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e-VILÁGBAN ÉLÜNK? 

Az új gazdaság által nyújtott lehetőségek a kis- és közepes 
vállalkozások (KKV) számára 
A recessziótól és az információs forradalom eseményeitől hangos még mindig az üzleti világ. Ezért 

aggályos, hogy az új gazdasággal összefüggő célokra, illetve az internetes fejlesztésekre a hazai vállalatok 
nyugati versenytársaikhoz képest százalékos összehasonlításban is elmaradva, csak bevételük töredékét 
fordítják. Ennek a területeknek elsősorban nem a jelene, hanem a jövője izgalmas - annak alapján lehet 
és kell megítélni helyzetünket. 

Természetes folyamat, hogy a hazánkban megtelepedett multinacionális vállalatok a saját cégkultúrá
jukat és a globálisan elfogadott módszereiket alkalmazzák nálunk is. Ahogy korábban megkövetelték a 
minőségi szabványok betartását, vagy az EDI-alapú kommunikációt, úgy most az internetes (IP) alapú 
kapcsolatokat is kikényszerítik hazai beszállítóiktól. Ennek hatása pedig - reményeink szerint - hullám
szerűen terjed tovább a magyar gazdaság egészére. 

Talán éppen a viszonylagos lemaradás következtében a magyar internet-gazdaság fejlődése számára 
viszonylag tiszta az út, hiszen módunk van az élvonal által elkövetett hibák elkerülésére. 

A magyar internet-gazdaság jelenlegi fejlettsége mellett elsősorban a business to business projektekbe, 
az e-infrastruktúra megteremtésébe, a mobil-internetes alkalmazásokba és a külföldön már bevált meg
oldások hazai adaptációjába érdemes befektetni. Nem lehetetlen, hogy hamarosan öldöklő harc kezdő
dik még a kicsiny részpiacokon való pár százalékos részesedésért is. Hazánkban most egy-két év alatt 
néhány tízmillió forint befektetésével több százmilliós vagy még nagyobb piaci értékű cégeket lel K-I 
létrehozni és felfejleszteni. 

A Magyarországon bevezetett internetes-megoldások - persze nem elsősorban az internetes, hanem 
nagyon is régifajta üzleti ismeretek és kapcsolatok révén - könnyen áttelepíthetők a régió országainak 
még kevésbé fejlett szabadpiacaira. Az értékesítés, a marketing, a disztribúció megkívánja a helyi jelenlé
tet is. Ugyanakkor sem a hagyományos, sem az internetes megoldások önmagukban nem képesek a 
megfelelő hatékonyságra, ezért azok tudatos és hozzáértő elegyítése eredményezhet hatékony piaci 
jelenlétet. A tisztán internetes üzletek esetében egyébként - talán a hirdetési piac kivételével - megle
hetősen értelmezhetetlen fogalom a regionalitás, hiszen például Budapest és San Diego távolsága a 
hálón tökéletesen azonos a Budapest és Bécs közötti távolsággal. Az internetes világot jól ismerő ConCorde 
Értékpapír Rt. egy nemrég megjelent tanulmányában1 a következő fő üzleti kategóriákat állította fel az 
interneten: 

• on-line hirdetés, 
• elektronikus kereskedelem, 
• előfizetés és elektronikus szolgáltatás. 
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A cégek szempontjából ez gyakorlatilag az alábbi három funkcionális csoportot jelenti: 

• elektronikus kereskedők, 
• tartalomszolgáltatók és 
• internetes üzleti szolgáltatók. 

Az első kategória kiskereskedelmi szektorában valószínűleg már megtörtént a helyek leosztása, az 
eredményhirdetés. A Fotex-net a megalakulása pillanatában győzött. 

Az elektronikus beszerzési láncok, a „business to business" (az angol szaksajtóban elterjedt mozaik
szóval: B2B) célokat szolgáló piacterek ma még Magyarországon igen gyermekcipőben járnak, egyszóval: 
fejletlenek. Nem jöttek létre az iparági beszerzési társulások sem. A fejlődés azonban bizonyára itt lesz a 
leggyorsabb. 

A tartalomszolgáltatási piacon már nagyobb küzdelemnek lehetünk a tanúi. Az itteni szereplők a 
pillanatnyilag 1 milliárd forint értékűre becsült internetes hirdetési stock elosztásáért hadakoznak. Ez a 
piac perspektivikusan nagyot nőhet, hiszen a teljes magyar hirdetési piac méretét legalább 150-200 
milliárd forintra(!) teszik. A papírújságok zömének honlapjain az aktuális kiadás (lapszám) szolgai, 
pusztán elektronikus leképezése jelenik meg az interneten, ami mind tartalmilag, mind üzletileg eléggé 
értelmetlen. Aktuális háttér-információkkal, részletes kifejtésekkel sokkal többet érnének az olvasók és 
sokkal vonzóbb lenne üzletileg is. Az üzleti (B2B) és a fogyasztói (B2C) piac határán számos szolgáltatást 
találni az internet bankingtói a repülőjegy-rendelésen keresztül az on-line állásközvetítésig. 

Az internet mint jelenség - a történet és a várható jövő 
Az internet azon kívül, hogy olyan számítógépes világhálózat, amelyben ma már több mint 40 millió) 

számítógép kommunikálhat egymással, ugyanakkor technológia is, amely döntően meghatározza az in
tézményi hálózatok kialakításának módját. Ma már azt is látjuk, hogy az internet több, mint egy új iparág 
- inkább azt mondhatjuk, hogy a 21. század kultúrája. Ennek a technológiának a legfőbb jellemzője és 
legfontosabb eredménye, hogy összekapcsolja a kor két legdinamikusabban fejlődő ágazatát, a számítás
technikát és a távközlést. 

Koncepcionálisan is forradalminak nevezhető változás akkor következett be az internet fejlődésében, 
amikor 1991-ben Tim-Berners Lee egy, a CERN-ben dolgozó fizikus kidolgozta a World Wide Web mint 
hipertext alapú rendszer elveit és megvalósításának módját. Ezzel olyan felhasználói felületet kapott a 
hálózat, amely egyrészt rendkívül felhasználóbarát, másrészt egységes módon és roppant egyszerűen 
képes kezelni bármilyen multimédia-eszközt és a velük való kommunikációt. A fejlődés következő nagy 
állomásai: a böngészők megjelenése, majd a Java nyelv kialakulása. Ez utóbbi teremtette meg az alapját az 
interaktív rendszerek kifejlesztésének, amely jelenleg is a legperspektivikusabb kutatási és fejlesztési 
irányzat. 

Az internet 170 országban van ma jelen, a hálózat regisztrált számítógépeinek száma 40 millió feletti, 
a felhasználók számát pedig 100 millióra becsülhetjük. A felhasználók megoszlása földrészek szerint 
nagyon eltérő. Az összes felhasználók majdnem kétharmada (64%, tehát kb. 64 millió) az Egyesült Álla
mokban és Kanadában van, bő egyharmada Európában és Ázsiában (Európában 19,75 millió, Ázsiában 14 
millió). Dél-Amerikára alig több mint 1,5% jut (1,5 millió), Afrikára kereken 1%.2 

A gazdasági növekedés és az internet 
"A gazdasági növekedés lassulását úgy kell tekinteni, mint haladékot azoknak a vállalatoknak, ame

lyek nem voltak képesek lépést tartani az e-business legjobbjaival"^ - vélekedett Lauren Shu, a Gartner 
e-Business csoportjának kutatási igazgatója. Ez szimpatikus szemlélet, de a gazdasági növekedés jelenle
gi lassulása az egész világon fékezően hat a B2B alkalmazások fejlődésére, ami még bonyodalmakat 
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okozhat. A pillanatnyi visszaesés ellenére a Gartner (www.gartner.com) piackutató hosszú távon ki
egyensúlyozott növekedésre számít. 

Az internet gyorsabban növekszik, mint korábban bármely más kommunikációs technológia. A rádió
nak 38 évre volt szüksége ahhoz, hogy 50 milliós hallgatói tábora legyen, a televízió 13 év alatt érte el 
ugyanezt a szintet. Az internet 4 év alatt mindkettőt utol érte, s 1999-re több mint 100 millió ember 
tartozott az internet-használók közé. 

A kisvállalkozások számára is egyenlő esélyt ad a nemzetközi piacon való megjelenéshez, mert fölszá
molhatja a kisvállalkozások azon korábbi hátrányát, hogy szinte lehetetlen volt gyorsan és költségkímélő
én partnereket találniuk külföldön. 

Ezer lakosra jutó Internet-felhasználók aránya Európában j 
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2000-ben a B2B-kereskedelmi tranzakciók összértéke világszerte meghaladta a 433 millió dollárt. Bár 
a Gartner az elmúlt egy évben bekövetkezett változások hatására kénytelen volt 2002-re vonatkozó előre
jelzését 1,3 milliárd dollárral korrigálni, 2005-re így is 8 milliárd dolláros forgalmat prognosztizál.4 

A közeljövőben a vállalkozások minden bizonnyal a megtakarításokra fognak koncentrálni, ezért vár
ható, hogy a házon belüli megoldások helyett megerősödik az e-beszerzés és az e-piacterek szerepe. 

A politikai ellentétek és a növekedő gazdasági különbségek mellett mostanában a digitális megosz
tottság látszik az egyik legsúlyosabb társadalmi-gazdasági problémának. A digitális szakadék nemcsak a 
fejlett és a leszakadó országok között, hanem Kelet-Európán belül is egyre mélyül. 

Míg a régió legfejlettebb országaiban az internet-penetráció meghaladja a 18,2 százalékos európai 
átlagot (Szlovénia 37%, Észtország 25%), Oroszországban csak a lakosság 3 százaléka, míg Ukrajnában 
mindössze 2 százalék fér hozzá az internethez. A középmezőnyhöz tartozó országokban az internethasználat 
nem sokban különbözik az Európában vagy Amerikában megszokott gyakorlattól - a leszakadóban lévő 
országokban viszont legfeljebb az egyetemeken, illetve a külföldi cégek képviseletein lehet normális 
internetkapcsolatról beszélni. Bár első pillanatra nem tűnik jelentősnek a néhány százaléknyi különbség 
köztünk és a sereghajtók között, egyes elemzők úgy látják, hogy ez a következő években nem csökken, 
hanem tovább növekszik majd. Míg a „visegrádi" országokban 2003-ra az internetezők aránya eléri a 23-30 
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százalékot, addig Oroszországban és a hajdani „béketábor" szegényebb országaiban ez az érték továbbra 
is egyjegyű szám marad. 5 

A legfrissebb adatok alapján6 Svédország továbbra is a világ vezető információs gazdasága, míg az 
Egyesült Államok a második helyről a negyedikre csúszott a listán, Norvégia pedig felkerült a második 
helyre. Finnország továbbra is a harmadik az IDC/World Times Információs Társadalmi Index listáján, 
amely az információs technológiák elérhetősége és elterjedtsége szerint rangsorolja az országokat. A 
besorolást négy kategória alapján végzik: 

1. a számítógépek száma ezer lakosra, 
2. az in formáció vagyon nagysága, 
3. az internet elterjedtsége, infrastruktúrája és 
4. a társadalom infrastrukturális felkészültsége. 

Magyarország bekapcsolódása a Hálózatba 
A korszerű információs infrastruktúra fejlesztése Magyarországon a 80-as évek derekán, pontosabban 

1986-ban indult be az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, az IIF keretében. Első lépésként 
nálunk is az volt a cél, hogy sikerüljön megteremteni a versenyképes számítógépes hálózati környezetet 
a világszerte legfelkészültebb és legigényesebb alkalmazói kör, a kutatási-fejlesztési kollektívák és a felső
oktatási közösségek számára. 

Az internet fejlettségének elfogadott mutatószáma az ún. internet-sűrűség (penetráció), ami az 1000 
lakosra jutó internet-hostok számát jelenti. Magyarországra ennek a mutatónak az értéke 10. E tekintet
ben sincs okunk szégyenkezésre, hiszen 10-es sűrűségünk jobb a környező országokénál, sőt ezzel az 
értékkel számos nyugat-európai országot is megelőzünk. 

A jelenlegi helyzet 
Az internet jelenlegi magyarországi helyzetét - tézisszerűen összefoglalva - a következőkkel jelle

mezhetjük. 

1. Az internet-sűrűség magasabb a környező közép-kelet-európai országokénál. 
2. Szakmai szintjét tekintve hálózatunk megfelel az Európai Unió követelményeinek. 
3. Az interneten való megjelenésünk tartalmilag is gazdag és sokszínű. 
4. A felsőoktatás, kutatás, közgyűjtemények területén internet-kultúránk európai színvonalú. 
5. Az internet-kultúra hazai fejlesztéséhez az ország vezetése kiemelt támogatást biztosít. 
6. A sajtó, rádió, televízió kiemelten kezeli e témát. 
7. A hazai vállalatok döntő többsége használja az internetet. 

Két területen mutatkozik komolyabb lemaradás: 

a) A hazai kereskedelmi célú internet-szolgáltatások fejlettsége még nem éri el az átlagos 
európai szintet - bár kiterjednek az egész országra. 

b) A hálózatban viszonylag alacsony az otthoni felhasználók számaránya. 

Miközben a világ kiskereskedelmi forgalmának egyre növekvő részét teszik ki az interneten keresztül 
lebonyolított vásárlások, Magyarországon még a rendszeres internet-használók közül is csak igen szűk 
kör veszi igénybe ezt az új értékesítési csatornát. A Dotkom Internet Consulting és a BellResearc piacku
tató közös felmérése^ ennek miértjére kereste a választ. Európában az internetet-használók 10-15 száza-
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léka vásárol interneten keresztül. Magyarországon ugyanakkor még az aktív internetezők számához ké
pest is alacsony az on-line vásárlók aránya. 

A Dotkom Internet Consulting és a BellResearch piackutató 2001. március 6-14-e között végzett kva
litatív felmérésében arra a kérdésre keresték a választ, vajon mi lehet Magyarországon az internetes 
kereskedelem terjedésének legnagyobb akadálya, illetve hogy mit tehetnek maguk az on-line áruházak a 
forgalom növekedéséért? 

A kutatás kettős célt szolgált: 

• egyrészt a rendszeresen internetező, de még nem vásárló alanyoknak az internetes vásárlással 
szembeni jellemző attitűdjeinek, legfőbb elvárásainak és visszatartó tényezőinek feltárását célozta, 
• másrészt a vizsgált három on-line áruház [Fotexnet (www.fotexnet.hu), a Fókusz Online 
(www.ebolt.hu) és az e-Bolt (www.ebolt.hu)] megítélésének elemzését és összehasonlítását tűzte ki 

célul a megjelenés-tartalom-használat dimenziók mentén. 

A kutatás előzetes eredményei szerint az interjúalanyok internetes vásárlással és áruházakkal kap
csolatos attitűdjeit elsősorban az on-line fizetéssel szembeni bizalmatlanság és a termékkel való fizikai 
kontaktus hiánya határozza meg. Ugyanígy szűk keresztmetszetet jelent a szállítás (fuvarszolgálattal), 
hiszen ma még nem mindegyik bolt képes az internetes vásárlástól (joggal) várt sebességet produkálni. 
Követendő példaként említhető viszont a Fókusz Online, amely még a rendelés napján kiszállítja a 
megrendelt árut. A korrigálandó megoldások közé tartozik a szállítási költség kiszámítása, hiszen ez 
jelenleg a legtöbb szereplő esetében a megrendelés folyamán kerül kiszámításra, amiről a honlap nem 
nyújt előzetes információt. 

A kutatást végzők összefoglalójukban a következő fejlesztési lehetőségekre hívják fel a figyelmet" 

1. az ügyféladatbázisra alapozott keresztértékesítési lehetőségek kihasználása 
2. valós idejű információk biztosítása a honlapon található termékekről (pl.: raktárkészlet) 
3- az ügyfélszolgálat igény szerint 7/24-re fejlesztése, minél több kommunikációs csatorna biztosítása 

a könnyebb elérhetőség érdekében 
i a vásárlás utáni szolgáltatások számának és minőségének biztosítása: a megrendelések valós idejű 

nyomon követése az oldalon (jelenleg csak a Fókusz Online kínálja), a megrendelés törlésének 
lehetősége 

5. a szállítási időpont meghatározása - pontos idősáv megadásának lehetősége. 

Az internet és az elektronikus kereskedelem 
Az on-line nyilvánosság az internet-technológia elterjedésével ténnyé, ebből következően kezelésé

nek igénye létszükségletté vált. 

Az on-line nyilvánosság jellemzői: 

• mindenekelőtt reakcióképes, nem csak befogad, hanem reagál is, 
• szereplői információt keresnek, adnak és kommentálják az információkat, 
• közvetlenebb, szűretlenebb, személyesebb, ezért életszerűbb, 
• arctalan, anonim, ezért szabad(os) kritikus és érzelmes, 
• a sok résztudás összegződik, ezért becsaphatatlan. 

Mindez a kis- és közepes vállalkozások számára azt jelenti, hogy nagyobb lehetőség nyílt meg előttük: 

• a globális ismertség megszerzésére, 
• új partnerek megtalálására, 
• a költségek csökkentésére, 
• a felzárkózás elősegítésére. 

HA kutatás eredményeirőlszó)ló részletes beszámoló a BellResearch (www. belresearch.hu) 
és a Dotkom Internet Consulting oldalairóyl tölthető le. 
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Miután a világgazdaság legfőbb aktuális, 2002-es tendenciái: 

• az általános lassulás, 
• a kereslet szűkülése, 
• a beruházások elhalasztása, 
• az egyre növekvő elbocsátások, 
• az élesedő árverseny, 
• a csökkenő profitok. 

ezért az elérhetőség még fontosabbá válik, még inkább fókuszba kerül. Sőt, az elérhetőség ma már 
nem csupán fontos tényező, hanem üzleti sorskérdés is, hiszen minden információ on-line és azonnal 
elérhető, az ügyfelek megszerzéséért pedig kíméletlen harc folyik, mindez pedig azzal jár, hogy egy 
újfajta vásárló-eladó kapcsolati rendszer alakul ki. Persze az még nem csodaszer, ha valaki internet 
kereskedelembe kezd, attól még senki sem válik egy csapásra jó kereskedővé. 

Az internet természetesen mindent megváltoztat, kivéve az alapvető üzleti elveket! 

Az internet és az elektronikus kereskedelem technológiája 
Az elektronikus kereskedelem eszközei integrálják a hagyományos kapcsolatépítés, információcsere, 

ügyfélszolgálat, szolgáltatás és árukereskedelem, az elektronikus banki ügyletek, raktározás, szállítás és 
elosztás, valamint a sokszereplős virtuális szervezetek műveleteit, módszereit. Az elektronikus kommu
nikációt tekintve igénybe veszi az összes elterjedt alkalmazást, beleértve a telefaxot, elektronikus levele
zést, üzenetkezelést, elektronikus adatcserét (EDI), elektronikus pénzforgalmat (Electronic Funds 
Transfer). 

Mivel az internet-technológia rendkívül költségigényes, ennek a problémának az ellensúlyozásara 
fejlesztették ki az úgynevezett ASP-rendszert. Az ASP (Application Service Provider - alkalmazásszolgálta
tó) lényege, hogy a szolgáltató szoftveres szolgáltatásokat biztosít saját (esetleg a szolgáltatásban együtt
működő partnerének) számítóközpontjából (szerverfarmjáról) a szolgáltatást igénybe vevő vállalatok szá
mára az interneten vagy egyéb hálózaton keresztül. Az ügyfélnek tehát nem kell a felhasználni kívánt 
alkalmazások „dobozos termékeit" megvásárolnia, ehelyett az ASP-szolgáltatónak a szoftverekért minden 
egyes felhasználó után rendszeres díjat fizet. Az ASP az ügyfél rendelkezésére bocsátja az adott szoftver-
alkalmazás használatát, az üzemeltető infrastruktúrát (szervereket), egyéb, kiegészítő szolgáltatásokat (rend 
szerfelügyelet, ügyfélszolgálat, illetve akár a kliensgépeket), vagy éppen a széles sávú bérelt vonalas 
internet-elérést is. 

Az elektronikus kereskedelem kialakulása és fejlődése 
Az elektronikus kereskedelem kifejezést először az interneten való web alapú vásárlások elnevezése

re alkalmazták a 90-es évek elején. Az első meghatározások kizárólag a kiskereskedelmi tevékenységre 
azon belül is a vásárlót érintő olyan szakaszokra vonatkoztak, mint az áruk és szolgáltatások hirdetése és 
megrendelése. Ez a forgalom az internetes elérésre korlátozódott. Azonban az elektronikus kereskede
lem mára nem csak a személyek, hanem a vállalatok közti eladás, vásárlás és a kiegészítő folyamatok 
informatikával segített formájává vált. 

Vállalkozások közötti elektronikus kapcsolatok 
A Carnation Consulting kutatása alapján9 elmondható, hogy a vállalatok közötti elektronikus keres

kedelem Magyarországon ma szinte kizárólag az EDI-rendszereken keresztül zajlik. 

9 www. carmation. hu 



Fogyasztói e-kereskedelem 
Az on-line vásárlás Magyarországon még története elején jár, bár az on-line üzletek és szolgáltatások 

száma határozott növekedést mutat. Jelenleg 60-70 on-line üzlet működik Magyarországon és számos 
további vállalat dolgozik on-line üzletek megnyitásán. A Carnation Consulting idézett felmérése szerint 
a következőképpen jellemezhető a magyar fogyasztói elektronikus kereskedelem. 

a) A fogyasztói elektronikus kereskedelem összforgalma 1999-ben Magyarországon 84 millió forint 
körül volt, amely közel négyszerese az előző évinek. 2000-re 243 millió forintra prognosztizálták, 
és ez az összeg 2002-re elérheti az 1,7 milliárd forintot. 

b) A jelenlegi elektronikus alkalmazások két részre oszthatók. Az első csoportba tartoznak a kisebb 
bevétellel rendelkező, kevésbé átgondoltan megvalósítású site-ok. Ezek átlagosan havi 10-20 ezer 
forint forgalmat bonyolítanak le. Ilyenek például a marketing vagy PR céllal létrehozott virtuális 
boltok. A másik csoportba sorolhatóak a nagyobb forgalmú, átgondoltabb, vagy már bevezetett 
site-ok, amelyek havi forgalma 300-400 ezer forintra tehető. 

c) A site-ok kb. 10 százalékán van lehetőség a bankkártyás fizetésre. Általános fizetési mód a postai 
utánvét, ez szinte minden kereskedőnél megtalálható. A site-ok általában több szállítási lehetőséget 
ajánlanak, elterjedt a futárszolgálat és a kereskedő általi házhoz szállítás. 

d) A nemzetközi trendeknek megfelelően Magyarországon is a könyvek, CD-k, számítástechnikai 
cikkek forgalmazói vannak jelen a piacon a legnagyobb számban, az elektronikus kereskedelmi 
vállalkozások kb. fele árusít ilyen termékeket. 

e) A megkérdezettek többsége 2-3 éven belül várja azt, hogy az internettel kapcsolatos befektetéseik 
megtérüljenek. 

Az on-line technika használata a nemzetközi marketingben 
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 vállala
tok növekvő száma részére a termékek és szolgáltatások egyik beszerzési csatornája/forrása. Az internetet 
mint vásárlási lehetőséget főleg a bonyolultabb és időigényesebb vásárlások esetében veszik igénybe. 

Az on-line csatornák két típusa : 

• az on-line kereskedelmi csatornák és 
• az internet. 

A piaci résztvevők az on-line marketing négyféle változatát valósíthatják meg: 

• elektronikus elárusítóhelyet hoznak létre; 
• fórumokon, hírcsoportokban vesznek részt; 
• on-line reklámokat helyeznek el és 
• elektronikus levelezést alkalmaznak. 

A technológiai dimenziójában két elem rendkívül fontos: 

• az interaktivitás és 
• az elérhetőség. 

Az értékesítési csatorna 
Az üzleti életben egyre erősebben érezhető az értékesítési csatornák folyamatos telítődése. Egy új 

piaci szereplő, de még a meglévő partnerek számára is rendkívül nehéz és drága a meglévő csatornákban 
helyet szerezni és bővíteni. Az internet ebbe a környezetbe robbant be és egyik új vonásaként felmerült 
az alkalmazása az értékesítési rendszer részeként. 



Az eStart1 0 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. 

Az információs társadalom hatásai 
Mára az információ, a tudás technikailag mindenki számára elérhető, bárki által menedzselhető erő

forrássá vált. Ebből a tényből fakad az információs társadalom kialakulása és léte. Az a tény, hogy a tudás 
technikailag mindenki számára elérhető, még nem jelenti a tényleges elérést; nincs mindenkinek internet-
hozzáférése és nem beszéli mindenki az információs társadalom nyelvét, az angolt. 

Ugyanakkor az információs társadalom előnyeinek és lehetőségeinek a kihasználására való felkészü
lés óriási lehetőséget biztosít hazánk számára. Ezek közül csak néhányat említek: 

• az ország számára az Európai Unió R-EUROPE+ programja a digitális aláírási és hírközlési 
törvények előkészítése, a Széchenyi Terv pályázatai, a Kormányzati Portál és az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszer létrehozása; 
• az intézmények és cégek számára az igazgatási, illetve üzleti folyamatok átszervezése, 
internet-alapokra helyezése; 
• az állampolgárok számára a tanulás, a lehetőségek megismerése. 

Amikor az e-businessről beszélünk, alapvető kérdésként merül fel, hogy melyek a lehetséges e-busi-
ness-stratégiák Magyarország számára - globális tendenciák figyelembevételével. Konkrétabban fogal
mazva: 

a) melyek lehetnek hazánkban az e-business meghatározó formái, fajtái, alkalmazásai? 
b) mely szervezettípusok közül fognak kikerülni az e-business vezető cégei? 
c) milyen lehetőségeket és egyben kihívásokat jelent a magyar vállalkozások - ezen belül 

elsősorban a KKV-k - számára az internet regionális és globális jellege? 
d) milyen segítséget nyújthat az állam és milyen feltételekkel, milyen segítséget nyújthatnak a 

különböző gazdasági szervezetek, tanácsadó cégek a vállalkozásoknak az e-businessbe való 
minél sikeresebb bekapcsolódáshoz? 

Az e-business legvalószínűbb meghatározó formái 
Véleményem szerint az e-business legfontosabb alkalmazási formái hazánkban a következők lehet

nek, lesznek: 

• elektronikus piacterek, 
• on-line áruházak, 
• on-line marketing, 
• zárt hierarchikus üzleti és államigazgatási alkalmazások, 
• tartalomszolgáltatások. 

A felsorolás nem jelent fontossági sorrendet, ezek közül a területek közül ma még bármelyik megha
tározóvá válhat az e-business területén, az sem lehetetlen, hogy mind a négy, sőt még más területek is 
fontos szerepet kaphatnak. 

Az e-business lehetséges vezető cégei valószínűleg az alábbi szereplők közül kerülhetnek ki: 
1. Az internetes „nagyvállalatok" (internet-szolgáltató cégek, melyek vezetői, mozgatói, katalizátorai 

akarnak lenni a területnek), 

www.estart.hu 
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a „hagyományos" nem IT profillal és alapon működő nagyvállalatok (akik időben felismerik a téma 
jelentőségét és készek tevékenységüket IT alapokra helyezni), 
a közszolgálati szektor meghatározó intézményei (kormányzati, önkormányzati szervek, 
egyetemek, kutatóintézetek, könyvtárak stb.), 
az e-business különböző területein induló kisvállalkozások (kellő szellemi tőkével, 
innovációs képességgel, a területen szerzett szakértelemmel és tapasztalatokkal, egyedi ötlettel). 

A fenti négy csoport alapvető SWOT-jellemzőit foglalja össze az alábbi 4 boksz. 

Az internetes „nagyvállalatok" esetében a(z): 

ERŐSSÉGEK 

• tőkeerősek (viszonylag) 

• hajlandók kockázatot vállalva 
befektetni 

• rendelkeznek a megfelelő 
tudású és szakértelmű munkaerővel 

• a személyi és anyagi erőforrásaikat 
képesek azonnal mozgósítani 

LEHETŐSÉGEK 

• komplett marketplace és B2B 
alkalmazásokat tudnak szállítani 

• integrátori szerep kivívása a különböző 
iparágakban, az ellátási lánc egyes 
szereplőinek, vagy valamennyi 
résztvevőjének biztosításával 

GYENGESÉGEK 

• nem biztos, hogy a külső és belső 
rendszerek integrálását 
meg tudják oldani 

• nem rendelkeznek valamennyi 
iparág szaktudásával 

• hiányosak a vezetési-szervezési 
ismereteik, elsősorban a 
speciális szakterületeken 

VESZÉLYEK 

• teljes körű szolgáltatás 
(full service) nyitására 
nem feltétlenül felkészültek 

• elemzési tapasztalat, 
szakmódszertani kultúra az 
iparág komplex felméréséhez 

• az erőforrások gyors 
koncentrálásának képessége 
gondot jelent 



A hagyományos nagyvállalatok esetében a(z): 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

magas szintű iparági szakismeretek 
stabil alkupozíció az ellátási láncon belül 
erős, kipróbált, de hagyományos szervezet 
megfelelő internetes megoldások 

hosszú reakcióidő 
alacsonyabb innovációs 
készsége és hajlama 
IT kompetenciák hiánya 
(nem ismerik lehetőségeit) 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

az üzleti és az informatikai stratégia 
e-business alapokra helyezése 
a hiányzó ismeretek, szakértelem, 
kompetenciák beszerzése 
az e-business kihívásainak tudatosítása 
a dolgozókban és a menedzserekben 
kiépített, jól működő vezetési rendszer 

a felsővezetők nem ismerik 
fel, nem értik meg és nem 
fordítanak kellő 
figyelemét az e-businessre 
a szervezet tagjai, a dolgozók 
nem sorakoznak fel a 
menedzsment 
kezdeményezései mögé 
külső partnerek 
(ún. szakértők) bevonása 
esetén a cég feladja irányító, 
koncepció alakító szerepét 

A közszolgálati szektor meghatározó intézményei esetében a(z): 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

elkötelezettek, ezért kellően preferált 
partnerei a kormányzatnak 
egyéb kapcsolódó szakértői tudással, 
kompetenciákkal, infrastruktúrával, 
méretgazdaságossági előnyeik vannak 
logisztikai kapacitással, formális 
hatalommal rendelkeznek 

ugyanazok, mint a 
hagyományos nagyvállalatok 
esetében 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

aktív szerepet kell vállalniuk a kormányzati 
e-business, e-government koncepciók 
kidolgozásában, alakításában 
be kell szerezni a hiányzó szakismereteket, 
kompetenciákat 

ugyanazok, mint a hagyományos 
nagyvállalatoknál 



Az induló e-business kisvállalkozások esetében a(z): 

ERŐSSÉGEK 

• eredeti (még nem volt) ötlet az 
e-business területén 

• internetes programozói képességek, 
alkalmazási szakértelem 

• lelkesedés és kitartás 

LEHETŐSÉGEK 

• piaci rések önálló megcélzása, 
kihasználása „rés-stratégia" 

• stabil alvállalkozói szerep kihívása 
a piac meghatározó szereplői mellett 

GYENGESÉGEK 

• tőkehiány 
• hiányzó vállalkozói és 

vállalkozás gazdaságtani 
ismeretek 

• hiányzó iparági szaktudás 
• üzleti kapcsolatok hiánya 
• üzleti kommunikációs 

tapasztalatok hiánya 

VESZÉLYEK 

• nem rendelkeznek megfelelő 
referenciákkal, nincs információ 
a megbízhatóságukról 

• nem rendelkeznek széles körű 
korszerű technikai tudással 

• gond lehet a gyorsaságukkal, 
rugalmasságukkal 

Az internet alkalmazása területén a regionális és globális kihívásokból, illetve a már létező megoldá
sokból származó lehetséges előnyök a következőkben foglalhatók össze. 

A létező és lehetséges kihívásokat, illetve előnyöket négy szempont alapján célszerű vizsgálni: 

• a jogi szabályozás ma még meglévő hiányosságaiból egyrészt jelentős kockázati tényezők 
következnek, másrészt a résztvevőknek lehetőségük van az adott területre érvényesítendő 
nemzetközi standardok kialakításában való részvételre; 
• az e-business tevékenység biztonságát garantáló EU-intézmények megfelelő működése 
és a jogorvoslat gyorsasága ma még nem belátható, de mindenképpen nagyobb biztonságot, 
ugyanakkor alacsonyabb ráfordításokat tesz lehetővé az egyes országok számára; 
• az internet lehetőségei következtében jelentősen kibővülnek az elérhető piacok, 
gyakorlatilag közvetlenül elérhetővé válik az egész világpiac, ugyanakkor a saját eddigi 
biztosnak tűnő belső piacaink is veszélyeztetetté válnak; 
• a multinacionális vállalatok e-business aktivitása egyre erőszakosabban nyilvánul meg, 
melynek során elvárják, hogy minden piaci szereplő az általuk használt megoldásokhoz, 
platformokhoz alkalmazkodjon, de ez egyben egy know-how transzfert is jelent a kevésbé 
fejlett országok számára. 

Az államtól, a gazdasági szervezetektől, a különböző tanácsadó cégektől elvárható segítség: 

• az állam alapvető feladata a gazdasági és jogszabályi keretek megteremtése, a témának az oktatási 
rendszerbe való integrálása, a támogatási feltételek és költségvetési keretek kialakítása, a pályázati 
rendszerek létrehozása, az EU vonatkozó normáinak, ajánlásainak és intézményeinek propagálása, 
• a gazdasági szervezetek feladata az e-business jelentőségének tudatosítása (általános és szervezett 
specifikus képzésekkel), az induló internetes vállalkozások szakmai támogatása, inkubációs 
tevékenység végzése, az e-business alkalmazása során keletkezett információvagyon hasznosítása; 



• a tanácsadó cégek (természetesen térítés ellenében) vállalhatják a működő vállalkozások üzleti és 
informatikai stratégiájának e-business alapokra helyezését, az e-business információtechnológia 
háttereinek biztosítását és a szükséges know-how transzfert mind jogi, mind kereskedelemtechnikai 
vonatkozásban. 

De mi is az az e-business? 
Sokan próbálják meghatározni az új kifejezés mögött meghúzódó tartalmat, azonban általánosan 

elterjedt definíció még nem született meg. A már meglévő változatok közül néhány, 
B „olyan üzleti környezet ahol a szereplők működésük során az információs technológia 
eszközeit internetes környezetben használják"11 - Báthory Balázs a Web igen Rt. igazgatója; 
• „az e-business piacok, szervezetek, folyamatok és rendszerek integrációja internetes, vagy 
ahhoz kapcsolódó technológiákkal"1 2 - a Pricewaterhause Coopers tanácsadó cég meghatározása; 
• „az e-business az üzleti folyamatok internetes technológiákon alapuló támogatása"1 3 

- az IBM meghatározása szerint; 
• „az e-business, azaz az elektronikus üzletvitel nem más, mint kereskedelmi, üzleti és 
adminisztratív tranzakciók megvalósítása az informatika és a telekommunikáció segítségével"1 4 

- KPMG Consulting tanácsadó szerint. 

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, az üzleti intelligenciát stb. 

Az e-business nem azonos az elektronikus kereskedelemmel, bővebb annál, magában foglalja a válla
lat külső és belső folyamatainak elektronizálását és integrációját. Része az e-commerce (e-kereskede
lem), az internet (az on-line) marketing, a vevőtájékoztatás, az értékesítés, a logisztika, a vállalati költsé
gek csökkentése, vagyis minden, ami kapcsolatba hozható a világhálóval és az azon keresztüli pénzszer
zéssel. Mind a kis- és középméretű vállalkozások, mind a multinacionális vállalatok számára lehetővé 
teszi, hogy azonos feltételek mellett versenyre kelhessenek. A világháló rengeteg információt nyújt, a 
vállalkozások rugalmasságán múlik, hogy milyen gyorsan reagálnak az új trendekre, használják ki az új 
lehetőségeket. Sokszor a gyors válaszreakción múlik egy vállalakozás sikere vagy bukása. 

Az e-business fejlődési fokozatai 

Az e-business négy kialakulási fokozatát különböztetik meg: 

1. az első lépés az, amikor a vállalat felismeri, hogy a technológia haladást nem hagyhatja figyelmen 
kívül, illetve a vállalkozás méreténél, összetettségénél fogva megérik arra, hogy a mindennapi adminiszt
ratív folyamatokat integrálják. Ekkor vásárol egy vállalati szoftvert és kialakítja az üzemgazdasági funkciók 
széles körét lefedő saját felépítésének megfelelő integrált vállalati információs rendszerét (pl. SAP). Ezt 
ERP-nek, Enterprise Resource Planning-nek, azaz vállalati erőforrás-tervezésnek hívják 

2. a második fokozat az, amikor a rendszer működni kezd és beépül a vállalkozás ügyvitelébe. A 
szoftver által a vállalkozásról információkhoz jutnak és ezt a tudást visszacsatolják a működésbe 

3. a harmadik fázis az, amikor a cég a beszállítóival, vevőivel, partnereivel elektronikusan tartja fenn 
a kapcsolatot. Vagyis a vertikális iparágakat bekapcsolják a rendszerbe 

4. a negyedik pedig, amikor a horizontális iparágak bekapcsolása is megtörténik. Vagyis ekkor a cég 
minden beszerzését - az üzletmeneten kívülit is - on-line módon valósítja meg. 

11 www.e-europa.hu (konferencia anyag) 

12 www. e-europa. hu (konferencia anyag) 
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Az e-commerce 
Az e-commerce (e-kereskedelem) „az üzleti tranzakcióknak minden olyan formája, melyek során a 

felek inkább elektronikus, mint fizikai úton, vagy közvetlenül érintkeznek". Tágabb értelemben e-keres
kedelemnek nevezzük azt, ha a kereskedelmi folyamat legalább egy része elektronikus formában bo
nyolódik. 

A B2B 
A B2B két vállalkozás közti üzleti kapcsolatot jelöl, amelynek színtere a világháló. Általában nem csak 

adásvétel folyik itt, hanem a vállalati rendszerek összekapcsolásával például nyomon követhető a szállí
tások teljesítése. Az információszerzéstől, a megrendelésen át a teljesítésig az üzlet az interneten bonyo
lódik. A beszerzés, raktározás, a logisztika területén az elektronikus út alkalmazása költségcsökkenést 
eredményez, meggyorsítja az üzletkötést. A B2B forgalom teszi ki az e-kereskedelem legnagyobb hánya
dát. 

Elektronikus piactér 
Akkor beszélünk elektronikus piactérről, 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 látja el. így az elektronikus piactérben 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 eladók vannak jelen, a kínálatukkal és keres
letükkel, ezáltal alkalmas arra, hogy az iparágak szereplőit összehozza egymással. Az ehhez szükséges 
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 százalékban csökkenti a beszerzési költségeket. Magyarországon az első internetalapú 
vállalatközi horizontális elektronikus piactér a Marketline, amelyet a MatávNet (a Matáv csoport képvise
letében), az Accenture (korábban Andersen Consulting), a Compaq Computer és az SAP Hungary közö
sen hozott létre. 1 5 

A vállalatok közötti üzlet alapvetően kétféle lehet: 

• vertikális integrációra való törekvés, amikor a vállalatok maguk köré gyűjtik a beszállítóikat, 
partnereiket, vásárlókat, 
• horizontális integráció, amikor egy-egy iparágat képviselve jönnek létre a virtuális piacterek. 

A B2B megoldássokkal szembeni követelmények: 

• folyamatos on-line kapcsolat, 
• biztonság, 
• vállalati rendszerekhez való jó illeszkedés, 

• skálázhatóság (mi történik, ha a forgalom nagyságrendekkel megnő?). 

B2B szolgáltatások: 
• üzleti ajánlatok bekérése (purchasing), 
• információk közvetítése (vállalati katalógusok begyűjtése), 
• kapcsolatteremtési lehetőség az értéklánc szereplőinek (fórum, chat), 
• az üzleti kapcsolat egészének vagy egyes elemeinek bonyolítása (ajánlatok közvetítése, üzleti 

dokumentáció, aukciók, pénzforgalom, áruszállítás). 

75 HVG, 2001. május 10. 



B2B szolgáltatást nyújtó vállalatok bevételei: 

• a virtuális piacon résztvevő szereplők regisztrációs díja, 
• a hálón kötött üzletekből származó jutalék (2-5%). 

A B2B előnyei: 

• gyorsaság, 
• forgalomnövekedés, 
• jobb vevőkapcsolatok, 
• hatékonyságnövelés, 
• ellenőrizhetőség. 

A B 2 B hátrányai: 

• drága és bonyolult kiépítés, 
• magas fenntartási költségek. 

B2C 
Jelentése: Business to Consumer azaz elektronikus kiskereskedelem. A végfelhasználók felé történő 

on-line eladás. A kereskedés on-line áruházakban történik, ahol a fogyasztók hozzájutnak a termékekkel 
kapcsolatos információkhoz, és ez lehetőséget ad a termékek és azok árainak az összehasonlítására. Az 
áruházakban leginkább elektronikai cikkeket lehet kapni, de népszerűek a könyvek, bútorok, háztartási 
gépek is. Elsősorban olyan termékek iránt van bizalom, ahol kevésbé fontos az, hogy a vevő megfoghas
sa, megszagolhassa, közelről megvizsgálhassa a terméket és egyéni értékítélete alapján döntsön. 

B2A + C2A 
A B2A jelentése Business to Administration, azaz a vállalkozás és a közigazgatás közötti on-line kap

csolatot jelöli, a C2A pedig nem más, mint a Consumer to Administration, azaz az ügyfél és a közigazgatás 
közötti kapcsolat. Az állam is megjelenik a világhálón, szerepe megváltozik, funkciója erősödik. Az ál
lampolgárok és az üzleti szféra információt nyújt és szolgáltatást teljesít. Az internetet felhasználva gyor
sabbá és olcsóbbá teszi a közigazgatást, folyamatos hozzáférést biztosít az információkhoz (pályázatok, 
jogszabályok, ingatlan-nyilvántartás stb.), ezáltal felgyorsulhat az ügyintézés és csökkenhetnek a hibale
hetőségek. 

Hazai helyzet 
A G k l Gazdaságkutató Rt., a Webigen Rt. és a SUN Microsystem felmérései szerint 1 6 az elmúlt eszten

dőben lebonyolított B2B forgalom 21 milliárd forint volt, a B2C pedig 1,1 milliárd forintot ért el. Ezek 
az értékek azt mutatják, hogy a hazai internetes kereskedelem 1-2 évvel van lemaradva a nyugat-európai 
és 4-5 évvel az egyesült államokbelihez képest. A felmérésből az is kiderül, hogy a vállalatok hatoda 
vásárol a világhálón, szemben a tervezett 26 százalékkal. 

A hazai kiskereskedelmi forgalom 0,02 ezreléke zajlik a világhálón. Jelenleg 850 ezren használják az 
internetet, ez a szám az év végére 50 százalékkal növekedhet. Ma az átlagos internet-felhasználó 20-25 
éves városi lakos, aki tanuló, vagy fiatal üzletember, az átlagosnál jobban művelt és nagyobb jövedelem
mel rendelkezik. 

6 www.magyarhirlap.hu (201. 09. 07.) 
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Az elektronikus kereskedelembe való bekapcsolódás stratégiai döntés 
Az elektronikus kereskedelembe való bekapcsolódás stratégiai döntés a vállalkozás életében - várha

tó következményei rendkívül sokrétűek. 

Az elektronikus kereskedelemben való részvétel megváltoztathatja: 

• az értékesítési csatornákat, 
• az ügyfélkapcsolati rendszert, 
• a vevők és szállítók jellemző alkupozícióit, 
• az ellátási láncot, 
• az értékláncot, 
• a versenyfeltételeket, 
• az alapvető sikertényezőket, 
• a forrásigényt és a finanszírozási tényezőket, 
• a technológiai fejlesztési követelményeket, 
• a kockázati tényezőket és kockázatkezelési lehetőségeket. 

A vállalat átfogó stratégiájának megvalósítása során az elektronikus kereskedelem módszereinek al
kalmazása jelentősen befolyásolhatja a lehetőségeket. 

Költségvető stratégia esetén támogathatja 

• a készletek csökkentését, 
• az értékesítési és marketing költségek csökkentését, 
• a logisztikai költségek csökkentését. 

Megkülönböztető stratégia esetén 

• internetes közösségépítés az ügyfelekből, 
• testre szabott szolgáltatások nyújtása a jól működő CRM rendszer és az intelligens adatbányászat 
segítségével. 

Fókuszáló stratégia alkalmazásakor 

• a nagy mennyiségben keletkező adatok alapján mélyebben és pontosabban szegmentálható a piac, 
• koncentrálás az alapvető képességekre. 

Innovációs stratégia alkalmazásakor 

• a legújabb és legmodernebb elektronikus kereskedelmi megoldások, programok, modellek 
használhatók fel, 
• lerövidíthető a termékek piacra viteli ideje, 
• felhasználhatók a legfejlettebb CAD/CAM rendszerek. 

Növekedési stratégia alkalmazásakor 

• megkönnyíthető a földrajzilag távol levők elérése, 
• új értékesítési csatornák megnyitására van lehetőség, 

• megoldható a saját mellett más cégek termékeinek sikeres piacra vitele is. 

Együttműködő (szövetségkötő) stratégia alkalmazásakor 
• hatékony együttműködés alakítható ki a stratégiai szövetségesekkel, partnerekkel, alvállalkozókkal, 
• integrálhatók a különböző ellátási láncok, 
• összekapcsolhatók a különböző vállalkozások alapvető IT alkalmazásai, 
• lehetőség van akár virtuális vállalat felépítésére is. 

A megkötöző (foglyul ejtő, a más szállítóra való átállást jelentősen megdrágító) stratégia alkalmazása 
esetén 

• felhasználóbarát kapcsolódási felületek (interfészek) ingyenesen biztosíthatók, 
• testre szabott szolgáltatások ajánlatok nyújthatók a folyamatosan gyűjtött és értékelt adatok alapján. 



Az elektronikus kereskedelem vállalati bevezetésével kapcsolatos döntési alternatívák egyebek között 
következők lehetnek: 

• a vállalat megmarad a hagyományos értékesítési csatornák alkalmazásánál és hiába a kor kihívása, 
nem foglalkozik az elektronikus kereskedelemmel, 
• az internetet csak reklámra használja, megáll egy jó honlap felépítésénél, 
• megnyit egy új értékesítési csatornát, egy internetes boltot, 
• önálló nyereségközpontként létrehoz egy új on-line üzletágat, divíziót, 
• elektronikus kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatot, közös vállalatot alapít, 
• áttér az értékesítésnek csak elektronikus úton való bonyolítására, 
• internetes céget vásárol, vagy összeolvad egy ilyennel, 
• folyamatosan építi fel rendszerét, kezdve egy jó honlap megnyitásától, az internetes bolt 
létrehozásán át a komplex internetes szolgáltató cég létrehozásáig, minden lépcsőfokot végigjár és 
a tapasztalatok alapján dönt a folytatásról. 

Ha a döntés megszületett akkor a szükséges lépések a következők. 

1. Kereskedelmi honlap létrehozása, amely az alábbi elemeket tartalmazza: 
• e-mail regisztrációs rendszer, 
• on-line katalógus, 
• bevásárlókocsi szoftver, 
• pénzügyi-tranzakciós rendszer, 
• direkt megrendelési lehetőség, 
• statikus adatbázisok, 
• dinamikus adatbázisok, 
• multimédia, 
• telefonkapcsolat, 
• fájl transzfer, 
• vitafórum, csevegőhely, 
• statisztikák, 
• ügyfélkövetési adatbázis, 
• biztonsági rendszer. 

2. Az ehhez szükséges hardver és szoftver szintű infrastruktúra kiépítésének alapvető 
lehetőségei: 

• saját infrastruktúra kiépítése, saját szoftver kifejlesztése, 
• standard kereskedelmi programcsomagok megvásárlása és a cég meglévő rendszereihez, 
igényeihez való adaptálása, 
• külső szolgáltató partnerek (web hosting, alkalmazásszolgáltató, web designer cégek) használata, 
• meglévő internetes áruházhoz való csatlakozás. 

J . Az eredmények mérése és értékelése során fel kell dolgozni az alábbi mutatószámokhoz 
szükséges adatokat: 

• a honlap látogatóinak száma, 
B a vásárlók száma, 
B a forgalom nagysága, 
H az egyes árucikkek forgalma, 
• az egy vásárlóra eső forgalom, 
• a visszatérő vásárlók száma, 
• a megrendelések teljesítésének ciklusideje, 
B a reklamációk száma, 
H a visszaküldött áruk értéke, 
• a vevők elégedettsége, 
• az értékesítési csatorna fenntartásainak költségei, 
• az értékesítési csatorna nyeresége, 
• a befektetések megtérülési mutatója. 



4. A vállalkozás tevékenységének főbb folyamatai: 

• termelési folyamat, 
• anyagellátási folyamat, 
• ügyfél-kiszolgálási folyamat, 
• tervezési folyamat, 
• pénzügyi folyamat, 
• beruházási folyamat, 
• leltározási folyamat, 
• oktatási folyamat, 
• beszámolási folyamat. 

5. Az egyes folyamatok végrehajtása során felhasználható működésirendszer-típusok: 
a. ) Transaction Processing System (TPS) a vállalati alapfolyamatok működését támogatja 

• megrendelések fogadása, visszaigazolása, 
• termelési tervek összeállítása, 
• alkalmazottak adatainak nyilvántartása, 
B bérek számfejtése, 
• szállítólevelek kitöltése, 
• költségek számbavétele. 

b. ) Knowledge Work Systems (KWS) tudástámogató rendszer-a vállalat magasan képzett 
vezető dolgozói használják 

• új tudás előállítása, 
• az új tudás beépítése az üzleti működésbe, 
• mérnöki tervező CAD/CAM rendszerek. 

c. ) Office Atomation Systems (OAS) adatrögzítő, feldolgozó, adatkezelő vállalati rendszerek az 
irodai hatékonyság növelésére 

M vevőkkel, szállítókkal, partnerekkel kommunikáló rendszerek, 
• szövegszerkesztő, kiadványkészítő, archiváló rendszerek, 
• elektronikus naptárak, tervezőrendszerek. 

d. ) Management Information System (MIS) vezetőinformációs rendszerek a különböző 
vállalatvezetési rendszerek információkkal való kiszolgálására 

• a cég belső állapotával kapcsolatos alapinformációk, 
• tervezési információk, 
• ellenőrzési (controlling) információk. 

e. ) Decision Support Systems (DSS) döntéstámogató rendszerek, nem strukturált problémák 
megoldása esetén 

• belső információk, 
• tőzsdei folyamatok, 
• versenytársakról információk. 

/) Executive Support Systems (ESS) stratégiai döntéstámogató rendszerek felsővezetők 
számára 

• a belső rendszerekből (MIS, DSS) származó információk, 
• a külső környezet információi, 
• szűrő, tömörítő, a kritikus információkat nyomon követő rendszerek. 



Hogyan is épüljön ki a vállalatnál az informatikai hálózat? 

Első lépés 
Legyenek meg az alapok, vagyis első lépésben az iroda köré kell szervezni az informatikai rendszert. 

Meg kell tervezni, terveztetni a hálózatot, a későbbi fejlesztési lehetőségekre is gondolva. Célszerű, ha a 
(strukturált) kábelezést szakértő cég végzi, s bővíthető hálózati eszközöket telepít. Ezen a szakaszon a 
nagyvállalatok ma már túlléptek, de a fontos lépéseket megtették a közép- és kisvállalatok is. Megtörtént 
az eszközök beszerzése - de hogy azokat mire használják, az még gyakran kérdéses. A régi vállalati belső 
folyamatokat ugyanis át kell szervezni, ha csakugyan élni szeretne a cég az informatika lehetőségeivel. 

Második lépés 
Ki kell építeni a back-office-t, vagyis az irodai hátteret - informatikai útra kell terelni a könyvelést, a 

logisztikát, az adminisztrációt, az ügyviteli és belső vállalati folyamatok egészét. Ez már rendszerben való 
gondolkodást igényel a vállalatvezetéstől, s ezen a ponton még messze nincsenek túl a cégek. 

Harmadik lépés 
Megkezdhető a front-office informatikai kiépítése: vagyis az ügyfélkapcsolat is átterelhető - elsősor

ban az internet-alkalmazással - informatikai útra (EDI). A tárgyalástól, a szerződéskötésen át, a számlázá
sig, illetve a vevő-gyártó-szállító kapcsolatig ily módon intézhetők az ügyek, de ide sorolható az internetes 
kereskedés is. 

Mindezen szintek kiépítése rendkívül komoly adatvédelmi rendszer kialakítását teszi szükségessé, a 
védelem pedig megnöveli az alkalmazások költségét, s lefékezi az informatikai szemlélet terjedését. 
Ettől válik érthetővé, hogy a Carnation Research TOP 100 1 7 kutatásában az interjúalanyok 18 százaléka 
állította, hogy az internet-technológia már ma is hasznot hoz vállalatuknak, azonban a többség (53 száza
lék) véleménye alapján erre csupán az elkövetkező 2-3 évben lehet számítani. 

2000-ben 35 százalékkal bővült a TOP 100 vállalatok által fenntartott weblapok száma. Az 1999 tava
szán végzett Carnation TOP 100 kutatás, amely a vállalatok informatikai infrastruktúráját és internetes 
jelenlétét vizsgálta, még csupán 45 cég webes megjelenéséről számolt be, 2000-ben azonban már 61 site 
strukturált elemzésre kerülhetett sor. 

A tétel, mely szerint „nehezebb megtartani egy fogyasztót, mint megnyerni, de ötször olcsóbb" az 
internetre is igaz. A vállalkozásnak szinte napról napra új ötletekkel kell előállni honlapjának látogatói 
felé, folyamatosan kell bővítenie szolgáltatásainak skáláját, hogy on-line versenyben maradhasson. 

A látogatottság növelésének legalapvetőbb eszköze a lap regisztrációja a legnagyobb keresőkben; egy 
adott kereső első 10 találatában való megjelenés nagyobb forgalmat generál, mint bármely más hirdetési 
forma. 

A web-design trendek változnak, néhány dolog azonban változatlan marad. A változatlan kritériumok 
a következők: 

1. a honlapon kötelező elhelyezni a cég nevét, lógóját, telefonszámát, címét. Ezzel biztosítjuk a 
látogatót, hogy valós (tehát nem „virtuális") cég honlapjára tévedt, ami bizalmat kelt a látogatóban 
a tartalom irányában 

2. folyamatosan frissíteni kell az oldal tartalmát 
3. a struktúrának maximálisan felhasználóbarátnak kell lennie: az oldalon való lehető 

legegyszerűbb navigálást kell biztosítania. A látogatók nem töltenek időt azzal, hogy az oldal 
kialakítójának logikáját magukévá tegyék, hanem elhagyják az oldalt. Az oldal struktúrája tehát 
nem lehet rejtvényhez hasonló: az a legjobb, ha a látogató 3 kattintással mindenhez 
hozzáfér, amihez akar 

17 www. oamation. hu 



4. ha animációt helyezünk el a lapra, akkor meg kell oldani, hogy ha a látogató nem kívánja azt 
végignézni, akkor leállíthassa, és az oldal lényegi, tartalmi részére ugorhasson át (skip) 

5. következetesnek kell maradni az oldal design-jában: visszatérő elemekkel kell felépíteni - az 
önálló arculat megtartásával. Azonos színvilágú, azonos stílusú grafikákkal kell az oldalt 
kialakítani, természetesen a szöveg típusa és a gördítősáv kialakításakor is igen ajánlott, 
hogy következetesek maradjunk 

6. az üres felületek szellőssé teszik az oldalt. Ha nem minden pixelt töltünk ki tartalommal, 
akkor kiegyensúlyozottá tehetjük oldalunkat. A túlzsúfolt oldal átláthatatlan 

7. a design kialakításakor figyelembe kell venni, hogy az oldalaknak gyorsan kell letöltődniük, 
mivel a felhasználók zöme telefonvonalon keresztül kapcsolódik a hálózatra. A gyorsaság az 
internet világában a letöltési idő tekintetében a legfontosabb - az internetezők egyik alapvető 
tulajdonsága ugyanis, hogy türelmetlenek 

8. ajánlott központi grafikát kialakítani az oldalon, esetleg a cég lógóját, egy termékének képét 
elhelyezni, mivel így lehet a látogatókban rögzíteni az oldal képét. A központi grafika akkor a 
leghatásosabb, ha rögtön felhívja magára a látogató figyelmét.18 

Szalaghirdetések (banner-ek) 
Szalaghirdetések elhelyezése az oldalon két okból történhet. 

1. Fizetett hirdetés esetén bevételt jelent a vállalkozás számára. (Megjegyzendő, hogy a magyar 
gyakorlatban a szalaghirdetés-cserék dominálnak az értékesítéssel szemben.) 

2. E grafikus linkek hozzátartoznak a lap design-jához, figyelemfelkeltőként funkcionálnak a 
vállalkozás termékeivel, vagy szolgáltatásaival kapcsolatban. Ez esetben a szalaghirdetések 
többletszolgáltatást nyújtanak a látogatóknak. 

A szalaghirdetések hatékonyságát a CTR-rel (Click Thought Rate) mérjük. Ez a mérőszám azt írja le, 
hogy a látogatók hány százaléka kattint rá a bannerre, azaz közelítőleg leírja az adott hirdetés hatékony
ságát. A webreference.com egy rövid kísérletet végzett arra vonatkozólag, hogy a hirdetés elhelyezkedé
se a lapon mennyiben befolyásolja a CTR-t. Az eredmények, 1 9 noha csak két pozíciót vizsgáltak, meghök
kentők: 

Azoknak a bannerek-nek, melyeket az oldal jobb oldalán, közvetlenül a gördítősáv mellett helyeztek el a 
CTR-je 228 százalékkal magasabb, mint azon banner-eké, melyeket a lap tetején helyeztek el. Azok a banner-
ek, melyek a kép 1/3-án kerülnek elhelyezésre, 77 százalékkal magasabb átkattintási arányt érnek el. 

A szalaghirdetések hatékonyságáról álljon itt néhány webmarketer adat:2 0 

1. az átlag internetező naponta 610 hirdetést tekint meg 
2. a web-es hirdetési felületek 74 százalékát nem lehet értékesíteni 
3. a web-es hirdetési felületek több mint 99,7 százalékára nem kattintanak rá 
4. közel 90 százaléka az on-line hirdetéseknek azonnali döntésre hívja fel a fogyasztót. 

(Pl. „Kattints ide." „Nyerjen most.") 

Hiperhivatkozások (linkek) elhelyezése 
Célközönség fogyasztóvá tételének és megtartásának egyik igen hatásos módja a link-elhelyezések 

más oldalakon, így csalogathatja a vállalkozás a saját oldalára az érdeklődőket. A saját oldalon - többlet
szolgáltatásként - elhelyezett linkek marketingszempontból akkor hatékonyak, ha az oldal célközönsé
gének preferenciáit elégíti ki . Cikkekre, más oldalakra vezető hiperhivatkozások segítik a látogatókat a 
vállalat termékeinek, szolgáltatásainak megismerésében, és egyben remek eszközöket jelentenek a válla
lat termékeinek, szolgáltatásainak megismerésében, és egyben remek eszközöket jelentenek a vállalat 
számára a pozicionálásban. 

18 Szép példát találunk a www. ingatlan.com. belépési oldalán. Az oldalra belépőnek egy, a középkori 
Budát ábrázoló képre kell kattintania, hogy a menüt tartalmazó főoldalra jusson. 

19 www. webreference. com 
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A hírlevél 
Fontos egy kezdő e-vállalkozás számára, hogy összegyűjtse fogyasztói, partnerei és az érdeklődők e-

mail címeit. Ez azért fontos, hogy lehetősége nyíljon e piaci résztvevők figyelmének folyamatos megtar
tására. Az oldalon figyelemfelkeltő felhívással hatékonyan lehet a hírlevélre való feliratkozásra ösztönöz
ni a látogatókat A megfelelő hírlevél fenntartja a látogatókban az érdeklődést az oldal iránt, visszavezeti 
őket a lapra, informálja őket a változásokról. A megfelelő hírlevélnek tehát magas a hatékonysága -
marketingakciók hatékony eszköze, kulcsszava: érdekesség. 

A hírlevél hossza változó, általában 3-tól 10 oldalig terjed. Az újdonság, az érdekesség és a figyelem
felkeltés az a hármas, amely a jó hírlevelet jellemzi. A hírlevél a célcsoport érdeklődésének megfelelő 
kell hogy legyen. 

E-mail a vállalatnak 
A professzionálisan kialakított oldal elengedhetetlen kelléke, hogy e-mail-küldési lehetőséget bizto

sítson a látogatóknak az oldallal, a termékkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Természetesen az e-
mail-t azonnali válasznak is kell követnie. A fogyasztók, partnerek megtartásának olyan eszköze ez, mellyel 
a vállalkozás biztosítja őket, hogy figyelembe veszi észrevételeiket, problémáikra megoldást keres. 

Egyéb támogatottságnövelő eszközök 
Annak érdekében a vállalkozás minél több vevőt csábítson saját oldalára, és hogy azokat meg is tartsa, 

szolgáltatásaihoz kiegészítőket, terméktartozékokat ajánlhat diszkont áron vagy ingyenesen. Ezzel lehe
tősége nyílik arra, hogy a látogatókat arra ösztönözze, hogy időről időre visszatérjenek az oldalra, és 
igénybe vegyék az e-vállalat szolgáltatásait. 

Fontos, hogy a többletinformáció segítsen a fogyasztónak a döntésben. Extra szolgáltatások lehetnek 
például az ingyenes házhoz szállítás, ha a fogyasztó on-line rendeli meg a terméket, vagy diszkont
árakon való értékesítés, a minden tizedik vásárlásnál ajándékozás, az ingyenes minták, demók biztosítása 
visszatérő fogyasztóknak, az exkluzív árak a leghűségesebb vásárlóknak. A látogatók visszacsalogatása a 
lapra nem csak minőségi szolgáltatással lehetséges. Szükséges „kiegészítő" a törzslátogatókkal való kap
csolattartás, a hála kifejezése. 

Az oldal saját zártkörű társaságot is létre hozhat a B2B támogatására. Ez az intranet, mely csak regiszt
rált partnerek egymás közötti üzleti kapcsolatait is elősegíti, például telefonszámok, elérhetőségek, rö
vid üzletiprofil-leírások, aktuális információk nyújtásával. Könnyen használhatónak kell lennie. 

A KKV az interneten keresztül nem csak eladni próbál, hanem vesz is. 

Ezért álljon itt - zárásképpen néhány „aranyszabály" a virtuális vásárláshoz: 
1. Mindig ellenőrizzük az áruház adatait, címét, telefonszámát, hogy el tudjuk érni, ha bármilyen 

probléma adódna! 
2. Használjunk Netscape vagy Explorer böngészőt, mivel ezek képesek a tranzakciók titkosításához 

szükséges adatátvitelre! 
3. A keresett árucikket több helyen is nézzük meg, hogy össze tudjuk hasonlítani az árakat! 
4. Minden esetben olvassuk el a szerződési feltételeket, legyünk tisztában, hogy milyen jogai és 

kötelezettségei vannak a feleknek (csomagolási, szállítási költség, szállítási határidő, 
felelősségvállalás)! 

5. Ha nem ismerjük az áruházat, érdemes először egy kisebb értékű árut megrendelni, ezáltal 
letesztelni a szolgáltatás minőségét, ha minden jól ment, utána már értékesebb dolgokat is 
rendelhetünk! 

6. A tranzakciók idejét és az összegeket mindig írjuk fel, probléma, reklamáció esetén ezekre 
feltétlenül szükség van! 

7. Virtuális bankkártyát használjunk. Kifejezetten az internetes vásárlásokhoz fejlesztették ki, 
nincs rajta mágnescsík, csak egy számsor, amivel megrendelhetjük a kiválasztott árut! 

8. Érdemes megrendelni valamilyen biztonsági szolgáltatást, ilyenkor ugyanis csak a visszajelzésünk 
után fizet ki pénzt a pénzintézet a számlánkról! 


