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Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες 

Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής 

 

 

 

Συγγραφείς κεφαλαίου 

 

Ευριπίδης Λουκής,  
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Σκοπός κεφαλαίου 

 

• Ανάλυση βασικών μορφών επιχειρηματικότητας οι 
οποίες μπορούν να αναπτυχθούν με βάση τις νέες 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

• Έμφαση στα βασικά στοιχεία των: 
– διαδικτυακών πυλών,  

– ηλεκτρονικών καταστημάτων και ηλεκτρονικών αγορών,  

– ηλεκτρονικού  marketing και προώθησης προϊόντων, 

– εμπορίου και προώθησης μέσω κινητής τηλεφωνίας, 

– δημιουργίας και παροχής ως υπηρεσία επιχειρησιακών 
πληροφοριακών συστημάτων 

3 



Εισαγωγή 

 

• Δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης διαφόρων 

μορφών επιχειρηματικότητας 

• Γιατί 

– Μειωμένα εμπόδια εισόδου σε νέες αγορές 

– Χαμηλό κόστος πρόσβασης σε μεγάλο κοινό – στόχο 

– Ανάπτυξη και διάδοση της κινητής τηλεφωνίας 

– Ραγδαία ανάπτυξη και χρήση των web 2.0 social media 

• Ανθρώπινη φαντασία και δημιουργικότητα 

• Διεπιστημονικότητα 
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Διαδικτυακές πύλες (1) 

 

• Αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ιστοτόπων 

• Ανάγκη συνεχούς προσαρμογής και 
ενημέρωσης του περιεχομένου (content)  

• Καλύτερη οργάνωση της παραγωγής του 
περιεχομένου 

• Παροχή ηλεκτρονικής πληροφόρησης από 
επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς για τη 
διάχυση της πληροφόρησης τόσο εσωτερικά 
(μέσω ενός εσωτερικού δικτύου, π.χ. Intranet), 
όσο και εξωτερικά (μέσω του Διαδικτύου). 
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Διαδικτυακές πύλες (2) 

 

Ορίζονται ως σημεία πρόσβασης σε ένα 

μεγάλο όγκο πληροφοριών που μπορεί να 

είναι διασκορπισμένες σε διάφορα 

συστήματα, καθώς επίσης και σε διάφορες 

εφαρμογές (π.χ. αναζήτησης δεδομένων 

σε διάφορες βάσεις δεδομένων, 

συμπλήρωσης φορμών αιτήσεων και 

αγορών, κλπ.), μέσω οθονών που έχουν 

ενιαία αισθητική. 
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Δομή μιας διαδικτυακής πύλης 
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Βήματα για τη δημιουργία portal (1)   

 

• Ι) προσδιορισμός ομάδων χρηστών, 

• ΙΙ) προσδιορισμός των πληροφοριών που χρειάζεται κάθε ομάδα, 

• ΙΙΙ) καθορίζουμε τις βασικές ιστοσελίδες της Διαδικτυακής Πύλης, 

• ΙV) για κάθε μία από αυτές τα πλαίσια (portlets) που θα περιλαμβάνει και τα 
αντίστοιχα περιεχόμενα/εφαρμογές, 

• V) για όσα περιεχόμενα/εφαρμογές υπάρχουν ήδη προσδιορίζουμε τα 
αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα και σχεδιάζουμε τον τρόπο 
διασύνδεσης της Διαδικτυακής Πύλης με αυτά,  

• VI) ενώ για όσα περιεχόμενα/εφαρμογές δεν υπάρχουν προσδιορίζουμε τις 
οργανωτικές μονάδες και τα άτομα της επιχείρησης/δημόσιου οργανισμού 
που είναι αρμόδια για τη δημιουργία τους, 

• VII) ακολούθως προχωρούμε στη δημιουργία των ενοτήτων περιεχομένου 
και των εφαρμογών του  παραπάνω βήματος VI, και στην αποθήκευσή τους 
στη βάση περιεχομένου (content repository) της Διαδικτυακής Πύλης, 

• VIII) και κατόπιν στη δημιουργία των αντίστοιχων μορφών παρουσίασης, και 
στην αποθήκευσή τους στη βάση μορφών παρουσίασης (presentation 
repository) της Διαδικτυακής Πύλης, 
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Βήματα για τη δημιουργία portal (2)   

 

• IX) με βάση τα παραπάνω δημιουργούμε τις ιστοσελίδες, και 
για κάθε μία από αυτές τα πλαίσια (portlets) που 
περιλαμβάνει, και ορίζουμε τα αντίστοιχα περιεχόμενα/ 
εφαρμογές,  

• X) στη συνέχεια δημιουργούμε τις αναγκαίες διασυνδέσεις με 
τα πληροφοριακά συστήματα που προσδιορίσθηκαν στο βήμα 
V, 

• XI) ακολουθούν δοκιμές (test), αρχικά σε επίπεδο επί μέρους 
τμημάτων, και μετά σε επίπεδο όλης της Διαδικτυακής Πύλης, 

• XII) τελικά αυτή περνά σε παραγωγική λειτουργία, 

• XIIΙ) αμέσως μετά δημιουργείται ομάδα για την τεχνική της 
υποστήριξη (technical administration team), 

• XIV) καθώς επίσης και ομάδα για την ανανέωση και 
ενημέρωση του περιεχομένου της (content administration 
team) 
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Αρχές καθολικής πρόσβασης και 

ευχρηστίας και σχεδίασης για όλους 

 

Συμμόρφωση όλων των κρατικών ιστοτόπων 

και Διαδικτυακών πυλών με τις διεθνώς 

αναγνωρισμένες οδηγίες ‘Web Content 

Accessibility Guidelines’, οι οποίες έχουν 

καταρτισθεί από την Web Accessibility 

Initiative (WAI) του World Wide Web 

Consortium (W3C) (βλ. 

http://www.w3.org/WAI/) 
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Ηλεκτρονικά καταστήματα 

 

• Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές 
λιανικής πώλησης με ανεξάρτητους, 
μεμονωμένους καταναλωτές 

• Εικοσιτετράωρη βάση,  

• Ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης,  

• Πλήθος προμηθευτών και προϊόντων 

• Κόστος συναλλαγής (transaction cost) μειώνεται 
σημαντικά 

• Μειώνεται σημαντικά και η ασυμμετρία στην 
πληροφόρηση 
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Απομεσολάβηση - εξάλειψη των 

μεσαζόντων 
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Επιχειρηματικά μοντέλα 

 

• Εικονικοί έμποροι 

• Εταιρείες μερικού ηλεκτρονικού εμπορίου 

• Έμποροι καταλόγων 

• Απευθείας από τον κατασκευαστή 

• Μεσιτεία πληροφοριών και υπηρεσίες 

ταιριάσματος 

• Ομαδικές αγορές 
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Κατηγορίες προϊόντων κατάλληλες 

για e-πώληση  
 

• Επώνυμα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών με 
υψηλή αναγνωρισιμότητα 

• Ψηφιακά προϊόντα (π.χ. ηλεκτρονικό βιβλίο, 
λογισμικό) 

• Προϊόντα με παγκόσμια εγγύηση από έναν 
αξιόπιστο προμηθευτή (π.χ. Dell) 

• Προϊόντα χαμηλού ρίσκου στην αγορά (π.χ. 
αναλώσιμα γραφείου) 

• Προϊόντα των οποίων η αγορά βασίζεται στην 
πληροφόρηση (search products) και όχι στις 
αισθήσεις (experience products 
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Δημιουργία ηλεκτρονικής 

επιχείρησης λιανικού εμπορίου 
 

• Κατοχύρωση του ονόματος της επιχείρησης 

• Αγορά υπηρεσιών φιλοξενίας (web hosting) 

• Διεπαφή του ηλεκτρονικού του καταστήματος 

(web site design) 

• Σύστημα διαχείρισης του περιεχομένου του 

ιστοχώρου (content management system) 

• Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την 

επισκεψιμότητα του ιστοτόπου 
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Νομοθετικό πλαίσιο 

 

• Το Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 
2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

• Την Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 

• Τον Νόμο 2472 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 

• Τον Νόμο 2251 που ορίζει ότι οποιαδήποτε αγορά μέσω του 
Διαδικτύου εμπίπτει στις διατάξεις των νόμων για τη 
προστασία του καταναλωτή 

• Τον Νόμο 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και  

• Τον Νόμο 2121/1993 περί προστασίας της πνευματικής 
ιδιοκτησίας 
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Ηλεκτρονικές αγορές 

 

 

Ο όρος Β2Β περιγράφει εμπορικές 

συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, όπως 

είναι μεταξύ ενός κατασκευαστή και ενός 

χονδρεμπόρου, ή μεταξύ ενός 

χονδρεμπόρου και ενός λιανοπωλητή 
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Τύποι Β2Β ηλεκτρονικών αγορών 

 

• Ηλεκτρονική αγορά καθοδηγούμενη από 

αγοραστή (buyer driven) 

• Ηλεκτρονική αγορά καθοδηγούμενη από πωλητή 

(seller-driven) 

• Ανεξάρτητη ηλεκτρονική αγορά (independent) 

• Ιστότοποι υποστήριξης και βελτίωσης αλυσίδας 

προμηθειών και συνεργατικού εμπορίου 
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Βασικότερες υπηρεσίες που 

προσφέρει μια ηλεκτρονική αγορά 
• Τήρηση αρχείων αγοραστών και προμηθευτών 

• Δημιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων με τα προϊόντα των 
προμηθευτών και τις τιμές τους 

• Εξελιγμένος μηχανισμός αναζήτησης ώστε οι αγοραστές να 
βρίσκουν με ευκολία τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν 

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας και των πληρωμών 

• Παροχή μηχανισμών ασφάλειας για την αυθεντικοποίηση του 
χρήστη και την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων στο Internet 

• Διαχείριση σύνθετων εμπορικών πολιτικών και τιμοκαταλόγων των 
προμηθευτών 

• Τυποποίηση και αυτοματοποίηση των ροών εγκρίσεων (approval 
workflows) που απαιτούνται για μία αγορά με βάση τις εσωτερικές 
διαδικασίες ή κανονισμούς του κάθε προμηθευτή 

• RFQ - Πρόχειροι διαγωνισμοί και έρευνες αγοράς για την προμήθεια 
υλικών/ υπηρεσιών 

• Δυναμικές διαπραγματεύσεις (Dynamic Trade) για την πώληση 
προϊόντων/ υπηρεσιών και την εκποίηση υλικών 
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Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

•  Banners 

20 



Μάρκετινγκ μέσω μηχανών 

αναζήτησης 
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Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 

προώθηση 
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• Newsletter ads 

• Stand alone e-mails 

• Πλεονεκτήματα: 
– Χαμηλό κόστος σε αντιπαράθεση με το συμβατικό ταχυδρομείο. 

– Διάλογος με τον πελάτη 

– Άμεση καταγραφή και μέτρηση των αντιδράσεων των 
παραληπτών (πχ. πόσοι παραλήπτες είδαν το e-mail, το 
άνοιξαν, πόσοι έκαναν κλικ και επισκέφθηκαν το website κ.ά.). 

– Εξατομίκευση: μπορεί να αποστέλλεται περιεχόμενο που 
αντιστοιχεί στα ενδιαφέροντα του παραλήπτη 

– Ιογενές Marketing: Εάν το μήνυμα είναι ενδιαφέρον (π.χ. 
εμπεριέχει σημαντική έκπτωση ή είναι διασκεδαστικό), τότε ο 
παραλήπτης μπορεί εύκολα να το προωθήσει σε φίλους και 
συνεργάτες 



Ιογενές μάρκετινγκ (viral marketing) 
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• Στρατηγική που ενθαρρύνει τους χρήστες του 

Διαδικτύου να προωθήσουν ένα διαφημιστικό 

μήνυμα σε άλλους, δημιουργώντας τη δυναμική 

για εκθετική αύξηση των χρηστών που βλέπουν 

αυτό το μήνυμα. 

• Όπως και οι ιοί έτσι και οι στρατηγικές αυτές 

προώθησης επωφελούνται από τον ταχύ 

πολλαπλασιασμό μετάδοσης του μηνύματος σε 

χιλιάδες, ή και σε εκατομμύρια χρήστες 



Loveatfirstsight.gr 
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• Αυτή η πολυκαναλική online διαφημιστική 
εκστρατεία έλαβε πάνω από 200.000 επισκέψεις 
(150.000 μοναδικές επισκέψεις) τους 5 πρώτους 
μήνες.  

• Τα video clips που ανέβηκαν στο YouTube 
προσέγγισαν τα 8.000 views ενώ τα  

• Video Ads στο Google Content Network έλαβαν 
πάνω από 11.500 κλικ σε διάστημα μόλις λίγων 
ημερών.  

• Ο συνδυασμός YouTube, Video Ads και τηλεόρασης 
λειτούργησε υποδειγματικά, αυξάνοντας τον 
«θόρυβο» (buzz) για την εν λόγω ενέργεια 



Η χρήση των κοινωνικών δικτύων 

και του Web 2.0 
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• Το Facebook με πάνω από 845 

εκατομμύρια χρήστες 

• To Twitter με πάνω από 500 εκατομμύρια 

χρήστες 

• To LinkedIn με 150 εκατομμύρια χρήστες   

• Το Google + με πάνω από 90 εκατομμύρια 

χρήστες 

 



Facebook 



Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας 

 

• προβολές (ad views) 

• κλικ 

• click-through-rate 

• response rate 

• average exposure per unique user 

• CPM 

• CPC (cost per click): 
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Εμπόριο και προώθηση μέσω 

κινητού (1) 
 

• 5.9 δισεκατομμύρια συνδρομητές κινητής 

τηλεφωνίας που αποτελούν το 87 τοις εκατό 

του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ  

• 1.2 δισεκατομμύρια από αυτούς 

χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο για να 

προσπελάσουν το Διαδίκτυο 

28 



Εμπόριο και προώθηση μέσω 

κινητού (2) 
 

• Ασύρματη διανομή διαφημιστικού περιεχομένου 
που αφορά προϊόντα και υπηρεσίες κοντά στο 
σημείο πώλησης (Point of Sale), ώστε να αυξηθεί η 
πιθανότητα αγοράς 

• Επαυξημένη πραγματικότητα στο κινητό τηλέφωνο 
– επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει τον πραγματικό κόσμο, 

καθώς επίσης και κάποια επιπρόσθετα εικονικά στοιχεία 
να παρουσιάζονται ενσωματωμένα σε αυτόν, και έτσι 
ενισχύει την πραγματικότητα αντί να την αντικαθιστά 
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Επαυξημένη πραγματικότητα στο 

κινητό τηλέφωνο 
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Διεισδυτική υπολογιστική 

 

 

• Η διάχυτη υπολογιστική βασίζεται στη 
σύγκλιση εξελιγμένων ηλεκτρονικών 
συσκευών των ασυρμάτων τεχνολογιών, 
και του διαδικτύου και στοχεύει στην 
απλοποίηση της καθημερινής ζωής 
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Enterprise Information Systems 
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Σημαντικά οφέλη 

 

 

- Μείωση λειτουργικών εξόδων. 

- Αυτοματοποίηση – επιτάχυνση διεκπεραιωτικών εργασιών ρουτίνας. 

- Τυποποίηση και κεντρικός έλεγχος των βασικών εργασιών της επιχείρησης. 

- Άμεση διαθεσιμότητα έγκυρης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την υποστήριξη της λήψης 
αποφάσεων. 

- Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών 

- Βελτίωση εικόνας (image) επιχείρησης 

- Αύξηση αποδοτικότητας προσωπικού και βελτίωση συνθηκών εργασίας του 

- Καλύτερος προγραμματισμός χρήσης των πόρων της επιχείρησης και 
καλύτερη αξιοποίησή τους  

- Υποστήριξη ανάπτυξης της επιχείρησης (σε νέους πελάτες, νέες 
γεωγραφικές περιοχές, νέα προϊόντα) 

- Μείωση κόστους μηχανογραφικής υποστήριξης 

- Υποδομή για δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου 
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Δημιουργία ολοκληρωμένων 

επιχειρησιακών ΠΣ 

• Ι) Ανάλυση των διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης 

• ΙΙ) Επιλογήν του καταλληλότερου ERP συστήματος, το οποίο 
βρίσκεται πλησιέστερα στον τρόπο λειτουργίας και τις ανάγκες της 
επιχείρησης. 

• ΙΙΙ) Προσαρμογή του στην επιχείρηση μέσω ρύθμισης παραμέτρων, 

• IV) Εισαγωγής αρχικών δεδομένων (π.χ. λογαριασμών λογιστικού 
σχεδίου, πελατών, προμηθευτών), είτε εάν αυτά προϋπάρχουν σε 
ηλεκτρονική μορφή (από προηγούμενες εφαρμογές) μετατροπής 
τους στην μορφή των αρχείων του ERP συστήματος,  

• V) και (εάν χρειάζεται) τροποποίησης του κώδικα του ERP 
συστήματος. 

• VI) Δοκιμές αρχικά σε επίπεδο υποσυστημάτων και κατόπιν σε 
επίπεδο του όλου συστήματος 

• VIΙ) Εκπαίδευση χρηστών 

• VIΙΙ) Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας και επίλυση τυχόν 
προβλημάτων 



Λογισμικό ως υπηρεσία (software as 

a service)/ Υπολογιστική νέφους 

(cloud computing) 


