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Az elektronikus kereskedelem befolyása
a logisztika fejlődésére

Az elektronikus kereskedelemben érdekelt vállalatoknak ma már nem
elég vonzó és könnyen kezelhető honlapot fenntartani, ez csak alap-
követelmény. A vevők igényeit teljeskörűen ki kell elégíteni, azaz a
tájékoztatástól a megrendelések kezelésén, a számla kiegyenlítésén
át az áruk kiszállításának megszervezéséig és az utógondozásig
minden kereskedelmi feladatot hatékonyan kell megvalósítani. Vala-
mely vállalat az elektronikus piacon csak akkor lehet sikeres, ha az
ügyletekkel kapcsolatos logisztikai feladatokat is – akár saját szerve-
zetével, akár szolgáltató közreműködésével – sikeresen megoldja.

Az elektronikus kereskedelem és az elektronikus üzletvitel
Az elektronikus kereskedelem az ún. elektronikus piacba van beágyazva,

amely az információ- és kommunikációs technológia teljes spektrumát átfogja;
az elektronikus piac magába foglalja pl. az internet mellett az intranet és extra-
net hálózatokat, a call-centereket, az elektronikus adatcsere eszközeit stb.

Különbséget kell tenni az elektronikus kereskedelem és az elektronikus
üzletvitel (e-commerce és e-business) között. Az elektronikus kereskedelem
személyek vagy szervezetek közötti, interneten megvalósított kereskedelmi
ügyleteket (tranzakciókat) jelenti, míg az elektronikus üzletvitelen egy vállalat
elektronikával alátámasztott belső és külső kapcsolatrendszerét kell érteni,
amelynek célja az üzleti folyamatok egyszerűsítése és nagyobb értéktermelés
elérése. 

Az elektronikus piac szereplőit az alábbiak szerint szokták csoportosítani
(1. ábra):

• végfelhasználók (fogyasztók, consumer),
• szervezetek (vállalatok, business),
• igazgatási szervek (administration).
A szakértők különösen az üzletközi (business-to-business, B2B), vagyis a

vállalatok között elektronikus üzleti forgalomnak jósolnak nagy jövőt, mert ezen
a területen az internet használatával jelentős költségmegtakarítás és verseny-
előny érhető el. Nagy jelentősége van az üzlettől fogyasztóig (business-to-
consumer, B2C) ügyleteknek is, ami on-line kapcsolatot jelent a gyártók és ke-
reskedők, valamint a végfelhasználók között. Ezen a területen az internet se-
gítségével valósítható meg az áruk kiválasztása, az áruk kiszállítása (csak di



gitalizált termékek esetében) és az áruk árának kifizetése. A B2B forgalommal
szemben az utóbbi esetben igen nagy a vevők száma, és a vevők köre állan-
dóan változik. Németországban a B2C ügyletek többnyire könyvekre, cédékre,
repülőjegyekre és számítógépes programokra irányulnak. 

1. ábra Az elektronikus ügyfelek fajtái
(A – administration, B – business, C – customer)

A közvetítő kereskedelem jövője
Megjelentek olyan előrejelzések, amelyek szerint idővel a közvetítők sze-

repe csökken, az elektronikus eszközök ezeket feleslegessé teszik. A közvetí-
tők kikapcsolásának folyamatát szokták „disintermediation” szóval jelölni. Szá-
mos árucikket jelenleg is hagyományos módon vásárolnak, tehát nem minden
áru esetében várható közvetítő nélküli kereskedelem kialakulása (2. ábra).

A folyamatot elősegítő vagy akadályozó tényezőket az áruk keresett, bi-
zalmi és tapasztalati tulajdonságai jelentik. Keresett tulajdonságokkal az olyan
áruk rendelkeznek, amelyek már vásárlás előtt teljes mértékben megítélhetők:
pl. könyvek, cédék, élelmiszerek, egyes ruházati cikkek. Ezzel szemben a ta-
pasztalati tulajdonságokkal rendelkező áruk esetében csak a használat során
derül ki, hogy megfelelnek-e a vevő elvárásainak. Ilyenek pl. az autók, a szóra-
koztató elektronikai berendezések, konyhafelszerelések. Bizalmi tulajdonság
azoknál az árucikkeknél van, amelyek kipróbálására többnyire nincs lehetőség.
Ilyenek pl. az autók blokkolásgátló rendszere vagy légzsákja. A közvetítő ki-
kapcsolásának lehetősége nem áll fenn olyan áruknál, amelyek minőségét, al-
kalmasságát tapintással, szaglással vagy ízleléssel lehet megállapítani. Az
ilyen áruk elektronikus értékesítése nehézségekbe ütközik (3. ábra).
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2. ábra A közvetítőkkel és közvetítők nélküli kereskedelem
(intermediation és disintermediation) összefüggései

3. ábra A közvetítő nélküli 

A közvetítő nélküli kereskedelem le
latnak lehetősége van belépni új piacokr
reskedelemben a veszély, hogy a vev
gyelmet. Különösen a B2C szektorban,
lóknak adják el, a logisztikai tevékeny
válnak. 
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Változás a logisztika szerepében
Az elektronikus média alkalmazásának nemcsak az információs folyama-

tokra van hatása, hanem az áruk áramlására is (különösen az áruáramlás
irányára). Míg korábban az áruk továbbításában az elhozás elve érvényesült,
most egyre inkább – különösen a B2C szektorban – a kiszállítás elve kerül
előtérbe. Az utóbbi értelmében a gyártó vagy a kereskedő az árut saját disztri-
búciós rendszere keretében a vevőhöz szállítja, és felelőssége az áruért egé-
szen a vevőig terjed. Ez a kiszállítási rendszer (home delivery) alapvetően kü-
lönbözik az üzleti szállításoktól: az egyes szállítási tételek sokkal kisebbek,
ugyanakkor a szállítási címek száma sokkal nagyobb. A szállításban nem ra-
kodólapok és gyűjtőcsomagok, hanem kis csomagok kezelésére van szükség.
A kiszállításokat egyre inkább az expressz csomagküldő és futárszolgálatok
(KEP = Kurier-; Express-Paketdienste) végzik. Az on-line vevők megrendelé-
seiket nem meghatározott időben adják fel, ezáltal a logisztikai tevékenység
kevésbé lesz tervezhető. Az 1. táblázat összefoglalja a kereskedelmi és a
végfelhasználókhoz szállítás közötti legfontosabb különbségeket.

1. táblázat
A kereskedelmi szállítások és végfelhasználóknak

szállítások közötti különbségek

Kritérium Kereskedelmi
kiszállítás

Végfelhasználóknak
történő kiszállítás

Vevők száma 500 5 millió
Szállítási gyakoriság hetente 1–2-szer évente 6-szor
Szállítási időköz azonos változó
Küldeményenkénti tételszám 25–50 1–3
Küldeményenkénti darabszám 250 1–3
Kommunikáció szabványos egyedi
Szállítási egység rakodólapok kis csomagok
A kiszállítást végző szervezet szállítmányozó posta, csomagküldő szolgálat

Logisztikai tevékenységek kihelyezése (outsourcing)
Azok a vállalatok, amelyek az elektronikus kereskedelemben részt kíván-

nak venni és üzleti tevékenységükben a logisztikának fontos szerepe van, két
lehetőség közül választhatnak: a logisztikai feladatokat vagy saját maguk oldják
meg, vagy logisztikai szolgáltatót vesznek ehhez igénybe. A logisztikai tevé-
kenységek kihelyezése (outsourcing) kiterjedhet a logisztika egészére – ideért-
ve a kiszállítás mellett a megrendelések kezelését, a raktározást, a csomago-
lást, a komissiózást is – vagy csak a szállításra. Németországban sok gyártó
és kereskedő saját hatáskörében szereti megtartani a logisztikai feladatokat, és
legfeljebb annak kisebb részfeladatait adja ki alvállalkozóknak.



4. ábra Logisztikai s

A logisztikai szolgáltatók tevék
alaptevékenységeket és a kiegészít
tevékenységeket (4. ábra). Az érték
a logisztikai vállalatoknak, hogy me
előnyt a versenyben. Az elektroniku
fog járni, hogy mind több gyártó és 
kai feladatokat logisztikai szolgáltató
azok a szolgáltatók, amelyek csak 
nak, és azok fognak fejlődni, amely
latokhoz hasonlóan értéknövelő tev
centrációs folyamat megy végbe é
vállalat fog talpon maradni amennyi
pl. a szállítmányok nyomon követé
és navigációs rendszerek, a mobilte
teni, hogy a vevők igényeit gyorsabb

Jansen, R.; Schmidt, J.: E-Commerce u
Maschinenmarkt, 2001. 28. sz. p. 26–31.
E-business. = Pump Industry Analyst, 200
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növelő tevékenységek lehetőséget nyújtanak
gkülönböztető sajátosságokkal szerezzenek
s kereskedelem elterjedése várhatóan azzal

kereskedelmi vállalat fogja a komplex logiszti-
kra bízni. A versenyben alul fognak maradni

a szokványos szállítási feladatokra vállalkoz-
ek az expressz csomagküldő és futárszolgá-
ékenységre is vállalkoznak. Egyidejűleg kon-
s Európában csupán annyi nagy logisztikai
 két kézen leszámolható. A technikai fejlődés,
se (tracking & tracing), közlekedési irányítási
lefon-rendszerek alkalmazása elő fogja segí-
an és biztonságosabban elégítsék ki. 
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