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Οι προοπτικές ανάπτυξης της ψηφιακής αγοράς και τα οφέλη που θα αποκομίσουν 
από αυτή τόσο οι πολίτες / καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις την καθιστούν 
προτεραιότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Είναι λοιπόν κρίσιμο να εντοπίσουμε και να συζητήσουμε εδώ τους παράγοντες 
που επηρεάζουν αυτή την ανάπτυξη και τις συνέπειές της για την επιχείρηση. 

3.1. Παράγοντες ανάπτυξης του 
διαδικτύου 

 Υποδομή – τεχνολογία 

 Θεσμικό πλαίσιο 

 Ανθρώπινο κεφάλαιο 

 Καταλυτικός ρόλος του δημόσιου τομέα και του κράτους 

 Ασφάλεια, εμπιστοσύνη 
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3.2. Συνέπειες και προκλήσεις σε επίπεδο 
επιχειρηματικό και μάρκετινγκ

 σημαντικός ρόλος του εντοπισμού των τάσεων (business intelligence)

 Λίγος χρόνος για προγραμματισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση

 Δι-επιχειρησιακές συνεργασίες

 Δια-τμηματική συνεργασία

 Διαχείριση του χρόνου μιας καινοτομίας

 Ένταξη του πελάτη στην επιχείρηση

 Απώλεια ελέγχου

 Εμπιστοσύνη

 «Θόρυβος»

 Πολυκαναλικό μάρκετινγκ

 Αλλαγή επιχειρηματικής κουλτούρας

Η τεχνολογία του διαδικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την υποστήριξη στόχων marketing όπως ( Chaffey):

Αναγνώριση: Tο διαδίκτυο χρησιμοποιείται από το marketing για την αναγνώριση των 
αναγκών και επιθυμιών του πελάτη. 

Πρόβλεψη: Το διαδίκτυο παρέχει ένα επιπλέον κανάλι μέσα από το οποίο οι πελάτες μπορούν 
να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και να κάνουν τις αγορές τους. 

Ικανοποίηση: Ένας παράγοντας κλειδί στης επιτυχία του e-marketing είναι η επίτευξη της 
ικανοποίησης του πελάτη μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών. 
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Η έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

Ο όρος ηλεκτρονικό επιχειρείν ή e-business διαθέτει μια σειρά από ορισμούς που
κυμαίνονται από την διατύπωση «διεξαγωγή κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω του
διαδικτύου» μέχρι την ευρύτερη αντίληψη «συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές ηλεκτρονικού διαμοιρασμού
πληροφοριών.

Ο Li, αποτύπωνε το ηλεκτρονικό επιχειρείν ως «χρήση πληροφορικής και επικοινωνιών που επιτρέπουν τις
επιχειρήσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να πραγματοποιούν τις δράσεις τους διαφορετικά, με
υψηλότερου επιπέδου τρόπους».

Οι Sawhney και Zabin (2001) ορίζουν το ηλεκτρονικό επιχειρείν ως « χρήση των ηλεκτρονικών δικτύων και
των συναφών τεχνολογιών που επιτρέπουν, βελτιώνουν, μετατρέπουν μια επιχειρηματική διαδικασία ή ένα
επιχειρηματικό σύστημα για τη δημιουργία αξίας για τους υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες».

Οι Zhu, Kraemer και Xu (2003) υποστηρίζουν ότι «το ηλεκτρονικό επιχειρείν διευκολύνει σημαντικές
επιχειρηματικές διαδικασίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, η οποία οδηγεί στα κοινά συστατικά του
ηλεκτρονικού επιχειρείν - web marketing, online πωλήσεις, ηλεκτρονικές προμήθειες, εξυπηρέτηση και
υποστήριξη.

• μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ανάλυση του ηλεκτρονικού
επιχειρείν είναι παρόμοια με μια ανάλυση των συστημάτων
πληροφοριών.

Ως Ηλεκτρονικό Επιχειρείν νοείται η εφαρμογή των τεχνολογιών

πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την υποστήριξη όλων
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Ο όρος του ΗΕπ πρωτοεμφανίστηκε το 1997 από την εταιρεία ΙΒΜ και έκανε λόγο για

τον μετασχηματισμό των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω της χρήσης

των τεχνολογιών του διαδικτύου.
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Τί χρησιμοποιεί, τί διευκολύνει, τί επιτρέπει, τί παρέχει, τί 
περιλαμβάνει το ΗΕπ

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν

χρησιμοποιεί πρότυπα ηλεκτρονικά δεδομένα σε συνδυασμό με

αυτοματοποιημένες τεχνολογίες με στόχο τη διασύνδεση πληροφοριακών

συστημάτων, την ενσωμάτωση εσωτερικών και εξωτερικών ροών δεδομένων

και την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών.

, διευκολύνει τη ροή των δεδομένων σε business-to-business ή system-to –

system διαδικασίες.

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν επιτρέπει στους παρόχους των υπηρεσιών να

επικοινωνούν με πελάτες και προμηθευτές.

Τί χρησιμοποιεί, τί διευκολύνει, τί επιτρέπει, τί παρέχει, τί 
περιλαμβάνει το ΗΕπ

Με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν παρέχεται σύνδεση μεταξύ

πελατών, προμηθευτών, εταίρων και υπαλλήλων μέσω Internet, intranet και

extranet.

Η ροή της πληροφορίας από και προς την επιχείρηση διευκολύνεται μέσω της

επέκτασης των extranets, τα οποία επιτρέπουν σε όλο και περισσότερες

επιχειρήσεις να εφαρμόσουν e-business λύσεις.

Το ΗΕπ περιλαμβάνει τις επιχειρηματικές διαδικασίες που εκτείνονται σε

ολόκληρη την αλυσίδα αξίας: ηλεκτρονικές αγορές και διαχείριση της

εφοδιαστικής αλυσίδας, επεξεργασία παραγγελιών, εξυπηρέτηση πελατών,

συναλλαγές με επιχειρηματικούς εταίρους και πλήθος άλλων.
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Η πιο σημαντική λειτουργία του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι η διασύνδεση κι η αλληλεπίδραση συστημάτων.
Συνεπώς, οδηγεί στην εξάλειψη πολλών λειτουργιών που διεξάγονταν από ανθρώπινη παρουσία όπως περιττή
εισαγωγή εισροών ή επαναλαμβανόμενη επεξεργασία ψηφιακών πληροφοριών. Παράλληλα, η ταχύτερη
επεξεργασία και τα μειωμένη λάθη στις διαδικασίες και στην αλληλεπίδραση της επιχείρησης έχει ως αποτέλεσμα την
αύξηση της απόδοσης.

Ηλεκτρονική 
επιχείρηση

Διαμεσολοβητές

Προμηθευτές

Καταναλωτές

Διανομείς

Εργαζόμενοι

Κυβέρνηση

Τράπεζες

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΕπ ΣΕ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Πρώτο επίπεδο, αυτό της εσωτερικής οργάνωσης που αφορά
εφαρμογές επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ υπαλλήλων της
επιχείρησης (Business to Employee, B2E), όπως την ηλεκτρονική
πρόσβαση στους πόρους της επιχείρησης (βάσεις δεδομένων, έγγραφα,
εφαρμογές κ.λ.π.) ή την επιμόρφωση των υπαλλήλων της κάνοντας
χρήση ηλεκτρονικών μέσων (e-learning).

Δεύτερο επίπεδο, τις συναλλαγές B2B, δηλαδή το χονδρεμπόριο και
την προμήθεια πρώτων υλών, συνοδευόμενες από υποστηρικτικές
διαδικασίες όπως όροι πληρωμής ή χρόνοι παράδοσης των προϊόντων.

Τρίτο επίπεδο, οι συναλλαγές B2C, δηλαδή το λιανικό ηλεκτρονικό
εμπόριο με επίκεντρο τις πωλήσεις προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών
σε μεμονωμένους πελάτες.

Τα τρία αυτά επίπεδα έχουν ως βασικό «αγαθό» συνδιαλλαγής την
πληροφορία. Η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση,
μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία γνώσης
και στην ικανοποίηση αναγκών των ατόμων και επιχειρήσεων παίζοντας
έτσι κεντρικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα, την παραγωγή
πλούτου και τη διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

E-business
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Η κοινωνία της πληροφορίας απέκτησε νέες συνθήκες μέσω του ΗΕπ, με κύριους
άξονες:

την αυτοματοποίηση των συναλλαγών και της ροής εργασιών των
επιχειρήσεων.

την υποστήριξη των διοικητικών στελεχών με ευφυή συστήματα και
εφαρμογές

τη μείωση του κόστους

τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών

σύντομους κύκλους ζωής προϊόντων

τη δημιουργία «εξατομικευμένων» σχέσεων με επιχειρήσεις και τελικούς
καταναλωτές

την επικοινωνία 7 ημέρες την εβδομάδα σε 24ώρη βάση

τη δυνατότητα ο διαδικτυακός χρήστης να είναι ταυτόχρονα καταναλωτής και
δημιουργός περιεχομένου μέσω του web 2.0

τη μετάβαση των παραδοσιακών μέσων στο διαδρασιακό περιβάλλον (ο
καταναλωτής περνάει πλέον περισσότερες ώρες μπροστά στην οθόνη του
Η/Υ σε σχέση με την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα περιοδικά)

την εμφάνιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως για παράδειγμα αυτό
του λογισμικού ως υπηρεσία (software as a service

τον επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας και της προστιθέμενης αξίας
ολόκληρων βιομηχανιών, όπως αυτών των ταξιδιών και της μουσικής.

Ενότητα 1.1. Η διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Είναι πολύ βασικό να διαχωρίζονται αυτοί οι δυο όροι όπου
αρκετά συχνά προκαλούν σύγχυση λόγω της δημοσιότητας και
της αύξησης χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου σε σχέση με
άλλους τομείς οι οποίοι αποτελούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν
(e-business).

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (EC) επικαλύπτει σε κάποιο βαθμό το
ηλεκτρονικό επιχειρείν (EB).

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σε γενικές γραμμές ισοδύναμο με
το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί υποσύνολο του ηλεκτρονικού
επιχειρείν.
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ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

περιγράφει τη διαδικασία αγοράς, πώλησης,
μεταβίβασης ή / και ανταλλαγής προϊόντων,
υπηρεσιών και πληροφοριών µέσω του
διαδικτύου ή άλλων δικτύων υπολογιστών, E-
business and E-commerce Management:
Strategy, Implementation and Practice, Pearson
Education).

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΝ

αναφέρεται σε έναν ευρύτερο ορισµό του
ηλεκτρονικού εμπορίου, στον οποίο δεν περικλείεται
µόνο η αγορά ή η πώληση αγαθών και υπηρεσιών,
αλλά επίσης, μεταξύ άλλων, η εξυπηρέτηση πελατών,
η συνεργασία µε εμπορικούς εταίρους και η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, E-business and E-
commerce Management.

Ενότητα 1.1. Η διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Το ηλεκτρονικό εµπόριο μπορεί να λάβει διάφορες

μορφές, ανάλογα µε το βαθμό ψηφιοποίησης που

χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα, στο προϊόν ή στην

υπηρεσία που πωλείται, δηλαδή αν το προϊόν είναι

φυσικό ή ψηφιακό, στην όλη διαδικασία, δηλαδή αν

γίνεται όλη ηλεκτρονικά ή μεσολαβεί και κάποια φυσική

διαδικασία, και, τέλος, στον τρόπο παράδοσης των

προϊόντων, ο οποίος θα μπορεί να είναι επίσης

ψηφιακός.
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Εάν το προϊόν είναι 100% ψηφιακό, τότε η επιχείρηση που διενεργεί το ηλεκτρονικό εµπόριο λειτουργεί µόνο µε τον ψηφιακό

τρόπο. Από την άλλη μεριά, το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να περιλαμβάνει και επιχειρήσεις που υιοθετούν συμπληρωματικά

την πρακτική του ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλο τον κύκλο της επιχειρηματικότητας τους.

Αυτές είναι οι λεγόμενες επιχειρήσεις ηλεκτρονικής και φυσικής παρουσίας (click-and-mortar). Ο όρος αναφέρεται στην ύπαρξη

«φυσικού» (mortar), καθώς και ηλεκτρονικού (click) καταστήματος.

Παράδειγμα αποτελεί ένα φυσικό κατάστημα το οποίο δέχεται πελάτες σε µια φυσική τοποθεσία (on-site), αλλά διαθέτει και

ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), από το οποίο μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει αγορά των ίδιων προϊόντων. Το

ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται σε πλήθος τομέων της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως ο τουρισμός, η τραπεζική, η

κτηματαγορά και η υγεία. Ο βαθμός εισαγωγής του στις επιχειρήσεις είναι πια πολύ μεγάλος.

Στη διεθνή βιβλιογραφία επικρατεί μια ασάφεια σχετικά με το τι είναι ηλεκτρονικό επιχειρείν και τι ηλεκτρονικό εμπόριο. Στον

ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι ορισμοί αυτών των δύο όρων.

1.Η χρήση του Internet και του Web για επιχειρηματικές συναλλαγές.

2.Η διαδικασία αγοράς, πώλησης ή ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών και

πληροφοριών μέσω δικτύων υπολογιστών.

3. Όλες οι ηλεκτρονικές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ μιας επιχείρησης και των Εξωτερικών
ενδιαφερόμενων μερών της.

ΟΡΙΣΜΟΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

1.Η ψηφιακή δυνατότητα διεξαγωγής συναλλαγών και διεργασιών μέσα σε μια εταιρεία, με τη συμμετοχή
πληροφοριακών συστημάτων από τον έλεγχο της εταιρείας.

2. Ένας ευρύτερος ορισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου, που περιλαμβάνει όχι μόνο την αγορά και την
πώληση αγαθών και υπηρεσιών, αλλά επίσης την εξυπηρέτηση πελατών, τη συνεργασία με επιχειρηματικούς
εταίρους και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα σε ένα οργανισμό.

3. Όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών που γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα, τόσο μέσα σε μια επιχείρηση όσο και
με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, και υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες.
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ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι κάθε οικονομική συναλλαγή, που συνοδεύεται από συγκεντρωτικές
πληροφορίες - πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη, τον προμηθευτή, το προϊόν.

To ηλεκτρονικό επιχειρείν δεν είναι μόνο οι συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου ή η αγορά και πώληση στον
ιστό. Είναι η συνολική στρατηγική του επαναπροσδιορισμού παλαιών επιχειρηματικών μοντέλων, με τη
βοήθεια της τεχνολογίας, για μεγιστοποίηση της αξίας των πελατών και των κερδών.

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) ορίζεται ως η χρήση του Διαδικτύου από τις εμπορικές επιχειρήσεις για
τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και της εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Διεπιχειρησιακό εμπόριο

Ενδοεπιχειρησιακό εμπόριο

Ενότητα 1.1. Η διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιάζεται ως η διαδικασία πραγματοποίησης οικονομικών

συναλλαγών μέσω διαδικτύου. Το ΗΕπ, από την άλλη, περιλαμβάνει τη θεμελιώδη αναδιοργάνωση του επιχειρηματικού

μοντέλου μιας επιχείρησης, ώστε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του διαδικτυακού περιβάλλοντος.

Ενώ το ηλεκτρονικό επιχειρείν επικεντρώνεται στην ηλεκτρονική στρατηγική, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα υποσύνολο

αυτής της συνολικής στρατηγικής που δίνει έμφαση στις εμπορικές συναλλαγές. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαμβάνει

επιχειρηματικές διαδικασίες που εκτείνονται στο σύνολο της αλυσίδας αξίας, από τις προμήθειες έως τις πωλήσεις και τη

διανομή. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν μπορεί να θεωρηθεί σαν έννοια «ομπρέλα» που καλύπτει τις επί μέρους έννοιες των

υπολοίπων ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων όπως: Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce), Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-Banking),

Τηλεργασία (e-Working), Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning), Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government).
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ΚΑΠΟΙΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Παρά το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι δύο ξεχωριστές έννοιες
υπάρχουν κάποιες ομοιότητες μεταξύ τους. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο
ενσωματώνουν web τεχνολογίες στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Η χρήση των τεχνολογιών αυτών βελτιώνει
την απόδοση. Για την εφαρμογή και των δύο απαιτούνται νέα τεχνολογικά μέσα κι η επιχείρηση βελτιώνει το
υλικό, το λογισμικό και την υποδομή που διαθέτει.

Μία επιχείρηση πρέπει να ξεκινά με πρωτοβουλίες ηλεκτρονικού εμπορίου πριν δημιουργήσει εργασίες
ηλεκτρονικού επιχειρείν, αφού το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι χαμηλότερου επιπέδου πολυπλοκότητας. Το
ηλεκτρονικό επιχειρείν προϋποθέτει την ύπαρξη προηγμένων τεχνολογικών υποδομών για τη διασύνδεση
διάφορων εμπλεκόμενων μερών κι αφού έχει εφαρμόσει επιτυχώς τις λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου, μία
επιχείρηση στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει στην ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Γενικά

είναι δύσκολο για μία επιχείρηση χωρίς υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου να ενσωματώσει λειτουργίες ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η
επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συλλογή γνώσεων από το έργο του ηλεκτρονικού εμπορίου και να διεξάγει την εφαρμογή
του ηλεκτρονικού επιχειρείν πιο εύκολα. Αν αποφασίσει να προχωρήσει στο ηλεκτρονικό επιχειρείν χωρίς να έχει αναπτύξει
λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου, το έργο θα είναι πιο χρονοβόρο και δαπανηρό. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο για μία επιχείρηση η
δημιουργία δομών ηλεκτρονικού εμπορίου πριν την ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν.
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Ενότητα 1.1.2 Μοναδικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Το διαδίκτυο και κατά προέκταση το ΗΕπ εμφανίζουν κάποια χαρακτηριστικά που είναι σε θέση να αλλάξουν
ριζικά τη δομή και τη λογική του κλασσικού επιχειρείν. Για παράδειγμα ένα απλό αλλά, και παράλληλα, τόσο
σημαντικό χαρακτηριστικό του ΗΕπ είναι η παγκόσμια εμβέλεια: η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα
προσέγγισης νέων αγορών σχετικά εύκολα, αλλά και ταυτόχρονα έχει να ανταγωνιστεί μεγάλους και
ισχυρούς παίκτες σε κάθε νέα αγορά.

Τι διαφοροποιεί το ΗΕπ σε σχέση με το κλασσικό επιχειρείν, σύμφωνα με το βιβλίο των Laudon και 
Laudon 2011.

1.Η συνεχής κάλυψη: Δεν υπάρχουν γεωγραφικά και χρονικά όρια. Η συναλλαγή μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και
από οπουδήποτε. Ειδικότερα και με το κινητό ηλεκτρονικό επιχειρείν (μέσω κινητής συσκευής) έχει ενισχυθεί το
εμπόριο 24/7.

2. Η παγκόσμια εμβέλεια: Στόχευση σε όλον τον κόσμο ανεξαρτήτως εθνικών και πολιτιστικών συνόρων.

3. Τα ανοιχτά πρότυπα: Το TCP/IP είναι η κινητήριος δύναμη του διαδικτύου. Επιτρέπει τη διασύνδεση όλων των Η/Υ
παγκοσμίως χωρίς διαλειτουργικά εμπόδια.

4. Η αφθονία: Πολλοί τρόποι αναπαράστασης της πληροφορίας. Κείμενο, ήχος, εικόνα και βίντεο συνθέτουν ένα
πολυμεσικό περιβάλλον. Το διαδίκτυο είναι ανεξάντλητη πηγή πληροφορίας με ακριβή και επίκαιρα δεδομένα.
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Τι διαφοροποιεί το ΗΕπ σε σχέση με το κλασσικό επιχειρείν, σύμφωνα με το βιβλίο των Laudon και 
Laudon 2011.

5. Η διαδραστικότητα: Άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία, στην οποία κάθε μέρος της προσαρμόζεται στις
ενέργειες του άλλου μέρους σε πραγματικό χρόνο. Έτσι για παράδειγμα είναι δυνατή η αυτοεξυπηρέτηση των
καταναλωτών μέσω εταιρικών ιστοτόπων.

6. Η προσωποποίηση και προσαρμογή: Το ηλεκτρονικό αυτό κανάλι επιτρέπει την 1 προς 1 επικοινωνία και
στόχευση. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει το προϊόν, την υπηρεσία ή το ψηφιακό περιεχόμενο βάσει των
προτιμήσεων του.

7. Οι οικονομίες δικτύου (Network externalities): Όσοι περισσότεροι χρήστες συμμετέχουν και χρησιμοποιούν 
τον ιστό και τις υπηρεσίες του τόσο περισσότερο αυξάνει και η προστιθέμενη αξία του. Πόσο διαφορετικό θα 
ήταν το Face book αν οι χρήστες του ήταν μόνο οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Harvard;

Τι διαφοροποιεί το ΗΕπ σε σχέση με το κλασσικό επιχειρείν, σύμφωνα με το βιβλίο των 
Laudon και Laudon 2011.

8. Το κανάλι διανομής: Το διαδίκτυο ενεργεί ως διανομέας για τα ψηφιακά προϊόντα αλλά και παράλληλα
μειώνει την ασυμμετρία της πληροφορίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αγορά αυτοκινήτου: πριν το
ΗΕπ η αγορά αυτοκινήτου συνδεόταν με πολλές επισκέψεις σε αντιπροσώπους και εκθέσεις (ο πωλητής
γνώριζε περισσότερα για το προϊόν από τον αγοραστή). Τώρα η αναζήτηση, ενημέρωση και σύγκριση των
χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων γίνεται διαδικτυακά και ο καταναλωτής δαπανά πολύ λιγότερο χρόνο στο
φυσικό κατάστημα για να αγοράσει το αυτοκίνητο.

9. Η μείωση του κόστους συναλλαγής: Στο ΗΕπ και κυρίως στις B2C, B2B συναλλαγές, τα κόστη αναζήτησης
προμηθευτών και πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες τείνουν προς το μηδέν δημιουργώντας συνθήκες
«τέλειου ανταγωνισμού». Η συναλλαγή είναι μόλις ένα κλικ μακριά.

10. Το Web 2.0: Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να γίνει δημιουργός περιεχομένου. Χαρακτηριστικές
εφαρμογές του Web 2.0 είναι τα κοινωνικά δίκτυα (social media), τα wikis και τα ιστολόγια (blogs).
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Μοναδικά Χαρακτηριστικά της Τεχνολογίας του ΗΕ  1/4

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.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά της Τεχνολογίας του ΗΕ 2/4

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.
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Μοναδικά Χαρακτηριστικά της Τεχνολογίας του ΗΕ 3/4

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.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά της Τεχνολογίας του ΗΕ 4/4 

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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Ανάγκη των επιχειρήσεων για ηλεκτρονικό επιχειρείν

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της πληροφορίας έχουν αλλάξει τη μορφή του κόσμου , πριν το 1970. Η

βιομηχανική εποχή αναμορφώνεται και τη θέση της παίρνει ένας νέος τεχνολογικός πολιτισμός, επιφέροντας

πρωτόγνωρες αλλαγές στις συναλλαγές.

Το Διαδίκτυο, έχει αποτελέσει τη βάση της οικονομικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αρτηρίες

επικοινωνίας του ιντερνέτ βρίσκονται σε μια μεγάλη συλλογή δικτύων υπολογιστών, που και αυτά αναπτύχθηκαν στη

δεκαετία του 1970.

Αυτές οι αρτηρίες ξεκίνησαν από ένα δίκτυο που ονομάζονταν Αpranet (Advanced Research Projects Agency Network) το

οποίο σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. Το αρχικό Apranet έχει αναπτυχθεί και επεκταθεί εδώ και πολλά

χρόνια και σήμερα οι απόγονοί του σχηματίζουν τη ραχοκοκαλιά αυτού που ονομάζεται ιντερνέτ.

Σημαντική είναι η επίδραση του ιντερνέτ στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Έτσι, σήμερα συχνά

παρατηρείται οι παραδοσιακού τύπου επιχειρήσεις να στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε ηλεκτρονικές

μεθόδους επιχειρηματικής δραστηριότητας (ηλεκτρονικό επιχειρείν), με στόχο την αύξηση της

αποτελεσματικότητας κι των πωλήσεών τους.

Ο όρος e-επιχειρείν (ηλεκτρονικό επιχειρείν ή e-business) υιοθετήθηκε προκειμένου να διακρίνει τις

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων τους

από αυτές που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τα παραδοσιακά μέσα και μεθόδους.

Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας ολοένα και περισσότερες εταιρίες στρέφονται προς αυτό για

διάφορους λόγους, καθώς η πλοήγηση στο Internet μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα και είναι εύκολα

προσβάσιμο από το ευρύ κοινό. Ο όρος e-εμπόριο αναφέρεται στις επιχειρήσεις εκείνες που

δραστηριοποιούνται εμπορικά στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις νέες μεθόδους marketing και πωλήσεων.
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Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, για τον οργανισμό

Επέκταση της τοπικής αγοράς σε εθνικές και παγκόσμιες αγορές. Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου εξαλείφουν
τους χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες
την εβδομάδα και από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Κανένας από τους συναλλασσόμενους δεν χρειάζεται να
ταξιδέψει, αφού η διαπραγμάτευση γίνεται από το ίδιο τους το γραφείο, κάτι που μεταφράζεται σε σημαντική
εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

Μείωση κόστους της δημιουργίας, επεξεργασίας, διανομής, διαφήμισης, αποθήκευσης και ανάκτησης
πληροφοριών που βασίζονται σε χαρτί. Για παράδειγμα , με την εισαγωγή ενός ηλεκτρονικού συστήματος προμηθειών,
οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν σε μεγάλο βαθμό τα διοικητικά τους έξοδα.

Βασικό πλεονέκτημα για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η ελαχιστοποίηση του λειτουργικού
κόστους για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ειδικότερα σε περίοδο οικονομικής ύφεσης όπου ένας νέος
επιχειρηματίας δεν έχει το απαραίτητο κεφάλαιο για να πληρώσει ενοίκια, μισθούς για υπαλλήλους, φορολογία, πρώτες
ύλες κτλ η ιδέα δημιουργίας μιας επιχείρησης σε διαδικτυακή μορφή μπορεί να αποτελέσει λύση στο πρόβλημα του καθώς
και ελαχιστοποίηση δαπανών του.

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες / Νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο επιχειρηματίας έχει πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνει
προμηθευτές, να αγοράσει υπηρεσίες και υλικά από όλο τον κόσμο και να υλοποιεί επιχειρηματικές συνεργασίες. Η
ηλεκτρονική αγορά αποτελεί από μόνη της ένα νέο επιχειρηματικό κόσμο, όπου οι δυνατότητες είναι ακόμη πολύ μικρές.

Βελτιωμένη εμπορική εικόνα, βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, ευκολότερη εύρεση νέων εμπορικών εταίρων,
απλοποίηση διαδικασιών, συμπίεση του χρόνου, αύξηση της παραγωγικότητας , εξάλειψη της εξάρτησης από το χαρτί,
επίσπευση της πρόσβασης σε πληροφορίες, μείωση των εξόδων μεταφοράς και αύξηση της ευελιξίας.

Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, για τον πελάτη και τον προμηθευτή, αντίστοιχα

Για τον πελάτη:

Παγκόσμιο πεδίο επιλογών. 

Χαμηλότερες τιμές. 

Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών .

Προϊόντα προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο πελάτη. 

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Ευκολία/ άνεση ( αγορές από το σπίτι) 

Αυτοματοποιημένη διαχείριση επαναλαμβανόμενων αγορών.

Αποδοχή και εκμετάλλευση των προσφορών.

Σύγκριση και αγορά προϊόντων.

Για τον προμηθευτή:

Παγκόσμια παρουσία.

Βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα.

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.


