
 "به نام او، به یاد او"

یش بهره وری و بهبود ارائه خدمات بهترین راه حل برای کاهش هزینه ها، افزا سیستم های مبتنی بر وب:

است که بهترین توانمند کننده ها جهت انتقال به کسب و کار الکترونیکی یا شرکت الکترونیکی در اقتصاد 

 دیجیتالی را فراهم می آورد.

 12: یک عنصر مهم اقتصاد جهانی در قرن  تجارت الکترونیکی

 پردازش شبکه ای یا پردازش توزیع شده زیر ساخت تجارت الکترونیکی: 

 مجموعه ای از سیستم های کامپیوتری که مورد استفاده یک سازمان هستند. فناوری اطالعات:

 مهمترین فراهم کننده تسهیالت کسب وکار                     

 یک عامل تسریع کننده تغییرات بنیادی در ساختار عملیات و مدیریت سازمان ها                     

 تسهیل حرکت به سوی اقتصاد دیجیتالی                     

 هدف کسب و کار براساس فناوری اطالعات)نظریه ردن(:  5

 بهبود تصمیم گیری   -3کاهش هزینه ها            -1ارتقاء بهره وری         -2 

 توسعه برنامه های استراتژیک جدید -5موثر تر کردن ارتباط با مشتریان                       -4 

 اقتصاد اینترنتی، اقتصاد جدید ، اقتصاد وب اقتصاد دیجیتالی:

 تنی بر فناوری دیجیتالی استاقتصاد مب                      

 شبکه های ارتباط دیجیتالی ) اینترنت، شبکه های داخلی، شبکه های ارزش افزای خصوصی( -1شامل:

 کامپیوتر ها -2        

 نرم افزارها -3        

 تی:اطالعا های سیستم های بلیتقا

 باال سرعت و حجم با عددی پردازشهای انجام -2

 سازمانی بین و داخلی ارزان و دقیق ،سریع ارتباطتأمین  -1

 .دسترس قابل و کوچک فضایی در اطالعات از زیادی حجم ذخیرة -3

 .جهان سراسر در اطالعات از توجهی قابل حجم به ارزان و سریع دسترسی -4



 .زمان هر و مکان هر در همکاری و ارتباط تقویت -5

 .هستند کار به مشغول مکان چند یا یک در گروهی صورت به که افرادی کارایی و اثربخشی افزایش -6

 .میکشد چالش به را انسان ذهن که ینه اگو به اطالعات واضح ارائه -7

 .آمیز مخاطره های محیط در کار تسهیل -8

 دستی و خودکار نیمه سازمانی فرایندهای خودکارسازی -9

 .ها داده از باالیی حجم ترجمه تسهیل -21

 .جهانی تجارت تسهیل -22

 .بودن سیم بی صورت در خاص افزارهای نرم از پشتیبانی -21

 .دستی حالت از کمتر بسیار هزینهای با باال موارد انجام -23

شرکت های نوپا که تنها به فروش کاال نمی پردازند بلکه دامنه وسیعی از خدمات، از زیرساخت  دات کامها:

 کامپیوتر گرفته تا پرداخت الکترونیکی را فراهم می نمایند.

 ه سازی فناوری اطالعات:چنشان های یکپار

   POM مدیریت تولید و عملیات:                                                      ACCحسابداری:  

   HRM  مدیریت منابع انسانی:                                                        MKT بازاریابی: 

   GOVدولت:                                                                FINمالی:   

   SVC سایر خدمات عمومی:

 

 باعث ،الکترونیکی تجارت افزارهای نرم کمک به یا مستقل طور به چه کامپیوتری: اطالعات های تمسیس

 .اند شده استراتژیک مزیت خلق و بازار در رقابت افزایش

 درآمد کسب خود بقای ایبر آنها واسطه به شرکت که است هایی فعالیت انجام برای روشی : وکار کسب لمد

 .کند می

ر د مشترییک محیط تجاری رقابتی را پدید می اورند  که در آن عوامل محیطی، سازمانی و تکنولوژیکی ، 

 کانون توجه قرار دارد.

مهمترین فراهم آورنده امکان پاسخگویی به حفظ مشتریان وفادار، افزایش بهره وری، کاهش فناوری اطالعات ، 

 .موقع سازمانی استاکنش های ببازار و فراهم کننده وهزینه ها ، افزایش سهم 



 جنرال الکتریک:  مبتکر مزایده معکوس

 کاهش می دهد. %11تا  5و قیمت محصوالت را % %85هزینه های اداری را  : مزایده معکوس

روشی است که در آن شرکای بازاریابی، نشانه تبلیغاتی یک شرکت را در وب سایت خود  : بازاریابی وابسته

 .قرار می دهند

 نو  دیسی  : ریابی وابستهاپیشگام روش باز

که عملکرد آن را تحت  نیروهایی در محیط فعالیت سازمان هستند:  فشارها یا محرک های کسب و کار

 آنرا انگیزه می نامند قرار می دهند.فشاری که 

 فعالیتهای جدیدی همچون تغییر در ساختار یا روند ها یا اتخاذ استراتژی رقابتی : فعالیتهای واکنش حیاتی

اقتصادی ، فیزیکی و سیاسی است که عوامل اجتماعی، تکنولوژیکی ، حقوقی ،  : محیط کسب و کار شامل

 تغییر قابل توجه در هریک از آنها باعث ایجاد فشار بر سازمان ها می شوند.

 فشارهای اجتماعی -3فشارهای فناوری     -2فشارهای بازار     -1 ن :فشارهای وارد بر سازما

 ماهیت متغیر، نیاز به اقدامات بالدرنگ، اقتصاد جهانی و رقابت شدیداز  هااین نوع فشار فشارهای بازار : -1

 ناشی می شوند.مشتریان قدرتمند و  نیروی کار

 یورو و نفتا اقتصاد جهانی و رقابت شدید :

 شرکت سیسکو سیستمز) بستن دفاتر حساب ظرف یک روز( اقدامات بالدرنگ :نیاز به 

 افزایش تعداد زنان، والدین مجرد، اقلیت ها و معلولین تغییر در ماهیت نیروی کار:

 سفارشی شدن ) خرید از شرکت دل، نایک، جگوار( مشتری پادشاه است.  خریداران قدرتمند:

 هزینه نیروی کار :ل در بازار جهانییکی از فشارهای اصلی بر شرکتهای فعا

 

 



 حجم انبوه اطالعات ونوآوری فناوری و شیوه های منسوخ( ) نوآوری تکنولوژیکیفشارهای فناوری :  -2

 .فناوری، نیروهای رقابتی را تقویت میکند :نوآوری فناوری و شیوه های منسوخ 

 موثرترین فناوری ، فناوری مبتنی بر وب میباشد.                                                   

 اینترنت و شبکه های مخابراتی میزان دسترسی به اطالعات را افزایش داده اند. حجم انبوه اطالعات :

حمالت ،  مسائل اخالقی،  وقانون زدایی وانین دولتیق،  مسئولیت اجتماعیفشارهای اجتماعی :  -3

 تروریستی و امنیت ملی

را مسئولیت اجتماعی سازمان ها  می گذارندمسائل اجتماعی که بر کسب و کار تأثیر  اجتماعی :مسئولیت 

 گویند.

 می شود. تشدید رقابتباعث قانون زدایی دولت : 

 .اصول اخالقی به معیارهای درستی یا نادرستی مربوط می شوند مسائل اخالقی :

 .بر طرح یا برنامه نمی گنجد اصول اخالقی در ساختار مبتنی                      

 اصول اخالقی توان نابود کردن تصویر یک سازمان و تخریب روحیه کارمندان را دارد.                      

 با معیارهای درست یا نادرست در فعالیت های پردازش اطالعات مرتبطند. اصول اخالقی اطالعاتی :

 طبقه عمده واکنش های سازمانی : 7

 بهبود مستمر -3                            تمرکز بر مشتری -2                    های استراتژیکسیستم  -1

 تولید سفارشی و تولید انبوه سفارشی -5                          ساختاردهی مجدد -4

 کیکسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونی -7            اتحادهای کاری                   -5

 برنامه های افزایش بهره وری و ارتقاء سطح کیفی:

 شش سیگما -2                                          مدیریت جامع کیفیت -1

  بهبود بهره وری و خالقیت -4                                                  مدیریت دانش -3

 بهبود فرآیند تصمیم گیری -6                                                 پردازش بهنگام -5

 بهبود خدمات رسانی به مشتریان -8                                     مدیریت تغییر               -6



 

 اهداف اساسی پشتیبانی فناوری اطالعات از بهبود مستمر: 

 تحلیل و نظارت بر عملکرد و بهره وری -1

 جمع آوری، تسهیم و استفاده بهتر از دانش سازمانی  -2

 ایند های سازمانی( :رمهندسی مجدد ف) ساختاردهی مجدد

به موقعیتی اشاره میکند که در آن یک سازمان، فرایند کاری خود را برای دستیابی به پیشرفتی چشمگیر، بطور 

 اساسی و بنیادی طراحی مجدد میکند.

 ساختاردهی مجدد طراحی مجدد :

 ابعاد تکنولوژیک ، انسانی ، و سازمانی تغییر میکنند. : BPRدر ساختاردهی مجدد و 

 انواع اتحاد : 

 تدارکات مشترک -2                                    تسهیم منابع                     -1

 انجام فعالیتهای تحقیقاتی مشترک -4               ایجاد ارتباط دائم بین شرکت و تأمین کنندگان -3

 

فاقد دفتر  معموالً ند ویق شبکه های مخابراتی فعالیت میکاز طرکه نمونه اتحاد کاری  یکسازمان مجازی :

 .استمرکزی دائمی 

را جهت انجام  خاصپروژه مشترکی که طی آن،جمعی از شرکت ها یک شرکت  سازمان مجازی موقت :

 سیس میکنند.ی تأماموریتهای ویژه برای دوره زمانی محدود

 .طراحی می شود برای ایجاد و گردآوری مداوم و سریع منابع سازمان مجازی دائم :

 به پیادهراتژی که بسیاری از شرکتها قادر جدیدترین و شاید مطمئن ترین است انجام الکترونیکی فعالیتها :

 سازی آن اند.

یک تحلیل و انتشار اطالعات برای یک هدف خاص. -ذخیره  -پردازش  -جمع آوری  م اطالعات :سیست

یک سیستم  سیستم اطالعات دارای ورودی )داده یا دستورالعمل( و خروجی )گزارشات یا محاسبات( است.

 اطالعات دارای افراد،رویه ها،تسهیالت فیزیکی است که در یک محیط به فعالیت میپردازند.



شامل رویه های توافقی ،ورودی ها و خروجی های استاندارد و تعاریف ثابت میباشد.مثل  :سیستم های رسمی 

 سیستم حسابداری شرکت.

 تبادل نامه های الکترونیکی گروهی دوستان. -شایعه پراکنی در اداره  :سیستم های غیر رسمی 

ری کامپیوتر برای انجام همه یا بخشی از سیستم اطالعاتی است که از فناو سیستم اطالعات کامپیوتری :

 فعالیت سیستم های کاری خود استفاده میکند.

 :اجزای اساسی یک سیستم اطالعات 

چاپگر. داده و اطالعات را دریافت کرده،پردازش  -صفحه کلید  -صفحه نمایش  -پردازش گر. سخت افزار : 1

 میکند ونمایش میدهد.

 امه ها که سخت افزار را قادر به پردازش میکند.مجموعه ای از برن. نرم افزار : 2

ارتباطات وسایر موارد مرتبط به هم که داده ها وروابط  -جداول  -مجموعه ای از فایل ها. پایگاه داده : 3

 بینشان را ذخیره میکند.

 اطالعات پردازشجهت مجموعه ای از دستورالعمل ها هستند که درباره چگونگی ترکیب موارد باال . رویه ها : 4

 .و تولید خروجی موردنیاز، بکار می روند

 یک سیستم ارتباطی است که امکان تفهیم )تعمیم( منابع بین کامپیوترهای مختلف را فراهم میکند. . شبکه :5

 کسانی که با سیستم کار میکنند.. افراد : 6

ره سازی نیزسهم مشابهی در مطالبی را در مورد سرعت پردازش بیان میکند،بهبود فرآیند وذخی قانون مور :

 بهبود نسبت هزینه به عملکرد دارد.

و استفاده از کامپیوترها است که هزینه ساخت و  سیشیوه ای ابتکاری برای برنامه نوی :محیط شی گرا 

 نگهداری سیستم اطالعات را تاحد زیادی کاهش میدهد.

ستند را هتوسعه واحدهای جامع نرم افزاری که قابل اشتراک،خریداری یا استفاده مجدد  فناوری شی محور :

 تقویت میکند.

 عامل. های سیستم –داده های پایگاه  -برنامه نویسی شی گرا  : ء محیط شی محوراجزا



 خدمات وب. -توسعه مبتنی بر اجزا نرم افزارهای کاربردی فناوری شی گرا : 

 رشد یک شبکه تقریبا با مجذور تعداد کاربران )یا گره های ( آن برابر است. کاف : -قانون مت 

  nn ارزش اینترنت :

 فناوری مبتنی بر شبکه. جذاب ترین نمونه توسعه فناوری :

 تجارت الکترونیکی از طریق تجهیزات سیار،استفاده تجاری از پردازش به صورت سیار. تجارت سیار :

تجارت سیار و شبکه های بی سیم عجین میباشد و کامپیوتر بخشی از محیط شدیدا با  پردازش فراگیر :

 بحساب می آید.

 کاربردهای پردازش سیار :

 دریافت سفارش مشتری. :پردازش بر خط تراکنش  .1

 . ارسال2

 . کاربردهای اصلی فناوری اطالعات.3

 تجارت سیار. .4

 خرده فروشی. .5

استفاده می وب سایت شرکتی است که به عنوان دروازه داده ها،اطالعات و دانش سازمانی  درگاه سازمانی :

 د.کننی استفاده میمانسازهای خریداران و عرضه کنندگان از درگاه  ،کارمندان شود.

 سیستم یکپارچه ای است که ارتباطات سازمان را با همه شرکای آن گسترش میدهد. سازمان شبکه ای :

 سازمان شبکه ای :مزایای 

 مستقیم با خریداران )بوسیله ارائه انواع جدیدی از خدمات( یاملعرابطه ت .1 

 .کاال برخط انجام شدن کل فرآیند طراحی .2

 مجموعه ای از سیستم اطالعاتی فناوری اطالعات:

  فعالیتهای واکنش حیاتی مورد پشتیبانی:

 کاهش چرخه سازمانی –بهبود کیفیت  –مدیریت انبوهی از اطالعات  –تصمیم گیری 



 .)کلی( که با سیستم پردازش ارتباط پیدا می کند روندهای عمومیفناوری :  روندهای عمومی

 تراشه ها ت هزینه به عملکردبسن ور:مقانون 

می تواند بطور موقت برنامه ها و داده هایی که در جایی دیگر بعنوان یک پایانه غیرهوشمند  : کامپیوتر شبکه

 ت(یندر شبکه ذخیره شده اند را دریافت و از آنها استفاده کرد )تین کال

 است کامپیوتر سادهیک نمونه از آن، 

 مزیت شبکه های ذخیره سازی:

 مدیریت پذیری – ءقابلیت ارتقا –سادگی  –داده ها یم بهینه سهت

ی ها و دسترسنرم افزار این یکپارچه سازی ،توسعه برنامه های کاربردی کسب و کار الکترونیکی  خدمات وب:

 به آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 تسهیل فرآیند ها و فعالیتهای سازمان مهم ترین نقش فناوری اطالعات:

ترنت این به طور کلی با استفاده گسترده از فناوری اطالعات و به طور خاص با استفاده از  دیجیتالی:اقتصاد 

 باعث کاهش تعرفه ها

 مشخصات محیط کسب و کار:

 نرخ تصاعدی تغییرات تکنولوژی -2

 پیچیدگی -1

 آشفتگی -3

 حرکت به سمت اقتصاد جهانی -4

 .برای موفقیت رویکرد مشتری محور را بر می گزینند هاسازمان رویکرد مشتری محور:

سازمانها مدل عملیات خود را با استفاده از رویکرد ابتکاری مورد پشتیبانی فناوری اطالعات، مانند تجارت 

 و اتحاد های کاری تغییر داده اند.الکترونیکی، سفارشی سازی، تولید انبوه، مدیریت روابط با مشتریان 

 طالعات در یک سازمان اشاره دارد.به شبکه های سیستم های ا : فناوری اطالعات

 

 



 توسعه های تکنولوژیکی عمده در فناوری اطالعات:

 افزایش ضریب، هزینه، عملکرد -2

 توسعه فناوری شی گرا -1

 آشنایی با توسعه مبتنی بر اجرا -3

 عمده پیشرفت پردازش شبکه ای شامل:

 افزایش استفاده از اینترنت و شبکه داخلی -2

 سیار تجارت -1

 درگاه ها -3

 شبکه ها... -4

 شبکه های ذخیره سازی -5

 خدمات وب -6

 

 

 



تجارت الکترونیک: توصیف کننده فرآیند خرید، فروش، انتقال یا تبادل محصوالت، خدمات یا اطالعات از 
طریق شبکه هاي کامپیوتري از جمله اینترنت می باشد.

کسب و کار الکترونیکی: به تعریف وسیع تري از تجارت الکترونیکی برمی گردد که نه تنها شامل خرید و فروش 
کاال و خدمات می شود بلکه ارائه خدمات به مشتریان، همکاري با شرکاي تجاري، اجراي آموزش الکترونیکی و انجام 

تراکنش هاي الکترونیکی درون سازمان را نیز در بر می گیرد.

 فعاليت فراتر از خريد و فروش صرف
تجارت الکترونیکی باتوجه به درجه دیجیتالی شدن تبدیل حالت هاي فیزیکی به دیجیتالی می تواند اشکال مختلفی به 

خود بگیرد.

درجه دیجیتالی بودن: 

)واسطه(عامل  -3فرآيند      -2)    خدمت(محصول  -1

تجارت سنتی هر 3 بعد فیزیکی سازمان 

حقیقی: سازمان هاي کامًال فیزیکی

تجارت الکترونیکی کامل: تمام ابعاد دیجیتالی

. تجارت الکترونیکی جزئی: اگر حداقل یکی از ابعاد دیجیتالی باشد

 سازمان هاي مجازى (بازیگران صرف): 
شرکت هایی که تنها در تجارت الکترونیکی مشغول به فعالیت می باشند.

سازمان هاي تلفیقی: سازمان هایی هستند که برخی از فعالیت هاي تجارت الکترونیکی را انجام می دهند اما با این 

وجود کسب و کار اصلی آنها در دنیاي فیزیکی انجام می پذیرد.

انواع تراکنش هاي تجارت الکترونیکی:

1- سازمان با سازمان (B2B): هم خریداران و هم فروشندگان سازمان هاي تجاري اند. اکثر غالب حجم 
تجارت الکترونیکى

 2- تجارت مشترك: شرکاي تجاري به صورت الکترونیکی با یکدیگر همکاري می کنند. اغلب بین 2 شرکت

تجاري در زنجیره تأمین
  3- سازمان با فرد (B2C) :خرده فروشی الکترونیکی



مشتري به مشتري (C2C)فرد با فرد  -4
را به سازماني ديگر مي فروشد اما محصول يا خدمت را سازمان محصول يا خدمتي: فرد زمان بااس سازمان با -5

به يك فرد تحويل مي دهند
(C2B)فرد با سازمان  -6

سازمان از تجارت الكترونيكي براي ارتقاء عمليات داخلي خود استفاده مي كند، تجارت: درون سازمانيتجارت  -7
الكترونيكي سازمان با كاركنانش

دولت به شهروندان و ديگران -8
تجارت الكترونيكي در محيط بي سيم انجام مي شود، استفاده از تلفن همراه: تجارت سيار -9

مدل هاي کسب و کار تجارت الکترونیکی:

براي محصوالت و خدمات ديجيتالي بسيار كارا، سفارشي سازي محصوالت و: بازاريابي مستقيم بر خط -1
خدمات را ممكن مي سازد

به همراه مكانيزم مزايده معكوس استفاده مي كند B2Bاز : سيستم هاي مناقصه الكترونيكي -2
كردن اقالم روشي سريع و ارزان براي فروش يا تصفيه: مزايده هاي بر خط -3
يك واسطه تالش مي كند تأمين كننده مناسب را پيدا كند: قيمت خود را بگوئيد -4
فروشندگان از شركاي خود مي خواهند آرم ها را در سايت هاي خود قرار دهند: بازاريابي وابسته -5
نددريافت كنندگان، اطالعات مربوط به محصول شما را براي دوستانشان مي فرست :يروسيبازاريابي و -6
هخريداران خريد تقاضا را جمع مي كنند تا به مقدار قابل توجهي برسد، سپس گروه مناقصه را: خريد گروهي -7

مي اندازند تا سر قيمت مذاكره كنند
كنند مشتريان از اينترنت براي پيكربندي محصوالت يا خدمات مورد نظر استفاده مي: سفارشي سازي محصول -8
در بازارهاي مجازي تراكنش به صورت كاراتر انجام مي شود :بازارها و تبادالت الكترونيكي -9

كامالً برخط توسط واسطه ادارهتبادل محصوالت اضافي يا خدماتي كه فرآيند آنها بطور : مبادالت برخط -10
شود مي

سازمان ها، زنجيره هاي تأمين را براي مراكز فعاليت مجدداً ساختاردهي: ارتقاء دهندگان زنجيره تأمين  -11
د همكاري را افزوده تأخيرات را كاسته و جريان زنجيره تأمين را هموار مي سازندكنن مي

حوزه تجارت الکترونیک:

افراد -1
)حفاظت از حريم خصوصي و ماليات بندي كه دولت آن را تعيين مي كند(سياست عمومي  -2
B2Cبراي تراكنش هاي برخط : بازاريابي و تبليغات -3



خدمات پشتيباني -4
شراكت تجاري -5

منافع تجارت الکترونیکی سازمان:

%90كاهش هزينه ها تا  -1
مديريت زنجيره تأمين امكان پذير مي سازد "كششي"سطوح كمتر موجودي انبار را با تسهيل نوع  -2
كاهش هزينه هاي ارتباط از راه دور -3

B2B فعالیت هاي مختلف

مزايده هاي الكترونيكي، دولت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي

مکانیزم هاي اصلی تجارت الکترونیک:

مبادالت الكترونيكي -3مزايده ها              -2كاتالوگ           -1

 3ویژگی کاتالوگ و تقسیم بندي آنها:

پويائي در ارائه خدمات -1
سازي يدرجه سفارش -2
ميزان يكپارچگي با ساير فرآيندها يا خصوصيات كسب و كار -3
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