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Σ΄
1 Θεωρία και 2 Εργαζηήριο
3

Περιγραθή:
Η αλάπηπμε ηνπ Δηαδηθηύνπ θαη ε δηείζδπζε ησλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ ζηηο
επηρεηξήζεηο θαη ζηα λνηθνθπξηά έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά ηηο κνξθέο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμύ επηρεηξεκαηηθώλ εηαίξσλ, επηρεηξήζεσλ θαη
πειαηώλ-θαηαλαισηώλ, θαζώο επίζεο θαη κεηαμύ δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη πνιίηε.
Παξάιιεια νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα γηα αλάπηπμε λέσλ
θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δηείζδπζε ηεο επξπδσληθόηεηαο
επέηξεςαλ ηελ πινπνίεζε λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ. Έηζη δίλνληαη επθαηξίεο γηα
λέεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε δηεπηρεηξεζηαθώλ
δηαδηθαζηώλ, άκεζε δηα-δξαζηηθή επηθνηλσλία αιιά θαη δηεθπεξαίσζε ειεθηξνληθώλ
ζπλαιιαγώλ κε επηρεηξεκαηηθνύο πειάηεο, θαηαλαισηέο θαη πνιίηεο. Σηα πιαίζηα ηνπ
καζήκαηνο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ (ΗΕ) εμεηάδνληαη ηα ζεκαληηθόηεξα
κνληέια/εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ νη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη νη
ζηξαηεγηθέο πινπνίεζεο ηνπ ΗΕ θαζώο επίζεο θαη δηάθνξα λνκηθά θαη θνηλσληθά
δεηήκαηα ηνπ ΗΕ.
ηόχοι - κοπός:
Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ ηα θαηάιιεια εθόδηα έηζη ώζηε
λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδνπλ απνηειεζκαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο ΗΕ, ελώ
παξάιιεια λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο επηρεηξεκαηηθέο γλώζεηο ΗΕ
γηα λα εληνπίδνπλ επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη ρξήζεο θαηλνηνκηθώλ εθαξκνγώλ. Με ηελ
νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννύλ ηα ηερλνινγηθά
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαζώο
επίζεο θαη ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο θαη ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε πξσηνβνπιηώλ Η.Ε. Επηπιένλ ζα κπνξνύλ λα αμηνινγήζνπλ
κηα δεδνκέλε ζηξαηεγηθή ή επηρεηξεκαηηθό κνληέιν Η.Ε. αιιά θαη λα εληνπίζνπλ
αλαδπόκελα επηρεηξεκαηηθά κνληέια, κεζόδνπο θαη ζηξαηεγηθέο. Τέινο νη θνηηεηέο ζα
ελεκεξσζνύλ γηα ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ην λνκηθό πιαίζην ηνπ ΗΕ ζε
εζληθό , επξσπατθό θαη παγθόζκην επίπεδν, θαζώο επίζεο θαη γηα ηηο ηάζεηο πνπ
επηθξαηνύλ γύξσ από ην ΗΕ ζρεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή έξεπλα, ηελ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα αιιά θαη ηηο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηειηθώλ θαηαλαισηώλ.
Ενδεικηικό Περιεχόμενο:
Σην πξόγξακκα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ε ζεηξά ησλ δηδαθηηθώλ ελνηήησλ:
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1. Εηζαγσγή ζην Ηιεθηξνληθό Εκπόξην (ΗΕ)
2. Μνληέια / εθαξκνγέο Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ
a. Ληαληθό
b. Φνλδξηθό
c. Άιιεο κνξθέο
3. Υπεξεζίεο Υπνζηήξημεο ΗΕ
a. Δεκνπξαζίεο
b. Αζθάιεηα
c. Πιεξσκέο
4. Σηξαηεγηθή - Υινπνίεζε ΗΕ
a. Έλαξμε επηρείξεζεο
b. Ννκηθά - θνηλσληθά δεηήκαηα ΗΕ
Βιβλιογραθία:
Τν βαζηθό βηβιίν ηνπ καζήκαηνο είλαη:
1. E. Turban, J. Lee, D. King, D. Viehland "Ηιεθηξνληθό Εκπόξην: ΑξρέοΕμειίμεηο-Σηξαηεγηθή από ηε ζθνπηά ηνπ Manager-3ε έθδνζε", Εθδόζεηο Μ.
Γθηνύξδαο.
Επηπιένλ πξνηείλεηαη ε αθόινπζε βηβιηνγξαθία:
1. Cunningham, “Έμππλεο Ιδέεο - Ηιεθηξνληθό Εκπόξην”, Εθδόζεηο Μ. Γθηνύξδαο,
2. Ιγγιεδάθεο, Ισάλλεο Δ, “Τν λνκηθό πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ”,
Σάθθνπιαο Α.Ε,
3. Παζρόπνπινο, Σθαιηζάο, “Ηιεθηξνληθό Εκπόξην 3ε.Εθδ”, Εθδόζεηο
Κιεηδάξηζκνο
Εργαζηήριο
Σηα πιαίζηα ηνπ Εξγαζηεξίνπ νη θνηηεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνύλ κε
πξαθηηθά ζέκαηα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, λα εξεπλήζνπλ θαη λα
κειεηήζνπλ πεηπρεκέλα κνληέια ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ θαζώο επίζεο θαη λα
πινπνηήζνπλ δηθέο ηνπο ηδέεο ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ.
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