مبانی کسب و کار الکترونیکی
گستشش ٍ سضذ فٌاٍسی ّای استثاعی ٍ اعالػاتی ٍ ٍسٍد آًْا تِ ػشغِ سیستن ّای ساصهاًی آثاس ٍ تثؼات
هثثتی دس ساختاس ساصهاى ّای تْشُ تشداس اص ایي فٌاٍسی ّا گزاضتِ است .تاثیش فضایٌذُ اتضاسّای کاستشدی ٍ
ػلوی دس فؼالیت ّای هختلف ساصهاى تِ ٍیظُ تاثیش آى تش تَسؼِ ساّثشدّای اقتػادی هَجة ایجاد تحَل ٍ
تاصًگشی دس سٍیکشد سٌتی تِ هَضَع تجاست ٍ تاصاس هی ضَد..دس ایي تیي تَسؼِ سٍص افضٍى ایٌتشًت دس
کطَسّای هختلف ٍ اتػال تؼذاد صیادی اصهشدم جْاى تِ ضثکِ جْاًی ایٌتشًت ٍ گستشش استثاعات
الکتشًٍیکی تیي افشاد ٍ ساصهاى ّای هختلف اص عشیق دًیای هجاصی ایٌتشًت تستشی هٌاسة ٍ هساػذ تشای
تشقشای هشاٍدات تجاسی ٍ اقتػادی فشاّن کشدُ است .ایي پذیذُ ًَظَْس کسة ٍ کاس الکتشًٍیکی ًام داسد .
هفَْم کسة ٍ کاس الکتشًٍیکی
کالسک کسة ٍ کاس الکتشًٍیکی سا ٍاطُ ای تِ هؼٌی اًجام کسة ٍ کاس تا استفادُ اص استثاعات ساُ دٍس ٍ
اتضاسّای هشتثظ هی داًذ .اٍ ّوچٌیي هؼتقذ است کِ تجاست الکتشًٍیکی تِ هؼٌی اًجام تجاست کاال ٍ خذهات
تا استفادُ اص استثاعات ساُ دٍس ٍ اتضاسّای هشتثظ است کِ ًسثت تِ کسة ٍ کاس الکتشًٍیکی اص هفَْهی
هحذٍدتش تشخَسداس است .تِ ػٌَاى ًوًَِ فشآیٌذ ثثت ٍ غذٍس هجَصً ،ام ًَیسی داًطجَیاى یا اداسُ یک
دادگاُ اص جولِ هَاسدی ّستٌذ کِ دس هقَلِ کسة ٍ کاس الکتشًٍیکی قشاس هی گیشًذ ٍ دس استثاط تا تجاست
الکتشًٍیکی ًوی تاضٌذ
گاّی کسة ٍ کاس الکتشًٍیکی کِ ضاهل هفَْم ٍسیؼتشی ًسثت تِ تجاست الکتشًٍیکی است تا فشهَل ریل
ًیض تیاى هی ضَد :
▪ EB=EC+BI+CRM+SCM+ERP
دس ایي فشهَل :
▪ (Electronic Business) EBتِ هؼٌی کسة ٍ کاس الکتشًٍیکی،

▪ (Electronic Commerce) ECتجاست الکتشًٍیکی،
َّ▪ (Business Intelligence) BIضوٌذی ساصهاًی،
▪ (Customer Relationship Management) CRMهذیشیت استثاط تا هطتشی،
▪ (Supply Chain Management) SCMهذیشیت تش صًجیشُ تأهیي،
▪ (Enterprise Resource Planning) ERPتشًاهِ سیضی هٌاتغ ضشکت هی تاضذ .
تِ عَس کلی تِ ّش ًَع استفادُ اص فٌاٍسی سایاًِ ای دس جوغ آٍسی ،پشداصش ٍ اسایِ اعالػات تِ ًحَی کِ
هٌجش تِ پیطثشد تشًاهِ ّا ٍ فؼالیت ّای یک ساصهاى تا اّذاف تجاسی ٍ غیش تجاسی تاضذ ،کسة ٍ کاس
الکتشًٍیکی هی گَیٌذ .دس یک ًگاُ کلی هی تَاى گفت کسة ٍ کاس الکتشًٍیکی ػثاست است اص کاستشدی کشدى
ّوِ سیستوْای اعالػاتی تشای تقَیت ٍ کٌتشل فشآیٌذّای کسة ٍ کاس .اهشٍصُ ایي فشآیٌذّا تا استفادُ اص
فٌاٍسی ّای هثتٌی تش ٍب تَسؼِ هی یاتٌذ .
ّن کاستشی ّای کسة ٍ کاس الکتشًٍیکی هی تَاًذ تِ سِ ضاخِ هختلف تقسین تٌذی ضَد .
 )۱سیستن ّای کسة ٍ کاس داخلی کِ اص عشیق هَاسدی ّوچَى :
▪تشًاهِ سیضی هٌاتغ ساصهاًی
▪دسگاُ اعالػات کاسهٌذاى
▪هذیشیت کاسّای تیوی
▪سیستن هذیشیت اسٌاد
▪هذیشیت هٌاتغ اًساًی

▪هذیشیت تشاکٌص ّای داخلی
▪ٍغیشُ هحقق هی گشدد .
 )۲استثاعات ٍ ّوکاسی ساصهاًی کِ تِ ٍسیلِ هَاسدی اص قثیل :
▪ًاهِ ّای الکتشًٍیکی
▪غذا ًاهِ ّا
▪اًجوي ّای تحث
▪کٌفشاًس ّای الکتشًٍیکی
▪سیستن ّای استثاعی
▪استثاعات ٍ تؼاهالت دٍلتی
▪هحقق هی گشدد .
 )۳تجاست الکتشًٍیکی کِ تا استفادُ اص هَاسدی ّوچَى :
▪سشهایِ گزاسی الکتشًٍیکی
▪هذیشیت صًجیشُ تاهیي
▪هذیشیت استثاط تا هطتشی
▪تاصاسیاتی الکتشًٍیکی
▪پشداصش تشخظ تشاکٌص ّا

▪تاًکذاسی الکتشًٍیکی
▪قاتل تْشُ تشداسی هی ضَد .
ایي گًَِ کاستشدّا هی تَاًذ هَسد استفادُ افشاد هختلفی ّوچَى کاستشاى ایٌتشًت ،اػضای ایٌتشاًت ّا ٍ
گشٍُ خاغی اص کاستشاى ّذف دس یک اکستشاًت (هاًٌذ هطتشیاى خاظ ٍ ضشکا) قشاس گیشد
●دالیل تِ کاسگیشی کسة ٍ کاسالکتشًٍیکی
تَسؼِ ٍ کاستشد فٌاٍسی اعالػات دس کسة ٍ کاس دالیل هختلفی داسد کِ اص جٌثِ ّای گًَاگَى قاتل تَجِ ٍ
تشسسی ّستٌذ .دس اداهِ تِ چٌذ هَسد اضاسُ هی ضَد .
 )۱ساصهاى ضوا تیست ٍ چْاس ساػت دس سٍص فؼالیت خَاّذ کشد .
تِ ایي هفَْم کِ ًیاصی ًیست ضوا دس تؼغیالت سال ًَ ٍ یا هٌاسثت ّای دیگش فؼالیت فیضیکی ضشکت سا
اداهِ دّیذ .حتی اگش ضوا دس ضْشی دٍس صًذگی هی کٌیذ هشدم توام کطَس هی تَاًٌذ حتی دس صهاًی کِ ضشکت
ضوا تستِ است اص ضوا خشیذ کٌٌذ .دس ّش لحظِ اگش کسی تخَاّذ اص ّش گَضِ دًیا دس هَسد ضشکت ضوا ٍ
فؼالیت ّایتاى اعالػات تِ دست آٍسد تذٍى ّیچگًَِ هطکلی آى سا تِ دست خَاّذ آٍسد .
 )۲پاییي آهذى ّضیٌِ ّای ًیشٍی اًساًی
ٍقتی ساصهاى ضوا داسای یک ٍب سایت خَب ٍ حشفِ ای ضذ ایي اهکاى تشای ضوا فشاّن هی ضَد تا
هحػَالت ٍ خذهات خَد سا تذٍى ًیاص تِ استخذام کاسهٌذاى صیاد ػشضِ کٌیذ .ضوا ًیاصی تِ پشداخت ٍ
غشف ّضیٌِ ّای صیاد هشتَط تِ تیوِ ٍ پاداش حاغل اص استخذام ًیشٍّای جذیذ ًخَاّیذ داضت ٍ ایي دس
حالی است کِ ضوا ٌَّص قادس ّستیذ کِ دس ضشایظ تشاتش اص ًظش فشٍش ٍ خذهات تِ هطتشیاى فؼالیت ّای
خَد سا اداهِ دّیذ .
 )۳تِ دست آٍسدى ّضاساى هطتشی جذیذ

ّش کسی دس ّش جای دًیا قادس خَاّذ تَد کِ تا هطاّذُ ٍب سایت تِ هطتشی ضوا تثذیل ضَد .دس حالی کِ
ضوا ّضیٌِ ّای ًاچیضی سا غشف کشدُ ایذ اها تثلیغات کاالّای ضوا دس اتؼاد جْاًی غَست گشفتِ است .
)۴یک ٍب سایت تػَیش خَتی اص یک ضشکت هَفق ٍ تا ثثات سا خلق هی کٌذ .
ایٌتشًت سساًِ تضسگی است کِ تِ ٍاسغِ آى ضوا هی تَاًیذ ّش تػَیشی سا کِ هی خَاّیذ اص خَدتاى دس
رّي هشدم ایجاد کٌیذ .آًچِ کِ دس ایي هیاى دس اختیاس ضوا قشاس داسد ػثاستست اص :عشاحی یک ٍب سایت حشفِ
ای تِ ّوشاُ اضافِ کشدى هحتَای هٌاسة .هْن ًیست کِ ضشکت ضوا تا چِ حذ کَچک است تا تْشُ گیشی اص
اتضاس هٌاسة ٍ اهیذ ٍ اسادُ قَی ضوا هی تَاًیذ آى سا دسست هاًٌذ یک ضشکت تضسگ دس دًیای ٍب هؼشفی
ًواییذ .
 )۵حضَس تشخظ ٍ کسة سْن تاصاس
دس ایي هشحلِ سٍاتظ ضوا تا سقثا هَسد تشسسی قشاس هی گیشد .ضوا تایذ فکش کٌیذ کِ ایٌتشًت هاًٌذ یک کتاب
اٍل تسیاس تضسگ است .تاسّا ٍ تاسّا هشدم اص ٍب تشای خشیذى اعالػات ،خذهات ٍ یا هحػَالت استفادُ هی
کٌٌذ .اگش ضوا دس آًجا ًثاضیذ ٍ سقثا حضَس فؼاالًِ داضتِ تاضٌذ سْن خَد سا دس چٌیي تاصاس تضسگی اص دست
دادُ ایذ .
 )۶جزب هطتشیاى ًاپایذاس ٍ تالقَُ
هشدم صیادی دٍست ًذاسًذ کِ اص هغاصُ ّا ،تاصاس ٍ ّش جای ضلَؽ ٍ پش سشٍ غذای دیگش خشیذ کٌٌذ .سٍصی کِ
هشدم تا خشیذ تشخظ آضٌا ضًَذ ّشگض تِ هغاصُ ّا تاص ًوی گشدًذ ،هگش آًکِ کاهالً ًیاص تِ ایي کاس داضتِ
تاضٌذ .
 )۷آیٌِ توام ًوای ضغل ضوا

اگش ضوا یک کاسگضاس تا ضخػیت اجتواػی ،یک غاحة دفتش خشیذ ٍ فشٍش ساختواى ٍ یا یک هتخػع سالي
صیثایی تاضیذ هی تَاًیذ کاس خَد سا اص عشیق یک ٍب سایت تِ ّوِ هؼشفی کٌیذ .تا داضتي یک ٍب سایت هی
تَاًیذ ّش صهاى کِ هطتشی ضوا توایل داضت تا فؼالیت ّا ٍ پشٍطُ ّای گزضتِ ضوا آضٌا ضَد اٍ سا تِ دیذى
ٍب سایت خَد دػَت کٌیذ .تذٍى ایٌکِ ًیاص تِ غشف ّضیٌِ ٍ ٍقت صیاد تشی تشای تْیِ تشٍضَس ٍ یا
کتاتچِ ّای تثلیغاتی ٍ ساٌّوا داضتِ تاضیذ .
 )۸افضایص تَاى سقاتتی
اهشٍصُ سقاتت دس ٍب تِ ػشغِ تضسگی تثذیل ضذُ است .هیلیَى ّا سایت دس ٍب ٍجَد داسد ٍ ایي ػذد سٍص
تِ سٍص دس حال افضایص است .ساصهاى ّا تا تْشُ گیشی اص فٌاٍسی اعالػات هی تَاًٌذ تش تَاى سقاتتی خَد
دس ایي ػشغِ تیافضایٌذ.

