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1. Negozio elektronikoa

Internet agertzeari esker, gizartean aldaketa azkarrak egon dira, enpresa eremuan salerosketak

eta negozioak egiteko orduan.

Negozioa enpresaren barruko prozesu integratuen multzotzat hartuta, esate baterako,

lehengaien erosketa, produktuen diseinua, produkzioa, bilketa, garraioa, salmenta, fakturazioa,

kobrantza, bezeroaren arreta eta baliabideen kudeaketa (giza baliabideak, baliabide

materialak,...), Negozio Elektronikoa edo e-Business enpresaren barruan integratuta eta

Interneti lotuta dauden prozesuen multzoa da, eta hori, berriz, Informazioaren eta

Komunikazioen Teknologia (IKT) berriei esker lortzen da.

***TRADUCCION DEL GRAFICO

Banketxeak
Kredituak/Ordainketak

Bezeroak
Eskariak

A. Publikoa
                                                            Lege araudia
                                                           Hornitzaileak
                                                            Hornidura

                                                                 Garraioak
                                                                 Logistika/Banaketa



IKTak PYMEetan aplikatzeko Oinarrizko Gida

Robotiker : 2001eko iraila 2/16

Internet
Laguntzaileak

Eskariak/Eskaintzak

FIN DE LA TRADUCCION DEL GRAFICO***

1. irudia: Negozio Elektronikoa edo e-Business

e-Business deritzonaren barruan, besteak beste, honako alderdi hauek sartzen dira:

• e-Commerce: Enpresako bezeroei produktuen eta zerbitzuen marketina eta salerosketa

modu elektronikoan egiteko prozesua.

• e-Marketing: Informazioaren eta Komunikazioen Teknologia berrien ahalmena erabiltzea,

produktuak eta zerbitzuak sustatzeko nahiz saltzeko.

• e-Procurement: Produktuen eta zerbitzuen erosketa elektronikoa kudeatzeko prozesua,

enpresaren hornidurarako.

• e-Marketplaces: Halako merkatu birtualetan, baliabide elektronikoak erabiliz, bezero eta

hornitzaile kopuru handiaren arteko negoziazioa errazten da.

• e-CRM: Bezeroen eta enpresaren arteko elkarreraginen kudeaketa modu elektronikoan

optimizatzea.

• e-Fulfillment: Logistikaren eta garraioaren kontrola, Informazioaren eta Komunikazioen

Teknologia berrien bitartez.

• e-Recruitment: Langileak modu elektronikoan aukeratzeko prozesua.

• e-?: Interneten bitartez integraturiko enpresa prozesu guztiak.

Azken batean, Internetek dituen ezaugarriak erabili behar dira, errendimendua hobetzeko,

produktuen edota zerbitzuen balio erantsia handitzeko eta bezeroekiko nahiz hornitzaileekiko

harremanak errazteko.

Merkataritza elektronikoa e-Business edo Negozio elektronikoaren zatia da, eta, horren

barruan, produktuen edota zerbitzuen Interneten bidezko marketin eta salerosketa prozesuak

sartzen dira.
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2. irudia: E-business, E-commerce eta Marketplaces

***TRADUCCIÓN DEL GRAFICO

Informazio elektronikoa erabiltzea, errendimendua hobetzeko, balioa sortzeko eta bezeroekiko
harreman berriak ahalbidetzeko.

Produktuen eta zerbitzuen marketina, salmenta eta erosketa Interneten bidez egitea.

Enpresen arteko merkataritza harremanak.

Produktuak eta zerbitzuak enpresak ez diren kontsumitzaileei saltzea.

Enpresaren erosketak kudeatzeko aplikazioak. Produktuak eta zerbitzuak hornitzeko
prozesuaren automatizazioa, eskaera egiten denetik ordainketara.

Produktuen eta zerbitzuen marketina eta salmenta saretik egiteko soluzioak.

FIN DE LA TRADUCCIÓN DEL GRAFICO***

Kapitulu honetan, Merkataritza Elektronikoa, Merkataritza Elektronikoaren ereduak, hobariak

eta enpresak Interneten sartzeko eman beharreko pauso nagusiak aztertuko ditugu.

1.1. Merkataritza Elektronikoa zer den

Merkataritza Elektronikoa Merkataritzako edozein transakzio izan daiteke, baldin eta

hornitzaileak bezeroari ordainketa baten truke ondasunak eta zerbitzuak ematen badizkio, baina
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truke fisiko eta zuzena egin beharrean bi alderdiek Internet erabilita. Azken batean, Merkataritza

Elektronikoa produktuak eta zerbitzuak Interneten bitartez erostean edota saltzean oinarritzen

da.

Salerosten diren produktuak fisikoak (automobilak, diskoak, arropa, torlojoak, altzairuak, etab.)

edo zerbitzuak (bidaiak, osasun kontsultak, urruneko hezkuntza, etab.) izan daitezke. Halaber,

produktu digitalak ere izan daitezke (albisteak, irudia eta soinua, datu baseak, softwarea, etab.).

Internet denda birtualen bitartez salerosteko baliabidetzat erabiltzeak hobari handiak eskaintzen

ditu. Hobariok eragin zuzena dute bezeroengan, baina hornitzaileak ere hobari zuzenak

jasotzen ditu, produktuak eta zerbitzuak banatzeko bide berri bat finkatzen baita.

Merkataritza Elektronikoaren eremuan Interneten bitartez gertatzen ari den iraultzaren eragile

nagusia ekonomikoa da, irabazi handiak sortzen baitira:

• Kostuak murriztea. Eskuzko lanaren kostua merkatzearen, behin eta berriro egindako

antolaketari lotutako akatsak ezabatzearen, eskariak behin eta berriro hornitu nahiz

bidaltzearen eta, batik bat, denbora aurreztearen ondoriozko murriztea.

• Bezeroaren leialtasuna eta poza handitzea. Merkataritza Elektronikoaren bidez gauza

guztiak errazago, azkarrago eta zehatzago egiten dira.

• Komunikazioa. Merkataritza elektronikoa komunikazio eta marketin bide eraginkorra da;

ondo erabiliz gero, bezeroei balio erantsi nabaria eman eta horiek etengabeko informazioa

edukiko dute, berritasunei, produktu berriei eta eskaintza berriei buruz.

Enpresek Interneten bitartez (Merkataritza Elektronikoa erabiliz) produktuak eta zerbitzuak

zuzen-zuzen salerosteko eskaintzen duten modu berri hauxe da Merkatu Elektronikoaren eta

Tradizionalaren arteko desberdintasun nagusienetarikoa; izan ere, merkatu tradizionalean

bitartekariak daude eta horiek garestitu egiten dute bezeroentzako salmenta prezioa.

.
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1. irudia: Banaketa kate berria

***TRADUCCIÓN DEL GRAFICO
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FIN DE LA TRADUCCIÓN DEL GRAFICO***

Halaber, merkataritza elektronikoa egiteko moduaren arabera, hori ohiko jardueraren osagarria

edo jarduera horren oinarria izan daiteke.

1.2. Merkataritza Elektronikoan eragiketa bat nola egiten den

Interneten bitartez produktuak erosi edo zerbitzuak lortzeko, beharrezkoa da Sarean

konektatzea, PC baten, telebista digitalaren eta abarren bidez. Hori egin ondoren, zenbait bide

dago, nahi den produkturaino iristeko. Zuzen-zuzen iristeko aukera dago, produktu eta zerbitzu

jakina aurkitzeko helbidea jakinez gero (gehienetan, ohiko erosketak egiten direnean), edo
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bilatzaileen bitartez (esate baterako Google Yahoo, etab.), zer nahi dugun bai baina non aurkitu

ez dakigunean.

Kasuan kasuko produktua/zerbitzua aurkitzen denean, horren ezaugarri fisikoekin eta

teknikoekin ados egonez gero, baita prezioarekin eta emateko epearekin nahiz moduarekin ere,

eskaria formalizatzen da. Ordainketa egiteko orduan, hori Internetez egitea erabakiz gero

(batzuetan,  diru-itzultzearen bitartez egiteko aukera ematen da), kasuan kasuko transakzioak

egingo dira banketxeetan, erosketa eragiketari adostasuna emateko, eta gainera, erosketaren

ziurtagiria eman eta hori, gehienetan, poste elektronikoaren bitartez bidaliko da.

Orain, kasuan kasuko produktua/zerbitzua hitzarturikoaren arabera jasotzea baino ez da

gelditzen.

***TRADUCCION DEL GRAFICO
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Merkataritza transakzioa

Saltzailearen banketxea

Eroslearen banketxea

PC

TB

RTC
FIN DE LA TRADUCCION DEL GRAFICO***

2. irudia: Merkataritza Elektronikoaren adibidea.

2. Merkataritza Elektronikoaren barruko kategoria nagusiak

Merkataritza Elektronikoren barruan, kategoria desberdinak daude, elkarreraginean diharduten

eragileen arabera. Eragile nagusiak Enpresak, Kontsumitzaileak eta Herri Administrazioak
dira.

• Enpresen artean ( B2B, Business to Business).

• Enpresaren eta kontsumitzailearen artean (B2C, Business to Consumer).

• Enpresaren eta Administrazioaren artean (B2A, Business to Administration).

• Hiritarraren eta Administrazioaren artean (C2A, Citizen to Administration).

• Hiritarren artean (C2C, Citizen to Citizen).
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TRADUCCION DEL GRAFICO

Enpresa
Bezeroa
Hiritarra
B2A
B2A
B2B
C2A
B2C
B2C
Internet dena eta denok lotzen gaitu
FIN DE LA TRADUCCION DEL GRAFICO

1. irudia: Merkataritza Elektronikoaren kategoriak.

Merkataritza Elektronikoa egiteko modu nagusienetariko bi kontsumitzailearen eta enpresaren

artekoa (B2C) eta enpresen artekoa (B2B) dira.

2.1. B2C: Business to Consumer

Produktuak kontsumitzaileari begira merkaturatzen dituzten enpresak txikizkariak, produktuen

fabrikatzaileak edo zerbitzuen hornitzaileak izan daitezke.

Halako enpresen helburua kontsumitzailearen beharrizanak betetzea da, horrek eskatzen

dituen produktuak edota zerbitzuak eskainita. Horiek era askotakoak izan daitezke, esate

baterako, diskoak, softwarea, ikastaroak, liburuak, hegazkin txartelak, arropa, etab.

Enpresen eta kontsumitzaileen arteko Merkataritza Elektronikoan, hornitzailea beti ez da

aurretiaz ezagutzen. Salmenta, berriz, datu pertsonalak eta ordainketa moduari buruzkoak

sartuta egiten da.

Web-aren marketina eta horren diseinua oso garrantzitsua da, bezeroak Denda Elektronikora

erakartzeko orduan. Interneten denda asko dago, baina bezeroari zerbitzu eta produkturik

onena eskaintzen duena norberaren denda dela erakutsi behar da.
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2.2. B2B: Business to Business

Enpresen arteko Merkataritza Elektronikoan trukatzen diren produktuen eta zerbitzuen helburua

horiek produkzio jardueraren batean erabiltzea da (bulegoko materialaren erosketak, garbiketa

nahiz segurtasun zerbitzuak, makinen edo ekipo txikien ordezkoak), edo eskala handiko

salerosketa egitea (adibidez, ostalaritzan produktu horietariko batzuk izarak, toailak, oheak,

lanparak, burkoak eta abar izan daitezke).

B2B motako transakzio bat Interneten dauden PYMEen artean zuzen-zuzen egin daiteke, edo

Marketplace edo Merkatu Digital deritzen plataforma digitalen bitartez, eta horiek gida

honetako 4.5 kapituluan aztertuko ditugu sakonago.

PYME batentzat, Merkataritza Elektronikoa bezeroak erakartzeko eta lehengo bezeroak

finkatzeko bide oso garrantzitsua izan daiteke. Internetek eskaintzen dituen hobarien bitartez,

zerbitzu hobea eman ahal zaie denei, eta horrela pozik geldituko dira eta enpresaren irabaziek

gora egingo dute, inbertsio handiegirik egin gabe.

Hornitzaileak CRM (Customer Relationship Management) deritzona hautatzeko aukera asko

dituenez (bezeroen eta enpresaren arteko elkarreraginen kudeaketa), PYMEaren aliatua da,

merkatuen globalizazioari eta eskaintzaren pertsonalizatzeari erantzun egokia emateko, eta

enpresako prozesuetan parte hartzen du (marketina, salmenta eta zerbitzua), lehengo bezeroak

atxikitzeko eta bezero berriak lortzeko ahalegina eginez.

Beste alde batetik, enpresak bere erosketak egin behar dituenean, hori ere modu elektronikoan

egin dezake. e-procurement (erosketen kudeaketa elektronikoa) deritzonaren bitartez,

hornidura prozesua automatizatzen da, enpresaren jarduerarako behar diren produktuen eta

zerbitzuen eskabidea egiten denetik ordainketa egin arte, eta horrela, murriztu egiten dira

erosketaren nahiz salerosketaren prezioak eta hornidurak emateko zikloak. Horrenbestez,

hornitzaileekiko harremanak erraztu eta sustatu egiten dira.

B2B ereduan, Enpresaren eta Kontsumitzailearen Merkataritza Elektronikoan (B2C) ez bezala,

hornitzailea eta bezeroa ezagunak dira. Web orriaren marketina eta diseinua ez dira hain

garrantzitsuak, eta garrantzitsuena enpresa bakoitzari sortzen zaion hobaria da.
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3. Merkataritza Elektronikoaren hobariak

Bezeroen eta hornitzaileen arteko harremanak sendo sustatuko dira, komunikazio bide berria

gaitzean, baldin eta horrek esfortzu txikienarekin tratu pertsonalizatuagoa errazten badu.

3.1. Hornitzaileentzat

Hornitzaileek bezeroen esku jarriko dute euren katalogo osoa, modu iraunkorrean. Horretarako,

katalogo hori kasuan kasuko orrian sartzea baino ez dago, eta, produktuetan aldaketak

daudenean (berritasunak, eskaintzak, prezioak, etab.), katalogo hori gaurkotu egin beharko da.

Hobariak:

• Salmenta bide berri bat merkeago lortzea, katalogoen argitalpenari nahiz banaketari

lotutako kostua murriztuz. Internet tresna merkea da.

• Bezeroarekiko harremanetarako leku azkarra, erosoa eta erraza; informazio azkarra eta

etengabea ematen du, bezeroen jokabideari buruz (fakturak, eskariak, erreklamazioak,...).

• Denbora eta baliabideak aurrezten ditu, transakzioak modu elektronikoan egitean.

• Bezero kopurua handitzen du, ezabatu egiten baitira oztopo geografikoak, eta gainera,

produktu berriak esfortzu txikiagoarekin eskaintzen dira, salmenta bide berriaren bitartez.

• Interneten bidez, gure enpresaren logistikako prozesu guztiak sinkroniza daitezke, esate

baterako, stocken eta inbentarioen hobekuntza, material jarioen kudeaketa, garraioaren

koordinazioa, aurreikuspenen hobekuntza, etorkizuneko produkzio planen planifikazioa,

administrazio kostuen murrizpena, saldu osteko zerbitzu teknikoa, etab.

3.2. Bezeroentzat

Bezeroek lantokitik bertatik eta eguneko 24 orduetan eskuratu ahal izango dute hornitzaileek

egindako eskaintza, modu azkarrean eta eraginkorrean.

Hobariak:
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• Erosketa prozesuaren automatizazioa: kostuen murrizpena eta azkartasun nahiz

zehaztasun handiagoa.

• Merkatu birtual desberdinen arteko lotura, eta horrek hornitzaile anitzeko katalogoak on-line

lortzeko aukera ematen du.

• Informazioa benetako denboran trukatzea hornitzaileekin (prezioak, eskuragarritasuna,

eskarien egoera).

• Hornidura kostuen murrizpena.

4. Negozio ereduak sarean

4.1. Erakusleiho birtuala

Produktuak informazioz betetako Web Site baten barruan aurkeztean oinarritzen da, bertara

iristea batzutan zaila izaten baita.

Gaur egun, Erakusleiho Birtuala oraindik ere erabiltzen da; hain zuzen ere, Interneten egon nahi

baina Merkataritza Elektronikoa egitearen hobari guztiak lortu nahi ez dituzten enpresek

erabiltzen dute.

Produktuak eta zerbitzuak Interneten dituen enpresa batek merkeago eta azkarrago gaurkotuko

du katalogoa, eta etorkizuneko bezeroari azken orduko informazioa eskainiko dio.

4.2. Denda birtuala

Ez dauka zerikusirik kaleetan ikusten ditugun ohiko denda fisikoekin; denda birtuala web orri bat

da eta, bertan, zerbitzuak eta produktuak eskaintzen dira, katalogo baten bitartez, baina horiek

ezin daitezke ukitu (urruneko erosketan gertatzen den bezala, adibidez, Círculo de lectores,

Venca eta abarren kasuan), eta ikusi baino ezin dira egin.

Produktuak argazki baten edo batzuen eta horien ezaugarrien deskribapenaren bitartez

ezagutuko ditugu (prezioa ere jakingo dugu); datu horietan oinarrituz, bezeroak bere aukera

erabakiko du.
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Denda birtualen helburua eskaintza zabala eta anitza eskaintzea da, bezeroek produktuak

errazago lortzeko eta egoerarik oneneko salmentaren hobariak aprobetxatzeko. Ezagunenak

honako hauen dendak dira: diskoak, liburuak, jantziak, produktu informatikoak, softwarea, etab.

4.3. Merkataritza gunea edo Mall

Merkataritza Guneak, izan ere, web orri berean bildutako banakako Denda Birtualen eskaintza

bikain baten bitartekariak dira; horrela, bezeroak produktu berbera Denda Birtual desberdinetan

erosi ahal izango du, eta horrek lehia eta, beraz, kontsumitzaileentzako hobaria sustatzen du.

Interneteko Merkataritza Guneen eskuragarritasuna eta merkataritza gune fisikoarena antzekoa

da, eta horietan dauden dendak ere mota berekoak dira, baina Birtualak, sarritan, Sareko beste

Merkataritza Gune batzuetarako linkak edukitzen ditu.

Interneteko Merkataritza Gune batek, besteak beste, honako zerbitzu hauek eskain ditzake:

• Marketin pertsonalizatua, denda elektroniko bakoitzerako.

• Denda elektronikoaren mantenamendua.

• Eskarien balioztatzea.

• Ordainketa elektronikorako zenbait aukera.

• Eskariak bidaltzeko zerbitzuak.

Merkataritza zentro batean denda bat sartzearen hobari nagusien artean, honako hauek aipa

daitezke:

• Kostuak eta inbertsioak partekatu egiten dira, hesi ekonomikoa murriztuz.

• Teknologia merkataritza guneko kudeatzaileak kudeatzen du, eta horrenbestez, enpresak

ez du zertan prestakuntza handiko pertsonarik eduki, horren garapenerako.

• Gunea modu orokorrean sustatzen da eta, hain zuzen ere, denda bakoitzerako, eta denda

bakoitzeko erosleak beste edozein dendatako erosle ere izan daitezke. Ondorio hori

merkataritza gune tradizionaletan lortzen denaren berdina da, horietan ere zenbait denda bildu

egiten baitira, hobari handiagoa lortzeko.
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• Konpainia baten markaren eta ospearen irudian beste zenbait denda bil daitezke, euren

kontura hazteko arazoak edukiko lituzketen dendak.

4.4. Merkataritza atariak

Interneten erabiltzaileen erosketa beharrizana betetzeko moduko elementuak integratzen dituen

Web Site da; halako atariek, gainera, balio erantsiko zerbitzu kantitate handia eskaintzen dute:

bilatzaileak, doako posta, jolas interaktiboak, softwarearen deskarga, eskaintzak, albisteak,...

4.5. Marketplace

B2B (Business to Business) deritzen enpresen arteko merkataritza elektronikoaren

kontzeptuaren barruan, Merkatu Digitala edo Marketplace Sareko toki bat da eta, bertan,

partaide batzuek (bezeroak, hornitzaileak eta zerbitzuaren hornitzaileak) produktuen eta

zerbitzuen salerosketari lotutako enpresa transakzioak egiten dituzte puntu bakarrean, merkatu

digitalen eta zentral korporatiboen sarea sortuz.

TRADUCCION DEL GRAFICO

eredu tradizionala

markckplace eredua
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6. irudia: Marketplace eredua
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Marketplace baten helburua enpresen arteko lankidetza sistema sortzea da, merkataritza

elektronikoko jarduerak egiteko; horretarako, merkatu birtual batean, sektore espezifikoetako

enpresa txikiak eta ertainak biltzen dituzte, horien negoziazio ahalmena handitzeko,

fabrikatzaile edo banatzaileekiko salerosketa eragiketetan.

Gainera, merkatu digital batean, partaideek balio erantsiko zerbitzu batzuk partekatu eta guztien

artean sorturiko negozio bolumena aprobetxatzen dute; horrela, eskala handiko ekonomiek

eskainitako hobariak lortzen dituzte, eta horiek finantza zerbitzuak, logistikakoak, asegurukoak

eta abar izan daitezke.

Marketplace baten inguruan bildutako enpresek hornidura katearen kudeaketa erraz eta azkar

automatizatzeko aukera ematen dute: eskariak egitea eta deskargatzea, kontratuak trukatzea,

produktuen prezioak konparatzea edo horien ezaugarriak nahiz baldintzak egiaztatzea, besteak

beste.

Kontsumitzaileari zuzendutako merkataritza elektronikoa ez bezala B2C (Business to

Customer), Marketplace B2B (Business to Business) eredua merkatuak negozio tradizionalaren

inguruan duen erosteko edo sortzeko gaitasun handian euskarritzen da.

Adibide batzuk:

• www.plastia.com

• www.e-difica.com

• www.consumalia.com

• www.i-negocios.com

• www.opciona.com

4.6. Extranet

Extranet bat enpresaren web orrian zona pribatua sortzean oinarritzen da; bertatik, eta inguru

seguru batetik, bezeroen eta hornitzaileen arteko komunikazio guztiak egiten dira, eta bezero

nahiz hornitzaileok ezagunak izango dira aldez aurretik.
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Zona horretan, salerosketa eragiketak egin daitezke; halaber, erabiltzaile bakoitzak egindako

ekintzak erregistratu eta, horrela, bezero horien zaletasunak edozein unetan jakin daitezke.

Horri esker, informazio interesgarria eskaini, sustapen pertsonalizatuak diseinatu eta abar egin

daiteke, hau da, bezeroari berak nahi duena eskain dakioke.

5. Web – Site batek arrakasta izateko faktore nagusiak

Merkataritza Elektronikoren eta Marketinaren ikuspegitik arrakasta bermatzen duten faktoreak.

• Negozio eredua. Jarraitu beharreko negozio eredua aukeratzea, aurretiazko planifikazioa

eta epe luzerako estrategia eginez, eta horren barruan, Interneten ekintzak enpresak egin

beharreko gainontzeko jarduketekin integratuko dira.

• Kasuan kasuko sektorea edo merkatua ondo aukeratzea, neurria, izaera eta
ezaugarriak kontuan hartuta. Merkatuaren neurri osoa, on-line deritzonean joateko moduko

proportzioa, teknologia berrietara egokitzeko gaitasuna,…

• Lehenengo mugitzen denaren hobaria. Gutxi ustiatutako edo batere ustiatu gabeko

merkatuak bilatzea garrantzitsua da.

• Planifikazioa. Nori zuzenduta dagoen, zer interesatzen zaien eta euren itxaropenak nola

bete daitezkeen.

• Balio erantsiari, kalitate edukiei, bezeroen zerbitzuari eta merkataritza ikuspegiari
lotutako elementuak. Oinarrizko faktoreak dira, trafiko masan oinarrituriko negozio ereduak

aukeratuz gero.

• Kudeaketa azkarra eta malgua. Aldaketetara azkar eta eraginkortasunez egokitzeko

gaitasuna, aldaketok Interneten panoraman gertatu ahala.

• Erabilgarritasuna eta nabigazioa. Ataria erabiltzeko erraza bada eta edukiak azkar

aurkitzen baditu, arrakasta izateko aukerak handiagoak izango dira.

Marketina

Enpresa Interneten diseinu erakargarriarekin jartzea ez da nahikoa bezeroak erosten sartzeko.

Marketin kanpaina egin behar da, gure web produktuak eta zerbitzuak jakinarazteko.
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Gure webaren aldeko sustapen ekintzak egin behar dira, esate baterako, alta hartzea

bilatzaileetan, banaketa zerrendetan, etab.

Sustapen ekintzak jarraituak izango dira denboran, eta ezin daitezke aldi baterakoak izan; egin-

eginean ere, hileroko denbora eta dedikazioa behar da, enpresa betiere mundu guztiaren ahoan

egoteko. Bestela, ez dira inoiz ere lortu nahi diren helburuak eskuratuko.

6. Nire enpresan Merkataritza Elektronikoa egiteko modua

TRADUCCION DEL GRAFICO

CRM

MERKATARITZA ELEKTRONIKOA

SALMENTA

ELKARRERAGINA

EGOTEA

11PresenciaPresencia

22InteracciónInteracción

33VentaVenta

44Comercio ElectrónicoComercio Electrónico 55

CRMCRM



IKTak PYMEetan aplikatzeko Oinarrizko Gida

Robotiker : 2001eko iraila 17/16

FIN DE LA TRADUCCION DEL GRAFICO

6.1. Interneten egotea

Merkataritza elektronikoa hasteko lehenengo pausoa web orria edukitzea da; bertan,

konpainiaren aurkezpena egin eta horrek eskainitako produktuen eta zerbitzuen katalogoa

aurkeztuko da; gainera, gure orria gainontzekoetatik bereiztuko duen jabaria erregistratu

beharko da.

Jabaria enpresaren izena izaten da (“nireenpresa”.com, .net…), baita markaren, produktuaren

edo negozioaren izena ere, nire Enpresa Birtuala ondo identifikaturik gelditzeko. Gerta daiteke

jabari hori lehendik erregistratuta egotea, eta halakoetan ezin izango da berriro erregistratu, eta

beraz beste izen bat aukeratu beharko dugu. Komenigarria da jabaria intuiziozkoa, laburra eta

idazteko erraza izatea, eta beharrezkoa da beste enpresa edo produktu batzuekin egon

daitezkeen nahasteak saihestea.

6.2. Elkarreragina

Interneten egon ondoren, hurrengo pausoa web orrian oinarrizko funtzionaltasun batzuk sartzea

da, esate baterako, eskainitako produktuei edota zerbitzuei buruzko informazio eskabideetarako

formularioak.

Fase honetan, katalogoaren etengabeko gaurkotzeak egin beharko dira, bertan jasotakoa une

guztietan bat etortzeko, enpresaren produktu eta zerbitzu eskaintzarekin.

Komenigarria da orrialdea sustapen tresnatzat erabiltzea, bilatzaileetan, eta horrela, trafikoaren

gorakada lortuko dugu. Trafikoa handitzeko beste modu bat loturak edo “linkak” sartzea da,

enpresari nolabait lotuta dauden beste orrialde batzuetan.
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6.3. Salmenta

Hurrengo pausoa salmenta ekonomikoak egitea da, hau da, Merkataritza Elektronikoa

gauzatzea; horretarako web orriak atal bereziak eduki beharko ditu salmentetarako.

Hori egiteko, Extranet bat sortuko dugu, salerosketa prozesua egin ahal izateko. Extranet hori,

berriz, bezeroak eta hornitzaileak bat egiteko lekua da, inguru seguru batean.

Enpresa baten web orriak Merkataritza Elektronikoa garatzeko eduki beharreko gutxieneko

edukiak honako hauek dira:

• Ematen dituen zerbitzuak eta enpresaren gaineko informazioa.

• Produktuen katalogoa.

• Bilaketa aukera.

• Eskariak egiaztatzeko, aldatzeko eta balioztatzeko lekua.

• Kontaktuko puntua.

Horretarako, enpresaren informazioa integratu behar da (bezeroen datu baseak, inbentarioen

datu baseak, etab.), katalogoa elikatzeko eta, horrela, hori etengabe gaurkotuta egoteko.

Fase honetan, eskariak bai baina on-line deritzoneko ordainketarik ezin izango da egin.

6.4. Merkataritza Elektronikoa

Bezeroek hornitzaileei zuzen-zuzen egiten dizkiete eskariak, euren zona pertsonalizatuaren

bitartez, modu erraz eta erosoan, hesi geografikoak ezabatuz, horrek eskaintzen dituen hobari

eta onura guztiekin.

Pentsatzeko modua aldatu egiten da aurreko faseetatik fase honetara; enfasia prozesuak

automatizatzetik bezeroak atxikitzera igarotzen da. Atxikitze hori lortzeko, adibidez, balio
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erantsiko zerbitzuak eskain daitezke, esate baterako, bezeroari eskainitako laguntza nahiz

arreta (on-line), kontsulta, albisteak bidaltzea, etab.

Merkataritza Elektronikoan gehien baloratzen den zerbitzua, beste alde batetik, ordainketa

baliabide elektronikoen bitartez egin ahal izatea da; horrela, erosketak erraz egiten dira, lekuz

aldatu barik, elektronikoki eta modu seguruan ordainduta, eta bitarteko finantza erakunde baten

software berezia erabiltzeko aukera dago.

6.5. CRM

Azken fase honetan, beharrezkoa izango da aurreko puntuetan azaldutako zerbitzuei esker

lortutako bezeroak kontserbatzea. CRM deritzon tresna lan horretan laguntzeko sortu da;

bezeroen eta enpresaren arteko harremanak kudeatzean oinarritzen da, lehengo bezeroak

atxikitzeko eta bezero berriak lortzeko.

CRM deritzonaren oinarri nagusiak honako hauek dira:

• Bezeroaren eta horren beharrizanen ezagupena, merkataritza transakzioa lortu eta sortu

ahal izateko.

• Bezeroen eskabideei erantzun egokia ematea, bezeroa hobeto ezagutzeko eta berorren

erabakietan eragina izateko.

• Bezero nagusiei zerbitzu pertsonalizatua ematea, eta horretarako, enpresak eta bezeroak

ondo eta sakon ezagutu beharko dute elkar.

• Bezeroekiko elkarreraginak modu proaktiboan kudeatzea.

7. Segurtasuna

Merkataritza Elektronikoaren oinarrizko baldintzetariko bat transakzioen segurtasuna eta

konfidentzialtasuna bermatzea da, bai diruari eta bai agiriei dagokienez, bezeroen eta

hornitzaileen artean. Horrenbestez, Interneten inguruan eskuragarriak diren segurtasun neurriak

erabili behar dira.
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Horretarako,  segurtasun sistemak eduki behar dira honako arlo hauetan:

• Sistemak:

− Firewalls deritzenak. Halako programei esker, enpresatik kanpoko langileek ezin

dute sartu bezeroekin, produktuekin eta abarrekin sortutako datu baseetan.

•  Datuak. Honako hau bermatzen diguten sistemen bitartez:

− Idazten duenaren pribatutasuna.

− Egiaztapena (igorlea eta hartzailea).

− Mezuen osotasuna.

− Ukapenik eza (ukaezintasuna).


