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Despre acest curs

Cursul "E-Commerce" este proiectat pentru a oferi instrumente economice pentru participanţi,
de a utiliza cunoştinţele acumulate în toate cursurile în punerea în aplicare şi finanţarea
iniţiativelor lor. Împreună cu alte carti electronice, acest rezultat va contribui la dezvoltarea
mediului de învăţare oferind o transparenţă unică a cadrului de învăţare pentru a asigura o
eficientă şi corectă educaţie de tip LLL. Legate de competenţele-cheie de la Lisabona, această
ieşire vine pentru a sprijini dezvoltarea competenţelor digitale.
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1. Afacerea electronică (e-business)

1.1. Definiţie
Afacerea electronică este o afacere făcuta prin medii electronice, şi include orice afacere ale
cărei venituri sunt parţial sau în totalitate generate de utilizarea tehnologiei informaţiilor şi
comunicaţiilor.
Deseori, afacerea electronică (numită şi e-business) poate fi definită ca utilizarea tehnologiei
informaţiilor şi comunicaţiilor – ICT ca support al unor variate activităţi de afaceri. În acelaşi sens
e-commerce – comerţul electronic – este un comerţ focalizat pe utilizarea ICT pentru a facilita
activităţi şi relaţii din acest proces. Dar, în timp ce comerţul electronic este schimbul de bunuri şi
servicii între oameni de afaceri, grupuri, şi indivizi şi poate fi privit ca una dintre principalele
activităţi ale fiecărei afaceri, pe de altă parte e-business este ceva mai globalizat şi cuprinzător.
În fapt e-business este ceva mai mult decât e-commerce. Este mai strategic focalizat şi
subliniază diferite activităţi care sunt implementate cu ajutorul noilor oportunităţi electronice. În
acelaşi timp e-commerce este numai un element al strategiei globale a e-business.E-business
include procesele unei afaceri care acoperă întreaga gamă de activităţi: vânzări electronice,
procesarea electronică a ordinelor de plată, serviciul pentru clienţi, asigurarea unei aprovizionări
regulate, cooperare şi comunicare cu alţi parteneri. Ideea de bază este de a facilita interacţiunea

MENUET – Mobile E- Novative Use of
E- learning Technologies

Project No. LLPLdV/ToI/2008/RO/010

şi comunicarea între diferitele părţi implicate în activităţile unei afaceri şi priorităţile sunt
creşterea schimbului de date şi integrarea proceselor care conduc la optimizarea operaţiunilor.
Toate acestea sunt datorate diferitelor tipuri de software şi a utilizării Internet, intranet,
extranet sau a combinaţiilor dintre ele. Diferenţa dintre afacerea electronică şi comerţul
electronic.
Baza comerţului electronic este tranzacţia. În mod uzual poate fi o tranzacţie monetară, dar
poate fi la fel de bine orice alt tip de afacere, în care un serviciu gratuit sau produs este cerut.
Pe de altă parte, e-business are un orizont mai larg şi acopră tot ce este legat de schimbul
electronic de informaţii şi transformă afaceri deja existente prin modificarea modurilor de
funcţionare ale unei companii. Nu numai de tranzacţiile, dar şi restul de aspecte ale unei afaceri
sunt efectuate prin mijloace electronice, şi, prin urmare, noile tehnologii conduc la noi principii de
funcţionare a activităţii de business
în sine.Oamenii folosesc adesea ambii termeni alternativ, dar este mai bine să se facă distincţia
între cele două, din moment ce comerţul electronic este doar o mică parte a e-business.

1.2 Terminologie
Aplicaţie software – aplicaţiile software sunt destinate utilizatorilor finali ( precum baze de date,
procesoare word etc).
Arhitectură - proeictul de ansamblu al unui sistem hardware sau software.
Inteligenţă artificială AI – un domeniu al ştiinţei calculatoarelor care se ocupă cu inteligenţa maşinilor.
Managementulul activelor- procedura de colectare şi menţinere a unei liste complete a companiilor
active.
Modul de transfer asincron ATM – tehnologie de reţea care organizează datele digitale în unităţi
separate şi le transmit printr-un mediu fizic ce utilizează tehnica semnalelor digitale.
Autentificare- procesul de verificare a identităţii utilizatorului, cel mai adesea implică parolele şi
certificatele digitale.
B2B Business La business – schimbul de bunuri şi servicii Între oameni de afaceri.
B2C Business către consummator – schimbul de bunuri şi servicii, unde utilizatorii finali sunt grupul
ţintă. Lărgimea de bandă - cantitatea de date pe care o reţea o poate transporta într-o perioadă de timp
specificată. Lăţime sau capacitatea mai mare însemnă mai multe date transferate pe secundă. Bandă
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largă – reţea de telecomunicaţii care poate procesa o cantitae mare de date.
Browser - interfaţă grafică care este folsită de utilizatori pentru a accesa şi naviga pe Internet.
Clientpartea care cere informaţii în
interacţiunea dintre client-server, PC
terminal.

sau

Cookies - informaţiile pe care site-urile le lasă pe hard-disk-ul utilizatorilor ca să identifice şi
să
înregistreze comportamentul lor.
Managemetul relaţiilor cu clientul CRM – practica proiectării întreprinderilor în jurul clienţilor şi a
nevoilor şi dorinţelor lor. Întreprinderile utilizează această tehnologie şi strategie pentru a avea o
viziune completă asupra clienţilor.
Exploataraea datelor - analiza datelor existente pentru a obţine noi informaţii şi a găsi modele , tendinţe
Şi
Modelarea

relaţii.
datelor-

analiza

datelor

şi

stabilirea

legăturilor

şi modelelor.

Certificat digital – certificat digital emis ca un organism de certificare care conţine numele şi
adresa titularului, numărul serial, cheia publică, şi data expirării documentului. Certificatul digital
se foloseşte pentru a trimite şi primi mesaje de încredere codificate.
Semnătură electronică- semnătira electronică este utilizată pentru a confirma identitatea celui
care a trimis mesajul sau a semnat electronic un document.
Dotcom- companie cu o prezenţă puternică pe Internet care efectueză toate sau o parte a
activităţilor ei pe propriul website.
HTML dinamic DHTML-combinaţie a limbajului HTML cu limbaje ca JavaScript, care permite
interactivitate.
E-business-orice afacere care utilizează tehnologie electronică.
E-comerţ- cumpărarea sau vânzarea de bunuri şi servicii, şi de asemenea transferul fondurilor
prin comunicaţii digitale.
Interschimbarea electronică a datelor- business la business B2B, flux de informaţii între companii
sau în
cadrul aceleiaşi companii.
Transfer Electronic de fonduri EFT – mişcarea fondurilor între conturi în mod electronic.
Encriptare – Encriptarea datelor, care permite doar destinatari selectaţi pentru a le decoda.
Software de encriptare- software destinat encriptării şi decriptării informaţiilor.
Encriptare/decriptare- process care utilizează un algoritm pentru a translate un mesaj intr-un
format necitibil – encriptare şi apoi înapoi într-un format citibil de către unul dintre posesorii cheii
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secrete allocate - decriptare.
Ethernet – cel mai des instalată tehnologie LAN.
Sistem expert- sistem programat să utilizeze logica sau regulile în scopul de a răspunde
întrebărilor şi să rezolve problemele.
Limbajul Markup Extensibil XML- standard care defineşte reguli pentru crearea limbajelor
specializate de marcare.
Extranet- reţea de resurse web cu acces controlat, disponibile pentru diverşi utilizatori, precum
clienţii, partenerii de afaceri.
Firewell- sistem software sau/şi hardware care izolează calculatorul de exterior.
Poartă de intrare- computerul are alocate comunicaţii între reţele. În e-comerţ este o interfaţă
între comerciant şi bancă.
Globalizare- companii ale căror afaceri se extend pe alte continente. Companiile globale trebuie
să respecte diferite medii de afaceri şi tehnologii, caracteristici politice, economice şi culturale
ale altor ţări şi pieţe.
Interfeţe grafice GUI- interfaţă a unei aplicaţii permite utilizatorilor să interacţioneze cu elemente
grafice care sunt afişate pe ecran în loc de a scrie comenzi software.
Limbaj de marcare hypertext HTML- software destinat documentelor pe web.
Servicii de informare IS- departament al unei companii responsabil pentru calculatoare, reţele şi
managemetul datelor.
Tehnologia Informaţiilor IT- toate aspectele de manageriat şi procesare ale informaţiilor utilizând
calculatorul.
Infrastructură- hardware şi componentă fizică care compun arhitectura calculatorului.
Internet- reţea globală şi descentralizată, numită Net care conectează milioane de calculatoare
independente.
Protocol Internet IP- un protocol comun care utilizează împreună cel mai înalt nivel de protocol
TCP. Furnizor de servicii Interent- o companie care furnizează servicii plătite pentru Internet. Cel
mai recent software se conectează la fiecare ISP prin linie telefonică sau cablu. Furnizorii de
Internet sunt interconectaţi prin reţea la punctele de acces NAP.
Intranet- colecţie de resurse web care sunt ţinute în spatele unui firewall şi sunt destinate pentru
uzul intern al companiei.
Valoare IT – randamentul investiţiei asociat cu tehnologia în termeni de resurse şi personal.
Companiile fac evaluarea de IT la alegerea şi stabilirea priorităţilor noilor investiţii în domeniul
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tehnologiilor informaţiei şi în prezicerea returnării investiţiei într-un recent proiect implementat.
Java- limbaj de programare de înalt nivel, orientat pe obiecte. Uşor de folosit în aplicaţii web.
Linux- system de operare, modelat pe Unix, care a fost scris de la zero şi are codul sursă
gratuit. Reţea locală LAN- reţea care conectează utilizatori cu o singură locaţie, ca un birou
sau o universitate.
Reţea de calculatoare NC- calculator cu o memorie minimă, disk şi procesor care rulează
programe şi stocheză date într-o reţea partajată.
Notcom- companie fără prezenţă pe Internet
Cod sursă gratuit - software creat de programatori care consideră că tehnologia poate fi
distribuită gratuit. Codul acestor programe, precum codul sursă pentru Linux, este disponibil
gratuit şi fiecare poate să-l folosească, modifice sau să-l dezvolte.
Sistem de operare- software destinat direct calculatorului pentru a executa funcţiile de bază şi
pentru a interpreta comenzile utilizatorului.
Politică de confidenţialitate- declaraţie oficială pe un site web cu privire la tipurile de informaţii colectate
de pe site, utilizarea acestora, accesul la acesta şi măsuri pentru a le
elimina

.

Protocol-

reguli

care

definesc

comunicaţia

între

calculatoarele conectate.
Motor de căutare - program care oferă utilizatorilor informaţii şi adrese de site-ul web relevante pentru
cuvintele cu care utilizatorii au intrat în câmpul de căutare.
Coşul de cumpărături - software pe un site care ale cărui înregistrări sunt selectate pentru un
produs de achiziţie până când utilizatorul ajunge la faza de plată.
Standarde - tehnologii aprobate care sunt concepute pentru a promova coerenţa proceselor de
organizare

din

cadrul

infrastructurii

corporative

Sistemul de Software - aplicatii software care gestionează resursele calculatorului şi nu sunt
destinate utilizatorilor finali (cum ar fi compilatoare, Loader, depanator, etc.)
Protocol controlat de transmitere a informaţiilor / Internet Protocol = TCP / IP - Protocolul cel mai
comun pentru comunicare pe Internet. Protocolul TCP converteşte fişiere în pachete mai mici,
care sunt trimise prin Internet şi primite de către un alt nivel TCP, care le asamblează din nou.
Protocolul IP se ocupă de adresarea fiecărui pachet pentru a ajunge la destinaţia corectă.
Vizitatori unici - vizitator unic este un utilizator care a vizitat un anumit site, într-un timp
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specificat, de obicei 24 de ore. În cazul în care un utilizator a vizitat un site de 3 ori în termen de
24 de ore, aceasta este considerată ca o vizită unică.
Unix- sistem de operare creat de laboratoarele Bell în 1969. Unix este primul sistem de operare
standard la care oricine ar putea să se adapteze şi să se perfecţioneze.
Sesiune de utilizator – fiecare web site vizitat de o persoană. Sesiunea se închide când toate paginile
sunt
închise Sau
după
un
timp
specificat
de
inactivitate
al
utilizatorului.
Marketing viral- tehnici de marketing care crează un slogan sau o campanie acceptate prin faptul că
consumatorii Trimit

mesajul

la alţii şi astfel creşte popularitatea acestuia şi

influenţa.

Realitate virtuală- simulări pe calculator destinate interacţiunii utilizatorilor cu grafica 3D.
Virus- program rău intenţionat ascuns ca ceva util, care se multiplică în sine şi poate migra la
alte computere, provoacând daune la sisteme prin ataşarea la fişierele stocate în sectorul de
încărcare, a documente cu macro-uri sau alte fişiere.
Server Web- calculator care trimite fişiere la utilizatorii de Web.
Webcasting- radiodifuziune în mediu digital pe Internet.
WAN reţea extinsă – reţea de comunicaţii care conectează diferite locaţii aflate la mari distanţe.
Windows- sistem de operare a calculatorului creat de Microsoft.
Reţeaua web extinsă la niel mondial- interfaţă grafică, care utilizează fişiere care se potrives cu
protocolul HTTP . Net-ul este cea mai accesibilă şi cea mai frecventă latură a Internetului.

1.3 Infrastructura
Aspectele tehnice ale e-business constau în Internet, tehnologiile de server, produsele hardware
şi software. Acestea includ de asemenea şi diferite tipuri de reţele – Internet, intranet, extranet,
şi aplicaţiile care fac să funcţioneze e-business. Oricum infrastructura e-business înseamnă mult
mai mult decât aceste elemente tehnologice puse împreună. În ciuda a o serie de aplicaţii de
protejare şi promovare de securitate, managementul personalului, managementul relaţiilor cu
clienţii, managementul cunoaşterii, furnizarea de formare profesională şi de supraveghere, etc,
o mare parte a acestui tip de afacere continuă să fie elementul uman, şi anume de gestionare
corporativă a stafului , şi chiar a clienţilor. În general vorbind, e-business este o combinaţie de
persoane calificate, elemente de tehnologie şi procese de afaceri corespunzătoare.
Ar trebui să fie menţionat, totuşi, că infrastructura depinde de specificul activităţii de e-business
şi fiecare organizaţie trebuie să asigure cele mai potrivite soluţii pentru a satisface cererile pieţei
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de servicii şi de bunuri. Această individualizare şi ajustare către relevarea sferei de acţiune,
permite companiilor si organizatiilor să modifice în mod drastic şi să optimizeze infrastructura lor
şi modul de funcţionare în ceea ce priveşte efectuarea activităţilor de e-business. Aceasta, la
rândul său, le permite să îşi dezvolte potenţialul maxim şi să îndeplinească în mod dinamic
cerinţele unei afaceri moderne.
1.4 Condiţii obligatorii
Pentru ca activitatea de e-business să aibă succes trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
obligatorii:
- produse şi
servicii: o profilul clientului
o particularizarea produselor şi serviciilor
o
standarde
pentru
gestionarea
conţinuturilor o interacţiunea cu clienţii
Perspectiva de afacere - producţie şi distribuţie:
o

modele inovative de e-business

o

expansiunea companiilor virtuale

o

parteneriate şi externalizare

o

tranzacţii electronice şi pieţe

Perspectiva tehnologică – dezvoltare tehnologică:
o

proiectare tehnologică

o strategii tehnologice
o

implementarea

şi

diseminarea

inovaţiilor o acceptabilitate din partea
clienţilor
Toate premisele trebuie să fie îndeplinite şi dezvoltate sinergic, astfel încât o afacere electronică
să-şi atingă potenţialul său. Atunci când unele condiţii lipsesc sau nu sunt dezvoltate în mod
corespunzător, aceasta se reflectă negativ asupra altor elemente din sistem şi împiedică
dezvoltarea modelului de afaceri globale.
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1.5 Categorii
Cumpărător/Destinatar
Afacere

Client/Co
nsumatro/
Cetăţean

Client/Consumatro/Cetăţean

Consumator
Consumator către Consumator Afacere

Guvern

către
Cetăţean către Guvern
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Ex. iniţierea online a returnării
Ex. eBay

Ex. Elance.com
taxei

Afacere către Consumator

Afaceree către Guvern
Afacere către Afacere
Ex. iniţierea online a returnării

Ex. Amazon.co.uk, Renault.fr
Ex. Covisint.com
Afacere

taxei către companie

Guvern către Afacere
Ex.

informarea

Guvern către Guvern

despre
Ex. informarea despre Ex. schimbul de informaţii

securitatea socială a cetăţenilor
legislaţia recentă
Guvern

Furnizor/prestator

Guvern către Cetăţean

diplomatice
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1.6 Aplicaţii pentru afaceri
E-business acoperă diverse domenii de activitate şi există multe aplicaţii care acoperă aspectele
posibile diferite - unele dintre ele sunt foarte răspândite şi convenţionale, altele - de specialitate
şi proiectate pentru cazuri specifice. Unele dintre cele mai comune aplicaţii standard, care să
faciliteze şi să permită funcţionarea e-business sunt următoarele:
1.6.1 E-mail
Poştă electronică, la scurt timp numit e-mail (email), este o metodă de a schimba mesaje
digitale. Acest tip de comunicare poate fi efectuat prin intermediul sistemelor publice de e-mail
prin Internet şi, de asemenea, în cadrul privat, precum şi cu sisteme de intranet cu acces
restricţionat. Aceste sisteme sunt bazate pe principiul de depozitare şi de retransmisie, în cazul
în care sistemele de server acceptă, mai departe, oferă şi stocheză mesaje, iar utilizatorii pot
trimite sau primi mesaje noi prin conectarea la serverul de poştă electronică prin Internet /
dispozitiv intranet (de obicei un PC sau un smartphone ).
E-mail este predecesorul de Internet şi, de fapt, este un instrument esenţial pentru crearea Net.
Iniţial a fost conceput ca un mijloc prin care mai mulţi utilizatori pot comunica unii cu alţii, prin
conectarea la un computer şi de salvare a mesajelor pe disc, care ar putea fi citite mai târziu.
De-a lungul timpului poşta electronică s-a dezvoltat şi a permis transmiterea de mesaje de la
diferite calculatoare conectate în reţelele. Simbolul de e-mail "@" (pronunţat ca "at") separă
numele de utilizator de numele domeniului
în adresa de e-mail.
Principalele avantaje ale acestui tip de comunicaţie sunt:
mesajele pot fi trimise în orice moment al zilei - în cazul în care destinatarul nu este
online în acest moment, el va primi / a citi mesajul data viitoare, când el a controlat email-ul lui iar, dacă este online, el poate răspunde la el câteva minute.
este mult mai uşor să rămână în contact cu persoane din locaţii aflate la distanţă şi din
diferite ţări prin e-mail.
mesajele – emailuri, sosesc mult mai repede decât poşta convenţională.
mesajele în orice parte a globului sunt gratuite.
unele emailuri pot prevedea oportunitatea de a include mesaje vocale.
în afara mesajului text diferite alte tipuri de fişiere incluzând documente, fotografii şi
muzică pot fi trimise online. Un fişier astfel trimis în e-mail se numeşte ataşament.
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acelaşi mesaj poate fi trimis simultan mai multor persoane.
Comunitatea oamenilor de afaceri a acceptat foarte repede e-mail-ul ca un instrument de
comunicare pe scară largă şi se poate presupune că aceasta este una dintre cele mai
importante exemple de punerea în aplicare a informaţiilor electronice şi tehnologiile de
comunicare în practica de afaceri moderne – ca ceva care a revoluţionat şi a facilitat foarte mult
e –business.

1.6.2 Mesageria instant
Instant Messaging este o formă directă de comunicare în timp real, prin intermediul mesajelor
text între doi sau mai mulţi utilizatori de pe internet / internet prin intermediul software-ul instalat
separat sau program client bazat pe browser.
Cele mai populare sisteme de mesagerie instant sunt Skype, ICQ, Windows Live Messenger,
Google Talk, Yahoo Messenger, Trillian, etc
Instant messaging ca un întreg face parte din termen mai general "chat". Dar spre deosebire de
chat care utilizează aplicaţii dependente de internet care permit comunicarea între participanţi, într-un
mediu multiutilizator, care, în cele mai multe cazuri sunt anonime, comunicarea de mesaje instantanee
între utilizatori, care aproape intotdeauna se cunosc reciproc (de aceea, în aplicaţiile de mesagerie
instantant exista lista de prieteni sau lista de contacte).
Este important să menţionăm că mesageria instant este un fel de "hibrid" între chat şi e-mail ce
combină punctele forte ale fiecăreia dintre aceste două tehnologii. Comunicarea bidirecţională în timp
real, care este caracteristica pentru chat, este un factor foarte important şi permite mesageriea
instantanee pentru a asigura o comunicare sincronizata.
În acelaşi timp e-mailul ofera o comunicare bidirecţională nesincronizata, dar întârzierea între
trimiterea şi primirea de mesaje este un dezavantaj. Cu aplicatii de chat, nu este posibil sa stabilesti o
comunicare atunci când există o întârziere (utilizatorul nu este online) şi, de obicei, nu este posibil să
revizuiesti mesajele vechi. În cazul mesageriei instantanee acest lucru nu este o problemă, deoarece
mesajele sunt păstrate în aşa-numita "istorie" şi cele mai multe sisteme permit trimiterea de mesaje
către participanţii care nu sunt online - de exemplu catre e-mailul utilizatorului.
Alte avantaje ale tehnologiilor de mesagerie instant sunt utilizarea de webcam, microfon si
comunicaţii de voce gratuit şi, de asemenea, posibilitatea de a trimite şi primi diferite tipuri de fişiere (ar
putea fi o limita de dimensiune a fişierului, dar există restricţii similare cu servere de e-mail, în special
atunci când comunicare internaţională este implicata
Informaţii suplimentare / exemple:
Skype
Skype este o aplicatie software care permite utilizatorilor să efectueze: apeluri de voce, sa
trimita si sa prieasca mesaje text, schimb de fişiere şi mai multe prin intermediul internetului. Unele
dintre principalele caracteristici sunt:
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Chat şi chat de grup - vă permite să comunicati cu alţi utilizatori prin mesaje text
Apeluri pentru conferinţă - până la cinci persoane pot participa la un apel conferinţă prin Skype
Tonuri de telefoane fixe şi mobile - SkypeOut permite utilizatorilor sa efectueze apeluri catre telefoniile
fixe şi mobile direct de la Skype simplu şi la tarife ieftine.
Redirecţionarea apelurilor –Prin redirectionarea apelurilor utilizatorii pot redirecţiona apelurile Skype
primite spre un alt utilizator de Skype, catre telefonia fixa sau mobila.
Trimiterea de fişiere - Skype poate trimite fişiere de dimensiune de până la doi gigabytes, transmisiile
sunt criptate de sistem, şi datorită reţelei sale peer-to-peer Skype poate trimite fişiere foarte mari foarte
rapid şi sigur.
Numerele Online - numerele Online le dau posibilitatea prietenilor şi familiei sa te sune de la telefoane
mobile şi fixe şi să răspundeţi pe Skype. Sunt o modalitate foarte bună de a rămâne în contact cu
oameni pe care ii ştiţi si care nu sunt încă pe Skype. Numerele sunt disponibile online pentru peste 20
de tari.
Voicemail – apelurile nepreluate sunt trimise către căsuţa vocală şi utilizatorul poate asculta mesajele
atunci când vrea, ori de câte ori el este logat la Skype.
Adăugarea sau modificarea ,,poza mea” - Permite utilizatorului să adauge o imagine în profilul său.
Apeluri video - Video Skype permite utilizatorilor să folosească Skype cu un webcam.
SMS - Utilizatorii cu credit pe Skype pot trimite SMS-uri de pe Skype incepand cu varianta 2.5 sau mai
mare.
Skype Prime - Utilizatorii pot învăţa lucruri noi şi / sau primii sfaturi sunand consilieri sortati pe domenii.
Consilierii pot fi selectati in functie de diferite categorii: de preţ, limba, video, de experienţă. Utilizatorii
pot lăsa un comentariu la sfârşitul fiecarui apel, construind unui ghid de referinţă pentru alti apelanţi.
http://www.skype.com/intl/en/help/guides/skypeformac/skypefeatures/index.htmlAscultaţi
Citiţi fonetic
ICQ
ICQ, lansat în 1996 a fost pionier al Instant Messaging (IM). Astăzi este un Centru de
comunicare Cross-Platform (CPCC). Caracteristicile ICQ includ trimiterea de mesaje text, suport
offline, chat multi-user, trimiterea zilnica de SMS gratuit intr-o anumita limita, transferuri de fişiere,
felicitări, jocuri multiplayer şi un director de utilizator cautabil.
Voce şi video chat - Nu numai text chat, chiar si audio şi video de comunicare
Galerii Emoticon - galerii gratuite emoticon disponibile
Game center - Jocuri online gratuite
Birthday Reminder - Permite trimiterea de felicitări şi SMS-uri gratuit (în anumite ţări)
Multiple chat - Chat cu mai mulţi utilizatori într-o singură fereastră
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Extended search - căutare pe internet şi în listele de contacte
Chat history - ICQ salvează automat mesajele utilizatorilor de chat care permit căutare de cuvinte
cheie.
http://www.icq.com/info/about.html

Windows Live
Windows Live este un set de servicii şi produse software de la Microsoft. Cele mai multe dintre
aceste servicii sunt aplicaţii Web, dar există, de asemenea, aplicatii client-side, care necesita instalarea
pe PC-ul utilizatorului. Ele sunt oferite în trei moduri: Live aplicatii Windows Essentials, servicii web, şi
servicii de telefonie mobilă.
Windows Live Messenger - În plus faţă de funcţionalitatea de bază şi capacitatea generala ca un client
de mesagerie instant, Windows Live Messenger oferă următoarele caracteristici:
Partajarea folderelor - Atunci când un utilizator vrea sa trimita un fisier catre o altă persoană de
pe lista de contact a lui/ ei, apare fereastra "partajarea dosarul" şi atunci când fişierele sunt adăugate
la "dosarul partajat” pentru anumita persoana, dosarul va fi transferat automat catre calculatorul
corespunzător, atunci cand persoana este online.
Apeluri PC-catre-telefon - Windows Live Messenger acceptă apeluri PC-catre-telefon cu Windows Live
Call. Această caracteristică este disponibilă în ţările selectate: SUA, Marea Britanie, Franţa, Germania,
Olanda, Austria, Irlanda, Finlanda, Belgia, Spania, şi Italia.
Mesagerie Offline - utilizatorul poate trimite mesaje către persoane de contact care sunt offline si va
primi mesaje odată ce acestea devine online. În plus, utilizatorul poate începe conversaţii atunci când
statutul său este setat la Apar Offline.
Jocuri şi aplicaţii - utilizatorii pot accesa diverse jocuri şi aplicaţii prin intermediul fereastrei de
conversaţie, făcând clic pe icoana jocuri, poti provoca un contact la un joc, sau il poti invita sa lanseze
o aplicaţie externă comuna
Platforma S60 - Un client pentru Windows Live Messenger dezvoltat pentru platforma Symbian
S60 utilizate la telefoane mobile si smartphone-uri. Această versiune Messenger include multe dintre
caracteristicile client Windows Live Messenger, inclusiv contacte grupate, secvenţe de voce, trimiterea
imaginilor şi a fişierelor , precum şi caracteristici unice pentru S60, cum ar fi ferestrele de chat cu taburi şi de integrare cu lista de contacte.
Integrare Xbox - Windows Live Messenger suport a fost inclus în Xbox 360 şi numit Xbox Live
Messenger.
Ascultaţi
Citiţi fonetic
Dicţionar - Afişaţi dicţionarul detaliat
interjecţie
hi
bună
hei
hai
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alo
noroc
Traduceţi orice site web
Onet.pl-Poloneză
La Información-Spania
Guardian.co.uk-Marea Britanie
Público.es-Spania
G1 Globo-Brazilia
USA Today-Statele Unite ale Americii
Philadelphia Inquirer-Statele Unite ale Americii
Bild.de-Germania
The White House-Statele Unite ale Americii
Berlingske.dk-Danemarca
Elle-Franţa
Tom.com-China
.
http://download.live.com/Ascultaţi
Citiţi fonetic
Dicţionar - Afişaţi dicţionarul detaliat
interjecţie
hi
bună
hei
hai
alo
noroc
Traduceţi orice site web
Onet.pl-Poloneză
La Información-Spania
Guardian.co.uk-Marea Britanie
Público.es-Spania
G1 Globo-Brazilia
USA Today-Statele Unite ale Americii
Philadelphia Inquirer-Statele Unite ale Americii
Bild.de-Germania
The White House-Statele Unite ale Americii
Berlingske.dk-Danemarca
Elle-Franţa
Tom.com-China

1.6.3 Teleconferinte
Teleconferinţa este schimbul de imagini, sunete şi / sau date în timp real între participanţi din
locaţii diferite legate de un sistem de telecomunicaţii. Teleconferinţă se poate face cu ajutorul unui
telefon, calculator, radio, televiziune, etc Acest tip de comunicare este deosebit de adecvat pentru
mediul de afaceri, deoarece oferă o oportunitate de comunicare de calitate, lucrul în echipă, oferind idei
noi, clarificarea detaliilor, abordând probleme şi în timp util şi informaţii adecvate pentru toţi participanţii
. Alte avantaje sunt de înaltă eficienţă şi cost relativ scăzut al acestui serviciu la alte moduri de
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comunicare şi a acţiunii în timp real. Buna aplicare a acestuia şi în timp util poate îmbunătăţi în mod
semnificativ productivitatea angajaţilor din organizaţii, acoperind toate nivelurile. Pe langa reducerea
costurilor de teleconferinţă de călătorie, economiseşte timp, care poate fi alocat pentru îndeplinirea
altor sarcini. Teleconferinţele prin intermediul internetului este o soluţie foarte accesibilă şi convenabilă
pentru
e-business-ul modern - cerinţele sale hardware includ prezenţa la o conexiune de
internet bună, computer, dispozitive audio şi video. Cerinţele software sunt limitate de disponibilitatea
software-ului de conferinţe a caror complexitate, versatilitate şi pret depind de nevoile companiei.
Există Open source şi aplicaţii gratuite care oferă funcţionalitatea de bază şi sunt disponibile pentru
toată lumea.
Informaţii suplimentare / exemple:
Lista de furnizori de software şi servicii de teleconferinta Adobe Acrobat Connect
Adobe Acrobat Connect, parte din familia Acrobat este o ultima generatie de software Web
Conferencing de la Adobe, care permite persoanelor fizice şi întreprinderilor mici sa comunice
instantaneu şi să colaboreze printr-un intermediul: uşor de utilizat, uşor de accesat online, camere de
întâlnire personală. Reduce costurile de călătorie, economiseste timp, şi creşte productivitatea-ia-ti
procesul gratuit de astăzi.
http://www.adobe.com/products/acrobatconnect/
Glance
,,Glance” este un instrument software pentru demo-uri web, prezentari, webinars, formare, şi
multe altele.
Glance ofera o soluţie pentru suportul tehnic la distanţă şi pentru formare. Aceasta permite
utilizatorului să vada sau sa controleze PC-ul oaspetelui. Glance suporta pana la 100 de invitaţi.
http://www.glance.net/
Google Talk
Google Talk este o aplicaţie de chat descarcabila ce contie text chat cu mesaje instant, actualizări de
stare şi transfer de fişiere, precum şi sprijinirea voice chat gratuit de comunicare pe distanţe lungi,
conferinţe audio şi integrare Gmail.
GoToMeeting
GoToMeeting este o conferinta web-instrument, care permite utilizatorilor să se intalneasca online.
Tehnologia brevetată permite co-lucrătorilor si clienţiilor perspectivele pentru a vizualiza orice aplicaţie
care rulează pe PC-ul utilizatorului in timp real. GoToMeeting gazduieste intalniri nelimitate pe o durată
nelimitată, cu până la 15 participanţi pe şedinţă. GoToWebina oferă Webinare nelimitata cu până la
1000 de participanţi.
Hyland Software
Inter Call
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Inter call ofera o varietate de servicii audio, pe web si conferinte video care permit userilor sa comunice
rapid si mai efficient. Inter call este o divizie a West Corporation un lider al solutiilor in comunicatii
externalizate pentru multe din marile companii ale lumii, organizatii si agentii guvernamentale.
http://www.intercall.com
LifeSize Desktop este un desktop client de sine statator( nu necesita server) care permite ca userii sa
primeasca semnal video 720p30 in format 16:9, pentru o colaborare eficienta la distanta. Sunetul audio
HD cu suprimarea ecoului ofera o experienta bogata si cat mai adevarata.LifeSize Desktop sprijina
camerele web off-the –shelf pentru implementari rapide, simple.Utilizatorii de la distanta se pot conecta
foarte usor si pot primi semnal video de inalta calitate pentru orice lungime de banda, prin VPN-ul
corporativ sau prin Tranzitul LifeSize, pentru trecerea sigura NAT/Firewall.
http://www.lifesize.com/en/Products/Video/LifeSize_Desktop.aspx
Microsoft Office intalnire live
Microsoft Office Live Meeting 2007 este un spatiu online de intalnire la care se poate inscrie o
organizatie sau poate gazdui itern. Userii se pot intalni cu colegii lor online, ceea ce le permite sa
colaboreze in timp real. Microsoft Office Live Meeting 2007 este instalat pe computerul utilizatorului
permitandu-le sa se conecteze la intalniri( indiferent daca sunt useri pe serverul organizatiei sau pe
serviciul Microsoft Office Live Meeting ).
http://office.microsoft.com/en-us/livemeeting/default.aspx

Mirial SoftPhone
Mirial SoftPhone este un soft pentru client avansat pentru calitate profesionala a videoconferintelor in
medii H.323 si SIP , cu suport Full HD 1080p, cu functii MCU incorporate si criptare media avansata.
http://www.mirial.com/products/Mirial_Softphone_HD.html
Serviciile Premiere Global
PGi deseneaza instrumente scalabile de colaborare la nivel mondial, care includ conferinte audio
pentru intalniri audio fara rezerve; conferinte web pentru colaborare online la cerere ; conferinte video;
conferinte eveniment pentru participanti de la 30 la 3000 de participant.
http://www.pgi.com
Radvision Scopia
Desktopul Skopia este proiectat pentru a raspunde cerintelor conferintelor video de inalta calitate, cu un
Pc standard si conexiune la internet. Aceasta include cea mai recenta tehnologie video HD H.264
pentru vizionarea atat a participantilor la intalnire cat si a schimbului de date. Sistemul sau audio
furnizeaza reducerea ecoului, a zgomotului de fond si este foarte fiabil la erorile de retea frecvente in
Internet.
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http://www.radvision.com/Visual-Communications/Video-Communications-Solutions/
Sight Speed
Sight Speed este video chat pe internet, apelare vocala, si furnizor de solutii de video conferinta. Sight
Speed ofera calitate inalta, miscare video cu 30de frame pe secunda cu sunet clar si fara intarziere.
Permite trimiterea de mailuri video, are integrat serviciul de mesagerie instant(IM) si ofera apelare
telefonica la costuri reduse in toata lumea.
http://www.sightspeed.com/
Skype
Skype permite apeluri pentru conferinta, chat text cu pana la 150 de participant, unu la unu, video chat
cu mai mult de doi participanti. Skype pentru Power gamers( S4PG), a aununta t ca in 2010 va lansa
un Skype Add-on atat pentru client cat si pentru server care va permite utilizatorilor Skype end sa
gazduiasca camera de auto conferinta.
http://www.skype.com/intl/en/business/features/conferencing/#featureTop
Tandberg Movi
TANDBERG Movi este o unealta de colaborare video de ultima generatie care poate transforma orice
PC intr-un sistem de video conferinta mobil de inalta fidelitate. Asociat cu o camera TANDBERG
Precision , HD USB Movi, permite vizualizare de ianalta fidelitate 720p 30fps. Movi, permite de
asemenea, utilizatorului sa selecteze si sa imparta continutul si prezentarile cu orice dispozitiv video
care respecta standardele.
http://www.tandberg.com/collateral/product_brochures/TANDBERG%20Movi%20Solution%20Sheet.pdf
Tokbox
Tokbox ofera videochat ith gratis pana la 20 de personae simultan, text chat, impartasirea de clipuri
video, documente si prezentari. Nu necesita descarcarea unui client ci doar conectarea la internet.
http://www.tokbox.com/
Vidyo: VidyoConferencing
Solutiile de conferinta de la Vidyo profita de cele mai recente imbunatatiri ale standardului de
compresie video H.264- Scalable Video Coding ( SVC). Rezultatul este HD/Telepresence calitate si
latent redusa furnizate prin retele IP de uz general.Nu sunt necesare retele dedicate.
http://www.vidyo.com/
Web Ex
Web Ex este un serviciu bazat pe internet care combina partajarea desktopului in timp real cu
conferintele pe telefon folosind Cisco Web Ex aplicatiii de sedinte. Ele sunt livrate ca un serviciu de
software pe web si sunt usor de accesat de oriunde din lume.
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http://www.webex.com
1.6.4 Grupurile de discuţii
Usenet este un sistem distribuit la nivel mondial si unul dintre cele mai populare servicii pe internet. A
fost fondat in 1979 si scopul sau este sa citeasca si sa posteze mesaje in categorii diferite denumite
“news grupuri” sau “grupuri de discutii”. In general Usenet se aseamana cu niste panouri electronice de
bulletin (BBs) si este precursorul forumurilor de Internet de azi.
News grupurile (grupurile de discutii) sunt comunitati online dedicate pentru discutarea unor anume
subiecte , problem sau interese. Asemanator chatului, pot fi o sursa foarte folositoare de informatii sau
pot furniza ajutor si asistenta de la alti utilizatori. Oarecum inselator cu privire la natura acestor news
grupuri este chiar numele acestora, dar astfel de grupuri transmit rareori informatii trecute si in general
functia lor nu este de a transmite ultimele stiri. News grupurile sunt surse valoroase de informatii, foarte
des subiectele sunt despre hobiuri, distractie, calatorii, interese de afaceri, pot fi chiar un loc pentru
dezbateri politice, dar bogatia informatiilor generate este bazata pe discutii in desfasurare si pe discutii
de grup dintre consumatori, spre deosebire de “redactie” care difuzeaza sau publica evenimente
cronologice si stiri.
Aceste grupuri faciliteaza relationarea utilizatorilor cu alte personae care le impartasesc interesele.
Subiectele pot fi foarte diversificate ca si persoanle implicate- grupurile pot fi formate din oameni de
varste diferite, nationalitati diferite si religii diferite care traiesc in diverse parti ale lumii. In general news
grupurile se unesc in jurul unei teme si in unele news grupuri este necesar ca participantii sa posteze
stict legat de subiectul desemnat iar postarile ce contin subiecte pe langa sunt nedorite.
In alte news grupuri regulile permit trecerea peste subiectele generale fiind posibil sa discuti aproape
orice. Creatorul newsgrupurilor si administratorul vor stabili tema principala, la care vor avea cces cei
din grup (chiar daca va fi deschisa publicului sau cu acces limitat) si cat vor fi tinute pe server
documentele , comentariile si posturile.
Unle grupuri sunt arhive masive de informatii valoroase care sunt colectate de ani de zile si pastrate pe
server. Unele parti din arhive au fost convertite in format HTML, care permite accesul cu un browser
web obisnuit. Usenet este principalul sistem de news grupuri si o mare parte a arhivelor sale sunt
accesate prin intermediul Google. Mai sunt si alte newsgrupuri din afara Usenet care sunt gazduite pe
servere individuale sau ale unor organizatii cum ar fi newsgrupurile Microsoft care ofera domeniu de
aplicare
pentru
discutii,
suport
si
intrebari
tehnice
despre
produsele
lor:
(http://www.microsoft.com/communities/newsgroups/default.mspx).
De-a lungul timpului blogurile de pe web si-au insusit anumite functii ale newsgrupurilor si au devenit un
scop preferat al publicatiilor, intr-un mod mai putin susceptibila la postari de tip spam.
Informatii aditionale / exemple:
Arhive de peste 700 de milioane de mesaje postate in Usenet pentru o peioada de mai mult de 20 de
ani cu optiunea de a cauta dupa cuvant cheie – http://groups.google.com/
Ierarhie Newsgroup – http://en.wikipedia.org/wiki/Big_8_(Usenet)
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Newsgroup de afaceri - http://groups.google.com/groups/dir?lnk=od&sel=topic%3D46358
Newsgroup E-Commerce - http://groups.google.com/groups/dir?lnk=srgmt&q=e-commerce

1.6.5. Sisteme pentru Management de Continut Corporational

Sistemul ECM (Enterprise Content Management) faciliteaza managementul la nivelul unei companii.
Aceasta include tehnologie, aplicatii si metode de a colecta, stoca si prelucra, si de a livra continutul
necesar pentru operatiunile zilnice ale organizatiei. Scopul principal este acela de a face companiile de
a gasi metode mult mai rapide si mai flexibile de a furniza o larga gama de optiuni pentru
managementul continului corporational si de a automatiza si optimiza procesele de business.

Sistemele pentru managementul de continut corporational sunt extensii moderne si sofisticate ale
“biroului fara hartie”, concept al carui scop este sa atinga maximul productivitatii la birou, arhivare
digitala a documentelor, si managementul documentelor. In afara de tehnologia standard de content
management, acestea furnizeaza oportunitatea de a colecta documentele companiei, optiunea de
cautare sic el mai important – reteau (internet sau intranet). Predecesorele sunt sisteme de
management electronic de documente (EDMS), care sunt mai putin globale si multiscop, sunt mult mai
specifice si furnizeaza solutii la probleme si necesitati punctuale. Principalele benficii rezultate din ECM
sunt:


Economie de timp



Imbunatatierea acceului la informatie



Imbunatatirea cooperarii si comunicarii



Crestera eficientei



Facilitarea contabilitaii corporative si a celorlalte procese administrative



Minimizarea erorilor



Crearea de arhive digitale durabile



Imbunatatirea controlului

Microsoft si Oracle sunt printer cei mai mari furnizori de soft pentru managementul continutului
corporativ, oricum exista si sisteme open-source care permit distribuirea, utilizarea si upgradeul
gratuite.
Informatii aditionale / exemple:
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Ce este Enterprise Content Management: http://www.aiim.org/what-is-ecm-enterprise-contentmanagement.aspx
Cateva companii care furnizeaza solutii de management de continut corporativ:
IBM
Portofoliul IBM ECM integreaza managementul proceselor de business pentru a imbunatati agilitatea si
eficienta, livrand continut pentru deciziile critice de zi cu zi chiar atunci cand conteaza. Expresia ca
ECM ajuta companiile sa ia “decizii mai bune mai repede” nu este un slogan, este chiar realitatea
pentru acele companii care administreaza si livreaza continut pentru un excellent serviciu clienti,
maximizand eficienta foreti de lucru si un ROI (return of investment) cu 2 cifre.
Agile ECM de la IBM ofera dezvoltarea proceselor de business optimizate – agile ECM activate prin
continut axat pe BPM ; Serviciile pentru Continut de Business (Business Conetent Services) –
integreaza unelte de colaborare cu management de continut, abilitatea de a extrage informatiile
necesare din enunturi si rapoarte. Ea furnizeaza forte noi utilizatorilor din mediul de business si
partenerilor lor din IT pentru a putea cu usurinta sa puna in functiune capabilitati ECM; scurteaza timpul
valoros si scade costurile prin utilizarea de aplicatii ECM mai flexibile din pdv. Al dezvoltarii si punerii in
functiune; Cresc abilitatea de a reactiona la schimbarea cerintelor de business si a compatibilitatii.
http://www.ibm.com

EMC
EMC Consulting urmeaza o tehnica ECM care abordeaza o strategie pentru implementarea ECM.
Studiul ECM Roadmap ofera raspunsiri pentru intrebarile cheie, ca de exemplu: ce obiective de afaceri
si beneficii asteptati de la proiectul dumneavostra EMC care este viziunea solutiei si ce fluxuri de
activitati sunt necesare.
Strategia EMCofera clientilor strategia de management de la inceput si realizeaza schimbul de
cunostinte mai bine, optimizarea procedeelor si a continutului de securitate. Aceasta permite
companiilor sa schimbe informatii cu clientii, furnizorii si angajarii mult mai efficient.
http://www.emc.com/
Opentext
Continutul Expert la Open text ofera Open Text ECM Suite, care ii ajuta pe client sa se descurce si sa
obtina adevarata valoare a afacerii lor prin conectarea acestuia cu oameni si procedee.
Cu Open text EMC suite clientii pot controla costul si riscul de continut, fac procedeele mai agile si
imputernicesc oamenii sa ia decizii mai bune.
Open Text Suite reuneste capacitatile de gestionare a continutului necesar pentru a gestiona toate
tipurile de continuturi de intreprinderi, inclusive documente de afaceri, inregistrari importante, continut
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web, bunuri digitale( imagini, audio, si video), e-mail, formulare , rapoarte si multe altele. In plus
aceasta favorizeaza colaborarea cu echipa de proiect si spatii de lucru, forumuri, bloguri, wiki si
mesagerie instant in timp real si colaborare.
Beneficiile unui EMC Integrated Suite sunt costurile mai mici de implementare, administrare si formare;
optimizarea procedeelor; nivel crescut de cunoastere a bunurilor; un control mai strict al utilizarii
continutului si consistentei.
http://www.opentext.com/
Oracle
Oracle Enteprise Content Management este o platform unificata pentru managementul continutului,
platform ce permite afacerilor sa niveleze managementul documnetelor , managementul continutului
web, managementul bunurilor active si functionalitatea de gestionare a inregistrarilor pentru a construe
propriile aplicatii pentru afacere. Construirea unui management strataegic al continutului si
infrastructurii pentru aplicatiile de continut ajuta la reducerea costurilor, impartasirea mai usoara a
imformatiilor in cadrul firmei, minimizarea riscurilor, automatizarea proceselor costisitoare, care
necesita timp si procedure manual, sis a consolideze mai multe site-uri web pe o singura platform.
http://www.oracle.com/
Microsoft
Managementul documentelor in cadrul solutiilor integrate Microsoft ECM poate ajuta la consolidarea
continuturilor din mai multe fisiere si unitati de disc personale intr-omagazie centralizata cu o clasificare
unitara. Capacitatile integrate de cautare pot ajuta apoi utilizatorii sa gaseasca sa partjeze aceste
informatii. Organizatiile IT care pot proteja, de asemenea, continutul acestei magazii impoatriva
aceesului neautorizat.
Capacitatile integrate de colaborare, cum ar fi fluxurile de lucru automatizate, ajuta utilizatorii sa lucreze
mai bine impreuna pemtru a crea, revizui si aproba documentele intr-un mod mai structurat. In acest fel
ei nu vor mai trebui sa se bazeze pe exclusive pe mail pentru a trimite documente. Ceicare lucreaza din
alte parti pot utiliza aceste documente offline cand nu sunt conactati la reteaa.
http://www.microsoft.com/
OnBase este o intreprindere complet axata pe managementul continutului (ECM) suitei de
software utilizata de mai mult de 8000 de companii mijlocii si global de 2000 de intreprinderi pentru a
captura, routa, administra, partaja si arhiva un volum mare de informatii corporative critice pentru
operatiunile de afaceri, audit si servicii pentru clienti. Eliminarea sarcinilor de valoarea mica realizate
manual prin functionalitatea principala OnBase cum ar fi imaginile de documente, fluxul de lucru si
COLD/ERM si de a face tot continutul disponibil instantaneu pentru unul singur, interfata usor de utilizat
mareste productibilitatea angajatilor si creste eficienta operationala. OnBase isi completeaza
functionalitatea ECM cu expertize in solutii industriale specifice si in operatii de back-office.
http://www.onbase.com/
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Interwoven
Interwoven este o platforma singulara ce suporta un set complet de instrumente de gestionare a
informatiilor pentru documente, inregistrari si e-mail si extinde cautarea, arhivarea si eDiscovery-ul
intreprinderii. Autonomia iManage ajuta firmele de avocatura si alte servicii profesionale in a creste
productivitatea si marire prin organizarea sa mai simpla gasind si guvernand toate informatiile vitale ale
activelor.
Interwoven ajuta afacerile sa organizeze tot continutul asociat proiectului, probleme si
angajamente intr-un mod centralizat, logic si intr-o maniera intuitiva pentru a forma bazele unei strategi
de gestionare a informatiei de neatins.
http://www.interwoven.com/
Xerox
Xerox DocuShare este un dovedit, premiat, accesibil Web-based software aplicatie care ofera o
sofisticata, dar extrem de persoanlizata, capabilitate de gestionare a continutului. DocuShare permite
utilizatorilor sa capteze, gestioneze, partajeze si sa protejeze o gama larga de hartie si continut digital
intr-un depozit securizat cantral si foarte scalabil. Interfata intuitiva si usor de utilizat a DocuShare
permite o adaptare foarte usoara; utilizatorii il pot obtine si-l pot porni in aceasi zi cand este instalat si ei
pot fi pregatiti pe deplin intr-o saptamana. DocuShare este usor de implementat, necesita putin pana la
deloc suport IT si funcioneaza cu toate componentele hardware si software.
http://www.xerox.com/
SAP
Capabilitatile SAP Enterprise Content Managemen permit intreprinderilor sa gestioneze eficient
informatiile nestructurate ( cum ar fi documentele ) impreuna cu informatiile structurate ( cum ar fi
aplicatiile ), in contextul proceselor de afaceri. SAP ofera capabilitati multiple ECM si servicii ca parte
din SAP NetWeaver, mai multe aplicatii SAP si produse integrate ale partenerilor.
Managementul cunoasterii; Realizatorul de pagini Web, Inregistrarile de gestionare, Furnizorul
de cunostinte, Serverele de continut.
http://www.sap.com/
Objective
Objective ofera o solutie ECM completa care conecteaza continutul unei organizatii cu oameni
care au nevoie , atunci cand au nevoie. Aceasta permite organizatiilor sa compenseze continutul
intreprinderilor ca o activa baloroasa si strategica, oferind un punct central de acces, gestionare,
securizare si control. Objective poate fi folosit pentru aproape orice obiectiv informational. Objective
include procesare de cuvinte si fisiere de calcul tabelar, prezentari software, pachete de desenare,
imagini, fluzuri de lucru, baze de date, e-mail-uri, sunete, video si aplicatii CAD
http://www.objective.com/
Ever-Team
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Ever-Team este liderul european de furnizare a software-ului in sistemul integrat ACM si viitorul
"Magic Quadrat" din solutiile ECM, publicate de Gartner. Ever-Team ajuta organizatiile de toate
marmile implementate de continutul ciclului de viata si le ofera o mai buna si mai ieftina gestionare,
utilizare, protectie si partajare a informatiilor.
http://www.ever-team.com/
Alfresco
Alfresco este sistemul lider open source realizat de echipe experimentate din resurile de la
Documentum, Vignette si Interwoven. Modelul open source da voie Alfresco sa utilizeze cea mai buna
tehnologie open-source si contribuie la comunitatea open source pentru a obtine software de o mai
buna calitate la costuri mai mici. Scopul nu este dar de a pune la dispozitie un open source, dar sa
depaseasca ofertele comerciale in termeni de caracterisitici, functionalitate si beneficii pentru
comunitatea utilizatorilor. Alfresco este construita dintr-o echipa de frunte din Documentum si
Interwoven cu 15 ani de experienta in ECM, incluzand cofondatorul Documentum.

http://www.alfresco.com
1.6.6 Suitele Office Online
Suitele Office Online suites sunt combinatii de aplicatii pentru birou ce sunt oferite de anumite
site-uri in forma unui serviciu online. Acestea pot fi accesate prin intermediul diverselor dispozitive si
operatii de sistem ce se pot conecta la internet. Inca o data scopul este sa marim productivitatea
oferind solutii pentru o mai buna cooperare. Principalul avantaj al OOS este ca imbunatatesc in mod
semnificativ cooperarea si pun la dispozitie spatiu de stocare online a documentelor, dand voie in orice
moment sau loc sa fie accesate din lume. Alte avantaje includ lucrul simultan pe un document de mai
multi utilizatori, lipsa de nevoie de a instala diferite programe pe calculatoarele utilizatorilor,
centralizarea informatiilor si usrinta de backup, cerinte minime hardware pentru acces, facilitand
partajarea si schimbul de informatie. Printre dezavantajele OOS putem mentiona in particular : nevoie
de conexiune la internet( care poate sa nu fie prezenta in locatii izolate), dependeta de viteza
conexiunii, eventuala supraincarcare a serverului si in anumite cazuri platirea unui abonament pentru
serviciu.
Informatii/ Exemple in plus:
ContactOffice
Proprietary
ContactOffice este o aplicaţie web virtuala de birou accesibila cu un browser. Acesta este un set
de instrumente interconectate:
Mesaje-Permite utilizatorilor să trimită acelaşi mesaj prin e-mail, fax şi / sau SMS. Adună toate
adresele de e-mail (POP3, Gmail si Yahoo), într-o singură interfaţă care poate fi accesat de oriunde.
Domeniul de nume propriu al utilizatorului poate fi utilizat ca prima adresa de e-mail
Calendar - Utilizatorii pot fi atentionati prin e-mail si/sau SMS de evenimente speciale(intalniri,
zile de nastere, etc.)
Agenda - Contine cotacte cu date complete, adrese IM, poze, comentarii personale si harta de
acces

MENUET – Mobile E- Novative Use of
E- learning Technologies

Project No. LLP-LdV/ToI/2008/RO/010

Documente - Inmagazineaza toate tipurile de documente online.
Virtual Drive - Documentele online pot fi accesate usor dintr-un dosar special de pe sistemul de
operare al utilizatorului(Windows, Machintosh, Linux).
Note - Creaza note si le gaseste foarte usor.
Marcaje - Inmagazieanza marcajele online ale utilizatorului pentru a fi accesate din orice
calculator. Importul si exportl noilor aparitii functioneaza pe toate browserele(Internet Explorer, Mozila
Firefox, Safari, etc).
http://www.contactoffice.com
Open source
Fend Office este un open source, o suita de birou online perfecta de viitor. Aplicatie poate fi
descarcata si instalata pe un server. Dispune de:
Prezentare de ansamblu - Privirea de ansamblu prezinta un rezumat al informatiilor gestionate.
Afiseaza informatii relevante cum ar fi: programul de activitati ce vor veni sau cele curente, task-urile in
desfasurare, task-urile restante sau in asteptare, recent adaugate sau documente modificate, cele mai
recente mesaje, cometarii si conversatii, e-mailuri si altele.

Workspaces – Workspaces permite indivizilor şi echipelor să-şi organizeze datele şi sarcinile,
să şi le împartă cu alte persoane. Ele pot fi legate de clienti, proiecte, produse, servicii, departamente,
etc. Utilizatorii pot defini mai multe niveluri şi sub-niveluri de spaţii de lucru.
Note – o notă ar putea fi introdusă de către orice utilizator, şi îi poate anunţa pe alţii despre ea prin email.
E-mail-uri – Serviciul de e-mail urmează schema tradiţională, cu unul sau mai mulţi destinatari care
schimbă mesaje între ei. În plus, utilizatorii au posibilitatea de a împărtăşi mesajele cu alţii prin
trimiterea mesajului întră-un spaţiu de lucru comun. Ataşamentele la e-mailuri sunt salvate automat ca
Documente.
Contacte – Modulul contactele gestionează informaţii în legăturăa cu toate organizaţiile şi persoanele
legate de compania utilizatorilor. Lista de contacte poate fi filtrată după un spaţiu de lucru specific, prin
tag-uri, sau într-un mod general.
Calendar – Calendarul permite programarea unei agende de evenimente, repere, sarcini cu termene, şi
întâlniri. Acesta poate fi afişat zilnic, săptămânal sau lunar. Programul ar putea fi accesat în comun de
utilizatorii care au privilegii de corespondent.
Documente – Feng Office permite utilizatorilor să stocheze şi să publice documente de toate tipurile.
Sistemul ţine evidenţa diferitelor versiuni, comentarii, precum dar dispune şi de un acces controlat
pentru a optimiza activitatea oamenilor care colaborează la un document. Documente de tip text şi
prezentările pot fi create sau editate direct în Feng Office, fără obligaţia de a instala un software
suplimentar.
Sarcini – Utilizatorii pot urmări fiecare sarcină, sub-sarcină şi piatră de hotar, care este parte a unui
serviciu, proiect sau activitate. Sistemul oferă acces rapid la sarcinile, grupate în funcţie de stare (în
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curs, în urmă şi completările ulterioare), prioritate, persoana desemnată, şi mai mult. Sarcinile pot fi
grupate folosind pietre de hotar, stabilirea de termene limită comune şi îmbunătăţirea managementului
de proiect.
Timp de urmărire – Sistemul permite urmărirea orelor pentru fiecare spaţiu de lucru, sub-spaţiu, sarcină
şi utilizator. Capabilităţile de raportare permit producerea cu uşurinţă a unei liste de ore pentru orice
perioadă de timp, utilizatori ori spaţiu de lucru.
Link-uri Web – Web-link-urile sunt hyperlink-uri către site-uri externe. Acestea pot fi clasificate prin taguri, legate de alte informaţii şi încadrate la orice număr de spaţii de lucru.
Căutare şi filtrare – informaţiile pot fi accesate rapid folosind motorul de căutare integrat, sau pot fi
găsite cu ajutorul filtrelor de tip, tag-uri sau spaţii de lucru.
Administrare utilizatorilor – Utilizatorii pot modifica, înregistra sau pot crea noi utilizatori prin intermediul
panoului de utilizator.
Informaţii legate - Toate informaţiile gestionate de către sistem pot fi legate între ele, asigurând astfel
că nici un element nu este uitat sau trece neobservat. Un document poate avea mesaje legate de
acesta sau o întâlnire poate avea documente, creând astfel posibilităţi infinite de date de management
cu fiecare element al sistemului.
http://www.fengoffice.com
Google Docs
Freeware
Google Docs este o aplicaţie online gratuită oferită de Google şi bazată pe AJAX pentru procesarea de
text, pentru calcul tabelar, prezentări, formă, şi stocarea de date online. Aceasta permite utilizatorilor să
creeze şi să editeze documente on-line în timp ce colaborareză în timp real cu alţi utilizatori.
Pot fi create documente, foi de calcul, forme şi prezentările în aplicaţia însăşi, importate prin interfata
web, sau trimise prin e-mail. Ele pot fi, de asemenea, salvate pe computerul utilizatorului într-o
varietate de formate (ODF, HTML, PDF, RTF, Text, Word). În mod implicit, acestea sunt salvate la
serverele Google. Documentele deschise sunt salvate automat pentru a preveni pierderea de date, iar
o istorie a modificărilor este păstrată în mod automat. Documentele pot fi etichetate şi arhivate pentru
scopuri de organizare. Serviciul este oficial acceptat pe versiunile recente ale browserelor Firefox,
Internet Explorer, Safari şi Chrome ce ruleaza pe sisteme de operare Microsoft Windows, Apple OS X,
Linux.
Google Docs serveşte ca un instrument de colaborare pentru editare în rândul utilizatorilor şi nonutilizatorilor în timp real. Documentele pot fi publicate, deschise, şi editate de către mai mulţi utilizatori
în acelaşi timp. În cazul de foiloe de calcul, utilizatorii pot fi anunţaţi prin e-mail în legătură cu
modificările la orice regiuni determinate. Aplicaţia suportă formatul standard ISO OpenDocument. De
asemenea, include suport pentru formatele proprietare, cum ar fi .doc şi .xls, precum şi suport pentru
.docx şi .xlsx.
http://docs.google.com
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ShareOffice
Proprietate
Cu ShareOffice, utilizatorii pot crea cu uşurinţă, edita şi publica documente online. Acest instrument
permite utilizatorilor să genereze automat documentele frecvent utilizate de vânzări, cum ar fi
propuneri, contracte, citate şi scrisori într-o singură interfaţă de browser folosind datele de client de la
salesforce.com. Vânzătorii sunt, de asemenea, împuterniciţi să creeze uşor şi rapid, să gestioneze şi
să publice documentele de marketing online, cum ar fi buletine informative, comunicate de presă, sau
broşuri de produse.
ShareOffice sprijină vânzări business-critical şi fluxurilor de lucru de marketing, operând în întregime ca
un serviciu de software prin intermediul unui browser.
http://www.sharemethods.com/products/shareoffice.html
ThinkFree Office
Proprietate
ThinkFree Office este o suită scrisă în Java şi care funcţionează sub Microsoft Windows, Linux,
şi Mac OS X. Acesta include un procesor de text (Scrie), o foaie de calcul (Calc), şi un program de
prezentare (Arată) şi nu necesită instalare. Interfaţa este la fel ca cea de la Microsoft Office. ThinkFree
Office oferă 1GB gratuit de stocare de fişiere online care permite utilizatorilor să împartă documente cu
colegii şi prietenii şi de a gestiona sarcini de colaborare de editare. Suita include, de asemenea,
editorul blog "Nota" - un puternic editor WYSIWYG de stil, mai mult decât oricare alt editor convenţional
de bloguri. Utilizatorii pot lucra direct cu conţinut, cum ar fi filmuleţe YouTube, harta Yahoo sau foto
Flickr.
www.thinkfree.com

Zoho Office Suite

Proprietate
Zoho Office Suite este o suită office online gratuită de la AdventNet, Inc. Aceasta include un procesor
de text, calcul tabelar, prezentări, groupware şi colaborare. Dispune de:

Zoho Mail - Serviciu de e-mail bazat pe Web

Zoho Writer - Procesor de text online
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Zoho Discuţii - Creeaza un blog gratuit

Zoho Sheet - Foi de calcul

Zoho Show - Instrument on-line de prezentare

Zoho Docs - Management online al documentelor
Zoho Notebook – Serviciu online de luat notiţe

Zoho Wiki - Site online de colaborare wiki

Zoho Share - Depozit public centralizat

Zoho Planner - Organizator Online

http://www.zoho.com
1.6.7 Banking Electronic / Online / Pe Internet
Banking-ul Online, numit şi bancking electronic sau pe internet permite clienţilor să efectueze tranzacţii
financiare prin intermediul unui site web securizat. Acest lucru facilitează în mod semnificativ activităţile
oamenilor şi salvează prezenţa fizică inutilă în bancă, de aşteptare, costurile de transport, completarea
unor formulare de hârtie, şi în special timpul pierdut. Banking-ul Online este legat de economii precum
şi de bănci, - nu este nevoie în continuare de a menţine un personal numeros, documentele sunt
stocate în format digital într-o locaţie centralizată sigură şi, nu în ultimul rând, reduce costul de hârtie,
consumabile si transport. Avantajele pentru client sunt că banking-ul online este rapid, convenabil, ieftin
şi disponibil oricând, zi şi noapte de oriunde. Ca dezavantaje pot fi menţionate nevoia de conexiune la
internet pentru a accesa acest serviciu, lipsa de contact uman direct (în unele cazuri, rutina îl face pe
client să fie reticent la folosirea acestui tip de serviciu), precum şi îngrijorarea în rândul clienţilor cu
privire la securitatea tranzacţiilor online (care este, în general, nejustificată, din moment ce nivelele de
azi de securitate în ceea ce priveşte tranzacţiile online nu sunt mai mari decât cele convenţionale).
În magazinele online securitatea este asigurată prin utilizarea parolei de autentificare. Cu toate
acestea, în activităţile bancare online aceasta nu este o garanţie suficientă, şi prin
urmare, protocolul securizat HTTPS, care criptează datele (protocolul este o combinaţie intre protocolul
standard HTTP + SSL) este de obicei folosit. O altă metodă de a asigura securitatea este utilizarea
numărului de autorizare a tranzacţiei (NAT) furnizat de un dispozitiv token. Aceasta asigură măsuri
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suplimentare de securitate pentru tranzacţiile online prin generarea unor coduri numerice unice folosite
pentru a verifica tranzacţiile.

Activitatea bancară online asigură gestionarea în timp real şi la orice oră a unor resurse precum:
-Informaţii despre starea contului şi mişcările pe cont
-Transfer de bani
-Efectuarea unui schimb valutar non-numerar
-Plata facturilor

Este o alternativă sigură la activităţile bancare tradiţionale, cu diferenţa că persoana în cauză nu
trebuie să se deplaseze din confortul propriei locuinţe sau al biroului.

Informaţii suplimentare:
Video demonstrative pentru banking online-http://infocenter.bankofamerica.com/ic2/onlinebanking/view-balances-account-activity/

Ce este banking-ul online? - http://www.bankrate.com/brm/olbstep2.asp

1.6.8 Sistemul de plăţi

Sistemele de plăţi reprezintă un set de reguli, instrumente, proceduri bancare şi
sisteme tehnice pentru transferuri interbancare care asigură transferul de bani între persoane
fizice, bănci, întreprinderi şi organizaţiile publice. Sau, mai simplu spus, ele sunt
sisteme alternative pentru transferul de bani. Un sistem de plată eficient şi fiabil
reduce costurile schimbului de bunuri şi servicii şi asigură buna funcţionare a pieţelor de capital şi de
bani. Sistemele de plată sunt părti vitale şi integrate ale economiei şi a afacerilor iar securitatea şi
eficienţa acestora sunt esenţiale pentru dobândirea încrederii consumatorilor.

Sistemele de plată electronice (cunoscute drept online sau Internet), sunt subsisteme ale tranzacţiilor
legate de comerţul electronic şi oferă transferul electronic de fonduri în
vânzarea şi cumpărarea de bunuri şi servicii pe Internet. Odată cu creşterea consumului şi a
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comerţului electronic, sistemele electronice de plată au cunoscut o dezvoltare semnificativă
şi sunt utilizate pe o scară largă la nivel internaţional de către furnizori şi clienţi. Pentru mai multe
informaţii privind sistemele de plăţi on-line, vă rugăm să consultaţi Capitolul 2.

Informaţii suplimentare:

Sisteme de plată worldwideweb http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTFINANCIALSECTOR/0,,contentMDK:2086
9102~menuPK:6110491~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282885~isCURL:Y~isCURL:Y,00.h
tml
Categorii ale sistemelor de plata online - http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Payment_systems

Pentru informaţii privind sistemele de plăţi electronice, vă rugăm să consultaţiCapitolul 2.

1.6.9 Cumpărături online

Cumpărăturile on-line sunt un motor pentru e-business şi o parte integrată
a comerţului electronic şi permite clienţilor să cumpere produse sau servicii pe Internet. Pentru mai
multe informaţii despre cumpărăturile on-line şi software-ul de vânzări on-line,vă rugăm
să consultaţi Capitolul 2.

1.7 Modele de afaceri

Modelul de afacere este o parte esenţială a strategiei de afaceri pentru care respectiva organizaţie a
optat.

Aceasta afectează partea financiara a afacerii (venituri şi cheltuieli) şi determină modul în
care o companie se auto-susţine şi generează profituri. Scopul este de a reduce costurile şi de
a creştere veniturile totale. În unele modele de afaceri schema este destul de simplă firma ofera clientilor sai produse sau servicii şi dacă totul merge conform
planului, generează venituri care acoperă costurile de producţie şi profit. Alte
modele sunt mai complexe şi nu permit o definiţie clară a venitului final, deoarece acest lucru
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poate depinde de mai mulţi factori şi variabile. Un exemplu de acest model de afaceri este cel
de publicitate şi de radiodifuziune şi cele din domeniul inovaţiei în tehnologia informatică.

Introducerea tehnologiei informatice şi a calculatoarelor în afaceri în ultimii ani a schimbat în mod
semnificativ modelele existente şi a condus la apariţia unor modele complet noi. În acelaşi timp, se
observă revenirea la vechile modele de afaceri care sunt dezvoltate în funcţie de mediul de afaceri aflat
în schimbare şi evoluţie. Exemple sunt aşa numitele licitaţii online, care erau
adesea folosite în trecut ca o modalitate de a achiziţiona bunuri rare sau obiecte valoroase de artă
şi antichităţi. În prezent, în conformitate cu utilizarea pe scară largă a World Wide Web se
observă o explozie în utilizarea de licitaţii online pentru bunuri de consum şi servicii - un exemplu este
eBay.
Principalele categorii de modele de afaceri sunt:
1.7.1 Brokeraj-ul
În acest model de afaceri regăsim un broker care primeşte o taxă ca un
comision pentru tranzacţiile realizate cu participarea lui. Rolul brokerului este de a aduce cumpărătorii
şi vânzătorii împreună şi de a facilita tranzacţiile dintre ei.Modelul de brokeraj are mai multe sub-tipuri,
în funcţie de rolul broker-ului şi client. Exemple de acest model sunt Amazon.com (pieţă
virtuală), Moneybookers şi PayPal (în rolul de intermediari în tranzacţiile financiare), eBay (licitaţii online), etc.

În acest model de afaceri avem participarea unui broker care primeşte o taxă ca un comision pentru
tranzacţiile realizate cu participarea lui. Rolul brokerului este de a aduce cumpărătorii şi vânzătorii
împreună şi pentru a facilita tranzacţiile dintre ei. Modelul de brokeraj are mai multe sub-tipuri, în
funcţie de rolul brokerului şi de specificaţiile cumpărătorului. Exemple de acest model sunt
Amazon.com (piaţă virtuală), Moneybookers şi PayPal (în rolul de intermediari în tranzacţiile
financiare), eBay (licitaţii on-line), etc.
1.7.2 Publicitate
În anunţul de publicitate web de afaceri, modelul continuă rolul mass-media traditionale. Acest model
este potrivit pentru site-uri care generează trafic mare şi sunt vizitate zilnic de mulţi oameni. Acest
model de afaceri include portaluri web specializate (de exemplu, Yahoo!), reclame plătit internet,
motoarele de căutare plătite de plasare, publicitate conţinut orientat spre grupurile ţintă (de exemplu
Google), etc
1.7.3 Modelul Infomediary
Acest model de afaceri colectează date cu privire la obiceiurile şi preferinţele consumatorilor.
Informaţiile sunt analizate cu atenţie şi folosite ca o bază pentru crearea de campanii de marketing. Un
exemplu este DoubleClick.
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1.7.4 Comerciant
Acest model de afaceri include cu angrosişti şi comercianţi cu amănuntul, care oferă bunuri sau servicii.
Preţul poate fi fix sau determinat prin intermediul licitaţiilor. Exemple - Barnes & Noble, Amazon si
altele.
1.7.5 Direct (producător)
Modelul producătorilor direct permite producătorului de bunuri sau servicii să ajungă la ultimii
consumatori prin intermediul internetului. Această abordare directă permite reducerea costurilor,
creşterea eficienţei, o mai bună înţelegere a nevoilor clientului şi de servicii nu in ultimul rand serviciile.
Aceasta include toţi producătorii cu propriile lor site-uri Web care permit cumpărături on-line, de
exemplu. La Redoute sau Aboca.it
1.7.6 Afiliere
Spre deosebire de abordarea publicităţii generalizate, care îşi propune să atragă cantităţi mari de trafic
pe Internet, acest model de afaceri utilizează site-urile afiliate partenere, care oferă un procent de
venituri în schimbul legăturilor directe către magazinul online al vânzătorului. Ceea ce este interesant la
acest model este că site-urile afiliate primesc doar procente din venituri doar în cazul în care
cumpărătorul a folosit link-urile de găzduire corespunzătoare. Acest model face parte din schimbul de
bannere şi sistemul pay-per-clic pentru care se plăteşte pentru fiecare clic.

1.7.7 Comunitatea
Modelul de comunitate se bazează pe contribuţii voluntare, bazate pe loialitatea clientilor. Acest model
de afaceri include open-source de dezvoltare, conţinut deschis, reţelele sociale, etc. accentul, în acest
caz, se bazează pe muncă voluntară.
1.7.8 Abonament
După cum implică numele său, în acest model de afaceri o taxă de abonament este plătită pentru un
serviciu pentru o perioadă determinată.
1.7.9 Utilitate
Acest model se bazează pe măsurarea beneficiului unui serviciu. Spre deosebire de abonament, aici
clientul plateste pentru serviciul într-adevăr folosit. Exemplele includ o serie de utilitati de zi cu zi telefon, electricitate, apa, etc, precum şi mai multe servicii specifice, cum ar fi internet prin satelit,
internet prin intermediul telefoanelor mobile şi altele.
1.8 Avantajele e-business
Principalele avantaje ale e-business-ului sunt:
• prezenţa globală - aceasta este, probabil, cel mai mare avantaj al e-business-ului. Tehnologia online
permite reprezentare fiecărei companii naţionale şi internaţionale şi accesul la servicii pentru clienţi şi
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produse care urmează să fie facilitată în mod semnificativ şi să fie disponibilă oricând si de oriunde în
lume

• costuri reduse - digitizarea documentelor şi optimizarea proceselor de afaceri realizează reduceri
semnificative ale costurilor. În plus faţă de reducerea costurilor administrative, costurile de transport,
control şi de comunicaţii sunt de asemenea reduse. Toate acestea salvează firmele nu numai bani, ci
de timp, de asemenea.
• O mai bună contacte de afaceri - comunicarea cu partenerii de afaceri este facilitată, solutii de
publicitate şi marketing sunt mult mai flexibile şi nu sunt limitate într-un spaţiu şi timp anumite.
• Servicii mai bune pentru clienţi - care oferă servicii online, nu doar un mod de-client-companie, şi
feedback-ul clienţilor care să permită monitorizarea şi a comportamentului consumatorilor (vizite unice,
clicuri), şi chiar şi de ajutor în timp real, prin aşa-numitul "live chat".

• Eficientizarea proceselor - realizarea unei predictibilităţi mai mari şi simplificarea proceselor prin
minimizarea factorul uman.

• Comunicare mai simplă - noile tehnologii de informare şi comunicare oferă metode ieftine, rapide şi
foarte eficiente de a comunica cu partenerii de afaceri, clienţii şi, în special în cadrul companiei.

• Un control mai bun - documente digitale oferă o mai bună trasabilitate, acces facil către mai mulţi
utilizatori într-o arhivă sigură şi activităţi de raportare mai eficiente.

• Bună conştientizare în întregul lanţ - fiecare link de societatea a primit instrucţiuni în timp util cu privire
la sarcinile lor, rezolvarea problemelor şi adaptarea detaliilor este extrem de uşor prin intermediul unor
conferinţe online. Acest lucru este valabil mai ales pentru corporaţiile mai mari care au sucursale în
locuri diferite şi comunicarea faţă în faţă ar fi foarte greoaie şi ineficientă.

1.9 Dezavantajele e-business

Printre dezavantajele potenţialului de e-business pot fi enumerate:
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• Utilizarea limitată în unele sectoare - din păcate, există anumite limite care apar în mod natural la
punerea în aplicare a e-business. În unele cazuri, potentialul e-business nu poate fi contactat sau pur şi
simplu nu există aplicaţia electronică - un exemplu este vanzarea online a produselor perisabile, care
este foarte dificil să fie practică şi justificată economic.
• În unele cazuri, o restructurare fundamentală a afacerii este necesară - există cazuri în care
restructurarea din comun într-unul singur electronic este însoţită de o serie de schimbări complexe,
dezvoltarea de tehnologii complet noi, practici şi metode de lucru şi, uneori, se poate fi asociate cu
costuri mai mari.
• Reticenţa unor angajaţii mai în vârstă şi a clienţilor să lucreze cu tehnologii noi - acest lucru se
bazează oarecum pe obiceiurile dobândite în trecut şi lipsa de motivaţie pentru schimbare, si, de
asemenea, din cauza jenei sau de teama de eşec cu noile tehnologii.
• Preocupările cu privire la securitate - în general, majoritatea oamenilor au unele preocupări cu privire
la securitate atunci când desfăşoară afaceri pe Internet. anxietatea este orientată în cea mai mare
parte spre securitate a datelor personale şi a informaţiilor confidenţiale companie.

1.10 Direcţii viitoare

Este clar că beneficiile de e-business depăşesc substanţial neajunsurile sale şi, inevitabil, mai devreme
sau mai târziu, fiecare companie va fi rugată să schimbe modul său de funcţionare şi introducerea unor
noi practici de electronice de afaceri. .Împreună cu dezvoltarea de noi tehnologii omniprezente, un pas
similar către e-business ar putea însemna menţinerea competitivităţii unei societăţi şi de a creşte
şansele de supravieţuire şi de succes. Prevalenţa la nivel mondial de pe Internet şi rata de penetrare în
toate sferele de activităţi economice şi în viaţa de zi cu zi arată că acesta a devenit un adevărată
legătură "globală" între oameni şi va oferi oportunităţi de afaceri încă nedescoperite. La cum creşte
viteza wireless şi mobile e-business nu ar trebui să fie subestimat.Viitorul e-business este însă cel mai
probabil să se concentreze pe cloud computing aşa-numita şi mobilitatea crescândă a consumatorilor şi
al întreprinderilor.
Informaţii suplimentare / exemple:

Cloud computing - http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
Mobile e-business - http://www.ocf.berkeley.edu/~cwlee/definition.html
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Scurt ghid pentru EBusiness
Opt pasi simpli pentru o afacere online profitabila
Pasul 1- decideti-va asupra unui model de afacere
Pasul 2- Gasirea pitei de nisa
Pasul 3- Cautarea cuvintelor cheie
Pasul 4- setarea siteului web
Pasul 5- gasirea unui produs ….
Pasul 6- crearea unei liste
Pasul 7- Unitatea de cautare
Pasul 8- repetarea si crearea de noi siteuri web
Pasul 1
Deciderea asupra unui model de afacere: Alegerea unu model de afacere care sa ti se
potriveasca
Este important sa te tii de un anumit model pentru a-ti incepe afacerea. Nouvenitul se loveste
intotdeauna de un surplus de informatii. Multi comercianti pe internet folosesc diferite modalitati de a
face bani online si va veti pierde in multitudinea de informatii. Sfatul meu este sa gasiti un model care
sa vi se potriveasca , ramaneti la acel model si fiti cei mai buni le ceea ce faceti.

2 Modele de afaceri online profitabile
Site-uri de informare
Site-uri care oferă gratuit ceva extrem de valoros care pot oferi niste cifre aferente traficului de
utilizatori de mii peste noapte ... atunci ei pot începe sa taxeze oameni pentru plasarea bannere şi alte
tipuri de publicitate pe site-ul lor, vâzand produsele altor popoare prin intermediul programelor de
afiliere, sau, vinzand chiar site-ul pentru un profit mare. Puteţi găsi blogger pe blog-uri, cum ar fi
stevepavlina.com problogger.com castigand mii de dolari pe luna doar prin furnizarea de informaţii
valoroase.
Avantaje: Tu nu trebuie niciodată sa platesti pentru a face publicitate pe acest site. Daca serviciul
dumneavostra gratuit este extrem de valoros si unic, raspandirea prin intermediul oamenilor si a
comunicatelor de presa vor fi tot marketingul de care aveţi nevoie pentru site.
. Dezavantaje: Partea grea este sa vii cu ideea câştigătoare. Si trebuie sa va construiti traficul înainte
de a avea vreun venit. Aceasta va dura cel puţin cateva luni.
Aceste site-uri nu vind nimic, cel puţin la suprafaţă, chiar pe site-uri. Nu au cos de cumpărături, nu
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buton de "Comanda acum". Tot ce vei gasi acolo sunt informaţii sau servicii gratuite. În mod normal, o
mulţime de informaţii şi servicii de valoare.
Acest tip de afaceri ar putea fi create in orice piata de nisa sau zona de interes. Ai putea crea o tema
de site sau un Internet hub în grădinărit, motociclete, păpuşi, catelusi, etc. Tot ceea ce aveti ca un
interes sau hobby, de obicei, ar putea fi transformat intr-o tema pentru site-ul tau.
Cheia acestui tip de afaceri este de a deveni locul pe care toată lumea vrea sa intre in domeniul
dumneavoastră de interes. Cu alte cuvinte, ati vrea sa fie portal sau un punct de plecare pentru
persoanele care caută informaţii sau produse pe subiectul dumneavostra.
Apoi, începeti cautarea pentru produsele de care sunt interesat. Cumpara reviste si cauta prin
anunţurile pentru potenţialele produse pe care le-ai putea vinde online. Oferta uni joint-venture cu
proprietarii de aceste produse si aprobale pentru vizitatori.
Cautati produse online de care acestia pot fi interesati. Înscrie-te pentru programe afiliate, site-uri "şi
vinde produsele vizitatorilor.
Puteţi percepe taxe altor afaceri pentru publicitate pe site-ul dumneavostra deasemenea.
Cu alte cuvinte, creati un site, care sa-i taraga pentru a vizita siteul online. Odată ce trafic creste vor
creste si profiturile dumneavostra. Dacă puteţi atrage milioane de vizitatori pe site-ul dumneavostra vă
veti face un trai confortabil pe Internet!
Site-uri de vânzări
Acum vine partea cea mai uşoară: site-uri de vânzare directă.
Un site de vânzare directă este cel care va vinde produsele potrivite pe site. Trebuie sa dezvolti un
produs de unul singur, sa detii dreptul de a-l revinde sau de a vinde produse afiliate.
Exemplul cel mai evident sunt magazine online.
O altă tendinţă interesantă în această categorie sunt mini-site-uri cu mai multe pagini simple de
vânzare a uni singur produs. Tot mai multi vânzători de informatii despre produse online folosesc
aceasta metoda pentru a-si promova produsele de nisa.
Prin intermediul siteurilor de vanzari directe iti poti targheta o piata de nisa si sa faci bani doar cu cativa
vizitatori pe zi. Cheia succesului in vanzarile directe este sa-ti dai sema care este piata de nisa si sa
vinzi produsele potrivite pe aceasta nisa.
Avantaje: Odată stabilita calea corecta, puteti pune aceste site-ul pentru a rula pe pilot automat.
Dezavantaje: Va trebui sa cheltuiti bani pe publicitate pentru a mari traficul.
Pasul 2 - Gasirea pitei de nisa unde poti gasi piata potrivita
Ce este piata de nisa?
Piata de nisa este o parte concentrata si targhetata a unei piete. Poti vinde lumea intreaga! Piata este
prea mare , prea larga , prea generala si foarte competitiva.
Piata de nisa ideala ar fi:
1. Ai deja cunostinte desprea cea piata
Poti cunoaste o piata in timp ce o promovezi, dar acest lucru va va ingreuna lucrul. O piata ideala este
aceea despre care aveti deja cunostinte.
2. Este competitive buna in piata
Daca nu exista concurenta, atunci nu exista nici cel mai probabil, cerere (99.99999% din timp). Asta
înseamnă că va fi foarte greu sa obtineti atentia celor din această piaţă.
3. Piata nu este foarte mare
În cazul în care piaţa dumneavoastră include fiecare din nord american, sau fiecare bărbat, sau
fiecare jucător de golf, atunci este, probabil, prea mare. Trebuie facuta mai mica pentru ca marile
companii sa nu intervina.
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4. Piata nu este foarte mica
Asiguraţi-vă că există destui oameni în piaţă pentru a susţine eforturile voastre!
Dacă va axati marketingul pe stângaci, femei roscate, jucători de golf care au probleme cu
folosirea penei de nisip, probabil ganditi la scara prea mica!
5. Trebuie sa puneti suflet
Trebuie sa ouneti suflet in ceea ce veti face. Cand puneti suflet in ceea ce faceti cei carora le prezentati
produsele vor avea mai mare incredere in dumneavostra.
O piata in care sa puneti suflet mai inseamna ca ar trebui sa stiti care este grupul de oameni care va
cauta informatii despre produsele dumneavostra. Cest lucru insemna ca va fi usor sa-ti targhetezi
grupul tinta si nu vei ramane in panica de idei despre care sa scrii.
De vei alege o piata tinta, va trebui sa-ti faci timp pentru a afla nevoile grupului tinta.
Modalitatea de a face acest tip de studiu de piata pe gratis este sa vcitesti forumurile si newsgrupurile.
Nu trebuie neaparat sa discuti direct pe aceste forumuri. Trebuie doar sa fii atent la ceea ce scriu
oamenii despre lucrurile pe care le vor.
Apoi, vei vedea ca rezultatele apar incetul cu incetul. Acesta este podusul, o nisa de piata la
indemana. (Ar trebui sa ai o solutie daca iti place acest proiect. Sau, cel putin, sa iti faca placere
cautarea raspunsului.)
Apoi, da-le ceea ce isi doresc dezvoltandu-l sau gasindu-l.
Pasul 3
Cautarea cuvintelor cheie: Importanta cuvintelor cheie
Cautarea cuvintelor cheie este extraordinar de importanta pentru pozitionarea unui site mai bine intre
rezultatele unui motor de cautare. Nimeni nu poate subestima puterea de a avea cuvintele cheie
potrivite pentru a directiona traficul catre site. Aceasta poate inseamna diferenta dintre succes si esec.
Cele mai bune cuvinte cheie sunt de obicei combinatia corecta de cuvinte pentru a crea o fraza. Si
acesta este de obicei modul in care oamenii cauta. De ce a avea setul correct de cuvinte cheie
crucial? Pentru ca este ceea ce va determina fluxul de traffic targetat (tintit) catre site-ul tau. De aceea
creste sansele vanzarilor si pozitionare in rezultatele motoarelor de cautare.
Exista niste unelete de investigare a cuvintelor cheie, pe care le poti utilize in cercetarea ta:
• Google Keyword Suggestion Tool
• WordTracker
• Keyword Elite
Google Keyword suggestion tool poate sugera cuvinte cheie, relative la siteul tau (daca selectezi tabul
corect si poate oferi o gama larga de fraze pe care oamenii le-au utilizat déjà.
WordTracker iti furnizeaza o losta de propozitii cu cuvinte cheie pornind de la cuvantul tau cheie si
poate oferi si o estimare a popularitatii lor. Poti cumpara un abonament contra 35-50$ lunar pentru a
obtine acces la toate datele lor.
Keyword Elite genereaza o lista importanta de cuvinte cheie SI iti arata cum siteurile se pozitioneaza
mai bine in motoarele de cautare. Frumusetea lui Keyword Elite este ca ruleaza mai rapid decat
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ORICARE alta unealta de cercetare. El poate fi utilizat, fara o curba enorma de invatare, sa-I faceti sasi intoarca capetele.
Pasul 4
Instlarea siteului: Cum sa-ti construiesti site-ul.
Inregistreaza-ti un nume de domeniu
Numele de domeniu este adresa la care va fi gasit siteul tau pe internet. Avand un nume de domeniu
vei castiga o multime de respect de la vizitatori si potentialii clienti. A avea propriul nume de domeniu
indica faptul ca esti un jucator serios in internet. Ai cumpara ceva de la cineva care nu isi permite un
nume de domeniu?
O data ce inresistrezi numele de domeniu, acesta este al tau atata timp cat platesti taxa anuala.
Numele te urmeaza oriunde ii asiguri hostarea.
Un nume bun ar trebui sa descrie exact despre ce site este vorba, pentru ca surferii sa poata lua rapid
o decizie atunci cand iti gassc numele in rezultatele motoarelor de cautare. Cu un nume bogat in
cuvinte cheie fac lucrurile mai usoare in vederea unei pozitionari mai bune in rezultatele motoarelor de
cautare.
Gaseste un furnizor de hosting de incredere.
Deci, ti-ai inregistrat numele de domeniul, si acum trebuie sa iti gasesti un furnizor de hosting. Cele mai
multe companii de hosting furnizeaza o serie de servicii, pornind de la cele pentru buget mai restrans
spre cele mai avansate, cu functionalitati scumpe. Evident, atunci cand alegi o oferta de hosting,
trebuie sa fii sigur ca iti asigura sufficient spatiu pe disk pentru site-ul tau la un prêt care sa se
incadreze in buget.
HostGator are o oferta calitate prêt uimitoare combinata cu unele dintre cele mai bogate oferte in
funtionalitati. Nu conteza daca esti nou in ale hostigului sau déjà oboist de hostinguri de proasta
calitate, HostGator va fi cel mai adecvat pentru a-ti indeplini necesitatile sic el mai probabil iti va depasi
asteptarile.
Pasul 5
Gaseste un produs deosebit: Unde sa gasesti un produs
Vinde produse prin afiliere
Poti gasi o multitudine de produse digitale in directoare affiliate cu ar fi associatedprograms, clickbank
si commission junction. Mergi pe aceste siteuri si inregistreaza-te pe ele si vei primi linkul cu ID-ul de
afiliere. Oricine va da click pe linkul tau afiliat va fi directionat catre site-ul afiliat si daca vanzarea va
avea loc, vei castiga un procent din vanzare. Unele comisioane pot ajunge chiar pana la 75%.
Ai grija ca nu vei promova toate produsele listate acolo. Multi incepatori fac aceasta greseala , merg si
subsciu la aceste directoare si sunt coplesiti de numarul mare de produse si incearca sa vanda toat
produsele.
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Este recomandat sa gasesti cel putin 5 produre LEGATE de nisa ta de piata. Nu uita, nu va trebui sa
vinzi in intreaga lume. Gaseste 5 produse care sa se potriveasca pe nisa ta de piata si
CONCENTREAZA-TE pe promovarea lor pe piata.
Trebuie sa concentrezi tot efortul tau in a face marketing pentru a promova primele 5 produse la
alegere pe piata tintita pentru a vedea rezultatele. Fara concentrare, nu vei vedea rezultatele pe care ti
le-ai dorit.
Crearea propriilor produse
Fiind un membru al unui program de afiliere este o afacere buna. Poti castiga o multime de bani online.
Poate de asemenea sa iti permita sa faci mici teste de piata inainte de a-ti dezvolta propriile produse
sau servicii. Porneste prin a promova produse affiliate si vezi care este cel mai popular.
Cu timpul, poate iti vei dori sa dezvolti un produs similar. Sunt o multime de produse pe carele poti
crea, incepand cu ebook-uri digitale pana la software, sau poti crea servicii.
Alternativ, poti cumpara sau revinde dreptul la un produs de calitate sis a il oferi pe propriul site.
Pasul 6
Construieste o lista: Importanta unei liste
Vreau sa scot in evidenta cat de important este pentru voi sa va concentrati pe construirea unei liste.
Lista este imima afacerii voastre. Fara ea veti pierde mai mult timp generand traffic decat castigand
bani.
Ganditi-va astfel – doriti sa munciti extreme de mult sa convingeti pe cineva sa cumpere produsul dvs,
si apoi sa faca asta mereu?
Sau mai bines a munciti din greu sa includeti pe cineva pe list si apoi sa ii vindeti mai multe produse?
Adevarul este ca mai mult de 95% dintre vizitatori nu vor cumpara la prima lor vizita pe site. Pentru a
castiga bani online, trebuie sa nu uitati ca Banii Reali Vin din Lista de Email.
Multi oameni cred ca instrumental principal de marketing este site-ul. De fapt, principalul instrument de
marketing este lista de mail. Site-ul este doar un mod de a construe lista – prin colectarea adreselor de
email ale vizitatorilor.
Principalul tel trebuie sa fie sa ii includeti in lista de mail
Chiar dca rulati sit-uri affiliate, Adsenese, de produse sau orice alt tip de site, principalul tel este acela
de a ii atrage pe vizitatori in list de mail.
Cel mai usor mod de a administra o lista de mail este de a utiliza un serviciu online. Nu trebuie sa
instalezi nici un script si nici sa nu inveti chestii tehnice. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa te inscrii
pentru un cont si sa incluzi cateva linii de cod html in paginile tale de subscriere. Apoi totul va fi cu
usurinta facut prin intermediul browserului.
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Te poti loga in cont sa vezi persoanele subscrise, poti sa adaugi manual, poti exporta sau desarca lista,
si, desigur, poti trimite mesaje. Autoresponderi ca Aweber Autoresponder iti ofera pachete de
funtionalitati pentru autoresponder si management de liste de mail contra unor taxe lunare rezonabile.
Pasul 7
Dirijeaza traficul: Metode de dirijare a traficului
Medodologia pentru plata per click.
Prima sursa de traffic este cea care imi place cel mai putin, dar este de obicei cea mai buna atunci
cand esti la inceput. Este Pay-Per-Click (PPC – Plateste-Per-Click). Numele spune tot – platesti pentru
fiecare click catre siteul tau.
Cei mai mari furnizori pentru asa ceva sunt Google si Yahoo.
Daca o folossti correct, iti poate adduce o cantitate enorma de traffic intr-un timp scurt. Nu uitati, sunt
multe personae care cheltuiesc multi bani fara a obtine ceea ce isi doresc. Costul per trimitere pentru
aceasta metoda poate fi mare daca nu este folosita correct.
Marketingul prin articole
Marketingul prin articole este o metota eficienta de a atrage traficul pe site-ul tau. Inima marketingului
prin articole este sursa articolului. Poti pune numele tau ca si autor si link-ul catre site, astfel incat un
utilizator sa poata da click pe link sis a te gaseasca.
Sunt mute directoare de articole pe we. Cele mai mari ca ezinearticles.com iti pot adduce o multime de
traffic, daca il folosesti correct. Trebuie sa depui ceva effort sa scrii 1-2 articole legate de nisa ta de
piata sis a subscrii la cat mai multe articole poti. In acest mod, ti-ai lansat reteaua in tot internetul sit e
asiguri ca piata ta tinta te poate gasi.
Media sociala si site-urile sociale de bookmarking
Foarte multe comunitati online s-au format datorita usurintei comunicarii pe internet. Media sociala ca
MySpace, Facebook and Youtube au devenit repede retelele cu cea mai rapida crestere din lume.
Unele dintre aceste site-uri media sociale primesc mii de utilizatori zilnic, unele chir mai mult de atat.
Poti sa ciocani in acest traffic enorm intr-o maniera care sa aduca beneficii afacrii tale.
Alta metoda de a atrage traffic este prin siteuri de subscriere sociala (social booking) cum ar fi dig.com
sau stumbleupon.com. Daca subscrii informatie utila din care comunitatile vor avea beneficii, vei
beneficia de cantitati vaste de traffic imediat.
Pozitionare in motoarele de cautare
Motoarele de cautare is schimba mrereu algoritmii de pozitionare (ranking)pentru a servi mai bine
clientii (si pentru a ne impiedica sa ii prindem din urma). Asfel devine o activitate constanta gasirea de
solutii si tehnici functioneza si pe care motor.
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Primu pas in pozitionare in rezultatele motoarelor de cautare este sa alegi cuvintele cheie pe care le
vor cauta oamenii. Este ca atunci cand identifici nisa de piata, nu incerca sa faci totul pentru toata
lumea. Concentreaza-te asupra a 5-8 cuvinte pentru fiecare pagina.
Motoarele de cautare, mai ales Google, pun mare accent la locarea unui ranking bun pe link-uri catre
site-ul tau. Pur si simplu a pune, lasand alte lucruri neschimbate, mai multe link-uri catre site-ul tau
inseamna un ranking mai bun.
Este important ca ele sa fie nu numai multe ca si numar, ci si tipurile de de siteuri care au link-uri catre
tine. Un link de la un site care este similar cu al tau este mai important decat link-urile de pe un site
nerelevant.
Forumuri si Newsgroup-uri (Grupuri de stiri)
Unul dintre mobilele mele favorite de marketing online este participarea in grupuri de stiri si forumuri cu
subiectul meu.
O data ce ai un site web bun cu continut de calitate, incepi sa vizitezi newsgroup-uri si forumuri regulat
si apoi trebuie saincepi sa raspunzi la intrebari sis a devii un individ de ajutor.
Vei putea astfel sa construiesti relatii, sis a iti consolidezi traficul in acelsi timp, fara sa cheltuiesti nici
un ban.
Nu posta reclame directe in newgroups sau forumuri, pentru ca vei fi banat. Trebuie sa te concentrezi
in a da sfaturi bune si in a face referinte la sit-ul tau.
Implica-te in conversatii, posteaza opinii oneste si utile, pastreaza-ti consistenta, si incearca sa devii o
sursa de informatii de incredere, sau macar un prieten online pentru alti membri. Este interesant ca
oamenii sunt curiosi de ce mai faci atata timp cat le furnizezi ceva util.
Pasul 8
Repeat si construieste mai multe site-uri: Construieste mai multe fluxuri de venit
Repeta procesul de dirijare a traficului
Instaleaza un alt site
Repeta procesul de dirijare a traficului ….
Instaleaza un alt site …..
Poti merge mai departe. Cel mai important lucru petru tine este sa pornesti. O data ce ai pornit, nu te
opri din invatat, nu te opri din imbunatatire. Apoi repeat procesul pana cand esti multumit de venit.
Presupunand ca tintesti 3000 $ lunar. Daca un site iti adduce 100$, atunci tot ce ai nevoie este sa
construiesti 30 de site-uri si sa le faci sa produca fiecare care 100$ lunar.
Concluzii
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Sa castigi bani pe internet nu este asa de dificil daca cunosti procesul. Kitul de pornire ti-a furnizat
informatia necesara si cu uneltele de baza care te pot ajuta sa incepi afacerea ta.
Pentru mai multe resurse pentru e-business mergi la:
http://www.beginner-internet-business.com/

