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  در بازار فعلی ایران B2B-ECبررسی وضعیت مدل 
  مجتبی پورسلیمی

  تجارت الکترونیک- اطالعات مدیریت فناوري يدانشجوي دکتر

  

  

  

  

بحدي که کلیه اعضاء ;رت داخلی و خارجی هرکشورداردع تجانقش اساسی در تسهیل و ترفی E-Cفناوري:چکیده
مدلهاي آن  ,زیرساختارهاي الزم این در صورتی است که دولتها بتوانند ضمن مهیا کردن.بنجوي از آن منتفع می شوند جامعه

تجارت الکترونیکی فروشنده با فروشنده  یعنی مدلها آندر این مقاله یکی از.مایندرا شناسایی و بترتیب الویت درکشور اجراءن
Business to Business Electronic Commerce      (B2B-EC)  به بررسی توجیهات  که ;استمعرفی شده

  .درآن پرداخته می شوداقتصادي و چگونگی شرایط سرمایه گذاري 

  

 E-C, B2B ,ICT,:واژه هاي کلیدي
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  مقدمه

 Informationاطالعاتتکنولوژي ارتباطات و  هاي پدیده یکی از خودي مدلهاوتکنیکها با (E-C)تجارت الکترونیکی 
and Telecommunication Technology )ICT(امروزه اطالعات  .است اطالعات ی آناصلکه خمیرمایه  ;می باشد

اجتماعی  ,سیاسی ,فرهنگی  ,موجب پیچیدگی زیادي در روابط بین اعضائ آن در زمینه هاي اقتصادي  درجامعه بشري
راهی جزء  ;در نظرگرفته شود همه جانبه کشورها به مثابه یک موج عظیم و فدرتمند توسعه امر اگر این چنانچه.است شده ...و

ف قطعا در صورت توق ازاین غیر.نداریم را آنگیري از هبهر ر بر این موج به منظورسوا کهاي الزم جهت  و تکنی بگارگیري فناوري
جایگاه رفیعی در جهان قرار داده که دیگر رسیدن به آنها در حد یک تخیل باقی  بربر آن هستند این موج دیگران را که سوار

 دیجیتالی یاد میبا نام فاصله  ,از آنکه  پدید آمده در بین کشورهابوده دقیقا شکاف منظورنگارنده. دخواهد مان
در حالیکه این  ,بوده 3به  1هاي قبل از اطالعات  غنی و فقیر در دورهفاصله بین کشورهاي  نمایدکه - دراینجااشاره می.شود

  .باشد می 140به  1فاصله امروزه بین 

از این   در کتاب جامعه صنعتی Peter Druker در کتاب موج سوم و  Alvin Toffler بر اساس نظرات آقایان
. می باشند دو محور اساسی درآن (Market)ارو باز  (Technology) ند که فن آوريه انمودت یاد دوره بنام عصر اطالعا

زمینه ها متحول نموده و انقالبی که جامعه بشري را در کلیه ) tom cannon , 2000(همجنین بر اساس گفته آقاي پروفسور 
از روابط و مراودات در  تعریف جدیدي ;ی در روابط موجود بین آنها گردیده استفموجب پدید آوردن تغییرات عمیق و شگر

 ICTباتوجه به پیشرفت   E-Cدرپانزده سال اخیر . می نماید ارائهامور بازرگانی و چگونگی ساختارهاي سازمانی در این دوره را
تاثیرش را در  ینبیشتر  E-Cاینکه  بدلیل .نفوذ آن در بخش بازرگانی می باشد که بیشترین رشد وي داشته چشمگیر  ,

 ,کاهش زمان انجام معامالت ,افزایش بهره وري مدیریت ,روشندگانف و اي معامالتی مورد انتظار مشتریانکاهش هزینه ه
در بین  (Trust)ادو اعتم (Loyalty)افزایش میزان وفادارين و مشتریا ,طرفهاي تجاريابرقراري روابط نزدیک و صمیمی ب

بر تکنولوژي سیستمها می  E-Cتاکید بیشتر که علت آن  (Kalakota R.Whinston AB,1999);است گذاشته مشتریان 
 E-C: تعاریف زیادي گردیده است که در یک تعریف جامع می توان گفت  E-Cاز .Rust and (kannan,2003)باشد

 اینترانت(Internet), اینترنتComputer Networks است که با بهره گیري از  شبکه هاي کامپیوتريفعالیتی 
(Intranet)اکسترانتو(Extranet) (مخصوالت امثال  ام مبادله اطالعات در باره خدمات وبه منظور انج) کمیت ,کیفیت, 

تجارت الکترونیکی .پذیرد صورت می onlineبصورت  درضمن فعالیتها بمنظور خریدوفروش آنها.می باشد)...قیمت و , سایز
که حکایت از  است(B2B-E-C) مدل تجارت الکترونیکی فروشنده با فروشنده ان داراي مدلهاي متفاوتی است که یکی از آن
که  بازرگان صورت گرفته/فروشندهتجاري بین دو  براي پدیدآوردن یک رابطهاین مدل .روابط تجاري بین فروشندگان را دارد

نقش اساسی این مدل در یکی کردن و .به سرمایه گذاري می پردازند هابطمشترك جهت تحکیم آن ر آنها در مکان بازار بصورت
نقش بارزگانان بعنوان عناصر اصلی و اولیه معامالت بازرگانی  در بازار  ,همچنین در این مدل.آمیختن زنجیره ارزش می باشد

E-C قرارگرفته اند.(Timmers,1998) این روابط نیز موجب پذیرش یکسري استانداردها می شود که مورد قبول طرفین 
 ,قطعات یدکی ,دادو ستد مواد خام. معموال حجم مبادالت و ارزش آنها نیز بسیار زیاد است. نمایند  به آن نیز عمل میبوده و 

 می B2B and B2C بر مدلهاي E-Cرکز عمومی تم. نیمه ساخته وامثالهم از طریق این نوع رابطه تجاري انجام می پذیرد
  .است B2Bباشدو بطور خاص بر 
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 در سطح جهان در سالهاي متفاوت B2B and B2Cنمودار فروش 

  

h Forrester Researc  http://cyberatlas.internet.comReports by CybeAtlas (
WWW.forrester.com 

اول نیاز : دارد که البته جوامع با توجه به دو نکته مهم  E-Cاین مدل بیشترین بهره وري و سودبخشی را از فن آوري 
وق مودار فیکه در نهمانطور.بهره گیري می کنند...حقوقی و ,آنان به این مدل و دوم مهیا کردن بسترهاي الزم از جمله فنی 

ن مدل موقعیت قوي ایاز اهمیت و و حکایت  ;بسیارچشمگیر می باشد B2Cنسبت به  B2Bمعامالت  مشاهده می کنیم رشد
همانطوریکه در نمودار مربوطه مشاهده . قرار گیرد E-Cبخش  اینه درن باید مقدمه حرکت هر جامعکه آ می باشد  E-Cدر 

 Business to Customerبوده که نسبت به مدل $میلیارد 460این میزان  1996سال  یعنی در ابتداي حرکت. می کنیم
(B2C)   ابتدا از این مدل  ,عدر کلیه جوام که معنی است این بدین .بسیار زیاد می باشد است $میلیارد 5در این سال که
الزم به ذکر است  .اندرا گسترش داده  اي بازرگانیبهره گیري نموده و سپس سایر مدله E-Cتکنولوژي  بکارگیري درراستاي

در کشورهاي آمریکایی و  دولتها و شرکتهادراین زمینه است بگونه ایکه سرمایه گذاري کالن ,که دلیل اصلی پیشرفت این مدل
 2005که این رقم در سال  ,نمودند IT در صد از درآمدشان را صرف سرمایه گذاري در 2/5میزان  1995اروپایی در سال 

و تکنولوژیهاي  رشدآنصرف شده و نسبتا به  ITاین هزینه ها در سطح گسترده جهت ارتقاء.رشد نشان می دهد% 5/8ن میزا
موجب تسهیل کارایی در کاهش هزینه  این سرمایه گذاریها از سوي دیگر.ن در کشورهاي خود و جهان انجامیدهمرا آ

کل سرماي  ,2006در سال  Forresterبر اساس گزارش موسسه این رقم  .هاوافزایش بهره وري کار و سودآوري گردیده است
این در حالیست .دخواهد رسی $میلیارد  1600نیز این مقدار به  2007بوده و در سال  $میلیارد IT , 1500گذاري جهان براي 

که متاسفانه سرمایه گذاري , آغازکرده است $میلیون 160با بودجه  1381در سال سرمایه گذاري در این بخش راکشور ما  که
تا جائیکه طبق آمارهاي بین .شده است E-Cقرارگرفتن ایران در آخرین جایگاه معیارهاي توسعه ضعیف در این بخش منجر به 

این رتبه نیز براساس همین آمار در منطقه .می باشد 58کشور دنیا رتبه  68المللی سطح آمادگی الکترونیکی ایران در بین 
این .رتبه دهم استکشور  10 بین  2006کشورمنطقه رتبه هشتم و در سال  8بین  2005آسیاي میانه و آفریقا براي سال 

  وص توجیه سرمایه گذاري اگر درخص .است که رتبه دوم و سوم منطقه به ترتیب به کشورهاي امارات و آفریقا تعلق دارد درحالی
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آنگاه متوجه توجیه اقتصادي باالي  ,کشور اشاره کنیم آنهم فقط در انجام مبادالت تجاري  ,به عامل کاهش هزینه ما
  .آن خواهیم شد

  کی شدن مبادالت در تجارت خارجی کشوره جویی حاصل ازالکترونیمیزان صرف

  1380  1379  1378  شرح
  2/602  3/508  7/416  تولید ناخالص داخلی

  4/1230  6/1016  4/833  حجم مبادالت
  5/2  5/2  --   درصد صرفه جویی

ارزش صرفه جویی در کل 
  اقتصاد

 --  31/25  31  

ارزش صرفه جویی در تجارت 
  خارجی

 --  62/7  3/9  

  1380سیاست تجارت الکترونیکی  ایرانگزاش توجیهی و :منبع

  

 هزار میلیارد ریال در سال 62/7ارزش صرفه جویی در تجارت خارجی رقمی معادل  ;مشاهده می گردد همانطور که
  بالغ گردیده است که این میزان داراي توجیه اقتصادي نسبتا باالیی است 1380در سال  3/9به  1379

بعدي این مقاله مورد توجه  ير این اساس می باشد که در بخشهاجامعه فعلی بدر  B2Bدلیل اصلی پیشنهاد مدل 
  .قرار گرفته است

 B2B-EC شرایط سرمایه گذاري در 

در جامعه باید بصورت سرماي گذاري کالن با مشارکت بخش دولتی و  B2B-ECبسترسازي الزم مجهت اجراء 
تکنولوژیکی ارتباطی و  ,زیرساختارهاي فنی ,در کشور ITتثبیت مدیریت  :در این جهت مواردي همچون.م پذیردخصوصی انجا

آموزش  ,خص تدوین آیین دادرسی قوانین که فعال در کشور موجود نمی باشدضع قوانین و مقررات بطور کامل باالو ,اطالعاتی
مدنظر قرار می ...دیجیتالی ومراجع صدور گواهی امضاءو سیستم بانکی  ,خقوق مالکیت ,فاده اینترنتفرهنگ است ,همگانی 
بخش  ,براي فروشندگان نیازمند سرمایه گذاري در زیرساختارهاي فنی و سیستمهاي کامپیوتري B2Bاز طرفی مدل .گیرد

تاجران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی باید مواردي /تدارکات و سیستمهاي پرداختی می باشد که فروشندگان ,بازاریابی
در  E-Cتقویت واحد تحقیقات و توسعه  ,آموزش کارشناسان online,مشتریانشان بر محیط  خطر ازدست دادن :همچون
  .داشته باشنددر نظر  را...سازگاري و ایجاد فرهنگ مدل الکترونیک در سازمان و,شرکت

در تکنولوژي و یا موارد انحصاري دیگر مقایسه  R&Dممکن است با سرمایه گذاري  E-Cیک سرمایه گذاري در 
  .این چنین سرمایه گذاري داراي دو شرط اساس است. شود
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موجب از دست دادن زمان  ورت پذیرد و تاخیر در آناین سرمایه گذاري اصوال در زمان بهینه خود باید ص -1
پذیرفته ولی به مرحله آن صورت مقدماتی  تداماو یا حتی اگر اف .دفرصت پدیدآمده و اطالعات موجود در بازار می گرد نهبهی
ذیرفته است نپ که سرمایه گذاري انجام :تفمیتوان گ ;نرسیده باشد سایت  راه اندازيگیري از آن یعنی  بهره ورظهو

(Varianini and Vaturi,2000). دیگر این تاخیر ممکن است موجب ضرر جریان نقدي در بازار گردیده که به  از طرفی
 .نفع رقبا می باشد

اینترنت ازبکارگیري  احتمال داردبعضی مشتریان توانایی ;جه نامعلومی داردگیري از شبکه در همیزان بهر -2
توجهی از بنابر این مقادیر قابل . آن را معادل یک ریسک ببینند بوسیله ,سیستم پرداختیممکن است نداشته باشند و لذا را 

همان گونه . شوندمی  دوطرفه صرفتعامل  يبخش بازار یابی به منظور آموزش خدمات مشتري و سیستمها منابع شرکت جهت
 331به  2010 تا سال   online بینی کرده است میزان خرده فروشی بصورت   پیش  Forresterتحقیقاتی  که موسسسه

 براي ارائه خدمات فوق از B2Cیا   B2B در مدلهاي online بر زیادي از فروشگاه هايبنابراین مقاد .خواهد رسید $د میلیار
 تجو کردن  محصوالت وسبه مشتریانشان در ج براي  کمک  Recommendation Agents (RA s)عوامل توصیه اي

سفارش دادن کاال استفاده می کنند(Detlor and (arsenault, 2002; Grenci and todd ,2002;O’keefe and 
mc eachen ,1998.  

  .بایستی چهارگام زیر را طی کنند ITمدیران جهت سرمایه گذاري در 

 .شناسایی روشهایی به منظور به کارگیري فناوري تولید در محصول یا خدمات -1
 .با دیگر سازمانها و موسسات جست و جو براي استفاه از فناوري در تماس و ارتباط -2
 .سازماندهی براي اعمال تغییرات اساسی در شیوهشناسایی روشهایی به منظور بکارگیري استفاده از فناوري  -3
  .پیوند فناوري با برنامه ریزي سازمان -4

 E-C اساسی براي کسب موفقیت در سرمایه گذاري سه فاکتور

 :طراحی سیستم وب •

سایتهاي   . ت ارائه شده باشدت و خدماسب محصوالکمپانی ساخته شود که متنا مرتبط با موضوغ فعالیت  بایدطراحی   
B2B   تصویري اقدام به نمایش کاال و  ياز اینجهت اغلب بطریق کاتالوگها. دنباید به مثابه ویترینی براي عرضه کاالها باش

. آن نیز ذکر شود در حمل کاال و کرایه یا/لشرایط تحوی  ,قرار داد فروشوگها باید جزئیات خدما ت مینمایند که در این کاتال
 مابین را نیز فراهم کنند وسپسفی  براي انجام مذاکرات  مربوط به قراردادهاي  ,الزم  باید زمینه  B2Bهمچنین سایتهاي  

در  طرف سوم .است یژه اياهمیت و دارايري و تحویل کاال در زمان موعود پیگی ,تائید سفارش ,امکان رایزنی در مورد قیمتها
بصورت مستقل داراي  که آنها هم ممکن است ت واسطه اي هستندگمرك و سایر خدما ,انبارها ,موسسات مالی ,نیز این مدل

بحث امنیت  ;ي خرید چیزي که خیلی مهم استنهایتا در این حجم باال .ریق می نمایندفین ارائه طشرایطی باشند که به طر
نرم افزارهاي  باید با بکارگیري ه از اعتبارات می باشد که این امرمربوط به اطالعات ردوبدل شده و چگونگی پرداخت و استفاد

  .سازمانها ي واسطه اي مالی توسط سایت میزبان انجام پذیزد ي مطمئن جهت برقراري امنیت در انجام معامالت باقوي و مدلها
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 :شدرجه موفقیت در فرو •

بستگی به رویکرد  این امر.است   E-Cمیزان درجه موفقیت در فروش داراي نقش بسزایی در سرمایه گذاري  
افزایش سود با توجه به افزایش تعداد مشتریان و فروش  شرکت براي که;دارد Marketing  Approachبازاریابی

از  ,براي رسیدن به این هدف آنگاه مجبور است جهت بکارگیري تکنیکهاي مدرن بازاریابی .بیشتر کسب می نماید
  .منابع اساسی خودش استفاده نماید

 :ت ومحصوالتتوزیع خدما •

 ,و ایجاد تسهیالت مخصوص  B2Cدر معامالت در فروش بهنگام باید بدون درگیر و معذب نمودن خریداران  این مطلب
می نماید    به فروش  بنابراین هر شرکتی که اقدام . ردصورت پذیB2Bتعریف چگونگی تجویل کاال و خدمات در معامالت 

محصوالت خریداري شده توسط مشتریان تجاري بتواند  تا ,براي خود طراحی نمایدي توزیع بهینه اي ژمجبور است که استرات
  .خود را در زمان مقرر تحویل نماید

E-C ذاري براي مدلفرصت سرمایه گیک B2Bاست  

 :اصول ارزیابی سرمایه گذاري -1

مثل کاهش هزینه هاي معامالتی براي فروشنده و    E-Cطالعاتی در رابطه با امتیازات تا به امروز یک تعداد م
که نشاندهنده مقرون . (Nordea,2000)صورت پذیرفته است.... م معامالت وافزایش سرعت در انجا ,بازاریابی  اصول,خریدار

که گاهی اوقات هزینه جستجو براي کاال بیشتر از چنان ستهاباالخص در خصوص کاهش هزینه   E-C,بصرفه بودن بکارگیري 
   .حتی ارزش خود کاال است

  .سرمایه گذاري در این بخش تابع یکسري اصول است که ذیال به تعداي از آنها اشاره میگردد

از جمله  وجود دارد onlineالیل براي سرمایه گذاري شرکتها در توزیع  تعدادي داصل اینست که  اولین •
 .دمی باش  onlineرت بصو براي فروش وپشتیبانی مراحل چرخه تجارت از جستجو تا تحویل کاال  ,انه مشتریرسانی ب پیام:

 .دنبیشتري را کسب نمای د تسهیالتنبتوان در کمترین زمان فراهم می کند تا شرکت امکاناتی را براي مشتریانش ,بدینطریق

جمع آوري نظرات مشتریان  ,اخذ سفارش ,توزیع ,کاهش هزینه هاي عملیاتی براي فروش ,دومین آن براي ارزیابی •
 .می نامیم  online يهزینه فعالیتهاذخیره که این اثر را . و همچنین چگونگی پرداخت می باشد

دلیلی براي ازدیاد و گسترش تعداد مشتریان به منظور افزایش درآمد می باشد که در این اصل روش  سوم اینکه •
 .ن جدید می باشداروشی براي جذب مشتری onlineتوزیع 
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  B2B-ECعرصه هاي سرمایه گذاري 

  .میشود حداقل در دو عرصه انجام سرمایه گذاري دراین مدل

         A-  سرمایه گذاري درIT)و بطمرتو نرم افزارهاي  خدمات واسطه اي ,کامپیوتري و زیرساختارهاي ارتباطی تجهیزات...( 
ي فزایش هزینه ها در این بخش بسته به مواردکه ا ,ان میباشدمشتری همکاران تجاري وبا Online به منظور برقراري ارتباط

نگهداري   ,العات مرتبط با محصوالت و خدماتمقدار اط-B2C and B2B .2مدل  هر دو تعداد مشتریان بالقوه در-1:همچون
نیاز براي بوجود - 4.با خطوط تلفنیا  و onlineتعامل دوطرفه با مشتري و همکاران تجاري بصورت  حجم- 3. و محافظت از آنان

رمایه تم خدمات وب که در لحظه سییر شکل سیستمایل به تغ-5.آوردن تغییرات منظم و پی درپی در محصوالت و خدمات
 .اري باید این امر هم مد نظر قرار گیردگذ

B- ه گذاري در فعالیتهاي بازاریابیسرمای:  

به منظورجذب و که است )…و یغاتتبل,محصول  ,قیمت ,مارك تجاري(این بخش شامل مواردي مانندسرمایه گذاري در      
سیستم تدارکاتی براي تنظیم رشد  سرمایه گذاري دراین عرصه شامل یک بعضی زمانها و افزایش میزان مشتریان انجام گرفته

: تبلیغات عمده اساسی-1:پوشاندر این بخش دو موضوع متوالی را می سرمایه گذاري د. شرکت صورت می پذیرد تقاضا براي
اي وضع یک سیستمی بر-2.صورت می پذیردنگهداري و حقظ آنان . از طریق اینترنت براي رسیدن به مقدار مشتریان کافیکه 

 .فروش محصوالت و خدمات به این گروه از مشتریان 

مقدار اولیه مشتریان قابل -1:بنابراین می توان انجام مقادیر سرمایه گذاري در این بخش را وابسته به موارد ذیل دانست 
  .خدمات که باید تحویل شود حجم کاالها و-3و.ت و خدماتالاطالعات طراحی شده در باره محصو- 2.دسترس

  .هزینه ها و میزان کسب درآمد با توجه به این سیستم بسیار حائز اهمیت است که باید مد نظر باشد تطبیق
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  درآمد خالص                                         درآمد

 

  ذخیره در هزینه هاي عملیاتی

  زمان                       

                                                                       

  افق زمان  

                           

  بازاریابی و غیرو   هزینه ها                            

   خدمات وب                    E-Cسرمایه گذاري در  جریان نقدي پدید آمده بوسیله 

                                      

که به منظور رشد باشد چنین مخارجی باید منطبق با یکسري فعالیتهاي اضافی : پیداست  فوق شکلهمانطور که در 
  .زینه هاي آن صورت می گیرددر درآمد اینترنتی یا کاهش ه

  

  کاهش هزینه هاي سرمایه گذاري
 انجام چنین فعالیتهایی که .فعالیتهاي تجاري بین دو فروشنده را دربر می گیرد ,همانطور که تعریف شد این مدل

که در جدول ذیل نشان  دارند مدیریت پرداخت و مالی ,مدیریت تدارکات  ,هاي متغیر براي بازاریابی و فروشاشاره به هزینه 
توانسته هزینه هاي عملیاتی  Dellکه شرکت .همچنین عوامل موثر برکاهش میزان هزینه را نیز ذکر کرده است .است داده شده

  .نیز کاهش دهد% 15ی سفارش و تحویل آن به میزان جستجوي اطالعات تا ردیابود را از خ
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  فعالیتهاو کاهش هزینه هاي سرمایه گذاري/جدول هزینه ها

  افزایش/عوامل موثربر کاهش  هدف/منظور  عنو/فعالیت  هزینه

    Born on line1  توسعه

Born on Net2  

نرم ( e-cزیرساختاري مدیریت 
  پایگاه داده/سخت افزار وب/افزار

تعداد مشتریان تفییرات 
  تکراري تعامالت با مشتري

  "      "    عملیاتی

  "      "  

طالعات ا بهبودي
موردنیازمشتریان در باره 

سیستم /وخدمات کاالها
  تحویل کاال

  حجم قروش

  تعامالت با مشتري

  "      "    پرداخت مالی و اعتباري

  "      "   

واسطه هاي مالی واعتباري 
  انجام معامالت

  میزان تراکنشهاي مالی

  "      "    فروش

  "      "  

معرفیمارك تجاري وکسب 
افزایش میزان  /مشتري
نگهداري ورضایت  ,مشتري
  آنان

  تبلیغات چندرسانه اي

  سیاستهاي مشتري مداري

Born On Line: .آیندشرکتهایی که با هدف فعالیتهاي بهنگام پدید می   

Born On Net: شرکتهایی که فعالیت نا بهنگام داشته و براي توسعه فعالیت خود اقدام به راه اندازي سایت و فعالیت
. بهنگام می نمایند   

  

 

 Onlineبهره مندي مشتري و تقاضاي  

براي  ,یک برآورد قطعی.در حال فعالیت است  Offlineشرکتی را در نظر بگیرید که با هدف  جذب مشتري با شرایط 
که چه مقدار  از مشتریان می خواهند و یا می توانند از خرید  براي شرکت این است  Online شرایط سرمایه گذاري در

Offline  به Online   تغییر سلیقه دهند که این نسبت ممکن است بین محصوالت و وخدما ت و بازارهاي  گوناگون نیز
  .باشد متفاوت

  

Archive of SID

www.SID.ir



 

 
 

 

  

  

محصوالت و یا  کن است دالیل متفاوتی براي ارائهمم ;هستند شرکتها و یا اشخاص حقیقی که شرکت مشتري مدار
  .ند که این دالیل بشرح ذیل داشته باشندخود بر اینترنت داشته باش تخدما

 کاهش زمان و هزینه براي بدست آوردن اطالعات محصول و یا براي مقایسه قیمتها •
 .شود شیه سود میکه موجب کاهش در حا کاهش در قیمت •
 مان و هزینه بدست آوردن ارسال یک مجموعهزکاهش در  •
 محصوالت وخدماتکاهش در زمان رسیدن به کیفیت مورد انتظار  •

 رشد در درآمدهاي شبکه اي                                

که به تبع آن  ر جذب مشتریان جدید می نماینداکید بتبا  Onlineم به ارائه خدمات به صورت  برخی از شرکتها اقدا
پدید   Onlineبوسیله راه اندازي خدمات  که در فروش اینترنتی ينرخ رشددروافع .موجب پدید آمدن درآمد جدید می گردد

 يدرآمدها ,ند در بعضی از جاهاهرچ .می باشد E-C عامل مهمی در کسب سوددر سرمایه گذاري انجام شده در ;آمده است
ریان زیاد چنین ج یک. خواهد بود  Offlineي در درآمدها برابر با کاهش زیاد  Onlineي اساسی بدست آمده از فعالیتها
 همجنس(ابی بر اینترنت کسب می شود را بازاری  Offlineو پدید آمدن سود کانالهاي  فروش که از موجود بودن

 تاثیر مثبتی بر فعالیتهاي  Online هاي لکه برقراري کانامواردي وجود دارد  ارباز در.یندگو Cannibalization)خواري
Offline  فروشان  بطور مشخص خرده . داشته استOffline  چنانچه  .ی فروش بیشتر هم داشته باشندممکن است حت

بدون یک مقایسه با  gap.comسرعت فروش سایت   . بعنوان مثال.گرایش پیدا کنند  Onlineمشتریانشان به جهت خرید 
در  $میلیون  100- 80به 1998در  $میلیون 20 تخمین آن از رشد فروش. ده استخودش بو Offline لیت اکم کردن فع

 انجام شده است Offlineفروش ب رسانی یبوده که بدون هیچ گونه مشاهده در هم جنسخوار یعنی در آس 1999سال 
(CEBC,2000) . همچنین شرکتDell  رشد فروش او از  را ثابت کرده است که بزرگ شبکه اي این موضوعدر یک رشد

  .CEBC(2000)رسیده است  1999 در $دمیلیار 25به  1994ل در سا $میلیارد 3,5

سه فاکتور مرور   (Hamill and Gregory,1997 ),(Avlonitis and Karayanni ,2000)لنظرات محقیقی امثابر اساس 
شکل  این مدل مطرح کرده اند که در در موفقیت نعتی را از جمله مهمترین عواملتحلیل رقباو تحلیل ساختار ص ,محیطی

ل پیروي میکنند حتما و توصیه میگردد که سازمانهایی که از این مد .مطرح میگردند کتورها و تعدادي دیگر از آنهاذیل این فا
  .را در مد نظر خود قرار دهند این موارد
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 B2Bفاکتورهاي مهم در موفقیت تجارت 
 
 
 
 

  
  :گیرينتیجه 
این به شرطی است که دولتها بستر .موتور توسعه اقتصادي کشورها قرار گرفته است ژي اطالعات با همه مدلهاي آنتکنولو
منجر به ارتقاء جایگاه تجارت الکترونیکی  تا اینکه ;مایندهت بکارگیري این تکنولوژي فراهم نرا ج...)مالی و ,حقوقی ,فنی(الزم

 درشهر(باعنایت به آمارهاي ذکرشده دراین مقاله وضریب نفوذاینترنت درکشور.شودو نفوذ استفاده از اینترنت در کشور 
 بعد از یعنی بطوري که.ایران در جایگاه دوم بهره گیري از شبکه ارتباطی اینترنت قرار می گیرد,%)85/1ودر روستا 35/16%

 E-Cتوان بهره گیري از تکنولوژیهاي  عه به اینترنت دسترسی داشته واز افراد جام تعداد کمی مراکزدانشگاهی و آموزشی فقط
براي تعداد کمی از افراد جامعه جهت انجام تجارت الکترونیک مهیا است که  بسترموجود(ولذا باعنایت به تحقیق فوق. دارند را

انجام پذیرفت  توجیه اقصادي این مدل براي دولت و شرکتها همچنین با استدالل وار می گیرنددر این گروه قر شرکتها طبیعتا 
بطور ویژه سرمایه گذاري نموده و شرکتها را با   B2B-ECبخش دولت ایران در شرایط الزم درردد که پیشنهاد میگ )ولذا. 

  .تمام توان در این امر دخیل گرداند
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