
Papp Ferenc* 

AZ E-BUSINESS GYAKORLATA 

Mi is az e-business? Sokan próbálták és próbálják meghatározni az új kifejezés mögött meghúzódó 
tartalmat, azonban általánosan elterjedt definíció még nem született meg. Egy csokorra való itt követke
zik a már meglévő változatok közül: 

• „Olyan üzleti környezet, ahol a szereplők működésük során az információs technológia eszközeit 
internetes környezetben használják." - Báthory Balázs, a Webigen Rt. igazgatója. 

• „Az e-business piacok, szervezetek, folyamatok és rendszerek integrációja internetes, vagy ahhoz 
kapcsolódó technológiákkal." -Pricewaterhause Coopers tanácsadó cég. 

• ) rAz e-business az üzleti folyamatok internetes technológiákon alapuló támogatása". - IBM. 
• „Az e-business, 2ÍZ2ÚL az elektronikus üzletvitel nem más, mint kereskedelmi, üzleti és adminisztra

tív tranzakciók megvalósítása az informatika és a telekommunikáció segítségével." -KPMG Consulting. 

1. Az e-business lényege 

Az e-business szó jelentése: „elektronikus üzlet", amely a web-en keresztül biztosít kényelmes és 
gyors vásárlási lehetőséget, vagyis nem más, mint a számítógépes hálózatokon keresztüli kereskedés. Az 
e-business magában foglalja az e-kereskedelmet, a tudásbázisokat, üzleti intelligenciát stb. Az e-business 
nem azonos az elektronikus kereskedelemmel, bővebb annál, lefedi a vállalat külső és belső folyamata
inak elektronizálását és integrációját is. Része az e-commerce (e-kereskedelem), az internet (az on-line) 
marketing, a vevőtájékoztatás, az értékesítés, a logisztika, a vállalati költségek csökkentése, vagyis min
den, ami kapcsolatba hozható a világhálóval és az azon keresztüli pénzszerzéssel. Mind a kis-, a közép
méretű vállalkozások, mind a multinacionális vállalatok számára lehetővé teszi, hogy azonos feltételek 
mellett versenyre kelhessenek. A világháló rengeteg információt biztosít, a vállalkozások rugalmasságán 
múlik, hogy milyen gyorsan reagálnak az új trendekre, hogyan használják ki az új lehetőségeket. Sok
szor a gyors válaszreakción múlik egy vállalakozás sikere vagy bukása. 

Az e-business négy kialakulási fokozatát különböztetik meg. Első lépés az, amikor a vállalat felismeri, 
hogy a technológiai haladást nem hagyhatja figyelmen kívül, illetve a vállalkozás méreténél, összetettsé
génél fogva megérik arra, hogy a mindennapi adminisztratív folyamatokat integrálják. Ekkor vásárol egy 
vállalati szoftvert és kialakítja az üzemgazdasági funkciók széles körét lefedő, saját felépítésének megfe
lelő integrált vállalati információs rendszerét (pl. SAP). Ezt ERP-nek - Enterprise Resource Planning-nek, 
azaz vállalati erőforrástervezésnek hívják. A második fokozat az, amikor a rendszer működésbe kezd és 
beépül a vállalkozás ügyvitelébe. A szoftver által a vállalkozásról információkhoz jutnak a jogosultak és 
ezt a tudást visszacsatolják a működésbe. A harmadik fázis az, amikor a cég a beszállítóival, vevőivel, 
partnereivel elektronikusan tartja fenn a kapcsolatot, vagyis a vertikális iparágakat bekapcsolják a rend
szerbe. A negyedik pedig, amikor a horizontális iparágak bekapcsolása is megtörténik, vagyis ekkor már 
a cég minden beszerzését - az üzletmeneten kívülit is - on-line módon valósítja meg. 
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Rátérünk az e-business megjelenési formáira. Az e-commerce (e-kereskedelem) olyan tranzakció mely
nek során a felek inkább elektronikus, mint fizikai úton vagy közvetlenül érintkeznek. Széles értelem
ben e-kereskedelemnek nevezzük azt, ha a kereskedelmi folyamat legalább egy része elektronikus for
mában bonyolódik. 

A Business to Consumer (B2C) kereskedelem jelentése elektronikus kiskereskedelem, tulajdonkép
pen a végfelhasználók felé történő on-line eladás. A kereskedés on-line áruházakban folyik, ahol a 
fogyasztók hozzájutnak a termékekkel kapcsolatos információkhoz, ami lehetőséget ad a termékek és 
azok árainak az összehasonlítására. Az internet-áruházakban leginkább elektronikai cikkeket lehet kapni, 
de népszerűek a könyvek, bútorok, háztartási gépek is. Elsősorban olyan termékek iránt van bizalom, 
amelyek esetében kevésbé fontos az, hogy a vevő megfoghassa, megszagolhassa, közelről megvizsgálhas
sa a terméket, és egyéni értékítélete alapján döntsön. 

A köznapi beszédben sokan hajlamosak az elektronikus kereskedelmet az on-line kiskereskedelemmel 
azonosítani. A manapság leggyakrabban B2C néven emlegetett kereskedelem modelljét az Amazon.com 
könyvkereskedés találta fel 1996-ban. Ha a módszert vizsgáljuk, az első pillantásra megállapíthatjuk, hogy az 
internetes vásárlásban nincs semmi különös újdonság, közeli rokonságot mutat a katalógus-áruházakkal, 
vagy a televíziós csomagküldőkkel. Lényegét tekintve a vásárló a kereskedő katalógusából válogat, a kiválasz
tott árut a számára leginkább megfelelő csatornát (levél, fax, telefon, e-mail) használva megrendeli, majd azt 
az eladó postán vagy egyéb más módon elküldi. A különbségek azonban jelentősek, hiszen az internetes 
katalógus elkészítésének költségei lényegesen kisebbek, mint a nyomtatott változaté. Az on-line katalógus 
ráadásul gyakorlatilag korlátlanul bővíthető, frissíthető, amíg a nyomtatott katalógus terjedelme mindig 
kötött. A televíziós home shopping vállalkozások pedig, egyszerre legfeljebb csak néhány termékre koncent
rálhatnak. A gyakran több tízezer tételt tartalmazó on-line katalógusok kezelését a jól megválasztott navigáci
ós rendszer (menü, linkek, kereső, térkép) segítik. A webes katalógusokban rejlő lehetőséget egyes hagyo
mányos üzletek is felismerték, mikor boltjaikba úgynevezett interaktív oszlopokat („touch me") telepítettek. 
Ezek segítségével ugyanis megsokszorozhatják a bolt fizikai méretei miatt korlátozott árukínálatukat. 

A Business to Business (B2B) kereskedelem nem más, mint a vállalatközi elektronikus piacterek mű
ködtetése. A fogalom két vállalkozás közti olyan üzleti kapcsolatot jelöl, amelynek színtere a világháló. 
Általában nemcsak adás-vétel folyik itt, hanem a vállalati rendszerek összekapcsolásával nyomon követhe
tő például a szállítások teljesítése is. Az információszerzéstől, a megrendelésen át a teljesítésig az üzlet az 
interneten bonyolódik. A beszerzés, a raktározás, a logisztika területén az elektronikus út alkalmazása 
költségcsökkenést eredményez, meggyorsítja az üzletkötést. A B2B forgalom teszi ki az e-kereskedelem 
legnagyobb hányadát. 

Elektronikus piactérről akkor beszélünk, amikor a vállalkozás nem építi ki a saját rendszerét, hanem 
egy szolgáltatóhoz csatlakozik. A B2B szolgáltatók vállalkozásokat képviselnek, a legfrissebb piaci infor
mációkkal szolgálnak. A vállalkozásoknak nem kell beszállítókat keresni. Vásárlási igényüket jelzik a B2B 
szolgáltató felé, aki konkrét ajánlatokkal válaszol. így az elektronikus piactéren nem kell minden válla
latnak külön kapcsolatot kiépíteni az egyes üzleti partnerekkel, hanem egyedül csak a piactérrel kell 
kialakítani és karbantartani azt. Az e-piacon csak a vevők és az eladók vannak jelen a kínálatukkal és 
keresletükkel, ezáltal alkalmas arra, hogy az iparágak szereplőit összehozza egymással. Az ehhez szüksé
ges technológiát és biztonságot, a keresőeszközöket, katalógusokat a piactér biztosítja. Az on-line üzletkötés 
hatására a vállalkozásoknál lerövidül és leegyszerűsödik a beszerzési ciklus, csökkennek az alapanyag- és 
adminisztratív költségek és javul a raktározási gyakorlat. B2B szolgáltatóhoz való csatlakozás 10-20%-ban 
csökkenti a beszerzési költségeket. Magyarországon az első internet-alapú vállalatközi horizontális elektro
nikus piactér a Marketline, amelyet aMatávNet (aMatáv csoport képviseletében), azAccenture (korábban 
Andersen Consulting), a Compaq Computer és a SAP Hungary közösen hozott létre. (HVG, 2002. május 10.) 

Az elektronikus piacterek üzleti modelljeit áttekintve a piactérnek több típusát különböztetjük meg. 
Beszélhetünk az egy iparágban működő, úgynevezett vertikális piacterekről és iparág-független, azaz 
horizontális piacterekről. Különbséget tehetünk földrajzi szempontból a regionálisan vagy globálisan 
működő piacterek között. Csoportosíthatjuk a piactereket piaci fragmentáció és az áru komplexitása 
függvényében is. A résztvevők viszonya alapján három alapmodellt lehet elkülöníteni. Közvetlen B2B 
piacterek, azok melyek az egytől-a-sok-felé modell alapján működnek. A piacteret egy adott cég hozza 
létre a vevőkkel és szállítókkal való kapcsolattartás elősegítésére. Ezek tehát vertikális piacterek. A koalí
ciós vagy konzorciumos piacterek a soktól-a-sok-felé modellt követik, egy iparág vezető cégei hozzák 
létre, hogy egyesítsék vevői és szállítói kapacitásaikat. A közös fellépésből mindegyiküknek származhat 
haszna, például méretgazdaságossági előnyök kihasználásával, s így vásárlóerejük növelésével. A függet
len elektronikus piacterek tipikusan semleges piacterek, melyeknél a beszállítói és a vevői oldal egyaránt 
hangsúlyos. Általában horizontális piactér az, amely maga csak közvetítő és szolgáltató szerepet tölt be. 

A piacterek csoportosíthatók még a piactéren kialakuló megoldások és a vevő- vagy szállítóoldali 
megoldások szempontjából. így elkülöníthetünk beszerzési, vertikális és portál-alapú elektronikus pi-
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actereket. A beszerzési elektronikus piacterek vevőoldali irányultságúak, vállalati vagy csoportos beszer
zések szervezésére jönnek létre. Az ilyen piactér segítségével egységesen és a méretgazdaságossági elő
nyöket kihasználva tudnak fellépni a résztvevők a beszerzési piacon. A következő ábrán egy beszerzési 
piactér alapsémája látható 1: 

A vertikális piacterek egyetlen iparágban működnek, általában olyan iparágban, amely a kereslet és az 
elosztás hiányosságaitól szenved. Ekkor elsősorban arra használják a piacteret, hogy együtttartsák a vevő
ket és a szállítókat. A vertikális piacterek az ágazatban működő ellátási lánc hatékonyságának növelésére 
jöttek létre, s olyan problémák enyhítésére, mint a magas készletszint, az előrejelzés bizonytalansága 
vagy a logisztikai gondok. A tranzakciók szabványosítottak a piactéren. Az információáramlás szabad. A 
készletezési és tranzakciós költségek leszoríthatóak. A piacteret sokszor elosztók, viszonteladók működ
tetik. Egy vertikális piactér alapsémája így néz k i 2 : 

Beszállító 

Kereskedő , Internet1 

Vertikális 
Piactár Internéi Kereskedő 

Vertikális piactér modell 

Az e-business-portálok, melyeket sokszor horizontális piactérként emlegetnek, harmadik személy ke
zében vannak, tehát a portál üzemeltetője közvetlenül nem vesz részt a kereskedelemben, csak a piactér 
működéséhez szükséges szolgáltatásokat nyújtja. Az üzemeltető célja tipikusan az, hogy a portálon zajló 
kereskedelem hasznából részesüljön és megismertesse magát a többiekkel. Az üzemeltetők általában 
pénzügyi szolgáltatók, telecom cégek, IT megoldásszállítók vagy kereskedelmi szolgáltatók. 

A gyártó-közvetítő vertikális kapcsolatrendszerben az internet a legnagyobb veszély a közvetítők szá
mára, mert erős a kockázata a dezintermediációnak, annak, hogy egyszerűen kihagyják őket a csatorná
ból. A gyártónak ugyanis sok előnye származhat a vevők közvetlen kiszolgálásából. Hogy csak a legfonto-

1 Forrás: KREA 
2 Forrás: KREA 



sabbakat említsem: a költségek csökkenek, a vevőkkel kialakított közvetlen kapcsolat hatékonyabb piaci 
munkát tesz lehetővé, a gyártó a készletek felett nagyobb kontrollal rendelkezik, gyorsabban vezetheti 
be új termékét a piacra, mivel nem marad régi termék a csatornában. Az értékesítési csatorna lerövidül
het, amennyiben a gyártó, illetve a nagykereskedelmi cég úgy dönt, hogy közvetlenül kiszolgálja végső 
fogyasztóit. A termelő illetve a nagykereskedő akkor mellőzheti közvetítőit, ha kapacitásait és forrásait 
tekintve felkészült az egyéni vevők kiszolgálására. 

2. On-line kereskedelem a világ különböző területein 

A Taylor Nelson Sofres 2000 júniusában felmérést végzett 27 országban az on-line vásárlókról. A vizs
gálat során, négy kontinensen közel 30000 interjút készítettek. Az internetet használóknak átlagosan 
27%-a vett részt a felmérésben országonként. A kutatás eredménye alapján az internet-használók 10%-a 
vásárol on-line módon, 15%-a fontolgatta az on-line vásárlást, de mégsem vásárolt, 14%-a tervez on-line 
vásárlást a felmérést követő hat hónapban, 13%-a az interneten gyűjtött információt a hagyományos 
módon történő vásárláshoz. 

A kutatás a vásárolt termékek típusait is vizsgálta és megállapította, hogy egyértelműen a könyvek 
vezetik a rangsort. 

Az interneten leggyakrabban vásárolt termékek 

Forrás: Taylor Nelson Sofres, 2000. 

A válaszadók a B2B megoldássokkal szembeni követelményekként a folyamatos on-line kapcsolatot, a 
biztonságot, a vállalati rendszerekhez való jó illeszkedést és a skálázhatóságot jelölték meg. A B2B szol
gáltatások tulajdonképpen az üzleti ajánlatok bekérését (purchasing), az információk közvetítését (válla
lati katalógusok begyűjtése), a kapcsolatteremtési lehetőséget jelentik az értéklánc szereplőinek (fórum, 
chat). Ugyanakkor rendkívül fontosnak tartják az üzleti kapcsolatok egészének vagy egyes elemeinek 
bonyolítását (ajánlatok közvetítése, üzleti dokumentáció, aukciók, pénzforgalom, áruszállítás), melyek 
mind-mind előnyt jelentenek a résztvevők számára. Véleményük szerint a B2B szolgáltatást nyújtó válla
latok bevételei a virtuális piacon résztvevő szereplők regisztrációs díjaiból és a hálón kötött üzletekből 
származó jutalékból (2-5%) tevődik össze. A B2B előnyei között a gyorsaságot, a forgalomnövekedést, a 
jobb vevőkapcsolatok kialakítását, a hatékonyság növelését és az ellenőrizhetőség javulását tartják leg
fontosabbnak. A B2B hátrányai közül kiemelték, hogy drága és bonyolult kiépíteni a rendszert, illetve 
magasak a fenntartási költségek is. 

Az on-line kereskedelem következő ágaként a B2A kapcsolatokat fogalmazhatjuk meg, melynek jelen
tése Business to Administration, azaz a vállalkozás és a közigazgatás (kormány) közötti on-line kapcsola
tot jelöli. A C2A pedig nem más, mint a Consumer to Administration, azaz az ügyfél és a közigazgatás 



(kormány) közötti kapcsolat. Az állam is megjelenik a világhálón, szerepe megváltozik, funkciója erősö
dik. Az állampolgárok és az üzleti szféra információt nyújt és szolgáltatást teljesít. Az internetet felhasz
nálva gyorsabbá és olcsóbbá teszi a közigazgatást, folyamatos hozzáférést biztosít az információkhoz (pá
lyázatok, jogszabályok, ingatlan-nyilvántartás, stb.), ezáltal felgyorsulhat az ügyintézés és csökkenhetnek 
a hibalehetőségek. 

A hazai viszonyokat vizsgálva megállapítható, hogy egyelőre várat magára az e-kereskedelem fellen
dülése: a felnőtt lakosság 15-16 százalékát kitevő magyar netezők csupán 8 százaléka vásárolt már a 
weben. A GfK Piackutató Intézet 14 országban készített felmérése szerint az általános trendhez hasonlóan 
Magyarországon is CD-re jut a legtöbb on-line vásárlás - 61 százalék-, ezután 29 százalékkal a számítógé
pes szoftver és szintén 29 százalékkal az élelmiszer következik, a belépőjegy-rendelés pedig 26 százalé
kot ért el. Sajátosan magyar jelenség az on-line élelmiszervásárlások magas száma és az on-line jegyfog
lalás is. A fogyasztókat kiszolgáló on-line eladóhelyek száma egyre szaporodik. A skála majdnem olyan 
széles, mint a „valóságos" kiskereskedelemben: a bolhapiactól kezdve a sarki fűszeresen át a hatalmas 
hipermarketekig és bevásárlóközpontokig. Kis és nagy e-üzletek közt egyaránt akadnak olyanok, melyek 
valóságos bolt(ok)ra, kiskereskedelmi hálózatra épülnek, mint ahogyan például a Fotexnet ráépült a 
Fotex-csoporthoz tartozó cégekre. 

Az internet-hozzáféréssel rendelkező vállalatoknak csupán tíz százaléka folytat e-business tevékenysé
get a hálón keresztül, és közülük is csak minden második foglalkozik e-commerce-sze\. A cégek jelentős 
része azért lépett be a piacra, mert attól forgalomnövekedést várt vagy, mert arra versenytársaik 
kényszerítették őket. Sokan PR- vagy marketing-okokat neveztek meg. Az internetes kereskedelemben 
való részvétel tehát a legtöbb esetben presztízskérdés. A magyarországi elektronikus kereskedelemnek 
ma legfontosabb jellemzője, hogy túlságosan nagy befektetést igényel egy cégtől, hogy kereskedésbe 
fogjon az interneten. Nem elégséges ugyanis egy honlap kialakítása. Rengeteg pénz, energia és szaktu
dás szükséges, hogy oda el is jussanak az emberek. Nem kevés befektetést kíván a megfelelő kommuni
káció kialakítása, az árukészlet feltöltése és fenntartása, illetve a házhoz szállítás és a logisztika megszer
vezése. A fentiek is mutatják, hogy az internetes kereskedelem jóval könnyebb nagyobb (és így nagyobb 
költségvetéssel, szaktudással, stb. rendelkező) cégek számára. A nagy cégek viszonylag késői megjelené
se az e-kereskedelemben a piac jelenlegi állapota miatt, még nem nevezhető elkésettnek. 

Az on-line vásárlások legfőbb oka a nyitvatartási időtől való függetlenség, valamint az, hogy a világon 
bárhonnan be lehet szerezni a kiválasztott árut, általában olcsóbban, mint a hagyományos boltokban. Az 
egy helyről beszerezhető termékinformációk előnye sem elhanyagolható. A vásárlás ellen szóló érvek 
közül a két meghatározó a drága internet-használat és a kereskedők iránti bizalmatlanság. Visszatartó erő 
még a termékekkel való fizikai kontaktus hiánya, a bizonytalanság a garancia körül. A kiszállítási időpont 
miatt a megrendelő kénytelen hosszabb ideig otthon tartózkodni, ha szeretné átvenni a terméket. A 
vásárlók aggódnak hitelkártya- és bankszámla-adataik biztonsága miatt. Csak kevés magyar hitelkártyát 
lehet használni on-line fizetésre, ami további komplikációkat okoz. Az on-line vásárlások nehézkes terje
désének a szociológiai oka pedig az, hogy Magyarországon nincsenek hagyományai a megrendelésen 
keresztüli vásárlásnak. 

Az internetes vásárlás hátrányait és kockázatait az árkülönbözetnek kell kompenzálnia. A felhasználók 
jellemzően 10-15%, kisebb értékű árucikkeknél 20-30% engedményt várnak el az on-line áruházaktól, 
aminek egyébként a legtöbb kereskedő nem tud megfelelni. A kételyeket eloszlathatják a pontos és 
részletes termékadatok, valamint a sikeres (próba-) vásárlásokból származó pozitív tapasztalatok. 

Az elektronikus kereskedelmi csatornák dinamikus növekedése ellenére a hazai internetes áruházak 
2000. évi árbevétele a kiskereskedelmi forgalom 1%-át sem közelítette meg és a magyar on-line üzletek 
többéves lemaradásban vannak nyugati társaikhoz képest. Jelentős fejlesztések szükségesek tehát a kíná
lati oldalon. 

3. Új megoldási módok és eszközök a B2C kereskedelemben 

Az e-kereskedelem után második generációként megérkezett az m-kereskedelem (azaz a mobileszkö
zökkel történő vásárlás), amely, úgy tűnik, a túlzott optimizmus időszakának mostohagyermeke lesz. A 
vártnál jóval kisebb érdeklődést az elemzők a mobileszközök korlátozott lehetőségeinek (apró gombok, 
kis képernyő) és a lassú hálózatoknak tulajdonítják. A legutóbbi felmérések szerint a vásárlóknak keve
sebb, mint 7 százaléka vásárolt azzal a céllal internetezésre is alkalmas mobilkészüléket, hogy azon keres
kedelmi tranzakciókat bonyolítson le. Az m-kereskedelem azokon a területeken sikeres, ahol az igények 
azonnali kielégítése lehetséges. Ehhez a felhasználókat agresszív lerohanás helyett óvatos csalogatással 
lehet csak megnyerni. Ennek kiváló módja lehet a vásárlási kényszer nélküli ár-összehasonlítás, a ter-
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mékismertetés, a boltkereső szolgáltatás vagy az áru elérhetőségének jelzése. Vannak akik szerint az m-
kereskedelem valójában nem is kereskedelmi megoldás, hanem a marketing és az ügyfélkezelés újfajta 
kiterjesztése, amelynek segítségével a potenciális vásárló éppen akkor érhető el, amikor "vásárlásra kész" 
helyzetben (pl. a bolt kirakata előtt) van. Ez az átalakulás azonban évekig is eltarthat. Mások szerint a 
mobileszközök nem annyira a kereskedelmet forradalmasítják, mint inkább az ügyfélszolgálat eszköztárát 
gyarapítják. Az eddigi tapasztalatok szerint a legtöbb mobil eszközről kezdeményezett tranzakció más 
csatornákon fejeződött be. 

Az egyik legújabb irányzat az e-kereskedelem kibővítésében a t-kereskedelem. Ez nem más, a passzív 
tévénéző aktív érdeklődővé, majd vásárlóvá alakítása, ami évek óta élénken foglalkoztatja a tévétársasá
gok, a kábelhálózat üzemeltetők és persze a marketingesek fantáziáját. Korábban a szakértők az interaktív 
tartalomban, elsősorban a fizetős otthoni mozizásban (video-on-demand) látták a jövőt, mostanában 
egyre inkább a televíziós műsorok és az on-line vásárlás összekapcsolása tűnik reális lehetőségnek. Az 
Ovum előrejelzései szerint 2005-re a digitális televíziózáshoz kapcsolódó szolgáltatásokból (fizetős csa
tornák, játék, oktatás, szerencsejáték) származó bevételek elérik majd a 60 milliárd dollárt. A bevétel 
túlnyomó részét, 45 milliárd dollárt a televíziós kereskedelemtől remélik. 

Az internet és a televízió ötvözésére tett kísérletek eddig sorra megbuktak. A kudarcok elemzéséből 
úgy tűnik, hogy ennek oka minden alkalommal a média sajátosságait figyelembe nem vevő, mechanikus 
megközelítés volt. Tévedésnek bizonyult például az a próbálkozás, hogy a televíziós készüléket internetes 
böngészésre alkalmas eszközzé alakítsák át. A t-kereskedelem nem a hagyományos televíziózás megszün
tetését célozza meg, hanem a televíziós szórakoztatást igyekszik egyesíteni az on-line vásárlás kényelmé
vel. A televíziózási és az internetezési szokások különféle vizsgálatai is arra a megállapításra jutottak, 
hogy - különösen a fiatalabbak között - szép számmal akadnak, akik a két tevékenységet szimultán 
végzik. (Sokan vannak, akik a televíziót a számítógép monitorán át nézik, de még ennél is többen, 
akiknél a két készülék egy helyiségben található). Innen már csak egy lépés, hogy a televíziós műsor és 
az on-line vásárlás egybeépüljön. A t-kereskedelmi megoldásoknak köszönhetően a tévénéző az infra-
távirányító egyetlen gombnyomásával kiegészítő információkat kérhet egy reklámozott termékről. Tehe
ti mindezt úgy, hogy közben nem lép ki a nézett műsorból. Az on-line vásárlás lehetőségei nem korláto
zódnak a reklámokra; bármilyen látott termékre kattintva elérhető annak kereskedője. A t-kereskedelmi 
megoldások megvalósítása az olcsó internetes technológia alkalmazásának köszönhetően viszonylag ol
csó. Ami ennél lényegesen bonyolultabbnak tűnik, az a felhasználók (nézők, vásárlók) megnyerése. 

Az elmúlt évek tendenciája szerint a hagyományos boltok és kereskedők terjesztették ki tevékenysé
güket az internetre, újabban azonban feltűnik ennek az ellenkezője is. A dot-com típusú cégek, melyek 
eddig csakis interneten keresztül árusítottak, megpróbálják a fizikai világban is megvetni lábukat. E 
kezdeményezés gyümölcsei a web- kioszkok, melyek egyelőre csupán az USA boltjaiban jelentek meg. 
Számtalan előnnyel kecsegtetnek, melyek közül a legfontosabb, hogy a választék a boltok mérete és a 
raktárkészlet növelése nélkül bővíthető. Csökkenthető viszont annak veszélye, hogy a boltba betérő 
vásárló nem találja meg a keresett árut és vásárlás nélkül távozik. Aweb-kioszk nemcsak a sok apró cikket 
árusító boltnak kínál jó megoldást, a nagyméretű, a bolt eladóterében nem tárolható cikkek bemutatásá
ra és megrendelésére is, sőt olyan fokú termékbemutatásra is kiválóan alkalmas, melyre a hagyományos 
kereskedelem nem képes. Működtetéséhez azonban megfelelő sávszélességű internet- összeköttetés 
szükséges. Az áruminta fizikai jelenléte és az on-line rendelés kombinációja várhatóan olyan vásárlókat is 
képes megnyerni, akik eddig idegenkedtek az internetes vásárlástól. Ebben nagy szerepe van olyan, 
speciálisan kiképzett eladóknak, akik segíteni tudnak az interneten kevésbé járatos vásárlóknak. A bol
ton belüli internetes vásárlás sajátosságai közé tartozik, hogy a vevő nem csak az e-boltoknál megszokott 
módon, on-line, hanem a hagyományos kasszánál készpénzzel, csekkel vagy hitelkártyával is fizethet. A 
hagyományos fizetés lehetősége az internetes vásárlás körébe vonzhatja azokat is, akik biztonsági aggá
lyok miatt idegenkedtek az e-kereskedelemtől. A web-kioszkok egyelőre nem hódítottak igazán jelentős 
teret, ugyanakkor a bennük rejlő lehetőségek miatt érdemes odafigyelni rájuk. 

Sokszor jelent problémát az elfekvő árukészlet, melyen - hogy ne növelje a költségeket és a kereske
dők pénze ne álljon benne - mélyen áron alul kell továbbadni. Az elfekvő árukészlet felduzzasztásához 
jelentősen hozzájárulhatnak a visszaadott termékek is. (A legtöbb országban a csomagküldő vállalkozá
sokhoz hasonlóan az on-line boltokat is törvény kötelezi a feltétel nélküli visszavásárlásra.) A felesleges 
raktárkészlettől a kereskedők csak rendkívül alacsony áron tudtak eddig megszabadulni. Ebben hozhat
nak most változást azok az on-line barter-közvetítők, akik mostanában tűntek fel az amerikai piacon. A 
New York Times cikke például olyan üzletről számol be, melyben egy televízió-hálózat hirdetési kapaci
tását egy internetes szépségápolási cégben szerzett részesedésért cserélte el, amit azután a közvetítő egy 
másik cégen keresztül fűszerárura cserélt el. Az üzlet révén a kereskedők az elfekvő készleteket a koráb
bi, rendkívül nyomott ár háromszorosáért tudták értékesíteni, míg a vásárlók a piaci árnál olcsóbban 
jutottak a keresett termékhez. 
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A B2B kereskedelem (business-to-business) a vállalkozások közötti, elektronikus kereskedelem, me
lyet internetes piactereken keresztül bonyolítanak le. A B2B piacterek az árukat és szolgáltatásokat ér
tékesítő és kereső cégek virtuális találkozó helyei az interneten, Az e-piacterek zömében nyomon követ
hető, hogy a megrendelés teljesítésének melyik fázisában tart a szállító, hozzá lehet férni az iparág 
legfrissebb híreihez, statisztikáihoz, virtuális „faliújságához". A vevők és az eladók automatizálhatják beszer
zéseiket, eladásaikat, esetleg alkalmi vagy tartós csoportokba szerveződve kedvezőbb árakat érhetnek el. 
Az internetes piactereknek három alaptípusa létezik. A vásárlói tőzsdén (buyer exchange) a vevő diktál, 
a szállítói piacokon (supplier marketplaces) a vásárlóknak kell alkalmazkodniuk az eladókhoz, aneutrá-
lis központokban (neutral hub) viszont mindenki mindenkivel „harcol". A semlegesség elvileg alapfelté
tele a marketplace sikeres működésének. A gyakorlatban azonban a neutrális piacok gyakran csak ko
moly nehézségek árán képesek összekapcsolni a vevőket és eladókat. Az egy-egy iparág által anyagilag 
kellőképpen támogatott (vertikális) piacterek viszont akkorára nőnek, hogy nehéz őket figyelmen kívül 
hagyni. A B2C kereskedelemben megszokott fix katalógus-árakkal szemben a B2B kereskedelemben rég
óta használatosak a dinamikus árazás olyan formái, mint az áralku (negotiation), a fordított árverés (reverse 
auction) vagy a tőzsde (exchange). Ezek alkalmazhatóságát az eladók és a vevők száma szabja meg. A B2B 
dinamikus árazású megoldásai nem jelentenek mást, mint a hagyományos, off-line környezetben koráb
ban használatos áralku módszerek átültetését elektronikus környezetbe. 

Az áralkura, a dinamikus árazás legegyszerűbb formájára akkor kerül sor, amikor a vevő és az eladó 
egyaránt üzletet kíván kötni, de még nem egyeztek meg az árban és az üzletkötés egyéb feltételeiben. 
Egyes e-piacterek lehetővé teszik az interaktív áralkut. Ilyenkor a vevők meghatározzák a vételi kondíci
óikat, majd a program sorba rendezi az ezeket teljesítő szállítókat. Miután a vevő kiválasztja a neki 
megfelelő szállítót, ajánlatok és ellenajánlatok sorozatával tisztázzák a végső árat, a termék minőségét, a 
fizetési feltételeket és a szállítási határidőt. Várhatóan egyre több elektronikus piactér bővíti eszköztárát 
interaktív áralkuval, mely kiválóan alkalmazható olyankor, amikor a legjobb ajánlat is erősen eltér a 
kívánt vételi ártól. A piactereknek köszönhetően az olyan kisebb vállalatok is alkupozícióba kerülhetnek, 
melyek különleges, egyébként nehezen elérhető termékeket, szolgáltatásokat kínálnak. 

Az árverést a vállalatok rendszerint felesleges, használt berendezéseik eladására használják. Míg a 
horizontális piactereken egy-egy iparág speciális gépeit árusítják, a felszámolásra kerülő cégek javait, 
több iparágat is átfogó aukciókon bocsátják áruba. A weben számos árverés-típus létezik. Valamennyi 
lefolytatható direkt vagy fordított módon. A direkt árverések típusai közül, az egyik legelterjedtebb az 
angol árverés, mely az elfogadható legalacsonyabb árral indul, majd a licitálással folyamatosan növek
szik. Az árverés lezárásakor azé a termék, aki a legmagasabb árat ajánlotta. A holland árverés egy tételre, 
vagy egy árucsoportra történő licitálás olyan módon, hogy az árverés a legmagasabb árral kezdődik, majd 
az árak csökkentésével addig tart, míg valamennyi áru el nem kel. A Vickrey árverés az angol árveréstől 
való eltérés oly módon, hogy a második legmagasabb ajánlat nyer. A japán árverés is a legalacsonyabb 
árral kezdődik, de az árverés során az ár kötött lépésekben növekszik. Minden lépésnél kiszállhatnak 
azok, akik az adott árat nem hajlandók megadni. Az utolsó bennmaradó nyer. A lepecsételt árverés során 
valamennyi ajánlattevő egyszeri, titkos ajánlatot tesz, melyből az ajánlatok elbírálásakor a legmagasabb 
összeget ígérő nyer. Mivel az egymással versenyző vevők nem látják egymás ajánlatát, ennél az árverési 
típusnál nem jelentkezik árfelhajtó hatás. A fordított árverésen egyetlen vevő teszi közzé a vásárolt javak 
és szolgáltatások specifikációját egy piactéren, ahol azután több eladó licitál. Ez a módszer olyan azonna
li beszerzésekre használatos, amelyeknél a vásárló el akarja kerülni az off-line vásárlásnál szokásos hossza
dalmas és fáradtságos árajánlatkérést, a szállítói lista összeállítását és az ár-összehasonlítást. A fordított 
árverés igen elterjedt a nem-produktív termékek beszerzésénél. A fordított aukciókkal kapcsolatban 
számos eladó és vevő tart attól, hogy a szemfülesebb versenytársak fontos információkhoz juthatnak. 
Különös figyelmet kell hát fordítani a biztonságra és az anonimitásra. 

Az on-line tőzsde lényege a vételi és eladási ajánlatok valós időben történő közvetítése. Leginkább a 
jól körülírható, gyorsan mozgó áru termékek adás-vételére alkalmas. Az on-line tőzsde minden olyan 
iparágban kiválóan alkalmazható, amely esetében korábban sikeres hagyományos tőzsdei kereskedés 
folyt. A legtöbb piactér működtetői elektronikus katalógusokat kérnek be az eladóktól, s azokat oly 
módon szerkesztik egybe, hogy a vásárlók könnyen összehasonlíthassák bennük az általuk keresett cikk 
árát, jellemzőit, a szállítás és a fizetés feltételeit. Egyes e-piacok fenntartói vállalják a katalógusok karban
tartását és esetleg azt is, hogy a szereplők számára testre szabják a rendszert, s így azok csak az őket 
érdeklő információval találkoznak. A piac szereplői egy-egy fontos eseményről - például a befutó meg
rendelésről, licitről, áruk szállításáról - e-mailben külön értesítést is kapnak, de kérhetik az üzenetet 
SMS formában mobiltelefonjukra is. 

Az eladók számára a B2B kereskedelem nem csupán az on-line módon generált profitot kell, hogy 
jelentse, sokkal inkább kapcsolatépítést és kapcsolattartást az üzleti partnerekkel. A B2B üzletek többsége 
a cégek között hosszú távú kapcsolat kialakulásához vezet, nem egyszeri tranzakció, hanem folyamat. Az 
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új eljárásoknak és technológiáknak köszönhetően a vállalati beszerzés a korábbiaknál sokkal gyorsabbá 
és átláthatóbbá vált. Ennek ára viszont egy rendkívül komplex folyamat. Miközben a hasonló profilú 
cégek vertikális piacokba szerveződnek, a globális cégek a horizontális piacterekbe szerveződő szolgál
tatók (személyzeti és pénzügyi szolgáltatások, karbantartás és üzemeltetés) alkalmazásával további megta
karításhoz juthatnak. 

Az elektronikus beszerzésre (eProcurement) való áttérést leginkább a folyamatok felgyorsítása iránti 
igények indokolják. A beszerzők a legnagyobb előnyöket a költségcsökkentésben az árak könnyű össze
hasonlíthatóságában, a nagyobb áruválasztékban, a működés nagyobb kontrolljában és a beszállítók si
mább koordinációjában látják. További fontos momentum, hogy a cégek működésének átgondolása 
kikényszeríti a hatékonyság növelését. Segítségével drámaian leszűkíthető a szállítók köre, meg-szüntet-
hetők a felelőtlen vásárlások, csökkenthetők az adminisztrációs költségek. Ezzel együtt sokkal világosab
bá válik a vásárlási stratégia egésze. 

Az on-line vásárlást elutasító beszerzők legtöbbször a (külső, vagy belső) partnerek, beszállítók on-
line felkészültségének hiányára hivatkoznak. Szintén gyakori érvnek számít, hogy nem kívánják felbon
tani a jelenlegi beszállítókkal jól működő, hagyományos szerződéseket. További akadályt jelent az álta
lános gazdasági lassulás, a háttérrendszerek integrációjának nehézségei, illetve az adatstandardok hiá
nya. A B2B piacon a partnerek közt cserélődő, nagy mennyiségű és sokszor igen heterogén adathalmaz 
mellett akár egy kisebb hiba miatt is könnyen jelentkezhet olyan "adatszivárgás", melyet az üzleti partne
rek nehezen tolerálnak. A B2B technológia sikeres adaptálásához, bevezetéséhez nem csak pénz és 
megfelelő technikai eszközök kellenek, hanem szemléletváltás is. Nagyon sok múlik a vállalati kultúrán, 
az emberek hozzáállásán, ami sok esetben nagyobb problémát jelent, mint a technológia integrálása. 
Mindenképpen megéri átvizsgáltatni a cég működését és hatékonyságát a B2B alkalmazások bevezetése 
előtt, mivel egy automatizálás önmagában nem fogja megoldani az alacsony hatékonysággal működő 
szervezet problémáit, ha azokat nem az 1T részlegben kell keresni. 

A piacterek összetettsége, bonyolultsága sok vállalatvezetőt megijeszt. Az e-beszerzés maga azonban 
messze nem ennyire bonyolult. Leginkább a termeléshez nem közvetlenül kapcsolódó (non-produktív, 
indirekt vagy MRO) vásárlásokkal érdemes kezdeni, majd az itt szerzett tapasztalatok alapján fokozatosan 
lehet terjeszkedni az egyéb területek felé. Az a vállalat, amelyik elszánja magát az e-beszerzés bevezetésé
re ma már számos (főképp amerikai) szoftver közül válogathat. Az olyan neves gyártók, mint az Ariba, 
Commerce One, vagy az i2 külön ágazatot építettek ki az e-procurement programok készítésére. Termé
szetesen nem szükséges a beszerzés azonnali, teljes "internetesítése", érdemesebb először egy részterü
leten bevezetett pilot projekttel indulni. 

Az e-beszerzés nem egyszerűen a vásárlási döntések internetre vitelét jelenti. A folyamatos internetes 
kommunikáció és interakció révén a vállalatok dolgozói, ügyfelei és beszállítói teljesen újfajta kapcsolat
ba kerülnek egymással, melyre korábban nem volt példa. A számos előny ellenére a B2B kereskedelem
ben is szembe kell nézni a hagyományos kereskedelemben előforduló problémákkal, melyeket például 
a nemzetközi kereskedelem, az adózás, a különböző pénznemek közti átváltás, a nemzetközi jogi ügyin
tézés és a felelősségvállalás kérdései jelentenek. 

4. Elektronikus Piacterek Magyarországon 

A hazai legismertebb elektronikus piactér, zMarketline katalógusszolgáltatást, tranzakció-közvetítést, 
aukcióbonyolítást, tendereztetést, beszállító bekapcsolást és egyéb szolgáltatásokat nyújt a kis-, közép- és 
nagyvállalatok számára, személyre szabott árakon. A piacon megjelenő áruféleségek első lépésben a 
mindennapi üzletvitelhez szükséges általános cikkeket ölelik föl, többek között a számítástechnikai cik
keket, az irodaszereket, a karbantartási és tisztítószereket, utazási és marketingszolgáltatásokat. A kis- és 
közepes vállalatok csatlakozási díja cégmérettől függően 75 ezer és másfél millió forint között mozog, 
ám a nagyvállalatok mintegy 15 millió forintért léphetnek be a rendszerbe. A havi előfizetési díj nagyvál
lalatoknak egymillió, kis- és közepes vállalatoknak 100-150 ezer forint. A beszállítóknak bizonyos esetek
ben ingyenes a belépés és az előfizetés, esetükben a díjak felső határa 150 ezer forint. A tranzakciók díja 
400 forint. Az alapítók várakozása szerint a Marketline 2-3 év elteltével válik nyereségessé. 

A WebTime Webbusiness oldala konkrét üzleti ajánlatok közvetítésével foglalkozik és biztosítja az 
ajánlatok elhelyezésének lehetőségét egy magyar, angol, német és lengyel nyelvű adatbázisban. Az elhe
lyezett üzleti ajánlatokra rá lehet keresni az interneten keresztül; a rendszer egyedülálló előnye, hogy a 
beérkezett üzleti ajánlatok díjmentesen megrendelhetők telefaxkészülékre, mobiltelefonra SMS üzenet
ként, személyhívóra szöveges üzenetként, e-mail címre, valamint WebBoxba. A megoldás nagyon gyors, 
az egyes üzleti ajánlatok beérkezésüktől számított 1-3 percen belül továbbításra kerülnek az ügyfelekhez. 
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A szolgáltatás bárki számára elérhető. A "magyar valóság" ismeretében biztosított a levélben elküldött 
ajánlatok feldolgozása is. A mindenkori aktualitás érdekében az egyes ajánlatok maximum 30 napos 
határidővel élnek. Jelenleg 700 partnertől érkeznek üzleti ajánlatok, amelyek 11 ezer ügyfél számára 
kerülnek továbbításra. 

A legismertebb vertikális piacterek Magyarországon: 

Agriportál www.agriportal.hu 
Gobio www.gobio.hu 
Print-X www.print-X.hu 
Pharmalink www.pharmalink.hu 
Sunbooks www.sunbooks.hu 
Anyagbeszerzés www.anyagbeszerzes.hu 
Spednet www.spednet.hu 
Saxum www.saxum.hu 

Az elektronikus piacterek működtetéséből számtalan haszon és előny származik, melyek közül na
gyon jelentős a beszerzési folyamatok hatékonyságának növelése. Az eddig általában manuálisan működ
tetett beszerzési folyamatok helyét egy legalább részleteiben automatizált beszerzési folyamat veszi át. 
Ennek előnye, hogy nagyon jól áttekinthető, egy helyen rendelkezésre álló, strukturált, kevés erőfeszí
téssel elérhető, összehasonlítható információtömeg segíti elő a lehető legjobb beszerzési döntés kialakí
tását. A másik lehetőség a tranzakciós költségek csökkenésében jelentkezik. A nagyobb kínálathoz való 
hozzáférés következtében lehetővé válik az elvárásoknak leginkább megfelelő termék (áru vagy szolgál
tatás) kiválasztása, a kapcsolódó (szállítási, tárolási, készletezési, stb.) költségek kiszámíthatóbbá és átlát
hatóbbá tétele. A tranzakciós költségek területén akár 30-50%-os költségcsökkenés is elérhetővé válik 
majd. 

Manapság az a kérdés, hogy a cégek mennyire képesek megtalálni és kihasználni a világháló üzleti 
lehetőségeit. Az internet az értékesítési rendszer részét képezheti. A világháló a fogyasztók és a vállalatok 
növekvő száma részére a termékek és szolgáltatások egyik beszerzési csatornája. Az internetet, mint 
vásárlási lehetőséget főleg a bonyolultabb és időigényesebb vásárlások esetében veszik igénybe. Az on-
line csatornák két típusát az on-line kereskedelmi csatornák és az internet alkotják. A piaci résztvevők az 
on-line marketing négyféle változatát valósíthatják meg: 

• elektronikus elárusítóhelyet hozhatnak létre, 
• fórumokon, hírcsoportokban vehetnek részt; 
• on-line reklámokat helyezhetnek el, és 
• elektronikus levelezést alkalmazhatnak. 

Ezekkel kapcsolatban, a technológia dimenziójában rendkívül fontos az interaktivitás és az elérhetőség. 
Az üzleti életben egyre erősebben érezhető az értékesítési csatornák folyamatos telítődése. Egy-egy új 

piaci szereplő vagy a már meglévő partnerek számára is rendkívül nehéz és drága a rendelkezésre álló 
csatornákban helyet szerezni, illetve bővíteni. Az internet ebbe a környezetbe robbant be. Az eStart 
szerint az internet-kereskedelemben az alábbi területek a népszerűek: 

• katalógus- és csomagküldő szolgálatok; 
• számítógépes termékek, 
• pénzügyi szolgáltatások, különösen az on-line brókerek; 
• kisvállalatok speciális termékekkel és szolgáltatásokkal; 
• információs szolgáltatások; 
• utazási szolgáltatások. 

http://www.agriportal.hu
http://www.gobio.hu
http://www.print-X.hu
http://www.pharmalink.hu
http://www.sunbooks.hu
http://www.anyagbeszerzes.hu
http://www.spednet.hu
http://www.saxum.hu
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5. Az e-üzlet érettségi szintjei 

Az elektronikus kereskedelem bevezetése sajátos konfliktushelyzethez vezethet. Egy induló vállalko
zásnál az egyik legfontosabb feladat az értékesítési csatornák kiépítése. A csatornákhoz, az egyes csator
nákra jellemző értékesítési módokhoz, kapcsolattartási és kommunikációs lehetőségekhez a vevők hoz
zászoknak, saját rendszereikkel alkalmazkodnak hozzájuk, ami persze pénzbe kerül. Egy meglévő csa
torna bezárását vagy egy új csatorna megnyitását éppen ezért alaposan át kell gondolni. Lehetséges, 
hogy egy elektronikus kereskedelmi csatorna bevezetésével a vállalkozás csupa új ügyfélhez fér hozzá, 
akik eddig nem tartoztak a vásárlók körébe. Sokkal valószínűbb azonban az, hogy a régi vevők közül is 
idővel többen átallnak az új csatornára. Ez alapvetően megváltoztathatja a meglévő csatornák hatékony
sági mutatóit, aminek következményei lehetnek. Egy boltot például csak egy bizonyos forgalom fölött 
érdemes fenntartani, különben a költségek nem térülnek meg. Az új és sikeres elektronikus értékesítési 
csatorna elszívhatja a meglévők elől a forgalmat, veszélyeztetheti azok létét. Ezt a helyzetet nevezzük 
csatorna-konfliktusnak. 

A megoldás többféle lehet. A vezetés dönthet úgy, hogy az új mellett a régi csatornákat is fenntartja, 
hogy a vevők a megszokott módon is vásárolhassanak; a régi csatornák vevőit át lehet terelni az új 
csatornába, de ezt nem szabad erőszakosan csinálni. Az a lehetőség is fennáll, hogy versenyeztetik a régi 
és az új csatornákat és a sorsukról való döntést későbbre halasztják. 

Ha egy vállalkozás elektronikus értékesítési csatornát nyit ügyfelei felé, akkor azt ígéri nekik, hogy 
gyorsabban, kényelmesebben, teljes biztonságban tudnak majd vásárolni. A rendszer működésének meg
tervezésénél nemcsak az információtechnológiai oldalt, hanem a fizikai árumozgásokat, a logisztikai 
hátteret is gondosan meg kell tervezni. Az ügyfélkapcsolatok menedzsmentje (Customer Relationship 
Management, CRM) az elektronikus üzlet és az elektronikus kereskedelem egyik leggyorsabban fejlődő 
területe. A CRM-a alkalmazások egyik legfontosabb funkciója az úgynevezett 360 fokos ügyfél-ellátás. Egy 
ügyfél többféle helyen, sokféle érintkezési pontban léphet kapcsolatba a vállalattal. Az ügyfél megfelelő 
kezeléséhez információkra van szükség: mit tudunk róla, mit vásárolt eddig, mekkora forgalmat bonyo
lítottunk le vele, mennyire fontos nekünk. Minél pontosabb az ügyfélről alkotott kép, minél több tör
vényszerűséget sikerült feltárni a viselkedésében, annál nagyobb az ajánlatok találati valószínűsége. Ha a 
vállalat kereskedelmi rendszere központosított, akkor egy részlegnél futnak össze az értékesítési infor
mációk. Számos nagyvállalat azonban önálló stratégiai üzleti egységekbe, üzletágakba, nyereségközpon
tokba, divíziókba szervezi a tevékenységét. A modern információs rendszerek lehetővé teszik, hogy az 
egyes üzletágak értékesítői a teljes ügyfelet és a teljes vállalati kínálatot látva az ügyfélnek más üzletágak 
termékeit is ajánlják. Az automatizált elektronikus kereskedelmi rendszerek általában megszakítás nél
kül, az év minden napján és órájában üzemelnek. 

A multinacionális nagyvállalatok körében egyre határozottabban terjed a koordinált beszerzés gyakor
lata. Ezek a cégek elvárják, hogy a szállítóik egy ponton (általában egy ügyfélgazdán, key account manager-
en) keresztül tartsák velük a kapcsolatot, a föld minden pontján azonos feltételekkel szerződjenek ve
lük, a termékek és a kiszolgálás minősége egységes legyen, az árak között ne legyen eltérés. A korai CRM 
rendszerek általában a szállító cég értékesítési szakembereit szolgálták ki. Az internet megjelenésével 
számos ügyfélkapcsolati tevékenység kontrollja az ügyfelek kezébe került. Sok ügyfél számára az önki
szolgálás a legkényelmesebb megoldás. Az önkiszolgálás erősödő igénye arra készteti a szállítókat, hogy 
megnyissák információs rendszereiket, egyes adatbázisaikat az ügyfelek előtt. A múltbeli adatok segítsé
gével az ügyfelek jövőbeli viselkedése is előre jelezhető, bizonyos jellemzőkből például következtetni 
lehet arra, hogy kiből lesz hűséges ügyfél. A vevőről összegyűjtött, adatbankban gondosan elhelyezett 
adatok alapján az ügyfelek pénzügyi értéke is kiszámítható. Az ügyfélértékek kiszámítása alapján a vállalat 
eldöntheti, hogy kikkel érdemes egyáltalán foglalkoznia, az egyes ügyfelek megtartásáért mennyit érde
mes áldoznia, kikhez kell személyes ügyfélgazdákat rendelnie, kiket kell bevenni a hűségprogramba, az 
egyes ügyfelekkel kapcsolatban mely értékesítési módokat célszerű szorgalmaznia. Az automatizált elekt
ronikus kereskedelmi rendszerek képesek arra, hogy óriási tömegű vevőt egyedileg kezeljenek. Adatbá
zisára és elemzési technikáira támaszkodva a vállalat meghatározhatja, hogy az akcióval a piac mely szeg
menseit veszi célba, mivel igyekszik hatni rájuk, milyen kommunikációs és értékesítési csatornákat fog 
használni. 
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