




 کسة ّ کار الکترًّیک
Electronic Business – Digital Business 



 

 

 کسب و کار الکترونیک

 تعریف، کاربرد، تاریخچه



 تعریف کسة ّ کار الکترًّیک

 com.businessdictionary.www 

 را خود مختلف قسمتهای خود روزانه عملیات که کاری و کسب 

 دهد انجام الکترونیکی های شبکه سایر یا و اینترنت طریق از

 دهی سرویس پخش، مراکز و کنندگان تامین با هماهنگی شامل 

 ... و شرکا با مشترک تحقیقات انجام مشتریان، به

 gov.census.www 

 کامپیوتری های شبکه طریق از سازمان یک که ای پروسه هر 

 دهد انجام

http://www.businessdictionary.com/definition/electronic-business-E-Business.html
http://www.businessdictionary.com/
http://www.businessdictionary.com/
http://www.businessdictionary.com/
http://www.businessdictionary.com/
http://www.businessdictionary.com/
http://www.census.gov/epcd/www/ebiz_show/sld011.htm
http://www.census.gov/epcd/www/ebiz_show/sld011.htm
http://www.census.gov/epcd/www/ebiz_show/sld011.htm
http://www.census.gov/epcd/www/ebiz_show/sld011.htm
http://www.census.gov/epcd/www/ebiz_show/sld011.htm
http://www.census.gov/epcd/www/ebiz_show/sld011.htm


 تعریف کسة ّ کار الکترًّیک

 com.techtarget.searchcio 

 تجارت” چون اصطالحاتی همچون الکترونیکی، کار و کسب 

 با است کار و کسب انجام ،“الکترونیک نامه” و “الکترونیک

 اینترنت از استفاده

بار اولین IBM کرد استفاده عنوان این از تبلیغاتی پروژه یک در 

http://searchcio.techtarget.com/sDefinition/0,,sid182_gci212026,00.html
http://searchcio.techtarget.com/sDefinition/0,,sid182_gci212026,00.html
http://searchcio.techtarget.com/sDefinition/0,,sid182_gci212026,00.html
http://searchcio.techtarget.com/sDefinition/0,,sid182_gci212026,00.html
http://searchcio.techtarget.com/sDefinition/0,,sid182_gci212026,00.html
http://searchcio.techtarget.com/sDefinition/0,,sid182_gci212026,00.html


 تعریف کسة ّ کار الکترًّیک

  com.wikipedia.www 

 ارتباطی و اطالعاتی تکنولوژیهای از استفاده (ICT) پشتیبانی در 

 کار و کسب یک فعالیتهای

انجام معنی به ای واژه ساده تعریف یک در الکترونیکی کار و کسب 

 مرتبط های ابزار و دور راه ارتباطات از استفاده با کار و کسب

 .است

سیستمهای کلیه کردن کاربردی از عبارتست الکترونیک کار و کسب 

 .کار و کسب فرآیندهای کنترل و تقویت برای اطالعاتی

 وب بر مبتنی های تکنولوژی از استفاده با فرآیندها این امروزه 
 .یابند می توسعه

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_business
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/


 کسة ّ کار ّ تجارت الکترًّیک   

 گروهها افراد، بین خدمات یا و محصوالت تبادل شامل تجارت 

 .باشد می سازمانها یا و

 از استفاده بر الکترنیک تجارت ICT رابطه کردن ممکن در 

 دارد تمرکز سازمانها و گروهها و افراد سایر با کار و کسب یک

 می الکترنیک کار و کسب مجموعه زیر الکترونیک تجارت 

 باشد



 حْزٍ ًفْر کسة ّ کار الکترًّیک    

 پورتر مایکل ارزش زنجیره مدل 

 

 توسعه تکنولوژی

 مدیریت منابع انسانی
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 حْزٍ ًفْر کسة ّ کار الکترًّیک 

 کسب و کار

الکترونیک   

 امور مالی

• General ledger 

reporting 

• Project costing 

• Annual reports 

• Budgeting 

 تولید

• Quality measurements 

• Maintenance schedules 

• Design specifications 

• Machine output 

• Order tracking 

 فروش و بازاریابی

• Competitor analysis 

• Price updates 

• Promotional 

campaigns 

• Sales presentations 

• Sales contacts 

 منابع انسانی

• Corporate policies 

• Employee savings 

plans 

• Benefits enrollment 

• On-line training 

• Job postings 



 حْزٍ ًفْر کسة ّ کار الکترًّیک 

 الکترونیک کار و کسب سیستمهای کاربریهای 

 کار و کسب داخلی سیستم های 
مدیریت ارتباطات مشتریان 

برنامه ریزی منابع سازمانی 

درگاه اطالعات کارمندان 

مدیریت دانش 

مدیریت کارهای تیمی 

سیستم های مدیریت اسناد 

مدیریت منابع انسانی 

کنترل فرآیند 

مدیریت تعامالت داخلی 

 



 حْزٍ ًفْر کسة ّ کار الکترًّیک 

 سازمانی همکاریهای و ارتباطات 

نامه های الکترونیکی 

صدا نامه ها 

انچمن های بحث 

کنفرانس ها 

سیستمهای همکاری کننده 

  ... 

 



 حْزٍ ًفْر کسة ّ کار الکترًّیک 

مشتری با بنگاه و بنگاه با بنگاه -الکترونیک تجارت 

سرمایه گذاری الکترونیکی 

مدیریت زنجیره تامین 

بازاریابی الکترونیکی 

پردازش برخط تعامالت 

  ... 

 



 تعریفی دیگر از کسة ّ کار الکترًّیک

 

 

EB=EC+BI+CRM+SCM+ERP 

 

ERP 

 ثبت سفارش خودرو تا تحویل نهایی
 



 سیر پیذایش رساًَ ُای هْرد ًیاز

Telephone 1870 

EDI/Telnet 1975 

POS 1980 

Telex/Fax/Radio 1920 

Telegraph 

EDIFACT/IOS 1990 

Extranet/XML 1995 

 دوران آنالوگ

 دوران دیجیتال



 سیر تکاهل ایٌترًت

 1969 :ARPANET  به وسیلهDoD  مامور تحقیق درباره

 امکان شبکه سازی کامپیوترها شد

 

#2 
Stanford research  

institute 

#3 
U CU Santa Barbara 

#1 
UCLA 

#4 
Utah 

SODS Sigma 7 

SODS 940 

PDP 10 

IBM 360/75 



 سیر تکاهل ایٌترًت



 شکست حثاب



 کشْرُایی کَ تَ ایترًت پیْستٌذ

 1988: Canada (CA), Denmark (DK), France (FR), Iceland (IS), Norway (NO), 
Sweden (SE)  

 1989: Australia (AU), Germany (DE), Israel (IL), Italy (IT), Japan (JP), Mexico (MX), 
Netherlands (NL), New Zealand (NZ), Puerto Rico (PR), United Kingdom (UK)  

 1990: Argentina (AR), Austria (AT), Belgium (BE), Brazil (BR), Chile (CL), Greece (GR), 
India (IN), Ireland (IE), Korea (KR), Spain (ES), Switzerland (CH)  

 1991: Croatia (HR), Hong Kong (HK), Hungary (HU), Poland (PL), Portugal (PT), 
Singapore (SG), South Africa (ZA), Taiwan (TW), Tunisia (TN)  

 1992: Antarctica (AQ), Cameroon (CM), Cyprus (CY), Ecuador (EC), Estonia (EE), 
Kuwait (KW), Latvia (LV), Luxembourg (LU), Malaysia (MY), Slovenia (SI), Thailand 
(TH), Venezuela (VE)  

 1993: Bulgaria (BG), Costa Rica (CR), Egypt (EG), Fiji (FJ), Ghana (GH), Guam (GU), 
Indonesia (ID), Kazakhstan (KZ), Kenya (KE), Liechtenstein (LI), Peru (PE), Romania 
(RO), Russian Federation (RU), Turkey (TR), Ukraine (UA), UAE (AE), US Virgin 
Islands (VI)  

 



 کشْرُایی کَ تَ ایترًت پیْستٌذ

 1994: Algeria (DZ), Armenia (AM), Bermuda (BM), Burkina Faso (BF), China (CN), Colombia 
(CO), Jamaica (JM), Jordan (JO), Lebanon (LB), Lithuania (LT), Macao (MO), Morocco (MA), 
New Caledonia (NC), Nicaragua (NI), Niger (NE), Panama (PA), Philippines (PH), Senegal (SN), 
Sri Lanka (LK), Swaziland (SZ), Uruguay (UY), Uzbekistan (UZ)  

 1995: Ethiopia (ET), Cote d'Ivoire (CI), Cook Islands (CK) Cayman Islands (KY), Anguilla (AI), 
Gibraltar (GI), Vatican (VA), Kiribati (KI), Kyrgyzstan (KG), Madagascar (MG), Mauritius (MU), 
Micronesia (FM), Monaco (MC), Mongolia (MN), Nepal (NP), Nigeria (NG), Western Samoa 
(WS), San Marino (SM), Tanzania (TZ), Tonga (TO), Uganda (UG), Vanuatu (VU)  

 1996: Qatar (QA), Central African Republic (CF), Oman (OM), Norfolk Island (NF), Tuvalu (TV), 
French Polynesia (PF), Syria (SY), Aruba (AW), Cambodia (KH), French Guiana (GF), Eritrea 
(ER), Cape Verde (CV), Burundi (BI), Benin (BJ) Bosnia-Herzegovina (BA), Andorra (AD), 
Guadeloupe (GP), Guernsey (GG), Isle of Man (IM), Jersey (JE), Lao (LA), Maldives (MV), 
Marshall Islands (MH), Mauritania (MR), Northern Mariana Islands (MP), Rwanda (RW), Togo 
(TG), Yemen (YE), Zaire (ZR)  

 1997-1999: The rest of the world                         

 



 تعذاد کارتراى



 اینترنت ابزاری بسیار مهم برای کسب و کارالکترونیک است

 اما تمام آن نیست



 

 

 کسب و کار الکترونیک

 مزایا، معایب، چالشها، تحوالت بازار



 سیر تحْل تازار

  

 

• Monologue; information 

asymmetry 
• Dialogue; information sharing 

• Mass production (standard 
products, services) 

• Mass customization 

• Mass marketing and 
advertisement 

• Target, one-to-one interactive 
marketing and advertisement 

Shift From 

 

To 

 

• Paper catalogs • Electronic catalogs 
• One-to-many communication 

model; TV 
• Many-to-many communication 

model; Blog 

• Supply-side thinking • Demand-side thinking 

• Customer as a target • Customer as a partner 

• Physical products and services • Digital products and services 



 یک ًوًَْ از کسة ّ کار الکترًّیک        
USER PROFILE / USER PREFERENCING SYSTEM 

HOME PAGE 

CONTENT 
SERVER 

CATALOGS 

DYNAMIC 
PUBLISHING 

SERVER 

محصول  -11

 حمل می شود

محصول  -12
 می رسد

LEGACY 
INTEGRATION 

SELLER LEGACY 
SYSTEMS 

PAYMENT 
OPTIONS 

TRANSACTION 
PROCESSING 

PURCHASE 
ORDER 

TRANSACTION 
PROCESSING 

ORDER 
CONFIRMATION 

LEGACY 
INTEGRATION 

BANK 

BUYER’S 
BANK 

9 

SELLER’S 
BANK 

Credit 
approve

d 

5-  P.O. sent to 
          seller 

خریدار  -7

 پرداخت می کند

خریدار  -4

محصول را 

 سفارش می دهد

فروشنده  -6

سفارش را تایید 

 می کند

اطالعات  -8

پرداخت به 

بانک فرستاده 
 می شود

اعتبار  -9

اعتبار تایید  -10 چک می شود
 می شود

* 

خریدار به  -2

دنبال محصول 

 می گردد

خریدار  -1

وارد بازار می 

 شود

خریدار  -3

محصول را 

 انتخاب می کند



 هسایای کَ ایٌترًت ترای کسة ّ کار دارد        

  اتصال همگانی –ارتباط جهانی 
   مشکل نمایندگی –کاهش هزینه نمایندگی 

  هزینه ای که شخص یا سازمانی به خاطر مشکالتی نظیر عدم

و یا عدم تقارن اطالعات ... یکسان بودن سهامداران و مدیران و یا 

 متحمل می گردد

 کاهش هزینه ارتباطات 
کاهش هزینه بر هم کنش 
 افزایش هماهنگی و حوزه مدیریت 
  قابلیت تعامل(Interactivity) انعطاف و مخصوص کردن ،

(Customization) 
انتقال دانش 

 



 هسایای کسة ّ کار الکترًّیک

 تسهیل ارتباطات درون سازمانی 

 قابلیت های بازاریابی بیشتر 

  ساعته 24زمان کار 

 امکان دسترسی آزاد به اطالعات 

  کاهش هزینه ها از طریق کاهش هزینه های برهمکنش و 

ایجاد فرصت جهت پذیرش مدلهای کسب و کار جدید 

  امکان کاهش هزینه ها از طریق تبدیل فرآیندهای فیزیکی
 به مجازی



 هسایای کسة ّ کار الکترًّیک

 امکان کار از منزل و کاهش هزینه های اجاره و فضا 

 امکان کاهش هزینه ها از طریق کاهش پرسنل 

استفاده راحتتر معلولین و افراد مسن 

 سرعت باالی انتقال اطالعات 

 تطبیق پذیری و امکان ارسال اطالعات چند رسانه ای 

دقت در ارسال اطالعات 

  امکان پیاده سازیJIT 

 



 عْاهل پیش راًٌذٍ کسة ّ کار الکترًّیک         

  (قانون مور)پیشرفت حیرت آور علم الکترونیک 

 کاهش قیمت سخت افزارها و نرم افزارهای الزم 

 در دسترس قرار گرفتن زیرساختهای الزم 

 افزایش حجم اطالعات 

 افزایش حجم، پیچیدگی و حوزه فعالیت شرکتها 

 سرعت تغییرات و نیاز به پاسخگویی به این تغییرات 

 قوانین 

 

 



 هعایة کسة ّ کار الکترًّیک

 هزینه باالی پیاده سازی اولیه و هزینه های پنهان 

 معموال هزینه نهایی بیش از میزان پیش بینی شده می شود 

 هزینه های پیش بینی نشده 

 سرعت باالی تغییرات هزینه ها را باالتر می برد 

حجم باالی اطالعات منتقل شده به کارمندان 

مباحث قانونی 

 عدم فرصت تفکر 

 (مانند سیستم اتوماسیون اداری ادارات)دوباره کاری 

 

 



 هعایة کسة ّ کار الکترًّیک

 ممکن است آنچه را فکر می کنید نخریده باشید!!! 

 امنیت شبکه(Identity theft  ) 

 ویروسها و کرمها و تروجانها 

 

 

 



 دشْاریِای هذیریت

  تکنولوژی اطالعات یک منبع فرصت و مزیت است اما
 ریسک ها و عدم قطعیت هایی هم دارد

تفاوت دیدگاهها 

مدیران عالی به تکنولوژی اطالعات با ترس نگاه می کنند 

مدیران فنی مدیران عالی را فاقد بینش الزم می دانند 

 آنچه غیر قابل انکار است سرعت تغییرات است در 
  معماری سیستم و میانجی(interface) 

کسب و کار 

ماهیت کار و نیروی کار 



 چالشِای کلیذی 

  چگونه در یک فضای مجازی سازمان را مجتمع
(Integrate )؟!کنیم 

 

چه مدل کسب و کاری را انتخاب کنیم؟ 

 



 چالشِای کلیذی          

  سرعت پیوسته تکنولوژی مستلزم مواجهه با انتخابهای

جدید برای طراحی و ساخت صنایع و بازارها و 

 سازمانهاست

  مدلهای کسب و کاری که برای سالها بر بازار مصلط بوده

 اند در حال تغییرند

 نوع فرصتهایی که دنبال می شوند و تکنولوژی که به
پیاده سازی  ITخدمت گرفته می شود به شدت بر روشی که 

 و بهره برداری و مدیریت می شود تاثیر می گذارد 



 چالشِای کلیذی          

  از آنجاییکه زیرساختهایIT  استاندارد، مدوالر و پوست
می شوند تغییراتی در اولویتها و ( scalable)کندنی 

 تصمیمات سرمایه گذاری در این زمینه به وجود می آید

  زمان مورد نیاز برای آموزش سازمانی و درونی سازی
تکنولوژی های به سرعت عوض شونده در عمل سرعت 

 تغییرات ممکن را محدود می کنند

 تغییرات خارجی صنایع و تغییرات داخلی سازمانی و
تکنولوژیکی فشار مضاعفی به سازمانها می آورند تا به 

 آنها را خریداری کند ITجای ساخت راه حلهای 



 چالشِای کلیذی          

  توانایی بهره برداری از تکنولوژی نیازمند سطح باالیی از
 تعهد و هماهنگی بین چهار عامل است

 مدیران اجرایی 

 مدیران تکنیکی 

 کاربران 

 تامین کنندگان تکنولوژی و شرکا 

  توانایی تضمین امنیت، حریم خصوصی، اعتماد و
دسترسی یک قابلیت کلیدی و تعیین کننده موفقیت و نجات 

 نهایی است

 



 کَ چی؟

آنچه می دانیم 

دنیا برای همیشه تغییر کرده است .IT هرگز به پستو بر نخواهد گشت 

تکنولوژی هسته فعال کننده این تغییر و کانال اولیه کسب و کار است 

دهکده جهانی برای ماندن اینجاست! 

مرزهای سفت و سخت سازمانها فرو می ریزند 

 

آنچه نیازمندیم انجام دهیم 

جهت و نحوه انجام تغییرات را درک کنیم 

از تجربیات یک دهه گذشته استفاده کنیم 

با ترکیب این دو مسیر را رو به جلو پیدا کنیم 

 



 ُذف درش در تخش کسة ّ کار الکترًّیک            

  هر روز شرکتها چه از لحاظ کارهایی که می کنند و چه

لذا بر آنیم این . می شوند“ دیجیتالتر”از لحاظ نحوه انجام آن 

 :سر فصلها را ارائه کنیم

  چگونه پروسه های کسب و کار مجازی را به صورت

 کاربرپسند طراحی کنیم

  چگونه میزان کارایی(efficiency ) و اثربخشی

(effectiveness )را اندازه گیری کنیم 

 چگونه مدلهای کسب و کار را درک کنیم 

 



 ُذف درش در تخش کسة ّ کار الکترًّیک          

  چگونه بازار با مهاجرت مشتریان به سوی خرید آنالین تغییر

 می کند

 تکنیکهایی برای اتوماسیون پروسه های کسب و کار 

  چگونه اعتماد را در پروسه هایی که در آنها کامپیوتر به عنوان

 واسطه عمل می کند جلب کنیم

 چگونه یک سازمان دیجیتال را ایمن کنیم 

 چگونه از مالکیت معنوی دیجیتال خود دفاع کنیم 

 



 ُذف درش در تخش تجارت الکترًّیک       

 آشنایی با تجارت الکترونیک 

 کار با اینترنت 

 برنامه ریزی برای تجارت الکترونیک 

 پول در آوردن بر روی وب 

 طراحی و ساخت و ارزیابی وبسایتها 

 پرداخت برخط 

 بازاریابی برخط 

ایمنی شبکه 
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 برد سریع ریسک ماندگاری

 انگارانه ساده ریسک اجرا
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 ترگَ ُای اهتیاز هتعادل



 

 مدلهای مختلف تجارت الکترونیک

 

 از دید شرکت کنندگان،

 از دید نحوه ایجاد درآمد



C Solution2B Amazon.com 

  این شرکت به عنوان واسطه میان تولید کنندگان و مصرف

 .کنندگان عمل می کند

  همه چیز از کتاب و لوازم الکترونیک تا جواهرات و

 راکت تنیس می فروشد

  شرکت مهم فورتون قرار دارد 500در لیست 

 یکی از اولین شرکتهایی بود که تحت اینترنت موفق بود 

Amazon.com  Online Shopping for Electronics, Apparel, Computers, Books, DVDs & more.htm


 هثالِایی دیگر

  www.ooshop.com 

سایت سوپر مارکت آنالین 

  www.cashstore.com 
  این سایت هر بار که مشتری خرید می کند به او جایزه می دهد و

هنگامی که جمع جوایز به حد کافی رسید مشتری می تواند آن را در 
 همان سایت خرج کند

   www.popcrnopolis.com 
 سایت تخصصی پاپ کرن!!! 

  www.itunes.com 
  فروشگاه آنالین موسیقی برایIpod 

 

Supermarché en ligne OOSHOP   achat livraison boissons plats cuisinés produits frais surgelés.htm
http://www.ooshop.com/
http://www.cashstore.com/
Supermarché en ligne OOSHOP   achat livraison boissons plats cuisinés produits frais surgelés.htm
http://www.popcrnopolis.com/
http://www.itunes.com/


C2C 

  در این مدل فروشنده ها و خریداران افراد هستند که

 مستقیما از طریق یک سایت با یکدیگر در ارتباطند

  در مدلC2C  فروشندگان اجناس این امكان را می یابند كه

در یك محیط گسترده اجناس خود را به خریداران نهایی 

 ارائه كنند

 یر امیدیار می گوید ایده فروش كاال از طریق وب سایت در

وحله اول برای فروش شیرینی های پخته شده توسط 

 همسرش برای توزیع در شهر لس آنجلس به ذهنش رسید

 



C Solution2CEbay.com  

  سایتی که این امکان را برای کاربران فراهم می کند که اجناسی را که
 .مایلند به مزایده بگزارند

  پیر امیدیار می گوید ایده فروش كاال از طریق وب سایت در وحله اول برای
فروش شیرینی های پخته شده توسط همسرش برای توزیع در شهر لس آنجلس 

 به ذهنش رسید

 او در طرح اولیه سایت خودش از مدلB2C  استفاده كرده بود و به مرور
زمان و توسعه این سایت مدل جدیدی را براساس حراج كاال و فروش 

 .اجناس دست دوم در دنیای حقیقی طراحی كرده است

 امیدیار كوشید با توجه به طیف گسترده بازدیدكنندگان در اینترنت، بستری
با )را فراهم كند كه فروشندگان بتوانند كاالی خود را به شیوه حراج اجناس 

 .به فروش برسانند( شیوه ای مشابه دنیای واقعی

تعداد بی شمار شرکت کنندگان در حراج 

3,2  
 

 

eBay - New & used electronics, cars, apparel, collectibles, sporting goods & more at low prices.htm
ebay2.htm
ebay1.htm


 G2B  ّB2Gدّلت الکترًّیک 

  ،نهادها و مراكز دولتی و وابسته به دولت درارتباط با مراكز اقتصادی
 بنگاه های تجاری و شركت های تولیدكننده و ارائه كننده كاال و خدمات هستند

  در این ساختار طرفین با مراجعه به یكدیگر و تعامل با هم از طریق
 .شبكه های كامپیوتری امور بازرگانی میان خود را انجام می دهد

  ،شامل مواردی چون گرفتن انواع مجوزها از دولت و سازمان های مربوطه
پرداخت وجه مورد درخواست دولت، گرفتن اطالعات از نهاد دولتی و 

 .موارد دیگری است كه همگی در این دو مدل خالصه می شوند

 مزیت اصلی این دو ساختار صرفه جویی در انجام عملیات  گوناگون برای
دولت و سازمان های مربوطه و كاهش زمان انجام این امور و كاهش 

نیروهایی است كه بیهوده صرف انجام كم بازده و یا بدون بازده در 
 .سازمان ها می شود



 G2C  ّC2Gدّلت الکترًّیک 

  این دو مدل ارتباط بین مردم و سازمان های دولتی مطرح

می باشد و رابطه میان دولت و مردم بیش از آن كه ماهیتی 

تجاری داشته باشد، حول و حوش خدماتی كه دولت می تواند 

به مردم ارائه كند و یا تسهیل ارتباطات مالی مردم و دولت 

 .در زمینه امور مالیاتی و مشابه آن دور می زند

  فعالیت های این دو مدل شامل مواردی چون گرفتن انواع

مدارك شناسایی، انجام عملیات بانكی و گرفتن اطالعات از 

 .دولت است



 G2Gدّلت الکترًّیک 

  دسته سوم نیز براساس مدلG2G  است كه ارتباط و تقابل

بین دو سازمان دولتی دو یا چند وزارتخانه را فراهم 

می سازد و مواردی چون ارتباط شهرداری ها با 

را شامل ... پلیس،  وزارت كشور، نهادهای نظامی و 

در این مدل مبادالت میان دوسوی یك فرآیند . می شود

الكترونیكی ممكن است شامل مبادالت بازرگانی باشد یا 

 .صرفاً به تبادل اطالعات محدود باشد



 Business Modelهذل کسة ّ کار   

  مدل  کسب و کار تعریف می کند که چگونه یک سازمان برای
تعریف استراتژی، جذب منابع، ایجاد تواناییها و مدیریت آنها و 
ایجاد ارزش برای کلیه ذی حقوقان خود با محیط اطراف بر هم 

 کنش می کند

  این مدل روشی است که شرکت جهت بقای خود برای کسب و
 .  کار انتخاب کرده است

 این مدل با مشخص کردن جایگاه شرکت در زنجیره ارزش
 مشخص می کند که شرکت چگونه کسب درآمد می کند

بعضی از مدلها مثل تولید و فروش ساده و واضحند 

بعضی دیگر پیچیده ترند مثل رسانه ها 



 هذلِای تجارت الکترًّیک از دیذ ًحٍْ ایجاد درآهذ

  رشد اینترنت مدلهای کسب و کار جدیدی را ایجاد کرده است و
مثل )اینترنت نیز بسیاری از مدلهای سابق را بهبود داده است 

 (مزایده
 داللیBrokerage Model 

  تبلیغاتModel Advertising 

  واسطه گری اطالعاتModel Infomediary  

  بازرگانیMerchant Model   

 تولید یا مستقیم (Direct) Model  Manufacturer 

 وابستهAffiliate Model 

 مدل اجتماعیCommunity Model 

 ثبت نامSubscription Model 

 



 داللی

   داللها فروشندگان و خریداران را به هم معرفی می کنند و بر هم کنش
 .را تسهیل می کنند

  در هر سه مدلB2B ،B2C  وC2C نقش دارند 

 معموال بر اساس فرمولهای موجود مبلغی را کمیسیون می گیرند 
 سفارش مشتری را برای خرید یا فروش یک کاال دریافت : ایجاد خرید یا فروش

]CarsDirect ,و آنها را منطبق می کنند ( شامل قیمت و نحوه تحویل)می کنند 
]Respond.com 

 فضایی را ایجاد می کنند که در آن فروشندگان می توانند : دالالن مزایده
دالل بر اساس مبلغ مزایده مبلعی را به عنوان . کاالهایشان را به مزایده بگزارند

 ]eBay[حق ثبت نام و مبلغی را به عنوان کمیسیون دریافت می کند 

 از طریق یک طرف سوم پرداخت را ممکن می کنند : داللی بر هم کنش
]Escrow.com, PayPal[ 

 

http://www.carsdirect.com/the_company
http://www.respond.com/v2/faq.jsp?&bd=11&src=11&db=1
http://digitalenterprise.org/cases/ebay.html
http://www.escrow.com/company/index.asp
http://digitalenterprise.org/cases/paypal.html


 داللی

 تعداد زیادی از تولیدکنندگان کاالها را با : پخش کننده ها

 .  فروشندگان خرد و جزء متصل می کنند

 یک شخص یا ربات است که به دنبال قیمت و : مامور جستجو

 همچنین موجود بودن یک کاال و یا خدمات جستجو می کند

 سرویسی که امکان عرضه مستقیم کاالها به : بازار مجازی

 شرکت های گوناگون میزبانی می کند



 تثلیغات

 شاخه ای از تبلیعات رسانه ای است 

  در این حالت تبلیغ کننده یک وبسایت، یک سرویس دهنده و یا
یک سایت تولید محتواست که با پیامهای تبلیغاتی ترکیب شده 

 است

  این روش وقتی موثرتر است که وبسایت مورد نظر
 بازدیدکنندگان زیادی داشته باشد

  درگاه و یا دروازهPortal : معموال موتورهای جستجویی هستند که
به علت اینکه تعداد . شامل سرویسها و خدمات گوناگونی می شوند

بازدیدکنندگان زیاد است تبلیغات سودآوری دارد و این سودآوری 
این سایتها می . باعث افزایش روزافزون خدمات سایت می گردد

 www.yahoo.com. توانند برای هر شخص سفارشی شوند



 تثلیغات

   طبقه بندیClassified : لیستی از اقالم آماده فروش و یا قابل خرید
 ]Craigslist, Monster.com[را برای بازدیدکنندگان مهیا می کنند 

 بازاریابی رفتاری  :Behavorial Marketing  سازندگان نرم افزار
که نرم افزارهایشان را مجانا در اختیار کاربران قرار می دهند و در 
عوض آن در هنگام اجرا تبلیغاتی به نمایش در می آید که منطبق بر 

 [Dap]فعالیتهای آنالین شخص است 

 بعضی سایتهای جستجو مبلغی از سایتها : رتبه بندی پرداخت شده
 [Google]دریافت می کنند و رتبه آنها را بهبود می دهند 

  شبکه های تبلیغاتیAdvertisement networks : خوراک بنر
سایتهای زیادی را تامین می کنند و به این وسیله شرکتها را قادر به 

 ]DoubleClick[انجام مبارزات بزرگ تبلیغاتی می کنند 

http://digitalenterprise.org/cases/craigslist.html
http://digitalenterprise.org/cases/monster.html
http://digitalenterprise.org/cases/doubleclick.html


 ّاسطَ گری اطالعات

  داده های مربوط به مشتریان رفتار خریدشان با ارزش

است به خصوص اگر این اطالعات به خوبی تجزیه و 

 تحلیل شده باشند

  اطالعات مربوط به شرکتها و محصوالتشان نیز برای

 مشتریان مهم و با ارزش است

  بعضی از سایتها از این موقعیت برای ایفاء نقش واسطه

 اطالعات استفاده می کنند

   Orkut.com, Nytimes.com 

 



 تازرگاًی

  فروشندگان عمده و جزء کاالها و یا سرویسها که ممکن

 است بر اساس لیست قیمت و یا مزایده عمل کنند

  بازرگان مجازیVirtual Merchant : یک تاجر مجازی که

 Amazon.comکاالی خودراصرفا برروی اینترنت می فروشد 

  بازرگانی کاتالوگیCatalogue Merchant : کاتالوگ

محصوالت را بر روی سایتی قرار می دهند و سفارش را از 
 ]Lands' End[طریق ایمیل و یا تلفن می گیرند 

  دستفروش بیتBit Vendor : جایی که فقط محصوالت دیجیتال

 ]Apple iTunes Music Store[می فروشند 

 

 

http://digitalenterprise.org/cases/landsend.html
http://digitalenterprise.org/cases/itunes.html


 تْلیذ یا هستقین

  این مدل به تولید کننده امکان می دهد که با دور زدن

 کانالهای توزیع مستقیما به مشتریان دسترسی داشته باشند 

خرید و فروش 

اجاره 

 لیسانس 



 پیراهًْی

  در عوض درگاهها که سعی می کنند کاربران زیادی را

جذب کنند این نوع تبلیغات را در سایتهای وابسته اش به 

 نمایش می گذارد و به سه نوع به آنها بازپرداخت می کند

 نمایش بنر آن سایتها در سایت مادر 

 پرداخت مبلغی به ازای هر کلیک 

 پرداخت مبلغی به ازای هر نمایش 

 پرداخت کمیسیون به کلیکهایی که منجر به خرید شود 

 



 اجتواعی

  بقای این نوع به میزان وفاداری کاربران به آن بستگی

کاربران سرمایه گزاری وقتی و احساسی سنگینی در . دارد

درآمد می تواند بر مبنای فروش . این سایتها می کنند

کاالهای جانبی، تبلیغات، ثبت نام برای سرویسهای خاص و 

 یا کمک کاربران باشد

 Open source 

 Open content 

 Social networking services 

 



 ثثت ًام

  سایتهایی که برای استفاده کاربران از آنها حق ثبت نام می

 گیرند

 انواع مختلف دارند 


