΕπ επιτρέπει την πρόσβαση σε δισεκατομμύρια άτομα και οργανισμούς 

παγκοσμίως καθώς καταργεί τα γεωγραφικά και εθνικά σύνορα: η επέκταση του διαδικτύου διεθνώς θα 

μπορούσε να υποσχεθεί ευρεία πρόσβαση σε πελάτες και περισσότερα κέρδη για τις επιχειρήσεις. 

Γενικότερα τοχεύει παντού ανεξάρτητα από εθνικά και πολιτιστικά σύνορα.  

  Ανοιχτά Πρότυπα: Τα ανοιχτά πρότυπα επιτρέπουν το  διαμοιρασμό όλων των ειδών δεδομένων 

είναι ελεύθερα και με απόλυτη πιστότητα και κάνουν εφικτή την σύνδεση μεταξύ των δικτύων. Τα ανοιχτά, 

παγκόσμια πρότυπα του διαδικτύου μειώνουν τα κόστη εισόδου στην αγορά, τα έξοδα που πρέπει να κάνουν 

οι έμποροι για να φέρουν τα αγαθά τους στην αγορά, αλλά και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν τη 

διαλειτουργικότητα, δηλαδή την ικανότητα μεταφοράς και χρησιμοποίησης της πληροφορίας με ένα 

ομοιογενή και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ διαφόρων οργανισμών σε επίπεδο συστημάτων 

πληροφορικής. Κάποια από τα ποιο γνωστά ανοιχτά πρότυπα είναι το TCP/IP – Πρωτόκολλο μεταφοράς 

δεδομένων στο Internet , το HTTP, HTML – Πρότυπα για τον Παγκόσμιο ιστό , το  SMTP, POP, IMAP – 

Πρότυπα για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  
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  Αφθονία (richness): Η αφθονία της πληροφορίας ορίζεται από τρεις πτυχές της ίδιας της 

πληροφορίας. Η πρώτη είναι το εύρος ζώνης ή η ποσότητα των πληροφοριών που  μπορεί να μεταφερθεί 

από τον αποστολέα στον δέκτη σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (μια ταινία στο σινεμά είναι ευρυζωνική). 

Η δεύτερη πτυχή είναι ο βαθμός κατά τον οποίο οι πληροφορίες μπορούν να προσαρμοστούν (customized). 

Για παράδειγμα, μια διαφήμιση στην τηλεόραση είναι λιγότερο προσωπική από μια προωθητική ενέργεια 

μέσω email, αλλά φτάνει σε πολύ περισσότερους ανθρώπους. Η τρίτη πτυχή είναι η διαδραστικότητα. Ο 

διάλογος είναι δυνατός σε μια μικρή ομάδα, αλλά αδύνατος όταν μετέχουν εκατομμύρια ανθρώπων. Η 

έλευση του διαδικτύου που εμπεριέχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά της πλούσιας επικοινωνίας κατάργησε 

τον προηγούμενο περιορισμό και συνεπώς μαζικά πλέον οι διαδικτυακοί χρήστες έχουν άμεση και εύκολη 

πρόσβαση σε πληροφορίες από την απύθμενη πηγή πληροφοριών, το διαδίκτυο. Ο καταναλωτής και ο 

επιχειρηματίας οφείλουν να αναπτύξουν τη δεξιότητα εντοπισμού από ένα πλήθος πληροφοριών και αυτό 

που τελικά είναι χρήσιμο είναι να διαχωρίζουν το ασήμαντο από το σημαντικό ή το αυθεντικό από το 

παραπλανητικό. 

  Διαδραστικότητα: Ο χρήστης βρίσκεται σε συνεχή, άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με άλλους 

χρήστες ή υπολογιστικά συστήματα. Με εργαλείο την διαδραστικότητα ο ηλεκτρονικός έμπορος μπορεί να 

προσομοιώσει την προσωπική πώληση σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και με χαμηλότερο κόστος, 

εφόσον υποκαθιστά την φυσική παρουσία. Με την αυτοεξυπηρέτηση μέσω ηλεκτρονικών διαδρασιακών 

υπηρεσιών (web, interactive response systems,email, κ.ο.κ.) οι επιχειρήσεις μπορούν να απαντούν στα 

ερωτήματα των πελατών τους άμεσα, με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με την προσωπική επικοινωνία, 

να παρακολουθούν τις αντιδράσεις τους μετά την αγορά (π.χ. customer reviews) αυξάνοντας με αυτόν τον 

τρόπο το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών τους. 

  Προσωποποίηση και προσαρμογή: Έχοντας τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα αλλά και το ιστορικό 

αγορών των πελατών οι εταιρείες μπορούν να στοχεύουν τα προωθητικά τους μηνύματα σε συγκεκριμένα 

άτομα, προτείνοντας μόνο προϊόντα που πραγματικά τους ενδιαφέρουν. Με τον όρο προσωποποίηση 

αναφερόμαστε στη διαδικασία διαμόρφωσης του περιβάλλοντος ενός λογισμικού συστήματος ή εφαρμογών 

με βάση τις προσωπικές επιλογές και προτιμήσεις του χρήστη του. 

  Μείωση Κόστους Συναλλαγής (transaction cost) : Σε αντίθεση με την παραδοσιακή αγορά, στο 

ΗΕπ και κυρίως στις B2C, B2B συναλλαγές τα κόστη αναζήτησης, για παράδειγμα, τιμών για προϊόντα και 

υπηρεσίες τείνουν προς το μηδέν δημιουργώντας συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού. Η συναλλαγή είναι 

μόλις ένα κλικ μακριά. Επιπλέον σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων 

(ΠΣ) στις επιχειρήσεις προκειμένου να μειώσουν τα κόστη συναλλαγής. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι 

μιας επιχείρησης χρειάζονται επίβλεψη προκειμένου να υλοποιούν τους στόχους της επιχείρησης. Όσο 

μεγαλώνει μια επιχείρηση, τόσο το κόστος συντονισμού και διαχείρισης αυξάνει. Η τεχνολογία των 

πληροφοριών μειώνει το κόστος συντονισμού και διαχείρισης διευκολύνοντας την επίβλεψη και τον έλεγχο 

των εργαζομένων.  

  Web 2.0: Το διαδίκτυο και ειδικότερα οι εφαρμογές της κοινωνικής δικτύωσης επέτρεψαν το 

μοντέλο μαζικής επικοινωνίας «πολλοί προς πολλούς». Η Wikipedia αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα του Web 2.0. Ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα, να συμβάλει στο 

περιεχόμενο και να ελέγξει το υπάρχον περιεχόμενο στην πλατφόρμα μέσω του λογισμικού Wiki. Όσο η 

Wikipedia συγκεντρώνει όλο και περισσότερα δεδομένα, τόσο περισσότερο οι χρήστες συμβάλλουν σε 

αυτήν την προσπάθεια με ταυτόχρονη αύξηση της χρήσης για αναζήτηση πληροφοριών. 
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 Ποιοι είναι οι Τομείς ηλεκτρονικού επιχειρείν; 

 

Επιχείρηση προς Καταναλωτή (Business-to-Consumer, B2C) : Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη 

μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία αντιστοιχίζεται με τη λιανική πώληση μέσω διαδικτύου. Σε αυτή 

την κατηγορία, η επιχείρηση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προσπαθεί να πουλήσει τα προϊόντα 

της ή τις υπηρεσίες της σε έναν απομακρυσμένο πελάτη. Το προϊόν μπορεί να πακεταριστεί και να 

αποσταλεί μέσω απλού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας courier είτε να παραδοθεί μέσω διαδικτύου αν μιλάμε 

για κάποιο λογισμικό, κάποιο Antivirus και άλλα συναφή.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει 24ωρη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών, ανεξαρτήτως 

γεωγραφικής θέσης,  μείωση του κόστους διανομής, εξυπηρέτηση από το σπίτι εξαλείφοντας την ανάγκη 

μετάβασης του πελάτη στο χώρο του καταστήματος, μείωση των σταδίων στην αλυσίδα παραγωγής, μείωση 

των αποθεμάτων.  

Επιπλέον, Η πρόσβαση που έχει ο καταναλωτής σε πλήθος πληροφοριών αλλά και ταυτόχρονα η ευκολία 

του «ενός κλικ μακριά» για την αναζήτηση και ανάκτηση, έχουν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η 

διαπραγματευτική του δύναμη και να μειωθεί το φαινόμενο της ασυμμετρίας της πληροφόρησης 

(αγοραστής και προμηθευτής γνωρίζουν σε βάθος πλέον όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και μπορούν 

εύκολα να τα συγκρίνουν με άλλα ανταγωνιστικά).  

Οι εταιρείες για να αντιμετωπίσουν την πίεση αυτή στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους δίνουν έμφαση 

στη διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση αλλά και το κόστος αναζήτησης της πληροφορίας που συνοδεύει 

κάθε προϊόν (εκτός από την τιμή) έχουν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν, τουλάχιστον προς το παρόν, 

συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού. Πέραν της τιμής οι αγοραστές αξιολογούν την αξιοπιστία ενός e-shop, 

την ποιότητα και την αισθητική της διεπαφής (web design) ή ακόμη και το εύρος πληροφόρησης για το 

προϊόν αλλά και τα σχόλια που έχουν κάνει άλλοι χρήστες.  Συνεπώς δεν επιζεί μόνο ο φθηνότερος αλλά 

και ο αξιόπιστος, ο ποιοτικός, ο πελατοκεντρικός κ.ο.κ. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ηλεκτρονικού 

λιανικού καταστήματος αποτελεί το Amazon.com.  

Εκτός της διαφοροποίησης, μια εταιρεία μπορεί να πετύχει στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο όταν 

εμπορεύεται:  

• Επώνυμα είδη υψηλής φήμη (π.χ. Samsung)  

• Ψηφιακά προϊόντα (π.χ. iTunes)  

• Προϊόντα με παγκόσμια εγγύηση από έναν αξιόπιστο προμηθευτή (π.χ. Dell) 

 • Προϊόντα χαμηλού ρίσκου αγοράς (π.χ. αναλώσιμα γραφείου)  

• Προϊόντα τα οποία η αγορά τους βασίζεται κυρίως στην πληροφόρηση (search products) και όχι στις 

αισθήσεις (experience products), για παράδειγμα η αγορά ενός φορητού υπολογιστή έναντι τροφίμων. 
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Επιχείρηση προς Επιχείρηση ( business to business B2B): Η κατηγορία B2B ή B2B Marketplaces 

περιλαμβάνει ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (συνήθως χονδρικό εμπόριο) που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του Διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων είναι η 

μεγαλύτερη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου, με περίπου 3,6 τρισ. δολ. σε συναλλαγές στις ΗΠΑ το 2010. Ο 

όρος Β2Β περιγράφει εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, όπως είναι μεταξύ ενός κατασκευαστή 

και ενός χονδρεμπόρου ή μεταξύ ενός χονδρεμπόρου και ενός λιανοπωλητή. 

Τέσσερις είναι οι βασικοί τύποι Β2Β συναλλαγών:  

• Αγορά καθοδηγούμενη από αγοραστή (buyer-driven). Μια εταιρική ιστοθέση προμηθειών, που 

χρησιμοποιεί αντίστροφες δημοπρασίες, διαπραγματεύσεις, ομαδικές αγορές ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο 

ηλεκτρονικού εφοδιασμού.  

• Αγορά καθοδηγούμενη από πωλητή (seller-driven). Εδώ η ηλεκτρονική αγορά δημιουργείται από μια 

εταιρεία που πωλεί σε πολλούς αγοραστές συνήθως μέσω καταλόγων ή δημοπρασιών.  

• Ανεξάρτητες αγορές (independent), όπου η ηλεκτρονική αγορά δημιουργείται με σκοπό να προσελκύσει 

αγοραστές και προμηθευτές, να ταιριάξει αγορά και ζήτηση, χωρίς να δίνεται έμφαση σε κάποια από τις 

δύο πλευρές. Οι Β2Β αγορές (ή αλλιώς marketplaces) λειτουργούν ως ηλεκτρονικοί κόμβοι (hubs)  που 

συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό αγοραστών και πωλητών και αυτοματοποιούν τις επιχειρησιακές 

συναλλαγές.  

• Βελτιώσεις αλυσίδας προμηθειών και συνεργατικό εμπόριο. Πρόκειται για άλλες δραστηριότητες εκτός 

της αγοράς και πώλησης ανάμεσα σε επιχειρηματικούς εταίρους, όπως για παράδειγμα βελτιώσεις στην 

διεπιχειρησιακή επικοινωνία, στη σχεδίαση και τον προγραμματισμό κ.ο.κ. 

Με το Β2Β η σχέση μεταξύ της επιχείρησης και των συνεργατών βελτιώνεται και παρουσιάζει καλύτερα 

αποτελέσματα. Η κάθε αλλαγή γνωστοποιείται άμεσα σε όλους μέσω του διαδικτύου, απλουστεύοντας τις 

εργασίες, μειώνοντας το κόστος και εκμηδενίζοντας τα ανθρώπινα λάθη, καθώς επίσης παρατηρείται και 

αυξημένη πληροφόρηση σχετικά με τα αγοραζόμενα προϊόντα. Τέλος, μία B2B αγορά μπορεί να  προσφέρει 

τα εξής:  

 Αναζητούνται προϊόντα σε ηλεκτρονικούς καταλόγους, με βάση τη μάρκα, το όνομα του κατασκευαστή, 

το όνομα του προμηθευτή, τον κωδικό του προϊόντος ή ένα συνδυασμό των παραπάνω για πιο εύκολη 

αγορά.  

 Απολαμβάνουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως προσαρμογή της λίστας αγορών σύμφωνα με τις 

ανάγκες τους, υπηρεσίες προώθησης των δικών τους προϊόντων στην αγορά, χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες εφοδιαστικής (Logistics - διακίνηση, αποθήκευση προϊόντων).  

  Μετά από κάθε αγοραπωλησία γίνεται (αν έχουν το κατάλληλο λογισμικό) ενημέρωση των τμημάτων 

της επιχείρησης (λογιστήριο, αποθήκη, πωλήσεις), τόσο του αγοραστή, όσο και του προμηθευτή.  

 Διατίθεται υπηρεσία μεταφοράς.  

 Γίνεται έλεγχος πίστωσης του αγοραστή.  

 Παρέχεται τεχνολογική υποστήριξη 
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Οι κύριοι ρόλοι στην ηλεκτρονική αγορά είναι αυτοί του αγοραστή, του προμηθευτή και του 

ενδιάμεσου.  

Ο αγοραστής αναζητά ευκαιρίες αγοράς ή προμηθεύεται υπηρεσίες και προϊόντα για την 

παραγωγική διαδικασία.  

Ο προμηθευτής παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες, εκπληρώνοντας έτσι ανάγκες των 

συμμετεχόντων αγοραστών. Ο προμηθευτής φροντίζει να παρέχει και να ενημερώνει σε 

συνεχή βάση, στοιχεία και πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στον 

κατάλογο της αγοράς, όπου οι αγοραστές έχουν πρόσβαση.  

Ο ενδιάμεσος είναι μια τρίτη διαμεσολαβητική οντότητα που παρέχει υπηρεσίες που 

διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ αγοραστή προμηθευτή μέσω μιας τεχνολογικής 

πλατφόρμας λειτουργίας της ηλεκτρονικής αγοράς. Τα έσοδα του ενδιάμεσου 

προέρχονται κυρίως από τις αμοιβές συμμετοχής, τις αμοιβές υπηρεσιών, συναλλαγών ή 

από το ποσοστό επί της αξίας συναλλαγών (προμήθεια). 

 

Οι ηλεκτρονικές αγορές μπορούν να είναι:  

Δημόσιες, δηλαδή ανοικτές αγορές με δυνατότητα διεθνούς συμμετοχής 

Ιδιωτικές αγορές, οι οποίες επιτρέπουν σε συγκεκριμένους εγκεκριμένους προμηθευτές να 

κάνουν συναλλαγές με άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. 

 Οριζόντιες αγορές στις οποίες συμμετέχουν επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου και είναι 

συνήθως ηλεκτρονικές αγορές για την αγοραπωλησία προϊόντων / υπηρεσιών γενικής χρήσης, 

όπως είδη γραφείου και μηχανοργάνωσης. 

 Κάθετες αγορές, οι οποίες σχηματίζονται γύρω από ένα συγκεκριμένο προϊόν, μια υπηρεσία, 

ένα συγκεκριμένο κλάδο, ή βάσει των αναγκών ενός μεγάλου προμηθευτή ή αγοραστή (π.χ. 

αλουμίνιο). 

 

Οι βασικότερες υπηρεσίες των ηλεκτρονικών αγορών είναι:  

• Δημιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων με τα προϊόντα των προμηθευτών. 

 •Τήρηση αρχείου πελατών.  

• Εξελιγμένος μηχανισμός αναζήτησης, ώστε οι αγοραστές να βρίσκουν με ευκολία τα προϊόντα που τους 

ενδιαφέρουν.  

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας και των πληρωμών. 

 • Διαχείριση εμπορικής πολιτικής και τιμοκαταλόγων.   

• Τυποποίηση και αυτοματοποίηση των εγκριτικών ροών αγορών και των σταδίων και κλιμακίων εγκρίσεων 

(approval workflows) με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες ή κανονισμούς της εταιρείας.  

• RFQ - Πρόχειροι διαγωνισμοί και έρευνες αγοράς για την προμήθεια υλικών / υπηρεσιών.  


