چگونه در تجارت الکترونیکی پیروز شویم
دس وؼة ٍ واس الىتشًٍیىی تی ؿه آهشیىا پیـتاص جْاى اػت ٍ ؿایذ  ۰۱ػال اص تمیِ جْاى جلَتش تاؿذٍ ،لی ّن اوٌَى ػَال ایني
اػننت وننِ ه ًَننِ هننیؿننَد تننِ آهشیىننا سػننیذ ٍ ػننشغ ّننن اص پـننت ػننش دس وؼننة ٍ ونناس الىتشًٍیىننی اص اٍ ػننثمت ش ننت
تاب وشدى ایٌتشًت دس عالیت ّای تجاسی ّویـِ ایي هضیت سا داسد وِ دس آى هیضّا سا دس یه اصلِ ًضدیه تِ ؿنوا لنشاس اَاّنذ
داد ،هیضّای ایلی دٍس اص ؿوا سا تِ ؿوا ًضدیه ٍ ّوِ آًْا سا تا ّن تشسٍی یه صفحِ دس هماتل ؿوا لشاس اَاّذ داد .ا ش اًحصاساً اص
طشیك  e-mailتا ّوىاساًتاى دس استثاط تاؿیذ دی ش ّیچ ااتال ی تیي ؿنوا ٍ ّوىاساًتناى ونِ دس ینه طثمنِ پناییي تنش اص ّوناى
ػااتواى ّؼتیذ ،تا ّوىاساى دی شتاى وِ دس ًیَیَسن ّؼتٌذٍ ،جَد ًذاسدٍ .لتی دستاسُ هضیت ّای ایٌتشًت اص ًمطنِ ًرنش ػنش ت،
واّؾ ّضیٌِ ،واسایی َق العادُ ٍغیشُ تحث هیوٌیذً ،مطِ ًرش ؿوا مط تِ ًیوی اص تاثیشات ایٌتشًت هعطَف اػت .حال آًىِ آًچِ
ًادیذُ هی یشیذ ،ایي اػت وِ دس اثش اػتفادُ ّوضهاى اص ایٌتشًت هیضی سا اص تیي هیتشیذ.
ّواًطَس وِ لثالً ّن فتین ،ػیؼتن آهشیىا تش سٍی تخؾ واسوٌاى حش ِ ای ٍ ه ًَ ی ّوَاس وشدى تذااالت تجاسی تاّذف اتحناد
ٌاصش هختلف اجتوا ی هتىی اػت .دس ایي ػیؼتن اثشات ًاهطلَب ایٌتشًت دس اتتذا ًاهیضاػت ٍ تٌاتشایي تِ طَس ولی ًادیذُ ش تِ
هیؿَد .دس طاپي اثشات ًاهطلَب لاتل تَجِ اػت ٍ ًثایذ ًادیذُ ش تِ ؿَد .ایي دلیماً ّواى ًىتِ ساّثشدی اػت ونِ تنِ ٍػنیلِ آى
هیتَاى دسهثاسصُ وؼة ٍ واس الىتشًٍیىی دس تشاتش آهشیىا  ٍ Covisentؿشوت  Aوِ یه ؿشوت اَدسٍ ػاصی دس طاپي اػت هنَسد
تشسػی لشاس داد.
ت زاسیذ دس اتتذا ساجع تِ  Covisentوِ یه ؿشوت تىٌَلَطی ایٌتشًتی تَدُ ٍ تِ ٍػیلِ دایوش وشیؼلش َسد ،جٌشال هَتَسصً ،یؼاى،
سًَ ،واهشع ٍاى ٍ اٍسول جْت یىشاسهِ ػاصی صٌایع اتَهثیل ػاصی جْاًی ٍ تا ّذف واّؾ لیوت ،واسایی ٍویفیت تیـنتش وَتناُ
وشدى صهاى ّای ساّثشدی تاصاسیاتی تـىیل یا تِ ،تَضیحی تذّن شهِ  PSAپظٍ ػیتشٍئي تِ ایي اتتىاس ول ًشیَػتٌذ .دس هیناى
ؿنننشوت ّنننای اَدسٍػننناص جْننناى ،تَیَتننناًَّ ،نننذا ،نننَلىغ ٍ ٍا ننني ٍ تنننی .ام ٍ .اص ایننني اتتىننناس ػنننش تننناص صدًنننذ.
دس ٍالع ولیِ ایي ؿشوت ّا اص طشیك ایٌتشًت تِ ٍػیلِ ؿشوت ّای لطعِ ػاص تِ ّن هشتثط ؿذُ اًذ .هشوض اصلی آى دس ػَت یلنذ
آهشیىا ٍ ؿعة آى دس آهؼتشدام ،تَویَ ٍ سیَدٍطاًیشٍ لشاس داسًذ .ایي ؿشوت هؼنتمل اػنت ونِ ػنشهایِ آى اص طنشف ؿنشوت ّنای
اَدسٍػاص هشتَط تـىیل ؿذُ اػت .دس ؿشایط ٍالعی ْ Covisentذُ داس اًجام واسّای صیش اػت:
تشلشاسی ػَْلت استثاط تیي اَدسٍػاصاى ٍ تْیِ وٌٌذ اى لطعات ،واّؾ اٍلات ػیىل تَلیذ تا اسائنِ اطال نات صهناى ٍالعنی تنشای
پـتیثاًی دس تصوین یشی ،دس ااتیاس لشاس دادى ولیِ اطال ات دس دسٍى ػیؼتن هَجَد تشای ولیِ هصشف وٌٌذ اى ،وناّؾ صهناى
تْیِ ٍ لطع ّضیٌِ ّای هشتَط ،دس هعشض دیذ لشاس دادى تشًاهِ ّای تَلیذ دس صًجیشُ تْیِ لطعنات تنِ لنت دػتشػنی آػناى تنِ
اطال ات هشتَطِ ،واّؾ هَجَدی ٍ ّضیٌِ ّای حول ٍ ًمل اٍلیِ اص طشیك هذیشیت واسآهذ الذاهات لجؼتیىی ،ا نضایؾ ػنش ت دس
پاػخ تِ ًیاصهٌذی ّای هـتشیاى ،ا ضایؾ ػش ت دس اًتمال اجضا ،ػیؼتن ٍ صهاى تَػعِ اَدسٍ ،ػفاسؽ تحَیل ٍ ػنشاًجام ا نضایؾ
ػش ت دس تْثَد ویفیت.
● هعیاسّای تِ واس یشی  ITدس ؿشوتْای وَهه ٍ هتَػط
ًیش اسد (  ) NEERGAARDػِ لت اصلی تشای اػتفادُ اص  ITتَػط ّSMEا سا تیاى هیوٌذ:

 )۰ا ضایؾ تْشُ ٍسی،
 )۲واسآهذ ػاصی سٍؽ ّای واس،
 )۳اسائِ اذهات تْتش تِ استاب سجَع،
اها یٌه ٍ تظاسوا (  ) FINK–TEJARKAػِ دلیل دی ش سا تش هیؿوشًذ وِ ثاستٌذ اص :اًجام صحیح واس ،اًجام واسّای دسػت
ٍ تْثَدی ولىشد ػطَح اجشایی.
« ٌیه ٍ تظاسوا» هٌیي ًتیجِ یشی وشدًذ وِ لی سغن ایٌىِ هـاغل تجاسی تضس تش ًـاً ش جاتجنایی اص اًجنام صنحیح واسّنا تنِ
اًجام واسّای صحیح هیتاؿٌذ ٍلی ایي جاتجایی دس ّSMEا آؿىاس ًیؼت .اوثنش ّSMEنا داسای دینذ اُ هنذیشیتی وَتناُ هنذت
ّؼتٌذ ٍ ظاّشا تیـتش تِ تْثَدی هاّیت داالی ٍ سٍصهشُ واس هیپشداصًذ تا تِ جؼتجَی تاصاسّا یا هـنتشیاى جذینذ .هىناًیضم ّنای
وٌتشلی غالثاً غیش سػویتَدُ ،هتوشوضًذ ٍ هیلی تشای پزیش تي اطش ًذاسًذ ،ایي ٍضعیت ًیاص تِ تصوین ینشی دساص هنذت سا وناّؾ
هی دّذ .الٍُ تش آى اػتشاتظی تِ جای ایٌىِ هثتٌی تش هـتشی تاؿذ ،هثتٌی تش هحصَل اػت .جالة تَجنِ هنیتاؿنذ ونِ ٌینه ٍ
تظاسوا یه حشوت تذسیجی سا اًجام صحیح واسّا تِ اًجام واسّای صحیح دس هـاغل تجاسی تض تش دس ًرش هی یشًنذ .هنه ش نَس ٍ
تًَىش ( )MACGREGOR – BUNKERدسیا تٌذ وِ ّSMEایی وِ هعیاسّای اػتفادُ اص ٌاٍسی اطال ات انَد سا تشاػناع
اًجام دسػت واس یا تْثَدی ولىشد ػطَح اجشایی تٌا وشدُ تَدًذ هَ میت ووتشی سا ًؼثت تِ آًْایی وِ هعیاسّا سا تشاػاع اًجنام
واسّای دسػت تٌا وشدُ اًذ تِ دػت هیآٍسدًذ.
ٍیظ ی ّای تجاسی هتٌَع ٍ ًَا ًَی سٍی لثَل ٍ اػتفادُ اص  ITدس ّSMEا تاثیش هی زاسًذ وِ ثاستٌذ اص:
الف) اًذاصُ ؿشوت (تش حؼة تعذاد واسهٌذاى ٍ ًیض جاتجایی هنالی) ونِ تنِ هینضاى لاتنل تنَجْی تنا لثنَل  ITهنشتثط هنیتاؿنذ.
ّSMEای تضس تش تِ ااطش هاّیت راتی ؿاى پیچیذُ تش ّؼتٌذ ٍ تٌاتشایي تصوین یشی ّنا دساستثناط تنا اػنتفادُ اص  ITهؼنتلضم
تشسػی ّای هفصل تش دس هَسد تاثیش  ITهیتاؿٌذ.
ب) ّSMEای هؼتمش دس هحل ّای سٍػتایی یا هٌطمِ ای غالثاً هیضاى هَ میت اَد دس تِ واس یشی ٌناٍسی اطال نات سا ووتنش اص
ّSMEای هؼتمش دس ؿْشّا یا هشاوض التصادی تضسي هیداًٌذ.
ج) ػاتمِ ؿغل ٍیظ ی هْن دی شی هیتاؿذ .هـاغل تجاسی وِ داسای ػاتمِ دیشیٌِ دس ؿیَُ ّنای وناس هنیتاؿنٌذ اص هذاالنِ ونِ
تْذیذی تشای آى ؿیَُ ّای دیشیٌِ تاؿذ ،جلَ یشی هیوٌٌذ.
ت) ًَع تجاست تا هیضاى ٍ ًَع اػتفادُ اص  ITدس ّSMEا هشتثط هیتاؿذ .تخؾ ّای تَلیذی ٍانشدُ شٍؿنی ایلنی ػنشیع تنش اص
ّSMEای اذهاتی ،سا  ITلثَل هیوٌٌذ .تٌاتشایي هیتَاى هـاّذُ وشد وِ تعذادی اص ٍیظ ی ّای تجاسی اص جولِ اًنذاصُ ؿنشوت،
ػاتمِ ؿشوتًَ ،ع تجاست ،هشوض واًًَی تاصاس ٍ ػطح هْاست  ITتا لثَل ٍ اػتفادُ اص  ITدس ّSMEا هشتثط هیًـاًذ.
ػیوشغ

