1. Електронен бизнес (е-бизнес)
1.1 Дефиниция
Електронният бизнес е бизнес, който се извършва посредством електронни медии; това включва
всеки бизнес, чиито приходи частично или изцяло се дължат на ползването на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ).
Следователно електронният бизнес, наричан също "е-бизнес", може да се определи като
използването на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в помощ на различни
дейности на бизнеса.
На същия принцип електронната търговия е търговия, която се фокусира върху използването на
ИКТ, за да улесни дейностите и взаимоотношенията в този процес. Но докато електронната
търговия представлява обмен на продукти и услуги между фирми, групи и отделни лица и би
следвало да се разглежда като една от основните дейности на всеки бизнес, то самият електронен
бизнес е нещо много по-глобално и всеобхващащо.
В действителност е-бизнесът е много повече от електронна търговия. Той е по-скоро стратегически
насочен и акцентира на различните дейности, които се реализират с помощта на новите
електронни възможности. Електронната търговия от своя страна е една съставна част от цялостната
стратегия на електронния бизнес.
Електронният бизнес включва в себе си бизнес процеси, които обхващат цялата гама дейности електронни продажби, обработка на поръчки по електронен път, обслужване на клиенти,
осигуряването на редовни доставки, сътрудничество и комуникация с други бизнес партньори. В
основата на всичко стои идеята за улесняване на взаимодействието и комуникацията между
различните страни, участващи във всяка дейност на бизнеса като основните приоритети са
подобряването на обмена на данни и интегрирането на процеси, които водят до оптимизиране на
дейностите. Това става с помощта на различни видове софтуер и най-вече посредством
използването на Интернет, интранет, екстранет или някаква комбинация от тях.

1.2 Разлика между електронен бизнес и електронна търговия
В основата на електронната търговия стои сделката. Това обикновено е парична транзакция, но
може да бъде и друг вид сделка, при която например се предоставя безплатно дадена услуга или
продукт, но акцентът пада върху самата сделка.
Електронният бизнес има по-широк кръгозор и обхваща всичко, което е свързано с електронния
обмен на информация и по някакъв начин променя вече съществуващите бизнес модели като
изменя самия начин, по който функционира дадена компания. По електронен път се извършва не
само сделката, но и останалите аспекти от бизнеса, тоест с помощта на новите технологии се

прилагат нови принципи на действие на самия бизнес.
Много често хората използват двата термина взаимозаменяемо, но е добре да се прави разлика
между двете, тъй като електронната търговия е само малка част от електронния бизнес.

1.3 Термини
Приложен софтуер - софтуерни приложения, които са предназначени за крайните потребители
(например бази данни, програми за текстообработка и т.н)
Архитектура - цялостното проектиране на хардуерна или софтуерна система.
Изкуствен интелект (AI) – дял от компютърните науки, който се занимава интелигентността на
машините.
Управление на активите - практиката за събиране и поддържане на пълен списък на
притежаваното от компанията имущество (напр. хардуер и софтуер).
Асинхронен трансфер на данни (Asynchronous Transfer Mode - ATM) - мрежова технология, която
организира цифровите данни в отделни единици и ги излъчва чрез физически носител с помощта
на цифровата сигнална технология.
Идентификация - процесът на потвърждаване на самоличността на потребителя, най-често става
чрез използването на пароли и цифрови сертификати.
B2B (бизнес към бизнес) - обмен на стоки и услуги между бизнеси.
B2C (бизнес към потребител) - обмен на стоки и услуги с целева група крайните потребители.
Ширина на честотната лента (Bandwidth) - размерът на данните, които дадена мрежа може да
транспортира в рамките на определен период от време. По-голямата ширина или капацитет
означава прехвърлянето на повече данни за секунда.

Високоскоростен достъп -телекомуникационна мрежа, която може да преработи голямо
количество данни.
Браузър - графичен интерфейс, който позволява на потребителите достъп до Интернет и
възмоожност за навигация в него.
Клиент – страната, която заявява информация при взаимодействието клиент/сървър (например
настолен компютър или терминал).

Бисквитки (Cookies) - информация, която уебсайтовете оставят на твърдите дискове на
потребителите с цел идентифициране на потребителя и запис на неговото поведение.
Управление на взаимоотношенията с клиентите - практиката на проектиране на предприятието
около клиента и неговите желания и нужди. Предприятията използват тази технология и
стратегият,за да получат по-пълен поглед върху клиента.
Извличане на информация – анализ на съществуващите бази данни с цел извличане на нова
информация и откриването на образци, тенденции и отношения.
Моделиране на информация - анализ на данните и установяване на връзки и модели.
Електронен сертификат - цифров документ, издаден от сертифициращ орган, който съдържа
името на притежателя, сериен номер, публичен ключ и датата на валидност на документа.
Цифровите сертификати се използват при изпращането и получаването на надеждни и кодирани
съобщения.
Електронен подпис - цифров подпис, който се използва за потвърждаването на самоличността на
подателя на дадено съобщение или подписан електронен документ.
Дотком компания (Dotcom) - компания със силно присъствие в Интернет, която извършва изцяло
или частично своя бизнес посредством своя уебсайт.
Динамичен хипертекстов маркиращ език (DHTML) - съчетанието на езика HTML с езици като
Javascript, които позволяват интерактивност.
Електронен бизнес - всяка стопанската дейност, извършвана с помощта на електронни технологии.
Електронна търговия - купуване и продажба на стоки и услуги, а също и трансфер на средства с
помощта на дигиталните комуникации.
Електронен обмен на данни (Electronic Data Interchange) - бизнес към бизнес (B2B) поток на
информация между фирми или в рамките на самата компания.

Електронен трансфер на средства (Electronic Fund Transfer) –движение на парични средства
между сметки по електронен път.
Криптиране - кодиране на данни, което позволява само на избрани получатели да ги декодират.
Криптиращ софтуер – софтуер, чиято цел е криптирането и декриптирането на информация.

Криптиране / декриптиране - процес на използване на алгоритъм за превеждане на дадено
съобщение в нечетим формат (криптиране) и след това обратно в четим формат от някой, който
притежава таен ключ, позволяващ това (декриптиране).
Етернет (Ethernet) - най-често инсталираната локална мрежова технология (LAN).
Експертна система – система, програмирана да използва логика или правила, за да отговори на
въпроси и реши проблеми.
Разширяем маркиращ език (Extensible Markup Language) – стандарт, дефиниращ правила за
създаване на специализирани маркиращи езици
Екстранет - мрежа от уеб ресурси с контролиран достъп, който имат определени потребители,
например клиенти или търговски партньори.
Защитна стена - софтуер и/или хардуерна система, която изолира компютърната мрежа от
външни лица.
Гейтуей - компютър, който позволява комуникацията на една мрежа с друга. В електронната
търговия представлява интерфейс между търговеца и банката.
Глобализация – разрастването на бизнесите на компаниите на други континенти. Глобалните
компании трябва да се съобразяват с променливата бизнес среда и технологичните, политически,
икономически и културни особености на другите държави и пазари.
Графичен потребителски интерфейс (Graphical User Interface) - интерфейс към приложение,
което позволява на потребителите да работят, визуализирайки нещата на екрана, вместо да пишат
команди.
Хипертекстов маркиращ език (Hypertext Markup Language - HTML) - използва се за създаването на
документи в уеб пространството.
Информационни услуги - отдел в рамките на дадено предприятие, който отговаря за компютрите,
мрежите и управлението на данни.
Информационни технологии (ИТ) - всички аспекти на управление и обработка на информация с
помощта на компютър.
Инфраструктура - хардуерът и физическите компоненти, които съставляват една изчислителна
архитектура.

Интернет – глобална, децентрализирана мрежа, наричана още Мрежата, която свързва милиони
независими компютри.
Интернет протокол (IP) - протокол, често използван с протокола от по-високо ниво TCP.
Интернет доставчик (ISP) - компания, която предоставя на потребителите платен достъп до
Интернет. Клиентите използват софтуер, за да се свържат с интернет доставчика чрез телефонна
или кабелна линия, а интернет доставчиците са свързани помежду си чрез мрежова точки за
достъп (NAP).
Интранет - сбор от уеб ресурси, които се държат зад защитна стена и са предназначени за
вътрешно ползване в компанията.
ИТ стойност - възвръщаемостта на инвестициите, свързани с технологиите по отношение на
средства и персонал. Фирмите разглеждат ИТ стойността при приоритизирането и избора на нови
инвестиции в информационните технологии и при оценката на възвръщаемостта на скорошно
такова внедряване или проект.
Java - език за програмиране на високо ниво, който е ориентиран около обектите. Подходящ е за
уеб приложения.
Linux - операционната система, моделирана по Unix, която е написана от нулата и има безплатен
source code.
Локална мрежа (Local Area Network) - мрежа, която свързва потребителите в рамките на едно
място, например офис или университет.
Мрежови компютър - компютър с минимална памет, диск и процесор, който изпълнява програми
и съхранява данни в споделена мрежа.
Нотком (Notcom) - фирма без присъствие в Интернет.
Отворен код /оупън сорс – софтуер,създаден от програмисти, които смятат, че технологията
трябва да се разпределя безплатно. Кодът на подобни програми (като операционната система
Линукс) се предоставя безплатно на всеки и позволява ползването, модифицирането и
подобряването му.
Операционна система - софтуерът, който насочва компютъра как да изпълнява своите основни
функции и как да тълкува командите на потребителя.
Политика на конфиденциалност (Privacy policy)- официална изявление на даден уебсайт относно

вида на информацията, която се събира на сайта, нейното използване, достъпа до нея и стъпките
по отстраняването й.
Протокол - правила, които ръководят комуникацията между свързани компютри.
Търсачка - програма, която доставя на потребителите информация и адреси на уебсайтове, които
имат отношение към думите, които потребителите са въвели при търсенето.
Пазарска количката (Shopping cart) - софтуер, който записва избраните за купуване от
потребителя артикули на даден сайт, докато се стигне да стъпка "Поръчка".
Стандарти - одобрени технологии, които са създадени за насърчаване на постоянството и
организацията в рамките на корпоративната инфраструктура.
Системен софтуер - софтуерни приложения, които управляват компютърните ресурси и не са
предназначени за крайните потребители (например компилатори, лоудъри, дебъгери и т.н.).
Transmission Control Protocol / Internet Protocol = TCP / IP (Протокол за Контрол на
Предаването/Интернет протокол) - най-често срещаният интернет протокол за комуникация.
TCP протоколът превръща файловете в по-малки пакети, които се изпращат през Интернет и се
получават от друг TCP слой, които ги сглобява отново. IP протоколът се занимава с адресирането
на всеки пакет с цел достигането му до правилното местоназначение.
Уникални посетители – уникален посетител е потребител, който е посетил определен сайт в
рамките на определено време, най-често 24 часа. Ако даден потребител посети 3 пъти даден
уебсайт за 24 часа, това се брои за едно уникално посещение.
Юникс /Unix - компютърна операционна система, изградена от Bell Labs през 1969 г. Unix е първата
стандартна операционна система, която всеки би могъл да преработи и усъвършенства.
Потребителски сесия - всяко посещение на уеб сайт от един човек. Сесията е обикновено ",
приключи", когато всички страници са затворени или след определено време на неактивност.
Вирусен маркетинг – маркетингова техника за създаване на мото или кампания, което е така
добре прието, че потребителите препредават посланието на другите и по този начин увеличават
неговата популярност и влияние.
Виртуалната реалност (VR) - компютърни симулации, които позволяват на потребителите да
взаимодействат с 3D графики.
Вирус - зловредна програма, представяща се за нещо полезно, която се размножава и може да
обхване други компютри като причинява щети на компютърната система чрез прикрепване към

файлове, записи в сектора за начално зареждане или документи с макроси.
Уеб сървър - компютър, който изпраща уеб файлове към интернет потребителите.
Уебкастинг (Webcasting) – излъчването на дигитални медии в интернет.
Отдалечена мрежа (WAN) - съобщителна мрежа, която свързва различни места на големи
разстояния.
Уиндоус (Windows) - компютърна операционна система, изградена от "Майкрософт".
Световната мрежа (World Wide Web, WWW) – графичният интерфейс, с който милиони
потребители на интернет ползват файлове, отговарящи на HTTP протокола. Мрежата е найдостъпният и най-широко използван клон от Интернет.

1.4 Инфраструктура
Техническият аспект на електронния бизнес се състои от Интернет, сървърни технологии,
хардуерни и софтуерни продукти. В това число влизат различните видове мрежи (Интернет,
интранет, екстранет), а също и приложения, които правят възможно функционирането на
електронния бизнес . Но инфраструктурата на електронния бизнес е много повече от технологични
елементи, събрани заедно. Освен редицата приложения, които обезпечават и насърчават
сигурността, управлението на кадрите, управлението на връзките с клиенти, управлението на
знанията, осигуряването на обучение и контрол и т.н., все пак основна част на този вид бизнес
продължава да бъде човешкият елемент, а именно фирмено ръководство, персонал, дори и
клиенти. Най-общо казано електронният бизнес е съвкупност от квалифицирани хора,
технологични елементи и съответните бизнес процеси.
Необходимо е да се спомене обаче, че инфраструктурата зависи от спецификата на разглеждания
е-бизнес и всяка организация има за цел да осигури възможно най-адекватните решения, за да
посрещне изискванията на пазарното търсене на услуги и стоки. Точно това индивидуализиране и
адаптиране на инфраструктурата спрямо съответната сфера на действие, позволява на фирмите и
организациите драстично да променят и оптимизират своята инфраструктура и начин на
функциониране в условията на провеждане на електронен бизнес. Това от своя страна им дава
възможност максимално да развият своя потенциал и да отговорят на все по-динамичните
изисквания на съвременния бизнес.

1.5 Предпоставки
За да бъде един електронен бизнес успешен, трябва да са изпълнени следните предпоставки:







Пазарна гледна точка (Продукти и услуги):
o

Профилиране на клиента

o

Индивидуализиране на продуктите и услугите

o

Стандарти за управление на съдържанието

o

Взаимодействие с клиента

Бизнес гледна точка (Производство и разпространение):
o

Новаторски е-бизнес модели

o

Фирмено виртуално разрастване

o

Партньорства и аутсорсинг

o

Електронни транзакции и пазари

Технологична гледна точка (Технологично развитие):
o

Технологичен дизайн

o

Технологични стратегии

o

Внедряване и разпространение на иновации

o

Приемливост за клиента

Всички предпоставки трябва да бъдат изпълнени и развивани синергично, за да може даденият
електронен бизнес да постигне своя потенциал. Когато дадено условие липсва или не е развито
адекватно, това се отразява негативно на останалите елементи в схемата и спъва развитието на
цялостния бизнес модел.

1.6 Категории

Клиент/Потребител/Гражданин
Бизнес
Правителство

Доставчик/Провайдър

Купувач/Получател
Клиент/Потребител/Гражданин

Бизнес

Клиент към Клиент

Клиент към Бизнес

напр. eBay

напр. Elance.com

Бизнес към Клиент

Бизнес към Бизнес

напр. Amazon.co.uk, Renault.fr

напр. Covisint.com

Правителство към Гражданин

Правителство към
Бизнес

напр. информация за
осигуровки на гражданите

напр. информация за
най-актуалните
законови разпоредби

Правителство

Гражданин към Правителство
напр. онлайн подаване на
данъчни декларации

Бизнес към Правителство
напр. онлайн подаване на
фирмени данъчни декларации

Правителство към
Правителство
напр. размяна на
дипломатическа информация

1.7 Бизнес приложения
Електронният бизнес обхваща най-разнообразни сфери на действие, именно затова съществуват
редица приложения, които покриват различни възможни аспекти, някои от тях са масови и
стандартни, други – специализирани и направени да обслужват конкретни частни случаи. Някои от

най-често срещаните стандартни приложения, които улесняват или правят възможно
функционирането на електронния бизнес, са следните:

1.7.1 Електронна поща
Електронната поща, често за по-кратко наричана имейл (email, e-mail), е метод за обмяна на
цифрови съобщения. Този вид комуникация може да се извършва посредством общодостъпни
(публични) интернет имейл системи, а също и в рамките на частни и с ограничен достъп интранет
системи. Самите системи са базирани на принцип на съхранение и препредаване, при който
сървърни системи приемат, препращат, доставят и съхраняват съобщения, а потребителите
получават съобщенията или изпращат нови като се свържат към имейл сървър посредством
устройства за достъп до интернет/инт ранет (най-често това е персонален компютър).
Електронната поща е предшественик на Интернет и в действителност е основен инструмент за
създаването на Интернет. Първоначално тя е замислена като начин, посредством който множество
потребители могат да комуникират един с друг като влизат в един компютър и записват на диск,
съобщения, които могат да бъдат прочетени по-късно. С течение на времето електронната поща
търпи развитие и позволява предаването на съобщения до различни компютри в свързана между
тях мрежа. Характерен елемент за електронната поща е символът „@” (на английски се произнася
като „at”, на български - „кльомба“, „маймунско а“, „маймунка“), който отделя името на
потребителя от името на домейна в адреса на електронната поща.
Основните предимства на този вид комуникация са:


могат да се изпращат съобщения по всяко време на денонощието - ако получателят не е
онлайн в момента, ще получи/види съобщението следващия път, когато провери своята
електронна поща, а ако е онлайн, може да отговори в рамките на минути



посредством електронната поща много по-лесно се поддържат контакти в отдалечени
населени места и държави



писмата (имейлите) пристигат доста по-бързо до получателите от конвенционалната поща
на хартиен носител



изпращането на съобщения до всяка точка по света е безплатно



някои електронни пощи осигуряват и възможност за гласови съобщения



освен текст могат да се изпращат различни видове файлове, включително документи,
картини и музика. Файл, който е изпратен в имейл, са нарича прикачен файл (attachment)



едно и също съобщение може лесно да бъде изпратено едновременно до много хора

Много бързо бизнес обществото въприема електронната поща като масово средство за
комуникация и може да се приеме, че именно това е един от най-важните примери за внедряване
на електронните информационни и комуникационни технологии в съвременните бизнес практики
– нещо, което променя из основи и значително улеснява електронния бизнес.

1.7.2 Мигновени съобщения
Този вид съобщения представляват директна форма на комуникация в реално време посредством
текстови съобщения като комуникацията може да се осъществява между двама или повече
потребители в интернет/интранет с помощта на отделно инсталиран софтуер или базирана на
браузър програма-клиент. Най-популярните системи за мигновени съобщения са Skype, ICQ,
Windows Live Messenger, Google Talk, Yahoo! Messenger, Trillian и т.н.
Мигновените съобщения като цяло влизат в групата на по-общото наименование „чат”. Но за
разлика от чата, който с помощта на уеб-базирани приложения позволява комуникирането в
многопотребителска среда на участници, които в повечето случаи са анонимни, то при
мигновените съобщения имаме комуникация между потребители, които почти винаги се познават
(именно затова в съответните приложения може да се видят т.нар. Списък с приятели или Списък с
контакти).
Важно е да се спомене, че мигновените съобщения са нещо като хибрид между чата и имейла и
комбинират силните страни на всяка от тези две технологии. Двупосочната комуникация в реално
време, която е характерна и за чата, е много важен фактор и дава възможност на мигновените
съобщения да влезнат в списъка на технологиите, предоставящи синхронна комуникация. В
същото време електронната поща предлага асинхронна комуникация, тоест при нея имаме
двупосочна комуникация, но съществува забавяне между изпращането и получаването на
съобщенията, което е недостатък. От друга страна при чата няма възможност за комуникация,
която е отложена във времето (когато потребителят не е онлайн) и много често не е възможен
преглед на старите съобщения. При мигновените съобщения това не е проблем, защото при тях се
запазва така наречената история (history) и повечето системи позволяват изпращането на
съобщения до участници, които не са онлайн – например до имейла на потребителя. Други
предимства на технологиите за мигновени съобщения са използването на уеб камера и микрофон
и възможността за безплатна гласова комуникация, а също и възможността за изпращане и
получаване на различни видове файлове (възможно е да съществува ограничение за големината
на файловете, но подобно ограничение много често има и при имейл сървърите, особено при
международна комуникация).
Допълнителна информация/примери:
Skype
Skype is a software application that allows users to make voice calls, send and receive text messages,
exchange files and more over the Internet. Some of it main features are:

Chat and group chat - allows you to communicate with other users with text messages
Conference calls - Up to five people can participate in a conference call with Skype
Calling landlines and mobiles - SkypeOut allows usres to make calls to landlines and mobiles direct from
Skype easily and at cheap rates.
Call forwarding - With call forwarding users can redirect incoming Skype calls to another Skype Name,
mobile or landline number.
Sending files - Skype can send files up to two gigabytes in size, transmissions are encrypted by the
system, and thanks to its peer-to-peer network Skype can send very large files very quickly and securely.
Online numbers - Online numbers let your friends and family call you from landline and mobile phones
and you answer on Skype. They're a great way to stay in touch with people you know who aren't on
Skype yet. Online numbers are available for over 20 countries.
Voicemail - Unanswered calls are sent to voicemail and the user can listen to messages when he wants,
wherever he is signed in to Skype.
Adding or changing my picture - Enables the user to add a picture in its profile.
Video calling - Skype Video allows users to use Skype with a webcam.
SMS - Users with Skype credit can SMS from Skype 2.5 or higher.
Skype Prime - Users can learn new skills and/or get advice by calling advisors listed by subject. Advisors
can be selected by different categories: price, language, video, experience. Users can leave a review at
the end of each call, building a refference guide for other callers.
http://www.skype.com/intl/en/help/guides/skypeformac/skypefeatures/index.html

ICQ
ICQ, launched in 1996 was the pioneer of Instant Messaging (IM). Today it is a Cross-Platform
Communication Center (CPCC). ICQ features include sending text messages, offline support, multi-user
chats, free daily-limited SMS sending, resumable file transfers, greeting cards, multiplayer games and a
searchable user directory.
Voice and video chat - Not only text chat, but audio and video communication
Emoticon galleries - Free emoticon galleries available
Game centre - Free online games
Birthday reminder - Enables sending greeting cards and free SMS (in selected countries)

Multiple chat - Chat with several users in one window
Extended search - Search in Internet and in the contacts lists
Chat history - ICQ automatically saves users chat messages allowing search by keword.
http://www.icq.com/info/about.html

Windows Live
Windows Live is a set of services and software products from Microsoft. Most of these services are Web
applications, but there are also client-side applications that require installation on the user's PC. They are
offered in three ways: Windows Live Essentials applications, web services, and mobile services.
Windows Live Messenger - In addition to its basic functionality and general capability as an instant
messaging client, Windows Live Messenger offers the following features:
Sharing folders - When a user wants to send a file to another person on his or her contact list, the
"sharing folder" window appears and when files are added to the "sharing folder" for that particular
person, the file will automatically be transferred to the corresponding computer when they are online.
PC-to-phone calls - Windows Live Messenger supports PC-to-phone calls with Windows Live Call. This
feature is available in selected countries: US, the UK, France, Germany, the Netherlands, Austria, Ireland,
Finland, Belgium, Spain, and Italy.
Offline messaging - The user can send messages to contacts who are offline and will receive the
messages once they come online. Additionally the user can start conversations when his status is set to
Appear Offline.
Games and applications - The users can access various games and applications via the conversation
window by clicking on the games icon, challenging a contact to a competition in a game, or inviting to
launch a shared external application.
S60 Platform - A client for Windows Live Messenger developed for Symbian S60 Platform used in mobile
phones and smartphones. This Messenger version includes many of the features of the Windows Live
Messenger client, including grouped contacts, voice clips, image and file sending; as well as features
unique to S60 such as tabbed chat windows and integration with contact list.
Xbox integration - Windows Live Messenger support was included in the Xbox 360 and named Xbox Live
Messenger.
http://download.live.com/

1.7.3 Телеконферентна комуникация
Телеконференцията представлява обмяна на образ, звук и/или данни в реално време между
различни участници, които са на отдалечено разстояние едни от други, но са свързани
посредством телекомуникационна система . Телеконферентна връзка може да се осъществи с
помощта на телефон, компютър, радио, телевизия и т.н. Този вид комуникация е особено удачен
за бизнес средата, тъй като осигурява възможност за качествена комуникаци, работа в екип,
предлагане на нови идеи, изясняване на детайлите, адресиране на евентуални проблеми и
навременна и адекватна информираност на всички участници по веригата. Други предимства са
високата ефективност и сравнително ниска себестойност на тази услуга спрямо останалите начини
за комуникация, а също и действието в реално време. Правилното й и навременно прилагане
може значително да подобри производителността на организацията като да обхване служители от
всички нива. Освен намаляване на разходите за пътуване с телеконферентната комуникация пести
и време, което може да бъде отделено за изпълнението на други задачи. Интернет
телеконферентната комуникация е едно много достъпно и удобно съвременно решение за
електронния бизнес - хардуерните изисквания към нея включват наличието на добра интернет
връзка, компютър и аудио и видео устройства. Софтуерните изисквания се свеждат до наличието
на подходящ софтуер за конферетна връзка, чиято сложност, многофункционалност и цена зависят
от нуждите на фирмата. Съществуват и оупън сорс и безплатни приложения, които предлагат
базисна функционалност и са достъпни за всеки.
Допълнителна информация/примери:
Adobe Acrobat Connect
Adobe Acrobat Connect, част от семейството на Acrobat е последно поколение софтуер за уеб
конференции от Adobe, който позволява на физически лица и малки фирми да съобщават
незабавно и да си сътрудничат чрез лесен за употреба, лесен за достъп до онлайн лични
заседателни зали. Намаляване на пътните разходи, спестяване на време, както и увеличаване на
производителността получите безплатен пробен период днес.
http://www.adobe.com/products/acrobatconnect/
Glance
Glance е софтуерен инструмент за уеб демонстрации, презентации и уеб семинари, обучения и др.
Glance предлагат решение за дистанционно техническа поддръжка и обучение. Тя позволява на
потребителя да види и контролира компютъра на клиента. Glance поддържа до 100 гости.
http://www.glance.net/
Google Talk

Google Talk е изтеглимо чат приложение с участието на текстови чат с незабавни съобщения,
промени в статуса и трансфер на файлове, както и гласов чат подкрепа на свободното
междуселищни комуникации, аудио конференции и Gmail интеграция.
http://www.google.com/talk
GoToMeeting
GoToMeeting е инструмент, уеб конференции, който позволява на потребителите да отговарят
онлайн. Това е патентована технология дава възможност на колеги, клиенти и потенциални
клиенти, за да видите всяко приложение работи на компютъра на потребителя в реално време.
GoToMeeting домакините неограничен срещи с неограничен срок до 15 присъстващите на
заседанието. GoToWebina предлага неограничени уеб семинари с до 1000 присъстващи.
www.gotomeeting.com
InterCall
InterCall предлага разнообразие от аудио, уеб услуги и видео-конферентна връзка, които
позволяват на потребителите да комуникират бързо и по-ефективно. InterCall е подразделение на
Запад Corporation, водещ доставчик на външни комуникационни решения на много от найголемите световни фирми, организации и правителствени агенции.
http://www.intercall.com
LifeSize Desktop
LifeSize Desktop е самостоятелна десктоп клиент (не изисква сървър), който позволява на
потребителите да получават 720p30 видео в пълен формат 16:9, за ефективно сътрудничество от
разстояние. HD аудио с ехото доставя богата, така се гарантира по-житейски опит. LifeSize Desktop
подкрепя радио-и телевизионни шелф камери за бързо и лесно внедряване. Remote
потребителите могат лесно да се свържете и да получават висококачествено видео по всяко
трафик, през корпоративни VPN или чрез LifeSize транзит, за сигурни NAT / прекосявам Firewall.
http://www.lifesize.com/en/Products/Video/LifeSize_Desktop.aspx
Microsoft Office Live Meeting
Microsoft Office Live Meeting 2007 г. е онлайн място за среща, че организацията може да се
абонирате за домакин или вътрешно. Потребителите могат да се срещнат с колегите си онлайн,
което им позволява да общуват в реално време. Microsoft Office Live Meeting 2007 е инсталирана
на компютрите на потребителите, като им позволява да се свържете срещи (независимо дали те се
хостват на сървъри във вашата организация или на Microsoft Office Live Meeting услуга).
http://office.microsoft.com/en-us/livemeeting/default.aspx
Mirial Softphone

Mirial Softphone е усъвършенстван софтуер само клиент за професионално качество на
видеоконферентни връзки в H.323 и SIP среда, с пълен HD 1080p поддръжка, вградени
функционалности MCU и съвременни медии криптиране.
http://www.mirial.com/products/Mirial_Softphone_HD.html
Premiere Global Services
PGi дизайнва мащабируеми, глобални инструменти за сътрудничество, които включват аудио
конференции за reservationless аудио срещи, уеб конференции за по заявка онлайн
сътрудничество; видео конферентна връзка; случай конференции в продължение на 30 до 3 000
участници.
http://www.pgi.com
Radvision Scopia
Scopia Desktop е проектиран да отговори на нуждите на висока производителност конферентна
видео със стандартна компютър и интернет връзка. Тя включва най-новите видео технологии,
осигуряващи HD H.264 за гледане, така участниците в срещата и данни сътрудничество. Неговата
аудио система предвижда елиминиране на ехото, потискане фоновия шум, и е високо устойчив на
мрежата грешки често на Интернет.
http://www.radvision.com/Visual-Communications/Video-Communications-Solutions/
SightSpeed
SightSpeed е видео интернет чат, като призова глас и видео-конферентна връзка доставчик на
решения. SightSpeed предлага висококачествени, пълнометражни 30 кадъра в секунда с чист звук и
не е досадно забавяне. Тя позволява изпращане на видео електронна поща, интегрира
мигновените съобщения (IM) услуги и предлага ниска ставка света призовава телефон.
http://www.sightspeed.com/
Skype
Skype позволява конферентни разговори, текстови чат с до 150 участници, едно към едно видео
чат с повече от двама участници в състояние да говори. Skype за мощност Gamers (S4PG), обяви, че
през 2010 г. тя ще освободи едновременно клиент и сървър Skype добавка, която ще даде
възможност на крайните потребители на Skype ще бъде домакин на авто-конферентни зали.
http://www.skype.com/intl/en/business/features/conferencing/#featureTop
Tandberg Movi
TANDBERG Movi е последно средство поколение видео сътрудничество, което превръща всеки
компютър в мобилни, с висока разделителна способност система за видео-конферентна връзка.

Сдвоените с TANDBERG PrecisionHD камера USB, Movi позволява с висока разделителна способност
720p 30fps видео. Movi позволява на потребителя да избира и да споделят съдържанието и
представянето на всички стандарти, отговарят на изискванията, видео устройство.
http://www.tandberg.com/collateral/product_brochures/TANDBERG%20Movi%20Solution%20Sheet.pdf
Tokbox
Tokbox предлага безплатен Видеочат до 20 души едновременно, текстов чат, споделяне на видео
клипове, презентации и документи. Тя не изисква изтегляне на клиент, само интернет връзка.
http://www.tokbox.com/
Vidyo: VidyoConferencing
Vidyo’s conferencing solutions take advantage of the most recent enhancement to the H.264 standard
for video compression — Scalable Video Coding (SVC). The result is HD/Telepresence quality and lowlatency delivered over general-purpose IP networks. No dedicated networks ever required.
http://www.vidyo.com/
WebEx
Vidyo конферентни решения се възползват от най-новите аксесоари за H.264 стандарт за видео
компресия - Scalable видео кодиране на стоките (SVC). Резултатът е HD / Telepresence качество и
ниска латентност, предоставено чрез общо предназначение, мрежи ПР. Не целевите мрежи някога
е необходимо.
http://www.webex.com

1.7.4 Нюзгрупи (Дискусионни групи)
Юзнет (Usenet) е система за дискусии, която е разпространена по целия свят и е една от найпопулярните услуги в интернет. Създадена е през 1979г. и целта й е да предостави възможност на
потребителите да четат и публикуват съобщения в различни категории известни още като
„нюзгрупи” или „дискусионни групи”. Като цяло Юзнет наподобява електронните бюлетинни
бордове (BBS) и е предшественик на съвременните интернет форуми.
Нюзгрупите (дискусионни групи) представляват интернет общности, които са посветени на
обсъждането на определена тема, проблем или интерес. Подобно на чата те могат да бъдат много
полезен източник на информация или помощ от страна на други потребители. Донякъде
подвеждащо относно същността на нюзгрупите е самото име, което в буквален превод означава
„новинарска група”, но този вид групи изключително рядко се сформират около последните
актуални събития и като цяло функцията им не е да предават последните новини. Нюзгрупите са
ценни източници на информация като много често темите са хоби, забавления, пътувания, бизнес

интереси, дори могат да бъдат място за политически дебати, но богатството на информация се
генеририра въз основа на провежданите в групата обсъждания и дискусии от страна на
потребителите, а не на „новинарско” излъчване или хронологично публикуване на събития и
новини.
Тези групи предоставят възможност на потребителите да се съберат с други хора, които споделят
техните интереси. Темите могат да бъдат изключително разнообразни, както и хората, които
участват – в групите могат да се видят хора от различни възрастови групи, националности и
религии, които живеят в различни точки по света. Като цяло нюзгрупите се обединяват около
дадена тема като в някои нюзгрупи правилата задължават участниците да се придържат строго
към определената тема и мненията (постовете), съдържащи офтопик, са нежелателни, докато в
други нюзгрупи правилата разрешават застъпването на по-обширни теми, при които може да се
обсъжда почти всичко. От създателя на нюзгрупата и администратора зависи каква ще е основната
тематика, кой ще има достъп до нюзгрупата (дали тя ще е публична с общ достъп до нея или
частна с ограничен достъп), колко дълго публикуваните файлове, мнения и публикации ще се пазят
на сървъра и т.н.
Някои от групите представляват масивни архиви от ценна информация, която е събирана в
продължение на години и се съхранява на съответния сървър. Част от архивите са превърнати в
HTML формат, което позволява достъпа до тях през обикновен уеб браузър. Юзнет е основната
система за нюзгрупи, а достъпът до голяма част от архивите й се осъществява през Гугъл (Google).
Съществуват и нюзгрупи извън Юзнет, които се хостват на сървъри на частни лица или организации
като например нюзгрупите на Майкрософт, предоставящи поле за дискусии, поддръжка и
технически въпроси относно продуктите на фирмата
(http://www.microsoft.com/communities/newsgroups/default.mspx).
С течение на времето уебблоговете изземват някои от функциите на нюзгрупите и стават
предпочитано средство за публикуване, тъй като до известна степен са по-малко податливи на
спам-постове.
Допълнителна информация/примери:
Архив с над 700 милиона публикувани Юзнет съобщения за период от над 20 години, с
възможност за търсене по ключова дума - http://groups.google.com/
Нюзгруп йерархии - http://en.wikipedia.org/wiki/Big_8_(Usenet)
Бизнес нюзгрупи - http://groups.google.com/groups/dir?lnk=od&sel=topic%3D46358
Нюзгрупи за електронна търговия - http://groups.google.com/groups/dir?lnk=srgmt&q=e-commerce

1.7.5 Системи за корпоративно управление на съдържанието

Системите за корпоративно управление на съдържанието (на англ. Enterprise Content Management,
съкратено ECM) улесняват управлението на фирмената информация на корпоративно ниво. Те
включват технологии, приложения и методи за събиране, управление, съхраняване и доставяне на
съдържание, необходимо за ежедневното функциониране на съответната организация. Главната
им цел е да дадат възможност на компаниите да вземат по-бързи и гъвкави решения посредством
предоставянето на широк спектър от възможности за управление на фирменото съдържание и
автоматизиране и оптимизиране на бизнес процесите.
Системите за корпоративно управление на съдържанието са съвременни усъвършенствани
продължения на концепцията за „безхартиен офис”, чиято цел е постигането на максимална офис
производителност, цифрово архивиране и документно управление. Освен стандартните
технологии за управление на съдържанието те предоставят с възможност за събиране на фирмени
документи, търсене в тях и най-важното - работа в мрежа с помощта на интернет/интранет
технологиите. Техен предшественик са системите за управление на електронни документи (EDMS),
които не са толкова глобални и многофункционални, имат по-специфична насоченост и
предоставят решения на отделни проблеми и нужди. Основните ползи от въвеждането на системи
за корпоративно управление на съдържанието са:
-

спестяване на време

-

подобряване на достъпа до информация

-

подобрено сътрудничество и комуникация

-

повишена ефективност

-

улеснено счетоводство и други фирмени административни процеси

-

минимизиране на грешките

-

създаване на дълготрайни цифрови архиви

-

подобрен контрол

Едни от най-големите провайдери на софтуер за корпоративно управление на съдържанието са
Майкрософт и Оракъл, но съществуват и оупън-сорс системи, които позволяват свободното
разпространение, ползване и надграждане на този вид софтуер.
Допълнителна информация/примери:
Какво представлява корпоративното управление на съдържанието? - http://www.aiim.org/what-isecm-enterprise-content-management.aspx
Някои от фирмите, които предоставят решения за корпоративно управление на съдържанието:
IBM

IBM ECM портфолио интегрира управлението на бизнес процесите за подобряване на бизнес
гъвкавост и ефективност, генерирането на съдържание в рамките на ден, критични решения точно в момента, в който най-важното. Изразът, че ECM помага на компаниите да направят "подобри решения по-бързо" не е лозунг, това е реалност за тези успешни компании, които
управляват и предоставяне на съдържание за отлично обслужване на клиентите, максимална
ефективност на работната сила и двуцифрена възвращаемост на инвестициите.
Agile ECM от IBM предлага оптимизиран процес на развитие - гъвкави ECM активирана по
съдържание ориентиран BPM, Бизнес информационни услуги - включване на инструменти за
съвместна работа с управление на съдържанието; способността за извлечение необходимата
информация от отчетите и reports.It дава на бизнес потребителите и техните ИТ партньори за
бързо и лесно разположи ECM възможности; скъсява времето на стойността и намалява разходите
чрез по-бързо и по-гъвкави ECM за разработка на приложения и за разполагане; способност
нараства до реагира своевременно на променящите се бизнес изисквания и спазването на
мандата.
http://www.ibm.com
EMC
EMC Consulting следва уникален проект за внедряване ECM Методология (EPDM), който взема
стратегически подход за въвеждане на ECM. В ECM Пътна карта изследване дава отговори на
ключови въпроси, като например: какво бизнес цели и ползи очаквате от ECM проекта си и какво е
решението, визия и каква дейност потоци са задължителни.
ECM Strategy е стратегия за управление на съдържание от самото начало и постига по-добър обмен
на знания, оптимизиране на процесите, и сигурност на съдържанието. Тя дава възможност на
фирмите да обменят информация с клиенти, доставчици и служители по-ефективно.
http://www.emc.com/
Opentext
The Content Expert на Open Text предлага the Open Text ECM Suite която помага на клиентите да
управляват и да получат истинската стойност от бизнеса си съдържание, като го свържете с хора и
процеси. С открит текст ECM апартамент, клиентите могат да контролират разходите и риска на
съдържанието, да процеси по-гъвкави и позволяват на хората да правят по-добри решения.
Отвореният текст ECM Suite обединява съдържанието способности за управление, необходими за
управление на всички видове предприятия съдържание, включително бизнес документи, което е
решаващо документи, уеб съдържание, цифрови активи (снимки, аудио и видео), електронна
поща, формуляри, отчети и др.

Освен това тя благоприятства развитието на сътрудничество с екипа на проекта и общински
работни места, форуми, блогове, уикита, и в реално време, незабавни съобщения и съвместна
работа.
Предимствата на интегрирана ECM Suite са по-ниски разходи за внедряване, администрация, както
и обучение, по-голямо ефективността на процеса; увеличи деблокирането на знания активи; построг контрол на съдържанието, използването и последователност.http://www.opentext.com/
Oracle
Oracle Enterprise Content Management е единна корпоративна платформа за управление на
съдържанието, която позволява да се наберат bussineses водещи в индустрията за управление на
документи, уеб управление на съдържанието, управление на цифровите активи, записи и
функционалност за управление за изграждане на собствен бизнес приложения. Изграждане на
стратегически предприятия инфраструктура за управление на съдържанието за съдържание и
приложения, помага за намаляване на разходите, лесно съдържание акции в предприятието, да се
намали риска, автоматизират скъпи, време-интензивен и ръчни процеси, и консолидиране на
множество страници само върху една единствена платформа.
http://www.oracle.com/

Microsoft
Възможностите за управление на документи в Microsoft интегрирано решение ECM може да
помогне на организациите да консолидират разнообразно съдържание от различни файлови
дялове и персонални устройства в едно централно управлявано хранилище с последователната
категоризация. Интегрираните възможности за търсене може да помогне на хората да намират и
споделят тази информация. ИТ организациите да защитават от съдържанието в тази централно
управлявано хранилище от неоторизиран достъп.
Интегрирана сътрудничество възможности, като например автоматизиран работен процес,
помагат на хората да работят по-добре заедно, за да създавате, преглед и одобряване на
документите по по-структуриран начин. По този начин те вече не трябва да разчитат единствено на
електронна поща за споделяне на документи. Мобилните работници могат да използват тези
документи офлайн, когато те не са свързани към мрежата.
http://www.microsoft.com/

Hyland Software
OnBase е напълно интегрирано предприятие за управление на съдържанието (ECM) софтуерен
пакет, използвани от повече от 8000 среден клас и Global 2000 предприятия за събиране,

маршрути, управление, споделяне и архивиране на големи обеми на корпоративната информация
от критично значение за бизнеса операции, одити и обслужване на клиентите. Премахване на
ниска стойност ръководство задачи чрез основната функционалност OnBase като документ,
изображения, работния поток и студено / МОК и вземане на цялото съдържание, незабавно на
разположение от един, увеличава лесен за използване интерфейс, продуктивността на
служителите и оперативната ефективност. OnBase допълва своята ECM функционалност с опит в
конкретни решения в промишлеността и бек-офис операции.
http://www.onbase.com/

Interwoven
Interwoven е единна платформа, която поддържа широк набор от инструменти за управление на
информацията за документи, архиви и електронната поща и се простира на корпоративното
търсене, архивиране и eDiscovery. Autonomy iManage помага адвокатски кантори и други
професионални услуги диск на производителността и растеж, като я прави лесна за организиране,
намиране и управляват всички жизненоважни активи информация.
Преплетени помага bussineses да организира цялото съдържание, свързано с проекти, политика и
ангажименти в централизирана, логически и интуитивен начин за формиране на основите на
бронирани стратегия за управление на информацията.
http://www.interwoven.com/

Xerox
Xerox DocuShare е доказан, награден, достъпни уеб-базиран софтуер, приложение, което осигурява
сложни, но много персонализирано съдържание възможности за управление. DocuShare дава
възможност на потребителите да заснемат, управление, споделяне и защита на широк спектър от
хартии и цифрово съдържание по сигурен, централно, и силно мащабируем хранилище.
Интуитивен, DocuShare е лесен потребителски интерфейс позволява висока приемане, а
потребителите могат да започнат работа в същия ден, че е инсталирана и те могат да бъдат
напълно подготвени за една седмица. DocuShare е лесно за инсталиране, които изискват малко да
не ИТ поддръжка, и работи с всички стандартни хардуерни и софтуерни продукти.
http://www.xerox.com/

SAP

SAP Enterprise Content Management възможности позволяват bussineses за ефикасно управление на
неструктурирани данни (като документ), заедно с структурирана информация (като данни на
приложението) в контекста на бизнес процесите. SAP предлага многобройни възможности за ECM
и услуги като част от SAP NetWeaver, няколко приложения на SAP и интегрирани продукти
партньор:
Управление на знанията, уеб страница Композитор; за управление на документацията; знания на
Доставчика; сървъра за съдържание.
http://www.sap.com/

Objective
осигурява цялостно решение ECM, който свързва съдържанието на дадена организация с хората,
които се нуждаят, когато имат нужда. Тя дава възможност на организациите към съдържание
ливъридж предприятието като ценен и стратегическо предимство, като предлага една централна
точка на достъп, управление, сигурност и контрол. Цел може да се използва за почти всеки вид
информационен обект. Предмети, включително обработката на документи и файлове за
електронни таблици, презентации софтуер, изготвяне пакети, изображения, работни потоци, бази
данни, електронна поща, аудио, видео и CAD приложения.
http://www.objective.com/

Ever-Team
Ever-Team е водещ европейски продавач на софтуер в областта на интегрираните Enterprise
Content Management (ECM) и функции в "Магическия квадрант" на ECM решения, публикувани от
Gartner. EVER ЕКИП помага на организациите от всички размери прилагане съдържание на
жизнения цикъл за управление, която им дава възможност за по-добро и по-рентабилно
управление, използване, опазване и споделят информация.
http://www.ever-team.com/

Alfresco
Alfresco е един от водещите отворен код предприятието система за управление на съдържанието
построен от опитен екип в индустрията изготвен от Documentum, винетка и преплетени. В отворен
код позволява Alfresco да използват най-добрите-добрите технологии с отворен код и вноски от
общността на отворения код да се по-високо качество софтуер, произведен по-бързо при много
по-ниска цена. Целта е не само да се превръща в източник на предлагане, но да надмине

търговските предложения по отношение на характеристиките, функционалността и ползите за
общността на потребителите. Alfresco е изградена от екип от водещи членове от Documentum и
преплетени с 15 години опит в предприятията за управление на съдържанието, включително и
един от основателите на Documentum.
http://www.alfresco.com

1.7.6 Онлайн офис пакети
Онлайн офис пакетите са комбинация от офис приложения, които се предлагат от определени
уебсайтове под формата на онлайн услуга. Достъпът до тях става посредством различни устройства
и операционни системи, които позволяват свързването с интернет. Целта отново е да се увеличи
продуктивността и да се предложат решения за по-добро сътрудничество. Основното предимство
на онлайн офис пакетите е, че значително спомагат сътрудничеството и позволяват документите
да бъдат съхранявани онлайн като достъпът до тях е възможен по всяко време на денонощието и
от всяка точка на света. Други предимства са възможността за едновременна работа па даден
документ от няколко потребителя, липсата от необходимост за инсталиране на различни програми
на компютъра на потребителя, централизирането на информацията и по-лесния й бекъп, ниските
хардуерни изисквания за достъп, улесненото споделяне на документи и обмен на информация.
Сред недостатъците на онлайн офис пакетите могат да се споменат най-вече: необходимост от
интернет връзка (може такава да не е възможна в по-отдалечени места и райони), зависимост от
скоростта на интернет връзката, евентуални претоварвания на онлайн сървъра и в някои от
случаите абонамент за въпросната услуга, който може да бъде платен.
Допълнителна информация/примери:
ContactOffice
Proprietary
ContactOffice е уеб виртуален офис прилагането достъпни с браузър. Това е набор от взаимно
свързани инструменти:
Съобщения-Дава възможност на потребителите да изпращат на едно и също съобщение по
електронна поща, факс и / или SMS. Събира всички имейл адреси (POP3, Gmail и Yahoo) в един
интерфейс, който може да бъде достъпен отвсякъде. Собствен домейн на потребителя име може
да се използва като основен имейл адрес.
Календар - Потребителите могат да се напомни, по електронна поща и / или SMS за определени
събития (срещи, рождени дни и др.)
Адрес книга - Приема контакти с пълни данни за контакт, IM адреси, снимка, лични коментари и
достъп картата.

Документи - Магазини за всички видове документи онлайн.
Виртуален диск - Онлайн документи могат да бъдат достъпни лесно от една специална папка на
работния плот на потребителите на операционната система (Windows, Macintosh, Linux).
Отбелязва - Създава банкноти и ги намира обратно бързо.
Bookmarks - маркери Магазини на потребителите онлайн, за да бъдат достъпни от всеки
компютър. Внос и износ функции работят с всички уеб браузъри (Internet Explorer, Mozilla, Firefox,
Safari и др.)
http://www.contactoffice.com

Feng Office (formerly OpenGoo)
Open source
Feng Office
Фън Office е с отворен код, напълно функционален онлайн офис пакет. Приложението може да
бъде свален и инсталиран на сървър. Той разполага:
Общ преглед - на преглед показва обобщение на управленските въпроси. Това показва
информация като: график на следващите и текущите дейности, текущи задачи, закъснели и
предстоящи задачи, последно добавени или променени документи, последните съобщения,
коментари и разговори, електронна поща и други.
Работни плотове - работни плотове позволяват на хората и екипите да организират своите данни и
задачи и да ги споделяте с други хора. Те могат да бъдат свързани с клиенти, проекти, продукти,
услуги, отдели и т.н. Потребителите могат да определят много нива и поднива на работни области.
Бележки - отбелязване може да се влезе от всеки потребител, и да уведомява другите за него по
пощата.
Електронна поща - по електронната поща следва традиционната схема с един или повече
получатели, които обменят съобщения. В допълнение, потребителите имат възможност за обмен
на съобщения с други лица чрез изпращане на съобщение до споделена работна област. Е-поща
файлове автоматично се запазват като документи.
Контакти - Контакти модул управлява информация на всички организации и хора, свързани с
дружеството на потребителите. В списъка с контакти могат да бъдат филтрирани от специална
работна област, от бележки, или по общ начин.

Календар - Календарът позволява планиране на дневен ред на събития, основни цели, задачи със
срокове и срещи. Тя може да бъде показана ежедневно, ежеседмично или ежемесечно. Списъкът
може да бъде предмет на обмен между потребители, които са на кореспондента привилегии.
Документи - Фън Office позволява на потребителите да съхраняват и споделят всички видове
документи. Системата поддържа запис на различни версии, коментари и контролиран достъп до
оптимизиране на работата на хората, които работят заедно по документ. Текст, документи и
презентации могат да бъдат създадени или редактирани директно в Фън Office без да се изисква
допълнителна инсталиран софтуер.
Задачи - Потребителите могат да следят всяка задача, под-задача и събитие, което е част от услуга,
проект или дейност. Системата осигурява бърз достъп до задачи, групирани по състояние (в
очакване, изостава от графика и допълни), приоритет, определен човек, и др. Задачите могат да
бъдат групирани използват етапи, определяне на общи срокове и подобряване на управлението
на проекти.
Време за проследяване - Системата дава възможност за проследяване на часовете, за всеки
работен плот, под-пространство, задачи и употреба. Докладване възможности позволяват лесно
да изготви списък на час за всеки един период, потребителите и работно място.
Уеб линкове - Уеб-връзки са хипервръзки към външни сайтове. Те могат да бъдат класифицирани
по бележки, свързани с друга информация и се разпределят в произволен брой работни места.
Търсене и филтри - Информацията може да се получи бърз достъп до използването на
интегрираната система за търсене, или може да бъде намерен с помощта на филтри на типа,
бележки или работни области.
Потребителите администрация - Потребителите могат да променят, да регистрират или да
създадете нови потребители през потребителския панел.
Свързани информация - Цялата информация, управлявани от системата могат да бъдат свързани,
като се осигурява нито един елемент не е забравил или остава незабелязана. Един документ може
да има съобщения, свързани с него, или на заседание може да има документи и така с всеки
елемент на системата, което създава безкраен управлението на данните, възможности.
http://www.fengoffice.com

Google Docs
Freeware
Google Docs е безплатна, AJAX-базиран уеб-базирани текстообработваща програма, електронни
таблици, презентации, форма, както и данни на приложението за съхранение, предлагани от

Google. Тя позволява на потребителите да създават и редактират документи онлайн, докато
сътрудничеството в реално време с други потребители.
Документи, електронни таблици, форми и състояния може да бъде създаден в рамките на самото
приложение, внесени чрез уеб интерфейс, или изпратени по електронната поща. Те могат също да
бъдат съхранени на компютъра на потребителя в най-различни формати (ODF, HTML, PDF, RTF,
Text, Word). По подразбиране, те се съхраняват на сървърите на Google. Отворете документа, се
записват автоматично да се предотврати загуба на данни, както и преразглеждане на историята
автоматично се съхраняват. Документите могат да се маркират и архивират организационни цели.
Услугата се поддържа официално на последните версии на Firefox, Internet Explorer, Safari и
Chrome, браузърът работи на Microsoft Windows, Apple OS X, и Linux операционни системи.
Google Docs служи като инструмент за сътрудничество за редактиране сред потребителите и не го
използват в реално време. Документи могат да бъдат споделяни, открита и редактиран от няколко
потребители едновременно. В случай на електронни таблици, потребителите могат да бъдат
уведомени за промените на всеки определен район, чрез електронна поща. Заявлението подкрепя
ISO стандартен формат OpenDocument. Той също така включва поддръжка на патентовани
формати като. док и. XLS, както и поддръжка за. DOCX и. XLSX.
http://docs.google.com

ShareOffice
Proprietary
С ShareOffice, потребителите могат лесно да създавате, редактирате и споделяте документи
онлайн. Този инструмент позволява на потребителите автоматично да генерира често използвани
документи, като например продажбите предложения, договори, оферти, и буквите от един
интерфейс на изображението с данни за клиенти от salesforce.com. Маркетолозите са
оправомощени лесно и бързо да създават, управляват и документи маркетинг споделяте онлайн,
като например информационни бюлетини, съобщения за пресата, както и брошури за продукта.
ShareOffice подкрепя критични за бизнеса продажби и маркетинг работни потоци и работи изцяло
като софтуерна услуга, чрез браузъра.
http://www.sharemethods.com/products/shareoffice.html

ThinkFree Office
Proprietary

ThinkFree Office е офис пакет, написани на Java и работи под Microsoft Windows, Linux и Mac OS X.
Тя включва текстов редактор (Write), електронна таблица (Calc), както и програма презентация
(Покажи) и не изисква инсталация. Интерфейсът е идентичен с Microsoft Office. ThinkFree Office
предлага 1 GB на безплатни онлайн съхраняване на файлове, позволяващ на потребителите да
могат да споделят документи с колеги и приятели и управление на съвместни задачи за
редактиране. Пакетът включва и блог редактор "Забележка" - мощен редактор WYSIWYG стил,
повече от всяка друга конвенционална редактор блог. Потребителите могат пряко да работят със
съдържание, като например видео в YouTube, Yahoo карта или Flickr снимки.
www.thinkfree.com

Zoho Office Suite
Proprietary
Zoho Office Suite е безплатен онлайн офис пакет от AdventNet, Inc Тя включва текстообработваща
програма, електронни таблици, презентации и екипно сътрудничество. Той разполага:
Zoho Mail - уеб-базирана услуга за електронна поща
Zoho Writer - онлайн текстов редактор
Zoho Дискусии - Безплатни форуми
Zoho Лист - Електронни таблици
Zoho Show - онлайн инструмент за презентации
Zoho Документи - онлайн управление на документи
Zoho Notebook - Онлайн бележка лице
Zoho Wiki - Онлайн сътрудничество уики сайт
Zoho Share - централизиран публичен регистър
Zoho Planner - Онлайн организатора
http://www.zoho.com

1.7.7 Електронно/онлайн/интернет банкиране
Онлайн банкирането, наричано още електронно или интернет банкиране, дава възможност на
клиентите да извършват парични транзакции през сигурен уебсайт. Това значително улеснява

хората и им спестява ненужно физическо присъствие в банката, висене по опашки, транспортни
разходи, попълване на различни хартиени бланки и формуляри и най-вече време. Онлайн
банкирането е свързано с икономии и за самите банки – отпада необходимостта от поддържане на
многоброен персонал, документите се съхраняват в дигитален вид на сигурно централизирано
място и не на последно място се ограничават разходите за хартия, консумативи и транспорт.
Предимствата за клиента са, че тоди вид банкиране е бързо, удобно, евтино и възможно по всяко
време на денонощието и от всяка точка. Като минуси може да се споменат необходимостта от
интернет връзка за достъп до тази услуга, липсата на пряк човешки контакт (в някои случаи
рутината на клиентите води до нежелание за ползване на този вид услуга) и опасения сред
клиентите за сигурността на онлайн транзакциите (които като цяло са неоправдани, тъй като със
съвременните нива на сигурност, които банките предлагат, онлайн транзакциите не по-рискови от
обикновените такива).
За гарантиране на сигурността при онлайн магазините често се ползва автентификация
посредством парола. При онлайн банкирането обаче това не е достатъчен гарант и затова
обикновено се ползва подсигурения протокол HTTPS, който криптира целия трафик (протоколът е
комбинация от стандартния протокол HTTP + SSL). Друг метод за осигуряване на сигурност е
ползването на транзакционен авторизационен номер (съкр. ТАН, на англ. TAN) чрез токен
устройство. Устройството гарантира допълнителна безопасност при онлайн операциите като
генерира уникални еднократни цифрови кодове за потвърждаване на транзакциите.
Електронното банкиране позволява денонощно и в реално време управление на средствата като:
-

справка за състоянието и движенията по сметката

-

извършване на парични преводи

-

извършване на безкасова обмяна на валута

-

търгуване онлайн

-

плащане на сметки

То е надеждна алтернатива на традиционното банкиране, с тази разлика, че на клиента не се
налага да напуска дома или офиса си.
Допълнителна информация/примери:
Демо видео за онлайн банкиране - http://infocenter.bankofamerica.com/ic2/online-banking/viewbalances-account-activity/
Какво представлява онлайн банкирането? - http://www.bankrate.com/brm/olbstep2.asp

1.7.8 Системи за разплащане

Системите за разплащане представляват набор от правила, инструменти, банкови процедури и
технически системи за междубанкови трансфери, които гарантират на движението на парите
между частни лица, банки, предприятия и обществени организации. Или по-просто казано, те са
системи за трансфер на парични средства, които работят със заместители на парите в брой. Една
ефективна и надеждна система за плащане намалява разходите при размяната на стоки и услуги и
осигурява безпроблемно функциониране на капиталовите и парични пазари. Разплащателните
системи са жизненоважниважна и неотменна част от икономиката и бизнеса и тяхната сигурност и
ефикасност е от изключителна важност за доверието на потребителите.
Електронните (наричани още онлайн или интернет) системи за разплащане са подраздел на
транзакциите, свързани с електронната търговия и предоставят електронен трансфер на парични
средства при продажбата и покутката на стоки и услуги по интернет. С разширяването на
потреблението на интернет и разрастването на електронната търговия, електронните системи за
разплащане бележат значително развитие и все по-масово международно използване от страна на
продавачите и клиентите. За повече информация относно онлайн платежните системи, моля вижте
Глава 2.
Допълнителна информация/примери:
Световни системи за разплащане http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTFINANCIALSECTOR/0,,contentMDK:20869102
~menuPK:6110491~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282885~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html
Категории разплащателни системи - http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Payment_systems
За информация относно електронните/онлайн системи за разплащане, моля вижте Глава 2.

1.7.9 Онлайн пазаруване
Онлайн пазаруването е движещ фактор за електронния бизнес и неотменна част от електронната
търговия и предоставя възможност на клиентите да купуват продукти или услуги през интернет. За
повече информация относно онлайн пазаруването и софтуера за онлайн продажби, моля вижте
Глава 2.

1.8 Бизнес модели
Бизнес моделът е съществена част от избраната от организацията бизнес стратегия. Той засяга
финансовата страна на бизнеса (приходи и разходи) и определя начина, по който дадена компания
се самоподдържа и генерира печалба. Целта е да се намалят разходите по веригата и да се
увеличат крайните приходи. При някои бизнес модели схемата е доста опростена – фирмата
предлага на клиентите продукти или услуги и при добро развитие на нещата получава приходи, с
които може да покрие разходите по производството и да реализира печалба. Други модели са по-

сложни и не позволяват ясно определяне на крайните приходи, тъй като това може да зависи от
редица фактори и променливи. Пример за такъв бизнес модел са рекламата и радио и
телевизионните предавания, както и бизнес моделите, работещи в областта на иновативните
информационни технологии .
Навлизането на информационните и комуникеционни технологии в бизнеса през последните
години значително е променило значително съществуващите бизнес модели и е довело до
възникването на напълно нови такива. Същевременно се наблюдава и връщане към стари бизнес
модели, които обаче биват доразвити в условията на променяща се и развиваща се бизнес среда.
Пример за това са така наречените онлайн или интернет аукциони, които честа са ползвани в
миналото като начин за придобиване на редки стоки или ценни предмети на изобразителното
изкуство или антики. Към момента обаче в унисон с широкото разпространение на Световната
мрежа по цял свят се наблюдава бум на използването на онлайн аукциони за масово потребление
на стоки и услуги по интернет от страна на купувачите – пример за това е огромната популярност
на eBay.
Основните категории бизнес модели са:

1.8.1 Брокерски
При този бизнес модел имаме участието на брокер, който получава дадена такса като комисионна
за транзакциите, които спомага. Ролята на брокера е да събере продавачите и купувачите заедно и
да улесни транзакциите между тях. Брокерският модел има няколко подвида в зависимост от
конкретната роля на брокера и спецификата на клиентите. В рамките на този модел попадат
примери като Amazon.com (виртуален пазар), Moneybookers и PayPal (в ролята на посредници при
парични транзакции), eBay (онлайн аукциони) и т.н.

1.8.2 Рекламен
При рекламният бизнес модел имаме уеб реклама под формата на продължение на
тродиционните медии. Този модел е удачен при уебсайтове, които генерират голям трафик и
ежедневно са посещавани от много хора. В този бизнес модел се включват специализираните
уебпортали (напр. Yahoo!), платените интернет реклами, платеното позициониране в интернет
търсачки, рекламата, ориентирана спрямо съдържание-таргет групи (напр. Google), и т.н.

1.8.3 Информационно-посреднически
При този бизнес модел се събират данни относно навиците и предпочитанията на потребителите.
После тази информация се анализира внимателно и на нейна база се създават съответните
маркетингови кампании. Пример за това е DoubleClick.

1.8.4 Търговски
Към този бизнес модел спадат търговците на едро и дребно без значение дали се предлагат стоки
или услуги. Цената може да бъде фиксирана или да се определя чрез аукциони. Примери - Barnes
& Noble, Amazon и др.

1.8.5 Директен (от производителя)
Директния или производителски модел дава възможност на самия производител на съответните
стоки или услуги да достигне до крайните купувачи с помощта на Интернет. Този директен подход
позволява намаляване на разходите, увеличаване на ефективността, по-добро разбиране на
нуждите на клиента и не на последно място по-добро обслужване. Тук спадат всички
производители със собствен уебсайт, позволяващ онлайн пазаруване, напр. La Redoute или
Aboca.it

1.8.6 Чрез онлайн афилиране
За разлика от генерализирания рекламен подход, който има за цел да насочи голямо количество
интернет трафик към определен уебсайт, при този бизнес модел се ползва посредничеството на
афилирани партньорски сайтове, на които се предоставя процент от приходите в замяна на
дириктен линк към онлайн магазина на продавача. Интересното при този модел, е че афилираните
сайтове получават процент от приходите единствено, ако има продажби, които са генерирани
само ако купувачът е ползвал съответния хостван линкове. Към този модел спада размяната на
банери и Pay-per-click системата, при която се плаща за всяко кликване.

1.8.7 Обществен
При обществения модел се разчита на доброволни дарения въз основа на лоялността на
потребителите. Към този бизнес модел спадат оупън-сорс разработките, отвореното съдължание,
социалните мрежи и т.н. Акцентът в този случай пада на доброволната работа.

1.8.8 Абонаментен
Както се подразбира от наименованието, при този бизнес модел се заплаща абонаментна такса за
дадена услуга за определен период.

1.8.9 В зависимост от ползването
Този модел се базира на измерването на ползването на дадена услуга. За разлика от абонамента,
тук се заплаща реалната ползвана услуга. Примери за това са редица комунални услуги от
ежедневието – телефон, електричество, вода и т.н., а също и по-специфични услуги като например
сателитен интернет, интернет през мобилен телефон и др.

1.9 Предимства на електронния бизнес
Основните предимства на електронния бизнес са:
• Глобално присъствие - това е може би най-голямото предимство на електронния бизнес. Онлайн
технология дава възможност на всяка компания, национално и международно представителство и
достъп до услуги за клиентите и продуктите, за да бъде значително улеснено и да бъде на
разположение по всяко време и от всяка точка на света.
• Намаляване на разходите - дигитализация на документи и оптимизация на бизнес процесите
реализира значителни съкращения на разходите. В допълнение към намаляване на
административните разходи, разходите за транспорт, управление, комуникации са намалени.
Всичко това спестява на фирмите не само пари, но времето, както добре.
• По-добра бизнес контакти - за комуникация с бизнес партньори е улеснено, рекламни и
маркетингови решения са много по-гъвкава и не се ограничават в определено пространство и
време.
• По-добро обслужване на клиенти - предоставяне на онлайн услуги не само в една посока на
клиента фирмата и позволява обратна връзка с клиенти и мониторинг на поведението на
потребителите (уникални посещения, кликвания), и дори за помощ в реално време от така
наречените "чат на живо".
• Оптимизиране на процесите - постигане на по-голяма предсказуемост и опростяване на
процесите, чрез свеждане до минимум на човешкия фактор.
• По-лесна комуникация - нови информационни и комуникационни технологии предлагат евтини,
бързи и много ефективни начини за комуникация с бизнес партньорите, клиентите и най-вече в
рамките на компанията.
• По-добър контрол - електронни документи осигури по-добра проследимост, лесен достъп от
много потребители в надежден архив, и по-добро отчитане на дейностите.
• Добра информираност по цялата верига - всеки линк на дружеството е получило своевременно
указания относно техните задачи и решаването на проблеми и коригиране на данни е
изключително лесно чрез онлайн срещи конференция. Това най-вече се отнася за по-големите

корпорации, които имат клонове в различни места и стандартните лице в лице комуникация ще
бъде много неефективна и тромава.

1.10 Недостатъци на електронния бизнес
Сред евентуалните недостатъци на електронния бизнес могат да бъдат изброени:
• Ограничено използване в някои сектори - за съжаление има някои естествени ограничения за
прилагането на електронния бизнес. В някои случаи, е-бизнес потенциал не може да бъде
постигнато или просто няма електронното приложение - пример за това е онлайн продажба на
нетрайни продукти, което е много трудно да бъдат практически и икономически обосновано.
• В някои случаи основно преструктуриране на бизнеса се изисква - има случаи, при
преструктурирането на обикновени в електронни един е придружен от редица сложни промени,
разработването на изцяло нови технологии, практики и методи на работа, а понякога тя може да
да бъде свързано с високи разходи.
• Нежеланието на някои по-стари служители и клиенти да работят с нови технологии - това е до
известна степен въз основа на навици, придобити в миналото и липсата на мотивация за промяна,
но и заради срам или страх от провал с новите технологии.
• загриженост за сигурността - като цяло повечето хора имат известни опасения относно
сигурността при извършване на стопанска дейност по интернет. Безпокойството е предимно
насочено към сигурност на личните данни и конфиденциална информация за компанията.

1.11 Бъдеще
Ясно е, че предимствата на електронния бизнес значително превишават неговите недостатъци и
неизбежно рано или късно всяко дружество ще трябва да променят начина си на функциониране и
въвеждане на нови електронни бизнес практики. Заедно с повсеместното развитие на нови
технологии, подобна стъпка към е-бизнес би могло да означава запазване на
конкурентоспособността на дружеството и да увеличи неговото оцеляване шанс и успех. В
световен мащаб разпространението на Интернет и навлизането във всички сфери на стопанската
дейност и във всекидневния живот показва, че тя се превърна в истинска "глобална" връзка между
хората и ще предлага все още неоткрити възможности за бизнес. Ръстът на все по-голяма скорост
на безжичните и мобилни е-бизнес не бива да се подценява. Бъдещето на електронния бизнес,
обаче, е най-вероятно да се съсредоточат върху т.нар изчислителни облаци и нарастващата
мобилност на потребителите и бизнеса.
Допълнителна информация / примери:
Cloud computing - http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

Mobile e-business - http://www.ocf.berkeley.edu/~cwlee/definition.html

2.9 Онлайн пазаруване и проследяване на поръчките

2.10 Софтуер за онлайн продажби

