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Πξναπαηηνύκελα

Σηόρνη Μαζήκαηνο:
Τα ηειεπηαία ρξόληα ε εμάπισζε θαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληώλ (ΤΠΕ) έρεη απμεζεί εθζεηηθά θαη έρεη αλαδνκήζεη ηoκείο ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο. Σηελ επνρή ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο
θαη ηεο Γλώζεο, ην ειεθηξνληθό εκπόξην, νη ςεθηαθέο ζπλαιιαγέο, ην ςεθηαθό
ρξήκα θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ θαη
ππεξεζηώλ θαη εληζρύνπλ ηε ιεγόκελε νηθνλνκίαο ησλ ππεξεζηώλ (service economy)
(Chesbrough and Spohrer 2006) θαη απνηεινύλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο αλάπηπμεο
ηεο παγθόζκηαο ειεύζεξεο αγνξάο (Dermikan et al. 2011). Γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε
επηρεηξεκαηηθώλ πξαθηηθώλ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη αληηκεηώπηζε ηπρόλ
θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ ζα εμεηάζνπκε ην ζέκα από ηξεηο νπηηθέο γσλίεο:
επηρεηξεκαηηθόηεηα, ηερλνινγία θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. Τν κάζεκα απηό
ζηνρεύεη ζην λα πξνζθέξεη ηζρπξό ζεσξεηηθό ππόβαζξν, θξηηηθή ζεώξεζε θαη
αλάιπζε πξσηνβνπιηώλ πξαγκαηηθώλ εηαηξεηώλ, αλάδεημε ηεο ζπνπδαηόηεηαο όισλ
ησλ ηύπσλ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, ηξέρνπζα θαη κειινληηθή θάιπςε εθείλσλ ησλ
ηερλνινγηώλ θαη εθαξκνγώλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ θαηαιπηηθά ζην ειεθηξνληθό
εκπόξην, αλαθνξά ζε θνηλσληθέο θαη λνκηθέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο θαη θαηεπζύλζεηο
θαη ζηνηρεία γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη αλάπηπμε.
Οη θύξηνη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ζπλνςίδνληαη ζηα αθόινπζα:
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 Να δνζνύλ νη βαζηθέο αξρέο γηα ην ειεθηξνληθό εκπόξην θαη ην ειεθηξνληθό
επηρεηξείλ.
 Να θαιπθζνύλ ζε βάζνο νη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηεο ζηξαηεγηθήο ζεώξεζεο θαη
ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ (π.ρ. επηρεηξεζηαθά κνληέια, ζρέζεηο κε
πξνκεζεπηέο, πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο, ηερλνινγίεο θαη θνηλσληθέο ζπληζηώζεο).
 Να εμεηαζζνύλ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε ζρεδίαζε θαη
αλάπηπμε ειεθηξνληθώλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. ειεθηξνληθέο αγνξέο, ειεθηξνληθό
ζύζηεκα πξνζθνξώλ, δη-επηρεηξεζηαθέο δηαζπλδέζεηο θαη ν ξόινο ησλ
ελδηάκεζσλ θνξέσλ).
 Να επηθεληξσζεί ζην ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαζπλδένληαη ππεξεζίεο θαη
δεκηνπξγνύληαη λέα πεξηβάιινληα δη-επαθήο, λέεο εθαξκνγέο θιπ.
 Να αλαδεηρζεί ε δπλακηθή ησλ Web 2.0 ππεξεζηώλ ζε όιν ην θάζκα ησλ
επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ θαη πξαθηηθώλ.
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα:
Με ηελ νινθιήξσζε απηνύ ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο αλακέλεηαη όηη ζα:
1. Αλαγλωξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα ηππηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπληζησζώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ από πιεπξάο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηερλνινγίαο θαη θνηλσληθώλ δηαζηάζεσλ θαη ζα ηα
εθαξκόζνπλ ζην δηθό ηνπο εγρείξεκα.
2. Πεξηγξάθνπλ ηα θύξηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια, ζα αλαγλωξίδνπλ κνληέια
θαη ζηξαηεγηθέο πνπ βξίζθνληαη ζε εθαξκνγή ζε δεδνκέλεο επηρεηξήζεηο θαη
κε βάζε απηά ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή θαη ζα ζπλζέζνπλ δηθά ηνπο γηα ηελ
πξόηαζή ηνπο ζηελ εξγαζία ηνπ καζήκαηνο
3. Παξνπζηάδνπλ ηελ ηξέρνπζα δνκή ηωλ ηερλνινγηώλ ειεθηξνληθνύ
εκπνξίνπ, ζα αλαιύνπλ θαη ζα θαηαλννύλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα
θαη ηνπο ελδερόκελνπο πεξηνξηζκνύο ησλ ηερλνινγηώλ, εθαξκνγώλ θαη
ππεξεζηώλ Δηαδηθηύνπ, Web, Web 2.0 θιπ. θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ
εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηθήο ηνπο επηρεηξεκαηηθήο πξνζέγγηζεο
4. Δμεγήζνπλ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο εθαξκνγώλ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ,
ζα εληνπίδνπλ ηα βαζηθόηεξα ζέκαηα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο θαζώο θαη
ζα αμηνινγνύλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πξνο έγθξηζε.
5. Καηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο αζθάιεηαο ζην ειεθηξνληθό εκπόξην
θαη ζα εθηηκήζνπλ ηελ ζπνπδαηόηεηα ράξαμεο πνιηηηθήο, δηαδηθαζηώλ
θαη θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ πνπ ζα αλαπηύμνπλ ζηε δηθή ηνπο εθαξκνγή.
6. Πξνζδηνξίζνπλ ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ζα θαηαλνήζνπλ θαη
ζα εθαξκόζνπλ ηηο πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελεο ηερλνινγίεο.
7. Καηαλνήζνπλ εζηθά, θνηλωληθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ
ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, ζα ζπζηεκαηηθνπνηήζνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αλάιπζε θαη επίιπζε ηέηνησλ δεηεκάησλ θαη ζα ηελ εθαξκόζνπλ ζηε δηθή
ηνπο πξόηαζε.
8. Θα θαηαλνήζνπλ ηηο ηξέρνπζεο θαη θπξίαξρεο ηάζεηο ζην ειεθηξνληθό
εκπόξην θαη ζα εθαξκόζνπλ ηε ζπιινγηθή γλώζε θαη εκπεηξία γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηωλ πξνθιήζεωλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο
βηωζηκόηεηαο ηεο πξόηαζήο ηνπο.
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Course Contents:
1. Δηζαγωγή ζε ζέκαηα Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ
2. Σηξαηεγηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ
3. Τερλνινγίεο, Δθαξκνγέο θαη Υπεξεζίεο γηα ηελ Υπνδνκή Ζιεθηξνληθνύ
Δκπνξίνπ.
4. Γηαδηθαζίεο θαη Δξγαιεία γηα ηε Γεκηνπξγία Δθαξκνγώλ Ζιεθηξνληθνύ
Δκπνξίνπ
5. Πνιηηηθή, Γηαδηθαζίεο θαη Πιαίζην Αλάπηπμεο Μεραληζκώλ Αζθάιεηαο
6. Σηξαηεγηθέο θαη Μέζα Μάξθεηηλγθ ζην Ζιεθηξνληθό Δκπόξην
7. Ζζηθά, Κνηλωληθά θαη Πνιηηηθά Εεηήκαηα ζην Ζιεθηξνληθό Δκπόξην
8. Τν Ζιεθηξνληθό Δκπόξην ζηελ Πξάμε
Teaching Methods:
 Ηρνγξαθεκέλεο δηαιέμεηο
 Απηόλνκε κειέηε
 Μειέηεο πεξηπηώζεσλ
 Σύγρξνλεο Σπλαληήζεηο
 Εβδνκαδηαίεο αζθήζεηο απηό-αμηνιόγεζεο
 Εμακεληαία εξγαζία

Assessment Methods:
Τειηθή Δμέηαζε
Δμακεληαία Δξγαζία
Βηβιίν Μαζήκαηνο
Σπγγξαθείο
Kenneth C.
Laudon & Carol
Guercio Traver
(Μεηάθξαζε Α.
Μήιηνο)
Επηζηεκνληθή
Επηκέιεηα
Α. Ι. Κνθθηλάθε

Τίηινο
Ηιεθηξνληθό
Εκπόξην:
Επηρεηξήζεηο,
Τερλνινγία, Κνηλσλία

50 %
50 %
Δθδόηεο
Έηνο ISBN
Παπαζσηεξίνπ 2011 978-960-718280-7

Σπιινγή από κειέηεο
πεξηπηώζεσλ
θαη
ζρεηηθόο ζρνιηαζκόο
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