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Modele organizationale de afaceri electronice
Lect.dr. Marian STOICA
Catedra de Informatica Economica, A.S.E. Bucuresti
One business field who is characterized by quickly and radical changes is build on continuous
innovations of business model, for new, competitive and viable solutions. In the digitization
process of organizations, technological managers must to recognized that the organizations
can make electronic business viable models only thru agility and flexibility.
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omplexitatea în crestere a Internetului si
a tehnologiilor Web, împreuna cu evolutia rapida a lor impun eforturi cons iderabile
din partea managerilor din domeniul tehnologiei informatiei si com unicatiilor. Ei trebuie sa asigure o utilizare optima a sisteme lor
informatice pe ntru performanta în afaceri,
asigurând totodata integrarea ultimelor tehnologii Internet si Web în arhitecturale informatice si tehnologice ale firmei. În acelasi
timp, ei trebuie sa raspunda cerintelor managerilor de afaceri care trebuie sa creeze si sa
sustina ofertele de afaceri inovatoare, pentru
a tine pasul cu schimbarile din mediul competitiv si cu nevoile clientilor.
Pe de alta parte, furnizorii de infrastructura
tehnologica care au oferit de-a lungul timpului produse si servicii pentru platforme specifice îsi reconcep oferta sub denumirea de solutii pentru afaceri electronice orientate spre
client. Cresterea profiturilor furnizorilor si a
utilizatorilor prin adoptarea de platforme tehnologice gazduite extern sau contractate din
afara (prin outsourcing) sunt factorii care au
determinat evolutia dinamica în software-ul
destinat companiilor. Acum sunt disponibile
capacitati „plug&play” pentru software-ul de
afaceri, cu mai multe posibilitati de actualizare cu interfete utilizator îmbunatatite cu module de integrare sau administrare mai facile,
prin intermediul furnizorilor de serviciiaplicatie (ASP 1) si a furnizorilor de solutii
pentru afaceri electronice (EBSP 2).
Asemenea capacitati nu sunt lipsite de probleme de securitate si durabilitate, dar furni-

zeaza un confort sporit pentru operarea te hnologiilor complexe de ultima ora, în timp ce
asigura adoptarea si adaptarea rapida a lor.
Majoritatea celor care ocupa functia de sef al
biroului de informatii (CIO 3) sau de sef al biroului tehnic (CTO 4) precum si managerii lor
vor trebui se loveasca de integrarea de noi
aplicatii pentru afaceri electronice cu traditionala infrastructura informatica a firmei. O
necesitate în crestere se refera la integrarea
fluxurilor valorice si de resurse dintre întreprinderi, care va determina o fuzionare mai
buna a programelor de planificare a resurselor firmei (ERP 5) cu aplicatiile de gestionare
a fluxurilor de resurse (SCM6) si de gestionare a relatiilor cu clientii (CRM7). O asemenea
integrare a fluxurilor valorice dintre firme nu
ar fi posibila fara standarde de integrare care
sa o sustina, precum putere de procesare, capacitate de stocare si latime de banda a retelei.
Nu este surprinzator faptul ca importante
companii din domeniul infrastructurii tehnologiei informatiei si comunicatiilor îsi reor ienteaza platforma de servicii si produse spre
solutia arhitecturilor de afaceri electronice
care se potriveste mai bine nevoilor de integrare si interoperabilitate mai buna. Un nivel
mai ridicat de interoperabilita te si integrare
este cerut nu numai componentelor hardware,
programelor, retelei si bazelor de date din arhitectura informatica a întreprinderii, ci si
tehnologiilor care sustin fluxurile de aprovi3
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zionare între companii si fluxurile valorice
extinse.
Principala abordare a firmei Intel, arhitectura
solutiilor pentru afaceri electronice (http://int
el.com/eBusiness), ofera principiile designului pentru serviciile orientate spre servicii si
este de asteptat sa defineasca ofertele pentru
afacerile orientate client si directiile arhitecturale pentru aplicatiile viitoarelor generatii
de afaceri electronice. Ca membru fundator
al Consortiului de Afaceri pe Inte rnet (www.
businessinternetconsortium.com), Intel îsi
duce misiunea la îndeplinire prin populariz area arhitecturilor de afaceri care tind spre
afaceri electronice, a blocurilor de dezvoltare
interoperationale si a procedurilor puse în
comun, care vor fi baza progresului pentru
urmatoarea generatie de afaceri ele ctronice
pe Internet. Intel întrevede faptul ca, în afara
de potentarea tehnologiei, o mai buna cunoastere a problemelor culturale organizationale si a implicatiilor strategice ale lor este
critica pentru o implementare reusita a
arhitecturilor tehnologiei afacerilor electronice. Rezolvarea acestor probleme depinde de
întelegerea lor, în masura în care sunt în relatie cu reusita implementarii tehnologiilor de
afaceri electronice si a infrastructurilor pe ntru transformarile în afaceri.
Sefii birourilor executive (CEO 8) si companiile de vârf care investesc în platforme de afaceri de generatie noua au nevoie de o motiv atie pentru investitiile în infrastructuri de afaceri electronice, precum si de o expresie a
veniturilor asteptate din afaceri. De asemenea, ei trebuie sa stie cum vor contribui investitiile în noua arhitectura de afaceri ele ctronice la adaptarea lor la ritmul rapid de
schimbare. Este necesara integrarea fluxur ilor de informatii valorice de -a lungul retelelor de cerere si oferta care alcatuiesc ecosistemul afacerilor electronice. În acelasi timp,
exista o cerere în crestere de echilibrare a integrarii tehnologiilor de nivel înalt cu agilitatea si flexibilitatea necesara adaptarii si reactiei rapide la schimbarile în nevoile afacerii.
Modelele de afaceri rezultate vor împiedica
impunerea de constrângeri arhitecturii de
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afaceri electronice care au un nivel înalt de
integrare a tehnologiei. Tot ele vor face posibila rafinarea continua a ofertei valorice de
afaceri condusa pe principiile inovative valorice ale clientilor. Alinierea acestor doua procese vor furniza întreprinderii mijloacele necesare îmbunatatirii evaluarii afacerii în timp
ce asigura crearea de valori care pot fi mentinute (figura 1).
Directorii responsabili cu TIC pot sa creeze
întreprinderi viabile din punct de vedere al
afacerilor electronice numai prin aderarea la
fundamentele inovarii modelului de afaceri
combinate cu solutii tehnologice inovative.
Performantele întreprinderii datorate în aceeasi masura aportului fizic cât si celui de TIC
pot creste numai prin recunoasterea faptului
ca nici unul nu este superior sau inferior celuilalt, ci mai degraba modelul de afaceri rezultat din fuziunea celor doua determina succesul arhitecturii afacerilor electronice. Reprezentarea schematica din figura 1 indica
faptul ca modelele de afaceri de succes pot fi
localizate oriunde de-a lungul celor trei dimensiuni ale produselor, proceselor si ale canalelor de distributie atâta timp cât au oferte
valorice inovative si viabile pentru clienti.
Directorii tehnologici care iau în considerare
imaginea de ansamblu a transformarii afacerilor legate de Internet vor fi mai bine pozitionati pentru a trage foloase din urmatoarea
generatie de tehnologie a afacer ii electronice.
Cu siguranta, o integrare mai buna a tehnologiilor afacerii electronice printre retelele valorice interorganizatii este de asteptat sa rezulte în fluxuri mai rapide de informatii precum si un feedback mai rapid pentru a putea
afecta performanta afacerii. Însa un mediu de
afaceri caracterizat prin schimbari rapide, radicale si discontinue cere tehnologii adaptabile, creativitate umana si o existenta unei
logici a lucrul în echipa.
În timp ce capacitatea oamenilor de a gasi o
logica ar putea detecta schimbarile din modele (altfel greu de distins), tehnologiile adaptive integrate afacerilor electronice ar usura
adaptarea în timp real pentru corectarea logicii programelor de la baza arhitecturii proceselor de afaceri interorganizatii. Sinergia tehnologiilor smart si a culturii organizationale
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noi poate produce o performanta a afacerii
mai buna prin detectarea eficienta si efectiva
a schimbarilor în modelul de afacere si prin

activarea unui proces de corectare dinamica a
lui (figura 2).

Fig. 1. Dezvoltarea proceselor virtuale (dupa BRINT Institute, iunie 2001)
Factorii organizationali strategici si culturali
sunt destinati sa permita dezvoltarea perceperii mecanismelor interne, pentru a detecta
schimbarile imprevizibile din mediul afacer ilor si pentru a raspunde activ cu oferte valorice pentru client si propuneri valorice inovatoare de afaceri. În trecut, integrarea datelor
legate de procesele afacerilor era deseori realizata cu insuficienta atentie la adaptarea modelului de afacere la ofertele valorice legate
de afacere si ofertele valorice catre client.

În timp ce ofera un nivel fara precedent de
partajare a datelor între procesele interne ale
afacerii, multe sisteme ERP au condus la o
restrângere a flexibilitatii modelului de afacere. Impuse de nevoia de integrare la scara
mare a afacerilor interorganizatii, sistemele
au evoluat spre implementari de integrare e xtinsa a aplicatiilor întreprinderii (EEAI - E xtended Enterprise Application Integration),
deseori subsumând sistemele de gestionare a
relatiei cu clientii si sistemele de gestionare a
lanturilor de aprovizionare.

Fig. 2. Influenta TIC asupra formelor de organizare (dupa BRINT Institute, iunie 2001)
În ciuda avansului tehnologic în domeniul integrarii datelor si proceselor, modelele afacerilor electronice s-au dovedit deseori lipsite
de adaptabilitate deoarece implementarile
tehnologice au fost facute cu prea putina

atentie asupra factorilor organizationali strategici si culturali. De aceea, arhitectii generatiei urmatoare de afaceri electronice trebuie
sa adapteze o abordare mai cuprinzatoare în
crearea sistemelor in ter si intraorganizationa-
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le luând în considerare nu numai designul
tehnologic, ci si cel al factorilor organizationali strategici si culturali ai acestor sisteme.
În majoritatea cazurilor, ofertele valorice de
afaceri conduc la mentinerea cu un pas înaintea nevoilor clientilor si pot realiza produse
noi si servicii inovatoare pentru a inspira
imaginatia clientilor. Ofertele valorice statice
sunt erodate de schimbari dinamice în fortele
competitive. De aceea, organizatiile flexibile
pot supravietui prin evitarea concurentei pe ntru împartirea pietei si prin acomodarea rezultata din abordarea conlucrarii.
Generatia urmatoare de afaceri electronice
marcheaza piatra de hotar a integrarii extinse
a aplicatiilor software destinate firmelor. Data fiind concentrarea asupra vitezei si flexibilitatii, majoritatea organizatiilor va depinde
de furnizorii externi de te hnologie pentru
afaceri electronice pentru a le folosi de capacitatile, astfel încât sa capete modele de afaceri electronice rapid de implementat. Viziunea companiei Intel asupra generatiei urmatoare de afaceri electronice descrie cum întreprinderile de succes vor merge mai departe
prin accelerarea, automatizarea si optimiz area proceselor de luat decizii în legatura cu
partenerii de afaceri, clientii si furnizorii.
Noul tip de tranzactii se caracterizeaza prin
Œ verificarea automata a disponibilitatii elementelor terminate din stocul local al furnizorilor apriori autorizati, • combinatia optima de cereri si Ž specificarea modalitatilor
de plata si expediere, minimizând în acelasi
timp costurile aferente.
Generatia noua de arhitectura destinata afacerilor electronice este caracterizata de conexiuni si aplicatii independente si rapide, care se
pot adapta si reactiona la adaugarea de conexiuni, precum si stergerea si indisponibilitatea acestora în timp real. Denumit de catre
Intel modelul de calcul echilibrat, acesta
combina cele mai bune modele bazate pe
server, pe statie de lucru sau pe retea. În cadrul acestui model se cere ca sistemele client
de mare performanta sa ofere la un nivel mai
înalt personalizarea, adaptabilitatea si integrarea nevoilor clientilor cu serviciile furnizorului. Aceste caracteristici vor oferi o flexibilitate mai mare în corelarea proceselor si
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sistemelor eterogene în raport cu mai multi
clienti, corelare care lipsea în arhitecturile cu
mai multe legaturi ale aplicatiilor. În viziunea
Intel asupra solutiilor de arhitectura pentru
afaceri electronice, nevoile de afaceri ale clientilor determina nevoia de evolutie în dezvoltarea si implementarea de aplicatii de afaceri potentate tehnologic.
Arhitectura tehnica defineste caracteristic ile
unice ale solutiilor de generatie viitoare si are
trei componente principale: aplicatiile compuse, mecanismele de expediere si legaturile
slabe. Aplicatiile compuse ale unui client integreaza informatiile proprii afacerii clientului cu servicii multiple oferite la distanta de
furnizor si formeaza premisa generatiei urmatoare de afaceri electronice centrate pe
client. Aceste aplicatii încorporeaza interfete
cu mai multe astfel de aplicatii si permit concretizarea fenomenului de solutie pentru afaceri. Mecanismele de expediere descriu metoda prin care informatiile sunt trimise prin
niveluri succesive de complexitate. Conexiunile slabe a aplicatiilor de afaceri cu interfetele serviciilor oferite de furnizori, care nî zestreaza aceste aplicatii cu functionalitati
specifice, sunt necesare pentru acomodarea la
vicisitudinile rezultate din indisponibilitatea
temporara a accesului la sistemele furnizorilor sau a conexiunilor la Internet. Conexiuni
slabe pot face fata conexiunilor Internet nî trerupte, de performanta scazuta si altor situatii care conduc la inaccesibilitatea temporara a furnizorului. Conectarea slaba a serviciilor din aplicatiile încorporate asigura functionalitatea în continuare a aplicatiilor, chiar
si atunci când unele din serviciile contactate
nu sunt disponibile. Aceasta arhitectura permite, de asemenea, aplicatii de comert electronic prin intermediul telefoanelor mobile
(m-comert) în care utilizatorii pot lucra fara a
fi conectati si îsi pot sincroniza informatiile
la reconectare.
Arhitectura de urmatoarea generatie a afacerilor electronice înainteaza peste limitele paradigmei curente de comert electronic, spre
un model distribuit de afaceri electronice bazat pe infrastructura „cap-la-cap” dezvoltata
în jurul lanturilor valorice si a celor de bunuri. Ea este caracterizata de o dimensiune
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extrem de ridicata a integrarii la nivel tehnologic si la nivel de servicii. De asemenea, ea
necesita o integrare a diverselor tehnologii de
comunicare pentru a admite conectivitate intermitenta bazata pe conexiuni slabe si pe
aplicatii care se pot adapta si pot reactiona
potrivit când sunt adaugate, scoase sau întrerupte conexiunile, totul în timp real. Desi
partea de arhitectura a serviciilor oferite este
specifica relatiei furnizor-client, ea se va baza pe tehnologii cheie precum XML, XSLT,
COM, Java, Enterprise Javabeans (EJB) si
CORBA.
Viziunea Intel asupra afacerilor electronice
de generatie urmatoare include calculul
„peer-to-peer” (P2P) care este o extensie logica a modelului de calcul echilibrat. Oferta
valorica cheie se refera la utilizatorii întregii
puteri a calculatoarelor, la oamenii de pe toata întinderea retelei, precum si la valoarea rezultata din inteligenta si creativitatea acestui
spatiu.
Potrivit unui raport din numarul din ianuarie
2001 al revistei Application Development
Trends, majoritatea companiilor nord-americane folosesc mai putin din 25% din puterea lor de calcul si din capacitatea lor de stocare, iar 90% din puterea de calcul este nefolosita în cel putin un moment din zi. Prin intercorelarea calculatoarelor încorporate în
PC-uri, PDA-uri, telefoane cu acces la Internet si în orice aparat conectat la Internet,
printr-o metoda care sa le permita sa partajeze resursele, corporatiile vor putea sa îsi minimizeze timpii-masina pierduti si sa îsi maximizeze utilizarea spatiului de stocare al
memoriei externe.
Cea mai mare provocare în adoptarea modelului P2P este preocuparea în legatura cu lipsa unei gestionari centrale si amenintar ile de
securitate. Grupul de lucru P2P al Intel
(http://www.peer-to-peer.org/ ) depune eforturi pentru rezolvarea unora din probleme
prin definirea de standarde si spec ificatii care
vor facilita adoptarea P2P la scara larga.
Data fiind tinta centrata pe client a generatiei
urmatoare de afaceri electronice, clientii vor
juca un rol cheie în a conduce firmele spre
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definirea celor mai valoroase oferte valorice.
Generatia urmatoare de afaceri electronice
este caracterizata de o implicare mai mare a
comunitatilor de clienti nu numai în procesul
de cerere, cât si în proiectarea produsului si
mentenanta lui. Potentati de retea, clientii nu
numai ca vor stimula schimbari în structura
preturilor, a canalelor de distributie si în pr oiectarea si expedierea produselor si serviciilor, dar vor si colabora pentru a îndeplini
aceste schimbari. Companiile care îsi cunosc
clientii deja constituie forta motrice spre urmatoarea revolutie în afaceri electronice, prin
încurajarea participarii active a clientilor la
proiectarea
produselor,
la
cercetare/dezvoltare si la alte activitati, prin transparenta proceselor informationale asigurate de
mediul virtual de comunicare.
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