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E-üzletvitel az integrált 
logisztikai irányításban: jelenlegi és jövőbeli 
követelmények 

Az utóbbi években az elektronikus üzletvitel (e-business) kulcssza-
vával számos informatikai támogatású eszközt fejlesztettek ki, és 
reklámoztak a piacon. Az e-technológiákkal és az e-üzletvitel elvei-
vel varázslatos műszaki lehetőségek állnak rendelkezésre a logiszti-
kai irányítás (menedzsment) számára. 

A „házi feladat” 
A vállalatok valamennyi értékképzési folyamata elvileg átvihető az e-

üzletvitel rendszerébe. A vezényszavaknak és a rövidítéseknek azonban való-
ságos útvesztőjébe tévedhet a felhasználó. Az új technológiák – különöskép-
pen az e-üzletvitel szoftveres megoldásai – szakszerű alkalmazása először a 
vállalati belső kultúra számára jelent „házi feladatot”, hiszen a vállalatközi 
együttműködés és az üzleti folyamatoknak az új gazdaság („New Economy”) 
környezetébe illesztése a tét. Központi szerepet – a gazdaságosság kérdése 
mellett – elsősorban a tényleges (fizikai) szállítások szigorú keretfeltételei és a 
számlázás játszanak. 

Az e-üzletvitel mint az új ellátási lánc 
stratégia végrehajtó eleme 

Az e-üzletvitelt az üzleti folyamatok olyan gyűjtőfogalmaként is meg lehet 
határozni, amely az elektronikus médiumok támogatásával működik. Ezek kö-
zött kiemelt szerepet játszanak az internetes technológiák és a világháló 

(World Wide Web, www). Az elektronikus kereskedelem (e-commerce) fogal-
mát ennek szinonimájaként használják. Az üzletközi (Business to Business, 
B2B) alkalmazások olyan e-üzletviteli alkalmazások, amelyek az üzleti partne-
rek közötti értékképzési folyamatokat működtetik, és egyben az ellátási lánc 
(supply chain, SC) koncepciójához is illeszkednek. E területhez a következő 
alkalmazások tartoznak. 
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Elektronikus értékesítés 

Az elektronikus értékesítés három területet ölel fel: 
– az értékesítésoldali megoldásokat (sell-side solutions), amelyekbe el-

sősorban a szállítói katalógusok tartoznak;  
– a vevőoldali megoldásokat (buy-side solutions), amelyek az ügyfelek-

hez juttatják a katalógusokat;  
– az elektronikus piacteret (e-marketplaces), amelybe az ágazatoktól 

függetlenül felhasználható anyagok (horizontális piactér), valamint cél- 
zott ágazati megoldások (vertikális piactér, pl. www.Covisint.com, 
www.ventro.com, www.Web2Cad.com) tartoznak. 

Ellátási lánc irányítás 

A tágabb értelemben vett ellátási lánc irányításba (Supply Chain 
Management, SCM), az SCM-szoftverek is beleértendők: i2, Manugistics, 
SAP/ APO, J.D. Edwards. 

Ügyfélszolgálat-irányítás 

Az ügyfélszolgálat-irányítás (Customer Relations Management, CRM) a 
megfelelő CRM-szoftverekkel dolgozik, amelyeket a fenti szoftverházak for-
galmaznak. 

Merre tart a fejlődés? A jelenlegi gyakorlatban futó projektek azt mutatják, 
hogy az e-business sikeres gyakorlati bevezetése az alábbiakban vázolt két fő 
szempont együttes figyelembe vételével válik lehetségessé. 

Az e-üzletvitel a vállalati stratégia része 
Az új gazdaság nagyvonalú terveinek összeomlásával világossá vált, 

hogy a jövőben az e-üzletvitelnek az elektronikus támogatású folyamatokat a 
hagyományos üzleti folyamatok közé kell illesztenie. Az e-technológiáknak az 
egyes üzleti folyamatokba illesztése feletti döntésnek stratégiai szempontból 
egyértelműnek kell lennie, és ennek során minden lehetséges utat meg kell 
vizsgálni. Ehhez megfelelő mennyiségű tapasztalat áll rendelkezésre a B2C 
(Business to Consumer, üzlettől fogyasztóig, „ügyi-fogyi”) szektorból. Ezek 
értelemszerűen átvihetők az üzletközi szektorba is.  

Megfigyelhető, hogy a különböző értékesítési csatornáknak továbbra is 
párhuzamosan kell működniük. Az internetes technológiák jelentősen csök-
kentik a tranzakciós költségeket. Az e-üzletvitel ma már nemcsak egy ér- 
tékesítési lehetőség a sok között, hanem a vállalati stratégia szerves része 
(1. ábra). 
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az üzleti szféra és a közszolgálati rendszer  
közötti alkalmazás (B2A) 

közszolgálati rendszerek közötti alkalmazás (A2A) 

„A” közszolgálati ügyviteli 
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„B” közszolgálati ügyviteli  
rendszer 

a 
kö

zs
zo

lg
ál

at
i s

ze
rv

ek
 é

s 
a 

m
ag

án
sz

fé
ra

 
kö

zö
tti

 a
lk

al
m

az
ás

 (C
2A

) 

hálózat (internet/intranet) hálózat (internet/intranet) 

„B” vállalat „A” vállalat 
„A” ügyfél „B” ügyfél 

elosztás beszerzés gyártás elosztás beszerzés gyártás 

vállalaton belüli hálózat  
(intranet/internet) 

vállalaton belüli hálózat  
(intranet/internet) 

intra-business ügyfelek közötti alkalmazás (C2C) intra-business 

vállalatok közötti alkalmazás (B2B) 

vállalati szféra és magánszféra közötti alkalmazás (B2C) 

 
1. ábra Az e-üzletvitel és e-kereskedelem 

különböző fajtáinak áttekintése 
 

Sikertényezők 
A megfelelő üzleti haszon eléréséhez az e-üzletviteles értékesítési csa-

tornákon keresztül a teljes forgalomhoz képest viszonylag jelentős hányadot 
kell forgalmazni. A részesedés mértékének alakulása azonban függ a többi 
értékesítési csatornával való együttműködéstől is. Meg kell találni a hagyomá-
nyos és az e-üzletviteli elosztási módok együttműködése közötti helyes 
arányt, és illeszteni kell a műszaki eszközök mindenkori fejlettségi szintjéhez, 
valamint a versenyhelyzethez. A részesedés mértéke egyébként függ a kitű-
zött gazdaságossági mutatóktól is. 

Az e-üzletviteli értékesítési csatorna sikere attól is függ, hogy milyen mó-
don jelenik meg a hagyományos médiumokban (pl.: televízióban, újságokban 
stb.). Jó példa erre a légitársaságok on-line könyvelési rendszere, mint ami-
lyen az Easy Jet, vagy az on-line banki és börzetranzakciók. 
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Egy e-üzletviteli csatorna jellemzően addig „tart nyitva”, amíg az üzlet 
működik. Egyes üzletek a nap 24 órájában rendelkezésre állnak. Fontos emel-
lett, hogy a forgalmi csúcsok lefedettek legyenek. (Egy e-üzletviteli megoldású 
kereskedelmi börze például a csúcsidejű terheléstől összeomlott, és emiatt át 
kellett alakítani.) Továbbmenve: ha egy vállalat a világhálót kizárólag saját ér-
tékesítési tevékenységének támogatására használja, akkor egy hacker be-
avatkozása a rendszerhez férést valamennyi ügyfél számára lehetetlenné te-
heti (Denial of Service, DoS; szolgáltatás visszautasítása). Ez először 2000. 
február elején fordult elő, és olyan cégek voltak a szenvedő alanyok, mint a 
Yahoo, az eBay, a Buy.com, a CNN és az Amazon. E problémák kiküszöbölé-
sére olyan megfelelően méretezett hardver–szoftver rendszerekre van szük-
ség, amelyek egyrészt védenek a hackerek beavatkozásai ellen, másrészt le-
hetővé teszik az adatbiztosítási, adatszervezési és védelmi feladatok megol-
dását anélkül, hogy az on-line üzemmód működését le kellene állítani (2. áb-
ra). 

Tanácsadás nélkül 
Az internetes megrendelésfeladás folyamata csak akkor előnyös, ha a 

termék azonosítása, illetve konfigurálása tanácsadás nélkül történik. Ilyen a 
helyzet pl. a szabványos kereskedelmi termékek, valamint élelmiszerek és 
esetenként a nem élelmiszerek on-line megrendelésekor. De megvalósítható 
a farmernadrágok testméret szerinti megrendelésekor és a szövetek állandó 
készletről való megrendelésekor. Rossz tapasztalatok voltak a vasúti jegyek 
eladásakor: csak a szabványos jegyek értékesítésekor volt előnyös a webbolt. 
A gondok a következők voltak. 

• Az összetettebb jegy vásárláskor

• 

 az ügyfelek a tarifák bonyolultsága 
miatt hajlanak arra, hogy az eladóval személyes kapcsolatot létesítse-
nek, mert ekkor jobb tarifát vélnek kialakítani, mint a webboltban. 
Ugyanebbe a csoportba sorolhatók a bonyolultabb biztosítási termékek 
is. Mindkét esetben a konfigurátor hatalmas tudásbázist hozhat létre az 
interneten szakértők bevonásával, akik itt értékesítési tanácsadóként 
működhetnének közre. 
A tranzakciók 

• 

jogi érvényességének kérdése után meg kell oldani azt 
is, hogy ezeket érvényteleníteni lehessen. Az érvényesség máig csak 
regionális üzleti szinten rendelhető némiképp felelősségi szintekhez. A 
problémák főként nemzeti határokon túlnyúló üzleti tevékenység ese-
tén, illetve az aláírások eredetisége körül adódnak. Egyszerűsödik a 
helyzet akkor, ha a tranzakciók „csak” foglalást jelentenek, amelyek 
egy későbbi fázisban ismét felülvizsgálhatók, pl. egy e-repülőjegy ese-
tén a bejelentkezéskor. 
A hitelesség kérdése az ügyfél szempontjából is kritikus. Egyrészt a 
vállalatok nem kezdhetnek bele olyan megrendelések teljesítésébe, 
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amelyek a jelszavak nem kívánatos használata során egy másik sze-
mély nevében születtek. A jelszavak utáni keresgélés gyakran olyan 
üzletemberektől ellopott laptopokhoz vezetnek, akiknek a vállalati int-
ranetbe való belépéshez szükséges „auto-login” jelszó a laptopban volt 
tárolva. Másrészt a biztos információkhoz jutás nem lehet bonyolult, il-
letve az ügyfelek által túl bonyolultnak minősített. 

 
immateriális materiális 

(szolgáltatási) folyamat termék 

az áru fajtája 

termék 

e-jegyvásárlás, jogosult-
sági rendszerrel 

egyéb nem 
élelmiszer 

élelmiszer 

iparági legjobb  

sikertényező az  
e-business-ben 

banki/ 
tőzsde-

kereskedés 

légi utazás mozijegyek, 
vasúti je-

gyek 

összetett 
vasúti 
utazás 

könyv-
értékesítés 

élelmiszer-
értékesítés

a szállító e-business-es üzleti o + o – + – 

interneten kívül célzott és 
intenzív reklám az  
e-business-es lehetőségekről 

o + + – o – 

az e-csatorna az üzlet által 

időben rendelkezésre áll 

o + + + o + 

az ügyfél a megrendelni  

tudja azonosítani illetve 
konfigulálni 

++ ++ ++ – – ++ ++ 

a tranzakció érvényes és 
hiteles minden résztvevő 
számára 

o + + o o o 

a szállító gyorsan, előnyösen 
és egyszerűen tud komissióz-
ni és szállítani 

oo ++ ++ – – oo – – 

a számlázási folyamat az 
ügyfél szempontjából meg-
bízható 

+ o o o o o 

a szállító viszonylag kis költ-
séggel tudja bevonni a kis 
értékű termékeket 

+ o o o o o 

gyakorlat 

forgalma viszonylag nagy 

megkívánt teljes nyitvatartási 

kívánt terméket egyszerűen 

+ jó; o közepes; – nem megfelelő az adott tényezők aktuális értéke; ++ az e-business folya-
matokban jobban megvalósítható a tényező, mint a hagyományos üzleti folyamatok keretei 
között; – – az e-business segítségével rosszabb eredmények érhetők el; oo az adott folya-
mat változatlan marad 

 
2. ábra Az e-business néhány sikerességi tényezője egyes 

elektronikus kereskedelmi területeken a „legjobb gyakorlat” feltüntetésével 
(termék, illetve gyártás) 
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A szállítási logisztika előfeltétel 
Az e-business megvalósításához a kiszállítási logisztikának hatékony és 

gazdaságos módon kell működnie. Amikor az értékesített termékek im-
materiális jellegűek (pl.: zene, szoftver stb), az interneten keresztül lehetővé 
válik azok leszállítása is. Jó példa erre az immateriális javak börzetranzakciói, 
vagy a biztosítási módok. A sarokpontok ekkor a következők. 

• 

• 

• 

• 

Egy szolgáltatási folyamat elszámolása: az e-jegyek a légitársaságok-
nál vagy a moziknál, és újabban a vasúttársaságoknál elektronikusan 
e-mail-en továbbíthatók. Sőt a szolgáltatás előtt vagy alatt érvényesít-
hetők, azaz hatóságilag jóváhagyhatók. Ha ennek ellenére az e-jegyek 
a további folyamatok során végül nem vizsgálhatók felül kellő haté-
konysággal, akkor ezek már nem e-mail-en, hanem postán küldhetők 
el. Akár csak a materiális javak, különösképpen a kiskereskedelmi ter-
mékek (pl. ruhák, könyvek), amelyekre hatékony logisztikai rendszerek 
alakíthatók ki. 
Megbízható számlázási csatorna létrehozása: a bizalom az ügyfélkár-
tya titkosságát jelenti, ami azonban ma még nem mindig biztosítható. 
Ugyanakkor minden esetben meg kell célozni ennek fedezetét. 
A kis értékű termékeknél (pl.: jegyek vagy könyvek) a rendszer beve-
zetésének költségei nagyon magasak lehetnek. 
Az utóbbi két pontnál e-business nélkül is előnyhöz lehet jutni 

• 

a banki 
kapcsolat bevonásával. Egy bank közvetlenül az ügyfél folyószámláját 
érheti el, és azon keresztül bonyolítatja le börzén feladott megrendelé-
sét az ügyfél fizetőképességének ellenőrzése után. A szerződéses 
szabályozások azt szolgálják, hogy a tranzakciós költségek közvetle-
nül az ügyfél folyószámláján jelenjenek meg. 

Alig van változás a kiszállítások során 
Az e-üzletvitelnek a materiális javak területén való alkalmazása a szállító 

szempontjából a következő pontokban válhat kritikussá: 
A komissiózás és a kiszállítás elvileg nem változhat

• 

. Ezek a folyamatok 
még nem vették fel az e-üzletvitel sebességét. A könyvek és az irodai 
eszközök – az olyan cégek esetében is, mint az Amazon.com, amelyik 
posta vagy csomagküldő szolgálat segítségével juttatja el ügyfeleikhez 
a termékeket – viszonylag magas költségekkel és hosszú átfutási idők-
kel jutnak el az ügyfelekhez. Különösen nagy nehézségekkel kell 
megküzdeni a nehéz és nagyméretű termékeknél. Ezen a területen az 
e-business csak kissé tudja javítani a szállítási készséget. 
Megoldatlan terület a friss és a hűtött élelmiszeráruk házhoz szállítása. 
A problémát a körülmények jelentik, nevezetesen a parkolási lehetősé-
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gek és a városi úthálózat sajátosságai, továbbá az, hogy csak kis lét-
számú szállítási személyzet áll rendelkezésre. A szállítási költségek 
ügyfelenként változnak. 

Az üzleti folyamatok gazdaságossága előnyt élvez 
A gyakorlati példák elemzésének utolsó következtetése: az e-üzletvitel 

megbízhatóan nagy üzleti forgalomrészesedése a teljes forgalomhoz viszo-
nyítva akkor válik sikertényezővé, amennyiben az ügyfelek igényeit jobban 
teljesíti. E tényezőnek bevonása akkor szükséges feltétlenül, ha nem 
megfelelően nyereségesek az üzleti folyamatok. Ez azonban csak nehezen 
kimutatható tényező. Az új gazdaság feletti hangos eufória a gazdaságosság 
szemszögéből nézve gyakran ellentmondásos. Ez főleg akkor jelentkezik 
fokozottan, amikor a pénzügyi források apadnak. Egyre inkább kiviláglik, hogy 
az e-technológiákba fektetett beruházások gazdaságosságának kérdését 
pozitív kritikával kell fogadni. Az e-business csak akkor képes sikeressé válni, 
ha az üzletvitel legalább középtávon egészséges gazdasági elvek szerint 
működik. A kritikus üzleti folyamatok nem lehetnek az e-üzletvitel keretei 
között sem bonyolultabbak, sem drágábbak, mint annak bevezetése előtt 
voltak. Mindennek meg kell jelennie a felhasználónál az árban. 

ek igé - 

A fentiek mégsem jelentik azt, hogy minden esetben pontos gazdaságos-
sági számításokat lehet végezni. A stratégiai beruházások gazdaságossága 
az üzleti lehetőségek kibővülésében – ide tartoznak az informatikai 
infrastruktúra-beruházások is – jelentkezik, ami azonban csak nehezen 
számszerűsíthető. Valósággal lehetetlen objektív mérőszámokat keresni ezen 
a területen. A probléma egy gyakorlatias, ugyanakkor nem hagyományos 
megoldása a NRONI (Not Return On Not Invest, „ha nem térül meg, nem 
ruházunk be”) becslése az e üzletvitel területén. E kissé cinikus hozzáállás 
szerint a pénzügyi vezetés nem képes meghatározni üzleti céljait: mennyibe 
kerül mindez végső soron, ha a beruházási döntést nem hozom meg? Milyen 
üzleti megoldások vannak ezzel szemben? Ezt gyakran követi egy olyan 
döntés, amely végül egy új „me-to” stratégia megalapozását célozza. Ennek 
az e-üzletvitel területén, különösen a mai világban szükségszerűségnek kell 
lennie, mert másképpen nem lehet elérni az előirányzott üzleti forgalmat. Az 
ügyfel  fokozódó nyeinek kielégítése érdekében további termék és 
folyamatinnovációkra van szükség. 

 
(Dr. Tokodi Jenő) 

 
Schönsleben, P.: E-Business im integralen Logistikmanagement – aktuelle und zukünftige 
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