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ÁTFOGÓ KÉRDÉSEK

Alkalmazásszolgáltatók: kérdések és kihívások
Az internetforradalom sok vállalat számára megváltoztatta az üzleti
modellt. Olyan gyorsasággal kell termékeket és szolgáltatásokat
szállítani, ami megköveteli a gyorsan változó technológiák hatékony
hasznosítását az üzleti folyamatokban. Ennek egyik módja az alkal-
mazásszolgáltatók (ASP) igénybevétele. Az ASP-k az információ-
technikai szolgáltatások új útjának szimbólumaivá váltak. Az alábbi
tanulmány a logisztikában is egyre elterjedtebb jelenséget járja körül.

Mi is az az ASP?
Az alkalmazásszolgáltató (a továbbiakban: ASP) egy olyan cég, amelyik

hálózaton keresztül több szolgáltatónak működőképességet és ahhoz kapcso-
lódó szolgáltatást nyújt. Az ASP lehet egy kereskedelmi vállalkozás, amelyik
ügyfeleinek fizetett szolgáltatást nyújt, de lehet egy non-profit (nem kormányza-
ti, civil) vagy kormányszervezet is, amelyik a végfelhasználókat támogatja. 

Az ASP-k a cégeknek bérleti alapon kínálnak üzleti megoldásokat, azaz a
vállalatok az alkalmazásokat bérlik és nem vásárolják meg. Ahelyett, hogy dol-
lármilliókat költenének az egész vállalatot átfogó szoftver telepítésére, a szer-
vezetek tranzakciónként vagy havonta fizetnek valakinek a szoftver karbantar-
tásáért, futtatásáért és menedzseléséért. Az ASP-k felelnek az infra-
struktúráért, a munkaerőért és a kapcsolat on-line működtetéséért. Az ASP-
modell esetén a szoftvert és a szükséges infrastruktúrát az alkalmazásszol-
gáltató biztosítja, a tényleges üzleti folyamatot pedig maga a szervezet mű-
ködteti. Az ASP-k olyan csatlakozási lehetőséget is biztosítanak, ami lehetővé
teszi, hogy a munkatársak akár otthonról is dolgozhassanak.

Az interneten keresztüli szoftveralkalmazás-bérlés előnye a viszonylag
alacsony tőkeráfordítás, a gyors korszerűsítés, az egyenletes költség és a ru-
galmasság. Így az ASP csökkenti a szoftver megvásárlásával kapcsolatos koc-
kázatot. A szervezetek üzleti tevékenységükre koncentrálhatnak és mentesül-
nek a szoftver, hardver, hálózat és a többi támogatási funkció installálásával és
menedzselésével kapcsolatos gondoktól. Az ASP-k olyan területeken kínálnak
megoldásokat, mint a vállalati forrástervezés (ERP), vevőkapcsolati menedzs-
ment (CRM), könyvelés, ellátási lánc irányítás (SCM), logisztika, adattárolás.
Az ASP-szolgáltatások forgalma az 1999. évi 296 M USD-ről a 2000. évben 1
Mrd USD-re emelkedett, 2003-ra várhatóan eléri a 6 Mrd USD-t, 2004-ben a
7,8 Mrd USD-t, 2005-re pedig a 25 Mrd USD-t.
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Az ASP-k típusai és kategóriái
Az ASP-k az alkalmazások nagy választékát kínálják: közreműködői szol-

gáltatások, elektronikus kereskedelem, információszolgáltatások, vállalati rend-
szerek/tudásmenedzsment, interfészek, hálózatba kapcsolt szolgáltatások és
infrastruktúra-outsourcing. Az alkalmazásszolgáltató általános modelljét az 1.
ábra szemlélteti:

1. ábra Az alkalmazásszolgáltató általános modellje

Az egyes ASP-típusok magyarázatát a 2–3. ábra tartalmazza:

A társadalmi–technikai rendszerek
Az ASP-ket alapvetően az információszolgáltatás-outsourcing új lehetősé-

gének tekintik. Az ASP a szolgáltató és az ügyfél között magasabb szintű kap-
csolatot képvisel, mint a hagyományos outsourcing. Az ASP lényegében be-
épül az outsourcinget kínáló cégbe és – néha ideiglenesen, néha tartósan –
kiterjeszti annak határait. Ennek során az ASP és az ügyfél technikai és társa-
dalmi dimenziókban egyaránt kölcsönhatással van egymásra. Ezért különösen
fontos, hogy ezeket a kölcsönhatásokat a társadalmi–technikai rendszerek
megvilágításából szemléljük.
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Közreműködési szolgáltatások
Megosztott/virtuális munkaterek,
beszélgetés, videokonferencia,
megosztott naptár/ütemterv-
készítés, iratkezelés, oktatás/
konferencia, regisztrációs
szolgáltatások

Elektronikus kereskedelem
Aukciók, katalógusok, lebonyolí-
tás, kormányszolgáltatások, köz-
vetlen marketing, logisztika, sze-
mélyzeti/vállalati pénzügyi szol-
gáltatások, tanulmányok

Információtartalmú
szolgáltatások
Publikált szöveg, tévé- és rádió-
programok, játékok, események,
zene, közösség-formáló tartalom,
oktatási tananyag-kezelés

Vállalati rendszerek/tudásmenedzsment – ERP, eladásautomatizálás, projektmenedzsment,
tudásmenedzsment, tárgymutató-készítés, ügyvitel alapú információ-hozzáférés menedzsment,
panaszügyintézés, e-formák/munkamenet

Interfészek
portálok, keresők, személyre
szóló információ-hozzáférés

Hálózatba kapcsolt termékek
másolók, olyan eszközök, ame-
lyek hálózati csatlakozást vesz-
nek igénybe a szükséges szol-
gáltatás lehívására; vezeték
nélküli lokátorszolgáltatások

Infrastruktúra outsourcing
szerver-/szoftverkezelés,
weboldalkezelés, help desk,
telefonközpontok, címjegy-
zék/borítékcímzés/üzenet-
kezelés, távmenedzsment

2. ábra ASP-modell – ASP-szolgáltatások típusai

3. ábra Az ASP-k kategóriái

A társadalmi–technikai rendszermegvilágítás szerint a munkarendszer két
egyetemlegesen független, de egymásra kölcsönösen ható – a társadalmi és a
technikai – rendszerből tevődik össze. A társadalmi–technikai rendszer a tech-
nikai és társadalmi rendszer közötti kölcsönös kapcsolat lehetőségére koncent-
rál. A technikai rendszerek az inputok outputtá alakításához szükséges folya-
matokat, feladatokat és technológiákat foglalják magukba; a társadalmi rend-
szerek az emberi tulajdonságokkal (pl. magatartás, szakértelem, értékek), az
emberek közötti kapcsolatokkal, jutalmazási rendszerekkel és hatalmi struktú-
rákkal foglalkoznak.

VÁLLALAT
ERP, CRM, SCM vagy
munkafolyamat, szoftver-
szolgáltatások – teljes
szolgáltatások

az ASP-k kategóriái

ÁLTALÁNOS ÜZLETI TE-
VÉKENYSÉG
vannak olyan ASP-k,
amelyek az általános üzleti
alkalmazásokat igénylő kis
és közepes cégeket
célozzák meg

SPECIALISTA
ezek az ASP-k speciális
alkalmazástípusokra
koncentrálnak, pl.: emberi
erőforrások

VERTIKÁLIS
ezek az ASP-k vertikális
piacra kínálnak
alkalmazáscsomagokat
vagy speciális ipari
alkalmazásokat kínálnak
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Ahhoz, hogy a specifikus technológiákba átfogó betekintést nyerjünk,
vizsgálni kell a technikai és a társadalmi rendszereket is.

Az 4. ábrán látható társadalmi–technikai modell rámutat, hogy a technoló-
giaváltás a feladatok változását is maga után vonja. Az ilyen változás együtt jár
az emberek szakértelmében, magatartásában, értékeiben, motivációjában és
kapcsolataiban (azaz eszmei struktúrákban) bekövetkező változásokkal. Arra,
hogy a technológiában bekövetkező változás szükségessé teszi-e az emberek
és kapcsolataik változását, a technológia által ösztönzött rendszerváltozás ter-
jedelméből lehet következtetni. 

4. ábra Társadalmi–technikai rendszerek

ASP kontra hagyományos outsourcing
A kérdés vizsgálata előtt célszerű tisztázni az ASP-modell és a hagyomá-

nyos outsourcing közötti különbséget. A különbség két fő területen van. 
1. Az ASP az elektronikus kereskedelem, CRM és ERP-alkalmazások

iránti egyértelmű igényt mutatja. A hagyományos outsourcing gyakran a
szoftverfejlesztésre és az operatív IT-tevékenységekre koncentrál.
Ugyanakkor a szervezetek számára a stratégiailag fontos elektronikus
kereskedelem, CRM és ERP az a fő terület, ahol kifejezetten igénylik
az ASP-eladók szakértelmét. Ennek egyik fő oka az IT elmúlt években
végbement dinamikus fejlődése, a gyors rendszerfejlesztések iránti
igény és a nagy IT-beruházások kockázatának csökkenése. 

2. A hagyományos outsourcingban az alkalmazást az ügyfél házon belüli
szerverére telepítik; ASP esetén az ASP-eladó termékeit és szolgálta

társadalmi rendszer technikai rendszer

struktúra technológia

feladatokemberek
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tásait interneten vagy kódolt kommunikációs hálózaton keresztül to-
vábbítják. Így a nagy sebességű szolgáltatás biztosításához a szolgál-
tatások és az ügyfélszervezet működése közötti hézag nélküli integrá-
cióra van szükség. (Ennek a két különbségnek az alapján az ASP-
modell hasznosítására különböző tendenciák vannak. Először, egyre
több szervezet kér az ASP-eladóktól IT funkciókat. Másodszor, az
outsourcing területén végzett hagyományos kutatás eredményei szerint
a cég nagysága negatív korrelációban van annak outsourcingolási ten-
denciájával. Az ASP-szolgáltatások iránti kereslet elsősorban a nagy-
vállalatok részéről növekszik.)

3. Az internet vagy a kódolt kommunikációs hálózatok, amelyeken ke-
resztül az ASP-k termékeiket és szolgáltatásaikat továbbítják, új szintre
emelik az ügyfél–eladó kapcsolatot. A korszerű távközlési technológiák
a szervezetek számára lehetővé teszik, hogy hozzáférjenek ahhoz a
szakértelemhez és szolgáltatáshoz, ami a hagyományos outsourcingo-
lással helyben nem érhető el. 

Felvetődik a kérdés, hogy egy szervezet számára életképes megoldás-e,
ha IT-funkcióit alvállalkozásba adja? Bár mindegyik szervezet saját döntési
kritériumokkal rendelkezik, van néhány általános szempont, amit a döntésnél
figyelembe vesznek. Az 5. ábra azokat a tényezőket tartalmazza, amelyek az
ASP-k igénybevételével történő outsourcingra való hajlandóságot befolyásol-
ják. 

5. ábra Az outsourcing-döntéseket befolyásoló
tényezők

termelési költségelőnyök

ügyleti költségek

állóeszköz-sajátosságok

belső szakértelem

technológia kiforrottsága

ASP-értéklánc

alkalmazási média megfelelősége

hajlandóság
ASP-eladó igénybevéte-

lével történő
outsourcingra
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Döntési szempontok
Hangsúlyozni kell, hogy nem a költség az egyedüli meghatározó tényező.

A szoftverfejlesztéssel kapcsolatos döntést gyakran a termelési költségelőnyök
és az ügyleti költségek határozzák meg. A neoklasszikus közgazdaságtudo-
mány szerint a cégek inkább akkor hajlanak az outsourcing felé, ha a termelési
költségelőnyök jelentősek.

Az állóeszköz-jellemző arra vonatkozik, hogy a felhasználó az állóeszközt
mennyire tudja más területen is használni. Asztali számítógép-alkalmazásokat,
bérelszámolási rendszereket számos ASP-nél viszonylag olcsón lehet besze-
rezni. Ugyanakkor kevésbé hozzáférhetők és a piacon lényegesen drágábbak
a specifikus alkalmazások, illetve azok „testre szabása”. Ahhoz, hogy az ASP-k
nyereségesek legyenek, sok vevő részére kell ugyanazt az alkalmazást szállí-
tani, s testre szabásuk nem mindig lehetséges. Ezért befolyásolják az állóesz-
köz-jellemzők a szervezet outsourcinggal kapcsolatos döntését.

A belső szakértelem az adott technológia fejlesztésével és üzemeltetésé-
vel kapcsolatos, a szervezeten belül rendelkezésre álló szakértelemre vonat-
kozik. Az ASP-eladók a keresett szakértelem rendelkezésre bocsátásával lé-
nyegesen csökkenteni tudják ügyfeleik költségeit. A szervezetek szívesen
outsourcingolják az új technológiák fejlesztését igénylő IT-funkciókat, mert

• a belső IT-munkatársak nem értenek az új technológiához;
• a cég a beruházás előtt szívesen kivárja, hogy az új technológia beérjen

és házon belül értsenek hozzá.
A mai üzleti környezet a versenyképesség fenntartása érdekében szüksé-

gessé teszi új technológiák folyamatos fejlesztését. Az IBM Global Services az
ASP-értéklánc öt komponensét határozta meg: 

• szoftver, 
• hardver, 
• megvalósítás, 
• adatközpont/host-szolgáltatás és 
• összekapcsolhatóság. 
Az öt komponensnek az alkalmazás sikere érdekében zökkenőmentesen

kell együtt dolgozni. Az ASP-k ezen komponensek közül gyakran egyet vagy
többet kezelnek, és az ügyfél vagy egy harmadik fél feladata a hiány kitöltése.
Ezért az ASP-értéklánc rendelkezésre állása és stabilitása az egyik döntési té-
nyező az ASP-vel való outsourcing tekintetében. 

Végezetül az alkalmazási média megfelelő volta arra vonatkozik, hogy egy
adott médiumon a szóban forgó alkalmazás életképes-e. Az ASP-környezetben
az alkalmazásokat interneten vagy kódolt kommunikációs vonalakon keresztül
továbbítják. Itt felvetőtik az alkalmazás által megkövetelt biztonság, megbízha-
tóság, alkalmazkodás és sávszélesség kérdése.
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Adatbankok és üzleti felhasználók
A mai üzleti környezetben a szervezetek egyre jobban függnek azoktól az

adatoktól, amelyekre jobb termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez és haté-
konyabb üzleti döntések meghozatalához van szükségük. Ezt a függőséget
igazolják az olyan költséges, központi, analitikai adatbázis-megoldásokba tör-
ténő befektetések is, mint amilyenek az adatbankok is. A jobb operációs és
stratégiai döntés költségmegtakarítást, előnyösebb marketinget, jobb termék-
és szolgáltatásfejlesztést, valamint a vevők fokozott elégedettségét eredmé-
nyezheti. Egy adatbank sokkal összetettebb, mint a korábbi döntési rendszerek
(pl. végrehajtás-támogatási rendszerek, döntéstámogatási rendszerek), mivel
több osztály korábbi és jelenlegi adatait tartalmazza, jobb adatállománnyal és
hozzáféréssel rendelkezik.

Az adatbank-felhasználóknak két típusa van: műszaki és üzleti felhasz-
nálók. A műszaki felhasználók az alkalmazások karbantartásáért felelősek. Az
üzleti felhasználók azok a személyek, akik az adatbank specifikus alkalmazá-
sait veszik igénybe, ők leggyakrabban a pénzügyi vagy a marketing osztályon
dolgoznak. Az üzleti felhasználók jellemző módon az adatbank-alkalmazások
három típusát használják: jelentések, ad hoc elemzés és adatkeresés. 

Ennek a két felhasználótípusnak a figyelembe vételével a szervezeteknek
több kihívással kell szembe nézni. A műszaki felhasználóknak a legújabb al-
kalmazásfejlesztésekre és üzemeltetési ismeretekre van szükségük. Az adat-
bankok végfelhasználóinak műszaki ismeretekkel, rendszerismeretekkel és
üzleti ismeretekkel kell rendelkezniük.

Az üzleti felhasználók igényei változók. Azok az üzleti felhasználók pél-
dául, akik a jelentéseket hasznosítják, legtöbbször a technikai ismeretektől
függnek. Az elsősorban az ad hoc elemzésekre és adatkeresésre koncent-
ráló üzleti felhasználók technikai, rendszer- és üzleti ismereteire kell támasz-
kodni.

Az adatbank-szolgáltatók a kis és közepes vállalatokban látják a jövőbeni
felhasználókat. A pénzügyi források és a belső szakmai hozzáértés hiánya mi-
att a kis és közepes vállalatok esetében egyértelmű az adatbank-outsourcing.
A jelenleg adatbank-szolgáltatást végző ASP-k a tevékenység keretében álta-
lában adatokat gyűjtenek, elvégzik az adatrögzítéssel és tömörítéssel kapcso-
latos adatbanki feladatokat és on-line analitikai feldolgozást, adatelemzést vé-
geznek. 

Az outsourcing előnyei
Az adatbanki tevékenységben a szervezetek technológiai előnye az adat-

bank-fejlesztés outsourcingolásával kapcsolatos döntésükből származik. Ke-
vésbé egyértelmű az outsourcing üzleti kezeléséből származó technológiai
előny.
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A gazdasági hasznot azok az előnyök jelentik, amelyeket attól az eladótól
lehet megszerezni, aki az IT kompetenciát az emberi és technológiai források
szakosításával hatékonyabban tudja előállítani. Bár a forrásbázisú elmélet,
közvetítői elmélet és forrásfüggőség elmélete azt mutatja, hogy a szervezet
több értéket generálhat az adatbank-kezelésből, ha az elemzéseket házon be-
lül végzik, tény, hogy kevés a komplex analitikai szakértelem. Ezért a kis és
közepes vállalatoknak a komplex technikai és rendszerismeretek megszerzése
érdekében szükségük lehet az outsourcingolásra. Az ASP-től nehéz megsze-
rezni az üzleti hozzáértés szakértelmet. A vertikális ASP-k egy adott iparágon
belül működnek és ismerik, hogyan működik az ipar, hogyan működnek a
menedzsmenttanácsadó cégek osztályai, amelyek az adott iparra koncentrál-
nak. A szervezeteknek szoros kapcsolatot kell kialakítaniuk az ASP-vel, hogy
átadják az üzleti hozzáértést. Az ehhez a kapcsolathoz szükséges nagyobb
közvetítői költségek távol tarthatják a vállalatokat attól, hogy ilyen kapcsolato-
kat próbáljanak létrehozni.

A stratégiai előny az, hogy a cég fő üzleti tevékenységére koncentrálhat
és az alárendelt IT-feldolgozásokat outsourcingolhatja. Bár az ad hoc és adat-
keresési elemzések a szervezet számára egységesebb betekintést biztosíta-
nak, nagy szervezeteknél a szabvány adatszolgáltatás az adatbank-haszná-
latnak több mint 80%-át teszi ki. Ezért a szabvány outsourcing adatszolgáltatás
a kis és közepes vállalatoknak lehetőséget adhat arra, hogy jobban koncent-
ráljanak az ad hoc és adatkeresési elemzésekre. Az IT-terhek nagy részének
outsourcingolásával a cég képes lehet arra, hogy ad hoc és adatkeresési
elemzésekre koncentráljon.

A szervezeti változás szintjei 
A társadalmi–technikai megvilágításra alapozva O'Hara és társai a szer-

vezeti változás olyan modelljét fejlesztették ki, amely a technológiai beavatko-
zást követi. A technológiai megvalósítást követően a szervezeti változtatás há-
romszintű modelljét javasolják: 

Alfaváltozás

Az alfaváltozás a változás legalacsonyabb szintjét képviseli. Az ilyen vál-
tozás a technológiai változás következményeként csak a feladatok változtatá-
sát teszi szükségessé. Ezzel a változási szinttel az ASP melletti döntésnek mi-
nimális hatása van a szervezetre – csak néhány feladat jellege változik. Az al-
faszintű változás a legalacsonyabb és legkevésbé bomlasztó szervezeti válto-
zás. A szervezetek közötti kölcsönös függőség szintje viszonylag alacsony. A
sikert speciális feladatok teljesítésén keresztül könnyen lehet mérni és a siker
(vagy kudarc) viszonylag rövid időn belül megfigyelhető. Az ASP elfogadását
követő alfaváltozásra szolgáltat példát a DoubleClick kapcsolata a Concurral.
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Esettanulmány

A DoubleClick cég tevékenysége bővítésére 1999-ben megvásárolt három
céget. Ezekkel a reklámcégekkel kapcsolatban jelentős utazási és reprezentá-
ciós költsége merült fel, amelyek kezelése kritikus volt. A költségek nyilvántar-
tására korábban használt Excel-táblázatok kiváltására a DoubleClick 2000 ja-
nuártól vette igénybe a Concur Expence ASP-szolgáltatásait. Így a CoubleClick
alkalmazottai könnyebben el tudták készíteni az utazási és reprezentációs költ-
ségek kimutatásait. 

Ebben az esetben a Concur céggel létesített kapcsolat a DoubleClicknél
csak alfaszintű szervezeti változást eredményezett. Miközben utazási és repre-
zentációs költségeit egyszerűen tudta kezelni, személyi változásokra nem volt
szükség és a meglévő kapcsolatok nagyobb részt érintetlenek maradtak. A
függőség szintje tehát alacsony maradt.

Bétaváltozás

A bétaváltozás a feladatok és emberek változását, s ezen keresztül bizo-
nyos források befektetését is igényli. Bétaszintű szervezeti változás esetén
nemcsak a munka jellege változik, hanem a munkával kapcsolatos magatartá-
sok, értékek és szakértelem is. Az ilyen változás a szervezetek között kisebb
kölcsönös függőséget is szükségessé tesz. Ezt láthatjuk a First Union és a
Xpede cég közötti kapcsolatban.

Esettanulmány

1999-ben a First Union Mortgage Corporation (FUMC) on-line jelzálog
ügyleteinek fejlesztése céljából szerződést kötött az akkor még szárnyait bon-
togató ASP-céggel, az Xpede-del. Célja az volt, hogy az ügyfeleknek rugal-
masságot biztosítson, a hitelkérelmeknél azonban ne helyettesítse az emberi
közreműködést internetalkalmazással. Miközben a hitelügyintézők részéről az
ügyfelekre fordított idő a korábbi 30-45 percről öt perce csökkent, a hitelügyin-
tézők és az ügyfelek közötti kapcsolat megmaradt, a hitelnyújtás továbbra is a
hitelügyintéző feladata volt.

Ennél a projektnél az Xpede alkalmazását kellett a Fist Union öt meglévő
háttérrendszerével integrálni. Ez egy viszonylag egymástól függő folyamat volt,
ami mindkét fél közreműködését igényelte. Az integrációt egy nagy szervezet-
közi team munkájával érték el.

Gammaváltozás

A gammaváltozás a szervezeti változás legmagasabb szintje, ami szüksé-
gessé teszi a feladatok, emberek és kapcsolatok változását. Itt a technológiai
változás nemcsak a feladatok változását vonja maga után, hanem a motivációk
és kapcsolatok, azaz az emberek és egymás közötti kapcsolataik változását is.
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A gammaváltozás jelentős forrásjuttatást igényel. Amikor az ASP és az
ügyfélcég szövetséget hoz létre, növekszik a kölcsönös függés. A kapcsolat
jellemző módon hosszú távú és amint a kapcsolaton belül erősödik a bizalom,
az ASP egyre inkább részt vesz a döntési folyamatokban.

A gammaváltozás tehát minden cég részére nagyobb gazdasági ráfordí-
tást jelent. A kapcsolat mindenre kiterjedő jellege miatt tudásmegosztásnak és
hálózatépítésnek is meg kell valósulnia ahhoz, hogy a szövetség sikeres le-
gyen. Az ügyfélcég többet tár fel üzleti gyakorlatából; az ASP pedig funkcioná-
lis szakértelmét osztja meg. 

Az ilyen szintű változás során az alárendeltségi és menedzsmentstruktú-
rákat átszervezik. Mivel több funkcionális területet átadnak az ASP-nek, mélyül
a két cég közötti kapcsolat. Lassanként megjelenik a kölcsönös függőség,
nemcsak az ügyfél és az ASP között, hanem több ASP és kereskedő szerve-
zet, tehát mindazok között, akiknek szolgáltatásaira és termékeire az ügyfél
igényeinek kielégítéséhez szükség van. Ilyen szintű változás tapasztalható a
Vertical Network és a Cario Intelligent Enterprise kapcsolatában.

Esettanulmány

A Vertical Networks Inc. hang-, adat- és alkalmazástámogatásokat kombi-
náló, távvezérlésű integrált kommunikációs platformok vezető fejlesztője. 1999-
ben a Vertical cég felismerte, hogy beszerzési láncolatának menedzseléséhez
segítségre van szüksége. A Vertical szervezetközi folyamatainak jó része két-
kezi volt és nélkülözte az integrációt. Hiányoztak olyan alapvető funkciók, mint
a készletfigyelés, meglévő pénzügyi rendszerük pedig nem volt alkalmas pél-
dául a költségek leírásával kapcsolatos döntések alátámasztására. Ezek a hiá-
nyosságok a cég növekedésével egyre nyomasztóbbá vál- tak. 

A Vertical megoldást kért a Coriotól. A Corio tíz hét alatt elkészített egy
integrált megoldást, ami a Vertical számára 60%-os költségmegtakarítást je-
lentett. Miközben a Corio a megvalósításon dolgozott, a megoldás érdekében
nemcsak a Corionak és a Verticalnak kellett egymástól kölcsönösen függő
erőfeszítéseket tenni, hanem a Corio stratégiai partnerének, a Flextronicnak is.
Ez a háromutas kölcsönös függőség jellemző a gammaszintű változásnál elő-
forduló, összetettebb kölcsönös függőségekre.

Forrásjuttatás
A szervezeten belüli és szervezetek közötti kapcsolatok kezelésében a

menedzsereknek kell dönteni a kapcsolatra juttatandó forrásokról. A szervezet-
közi kapcsolatokra háromféle forrást lehet juttatni. Minden forrásjuttatás kocká-
zatokkal jár. A leginkább kézzel fogható források a gazdaságosak. 

• A gazdasági juttatás további forrásszerzések lehetőségét nyitja meg a
juttatás elvesztésének esetére. 
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• A tudás a második forrás, ahol a tudásmegosztás a költség. A meg-
osztás megengedi annak a tudásnak a kreatív újrakombinálását, ami
lehetővé teszi a tudás bővülését és a komplex környezetre adaptálását.
Az ezzel együtt járó kockázat a tudásmegosztás viszonosságának hiá-
nya: ha valakinek a partnere viszonzásképpen nem osztja meg tudását,
akkor ő esetleg kompetitív tudást enged át anélkül, hogy saját tudása
bővülne.

• A társadalmi hálózatok képezik a harmadik forrást. A hálózatépítés
(azaz társadalmi kapcsolatok, bizalom létrehozása) befektetés. Az ilyen
befektetés is energiaráfordítást és kockázatvállalást igényel. 

Gazdasági kiadások

A szervezetközi kapcsolatokban a gazdasági juttatás lehetővé teszi a költ-
ségek és kockázatok megosztását. A gazdasági források odaítélésének közös
megtervezése a partnercégeknek lehetővé teszi egymást kiegészítő források
létrehozását, ami viszont a cégek számára megkönnyíti a kompetitív előnyt.
Továbbá a kapcsolatjellegű eszközökbe befektetés a kapcsolat hiteles elköte-
lezettségét jelzi.

Tudásmegosztás

A szervezetközi kapcsolatokban a tudásmegosztási rutinok hozzájárulnak
a partnercég abszorpciós képességéhez, elősegítik az átláthatóságot és gátol-
ják a szabad improvizálást. A vevőcégeknek közvetlen bekapcsolódása a szál-
lító cégekbe oktatási vagy fejlesztési tevékenységekkel, pozitív hatással van a
szállító teljesítményére. A tudásmegosztás a meglévő tudás kreatív kombinálá-
sán keresztül lehetővé teszi új tudás kifejlesztését. Ez a képesség biztosítja a
cégek számára az alkalmazkodást a komplex környezethez.

Hálózatépítés

A társadalmi hálózatok a szervezetekben integrált forrást képeznek. A tár-
sadalmi hálózat a szervezeti játékosok közötti kapcsolatokra utal. Ezek a kap-
csolatok teszik hozzáférhetővé a tudást és a gazdasági forrásokat. A társadal-
mi hálózatokba történő befektetés költséges és időigényes, a társadalmi kap-
csolatok, bizalom és megosztott normák megteremtését igényli.

Az ASP-vel kapcsolatos kérdések és kihívások
Az ASP-piac még gyerekcipőben jár. Ahhoz, hogy a tervezett bevétel-

szintet elérje, a piacnak még sok kihívást kell legyőznie és sok kockázatot kell
kezelnie. Bár az ASP-tendencia az üzleti alkalmazásokra új modellt hozott lét
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re, számos megoldatlan kérdést is felvet. Az 1. táblázat az ASP-kel kapcsola-
tos legfontosabb kérdéseket és kihívásokat veti fel.

1. táblázat
Az ASP-k kérdései és kihívásai

Kérdések/kihívások ASP-ktől elvárt intézkedések
Adatellenőrzés és érték Bizalom kialakítása a szervezettel
Árképzési stratégia Árképzési stratégiák változtatása, mivel az indulási

költségek magasak
Szövetségen belüli
problémák

Jobb koordinációt kialakítani az ASP-partnerek között,
hogy a szövetség erős legyen

Az ASP-k kötegelt
szolgáltatást vagy szoftver-
csomagot kínálnak

Különböző egyéb szolgáltatások kötegelése
alkalmazásokkal együtt, alacsonyabb költség mellett

Hosszú távú életképesség A hosszú távú életképesség érdekében erős szövetség
fenntartása a partnerekkel

Internetkapcsolat –
biztonság és sávszélesség

A biztonság és a sávszélesség miatti aggályok miatt
nagy sávszélességű technológiákkal és titkosítási
szabványokkal kell dolgozni

Szolgáltatások
és támogatás

Szolgáltatások és támogatás javítása és erős méretre
szabási eszközök 

Biztonsági aggályok A privát adatok, a titoktartás és adatgyűjtési irányelvek
védelmének és a technológiai biztonság aggályainak
tisztázása

Integráció az összes
összeegyeztethetetlen
rendszerrel

Olyan megoldások kifejlesztése, amelyeket a folyamat-
ban lévő alkalmazásokkal – ERP, valamint üzenetkeze-
lés stb. – integrálni lehet

Adatellenőrzés és érték
Az ASP-modell nem igényli, hogy az alkalmazást a szervezet szerverén

vagy számítógépén futtassák, hanem az ASP szerverén is futtatható. Ez azt
jelenti, hogy a különböző szervezetek kényes adatait a szervezet ellenőrzésén
kívül, távoli szerveren tárolják. A szervezetek ezért rákényszerülnek arra, hogy
megbízzanak az ASP-ben és belenyugodjanak abba, hogy elveszítik az elle-
nőrzést értékes adataik felett. Mivel az ASP a szervezet teljes adatállományát
ellenőrzi, sok szervezet vonakodna attól, hogy megengedje az ASP-nek ügy-
leteik ellenőrzését. Miközben néhány szervezet hajlandó megbízni az ASP-
kben, sok cég még mindig bizalmatlan. A szervezetek tehát az ASP-ktől alkal-
mazásaikhoz egyedülálló értéket követelnek. Sok szervezet, amelyik elköte-
lezte magát az ASP-k felé úgy véli, hogy az ASP-k elmulasztják, hogy tevé-
kenységükhöz értéket adjanak hozzá.
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A probléma komolyabbá válik, ha egy cég versenytársai ugyanazt az ASP-
t veszik igénybe ügyleteik lebonyolításához. Az ASP a cég minden adatával
rendelkezni fog. Az ASP-ket igénybe vevő cégek szigorúbb titoktartást igényel-
nek, s így adataik értéke konfliktus esetén sem semmisül meg. Félnek attól is,
hogy ezek az ASP-k aggregátorok új generációiként tevékenykednek (olyan
internetes cégek, amelyek a különböző forrásokból származó tartalmakat vagy
alkalmazásokat kombinálják), s az információkat más web-cégeknek tovább-
adják.

Árképzési stratégia
Az árképzés az ASP-ágazat másik kulcskérdése. Mivel az ASP-k az álta-

luk menedzselt környezetben sok alkalmazást először kínálnak, nehéz biztosí-
tani a tisztességes piaci árat. A vevőszervezet szemszögéből nézve úgy vélik,
hogy az ASP-outsourcing, főleg rövid távon olcsóbb. Az okok nyilvánvalóak,
hiszen a szervezetnek nem kell tőkét fordítani ERP-tanácsadókra, licencdíjak-
ra, szakképzett munkaerőre és a bevezetésre, ami gyakran költséges hardver-
és szoftverbeszerzéssel jár együtt. Továbbá a házon belül licenc alapján mű-
ködtetett rendszerek fenntartása és korszerűsítése is költségigényes.

Az ASP-k szemszögéből nézve az árképzés nagymértékben függ az al-
kalmazás jellegétől, testre szabhatóságától, a felhasználók számától és az
ügyletek volumenétől. Ezen kívül felmerülhet megvalósítási költség, ami attól
függ, hogy a megvalósítás mennyi munkát igényel.

Az ASP-k a vevőktől általában azt kérik, hogy a szolgáltatás első évében
előre fizessenek és a következő években havonta. A felhasználókat hosszabb
távú, általában ötéves szerződések megkötésére kérik. Az ASP szempontjából
ez a működőképesség fenntartásának biztosítását jelenti, az ügyfél-
szervezetek viszont arra panaszkodnak, hogy az ASP-k egyre több előre fize-
tést kérnek.

Problémák a kapcsolaton belül
Az ASP az alkalmazást ügyfél–szerver kapcsolat kiépítésével végzi. A fel-

használók az alkalmazáshoz portálokat alkalmazó browseren keresztül jutnak.
Az ASP kezeli a browser-alkalmazást és az egyedi asztali számítógépeket. Az
ügyfél–szerver kiépítések jellemző módon nagy sávszélességet használnak a
PC-k és a szerverek között. Mivel a távüzemeltetésű alkalmazások teljes egé-
szében a távközlési kapcsolattól függnek, az ASP-nek különböző más eladók-
kal kell partneri kapcsolatot fenntartani ahhoz, hogy a széles sávú összekötte-
téshez, az elektronikus kereskedelem támogatásához és adattárolásához
megoldásokat tudjon kínálni. Ilyen eladók a távközlési szolgáltatók, kereske-
delmi szolgáltatók és adattároló szolgáltatók. Ezeket a kapcsolatokat hatéko-
nyan kell menedzselni, mivel ezek bármelyikében jelentkező törés jelentős
veszteséget okozhat az ASP-üzletben. Mivel sok ASP-cégnek nincs saját adat
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központja vagy hálózat-infrastruktúrája, gyakran külső eladóktól függnek. Bár-
milyen koordinációs hiba kiesést jelenthet a válaszidőben.

Kötegelt szolgáltatások/szoftvercsomagok
A szervezetek korábban a szoftvermegoldásokat mint terméket vásárolták

meg és azután ezt a szoftvert saját maguk vagy külső segítséggel igazították
belső igényeikhez. Manapság a vállalatok megpróbálnak áttérni arra, hogy a
korábban termékként vásárolt szoftvert a szolgáltatásként beszerzett szoftver
váltsa fel. A szervezetek abban érdekeltek, hogy több időt fordítsanak fő tevé-
kenységükre és igyekeznek bizonyos tevékenységeket alvállalkozásba adni.

A szervezetek az IT-termékeket és szolgáltatásokat korábban különböző
eladóktól szerezték be. Idővel a szervezetek a különböző eladóktól származó
beszerzések miatt szemben találják magukat a rendszerintegráció problémájá-
val. Ma már a szervezetek az ASP-től átfogó menedzsmentet várnak el, a
rendszermenedzsment teljes körű működtetésével. Például az ASP-k a web-
figyeléstől egészen az üzleti tranzakciófigyelésig és értékelésig terjedő szol-
gáltatást tudnak kínálni. Ez az ASP-ket rákényszeríti arra, hogy más szolgálta-
tókkal szövetkezve különböző kötegelt szolgáltatásokat kínáljanak. Ha a szoft-
vereladók és a szolgáltatók ugyanazokért a vevőkért versengenek, a szolgál-
tatások és termékek összefolynak és az ASP-knek szolgáltatásaikat a megfe-
lelő szoftvertermékekkel kell kötegelni. Ebből a helyzetből kiindulva felvetődik a
kérdés, hogy az ASP-k hajlandók lesznek-e arra, hogy alkalmazás-
megoldásaikat egyedi termék helyett kötegelt szolgáltatásként kínálják. Jelen-
leg mindkét fajta ASP kínál kötegelt szolgáltatásokat, valamint az alkalmazási
szolgáltatást termékként is kínálják. Ezért a szervezetek számára nehéz ezeket
a megoldásokat értékelni.

Hosszú távú életképesség
Az ügyfelek nem csupán szoftvert keresnek, hanem egyetlen eladó által

menedzselt alkalmazást, a megfelelő emberrel és szakmai tapasztalattal. A
host-alkalmazás a könnyebb rész, de az ASP-knek rendelkezni kell forrásokkal
és kötelezettségekkel ahhoz, hogy a rendszert simán tudják működtetni. Bár az
ASP-k száma gyorsan növekszik, fel kell mérni, hogy ezek mindegyike rendel-
kezik-e a szükséges kapacitással.

A legtöbb ASP gyakorlati területről jön és az alkalmazást inkább a tudás-
bázis köré építi fel. Sok ASP inkább alkalmazási szakértő, a technológiában
nincs sok tapasztalatuk. Több ASP-szolgáltatást kereső szervezet nyilatkozott
úgy, hogy az ASP-k az ERP-rendszerekhez kifogástalanul kiépítették az inter-
fészeket, de technológiai támogatásuk nagyon gyenge. Annak érdekében,
hogy a technológiai támogatásban tapasztalt gyengeséget legyőzzék, az ASP-
knek olyan technológiai szakértőkkel kell társulniuk, mint az MSP-k (menedzs
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mentszolgáltatók). Az ASP-knek nagyon sok külső partnerrel kell szövetkezni
ahhoz, hogy egyetlen ablakot, egyetlen eladói szolgáltatást tudjanak kínálni. Ha
esetleg ezek a kapcsolatok bajba kerülnek, az ASP-outsourcing nagyon kocká-
zatos lehet. Az ügyfélszervezetek nem engedhetik meg maguknak, hogy az
ASP és szövetséges partnere közötti viszályba belekeveredjenek. Az ASP-
partnerek közötti bármely viszály súlyos veszteségeket okozhat az ügyfél-
cégnek.

Internetkapcsolat – biztonság és sávszélesség
Az internetkapcsolat közvetlenül befolyásolja azt, hogy egy ASP hogyan

tud hozzáférést biztosítani az általa kezelt alkalmazáshoz. Az internet-
összeköttetés a modemestől a T1 vonalakig változhat. Az ASP-alkalmazások
gyakran jobban működnek a nagyobb sebességű internetkapcsolatokkal. A na-
gyobb sávszélességű összeköttetéssel nem rendelkező szervezetek néhány
ASP-megoldást alkalmatlannak találhatnak. A továbbítandó adatok mennyisé-
gétől és a működést biztosító szoftvertől függően az ASP-alkalmazások meg-
felelően működhetnek tárcsázással (általában túl lassú) vagy ISDN-modemmel.
Másokhoz szükség lehet kódolt kommunikációra, T1 áramkörre vagy gyorsabb
internet-összeköttetésre.

Sok cégnek nincs nagy sebességű internet-összeköttetése. Ezek a szer-
vezetek úgy látják, hogy az internet kis sávszélességű, nem védett és nem
megbízható, nem rendelkezik olyan, nagy fájlok továbbítására alkalmas kapa-
citással, mint a privát kommunikációs vonalak. Másrészt ha ezek a szervezetek
kódolt áramköröket használnak az alkalmazás futtatására, az biztonságos és
megbízható, de költséges. Az internet használata olcsóbb, mint magánvonalak
kiépítése és fenntartása.

Az ASP-knek számos technikai kérdést is meg kell oldani, mint az ügyfél-
adatok továbbítás közbeni titkos kezelése, számlázási infrastruktúra kiépítése,
olyan alkalmazások kialakítása, amelyek megfelelnek a sávszélesség-
kényszereknek. 

A potenciális ügyfeleket meg kell győzni, hogy alkalmazásaik és adataik
heti hét napon át, napi 24 órán keresztül rendelkezésükre állnak és kívülállók-
kal szemben védettek. Az internetforgalom további növekedésével a potenciális
ügyfeleket arról is meg kell győzni, hogy hozzáférésük nem lassul le. A mobil-
használat terjedésével az ASP-knek módot kell találni arra, hogy kielégítsék az
„irodán kívüli” alkalmazottak igényeit és az ilyen mobil hozzáférések biztonsági
követelményeit. is.

Szolgáltatások és támogatás
Az ASP-k herkulesi feladata az alkalmazások testre szabása. Egyes ter-

mékek jobban illeszthetők és testre szabhatók, mint mások. Az ügyfél-



16

szervezet számára fontos, hogy ahol csak lehetséges az egész alkalmazáson
keresztül következetesen megmutassa márkáját, logóját és identitását. Az
ügyfeleknek nem szabad azt érezni, hogy egy ASP-n keresztül hatnak egymás-
ra. Továbbá az alkalmazottaknak és ügyfeleknek nem szabad azt sem érezni,
hogy az ASP egy külső vállalat, amelyik termékeket szállít; sőt az ügyfeleknek
úgy kell érezni, hogy a szervezettel közvetlenül hatnak egymásra, az ASP be-
avatkozása nélkül. A termékeket és szolgáltatásokat on-line kínáló szervezetek
számára nagyon fontos a vevőszolgálat és a támogatás. Ugyanakkor nagyon
változó az ASP-k hajlandósága és képességre arra, hogy jó vevőtámogtást
nyújtsanak.

A jó támogatás hiánya komolyan befolyásolhatja a termék hatékonyságát.
A piaci jelentések arra utalnak, hogy nem sok ASP képes jó szerviztámogatást
biztosítani. 

Biztonsági aggályok
A legtöbb technikai megoldáshoz hasonlóan az ASP-kre is vonatkoznak

az adatvédelemmel, titoktartással és kommunikációval kapcsolatos biztonsági
kérdések. A modern internettechnológia nagyfokú biztonságot kínál. Ezek
azonban sok szervezet számára újak és ismeretlenek. Bár az internet bizton-
ságosan tudja az adatokat továbbítani, nincs garancia arra, hogy minden ASP
megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz. A szervezetek gyakran vona-
kodnak attól, hogy az internetet bizalmas adatok továbbítására igénybe ve-
gyék, vagy megengedjék, hogy az internet alapú technológiák házon belüli
rendszereikkel együtt működjenek. Az emberek bizalmas információk kifelé to-
vábbítása esetén jobban szeretik a „dedikált” kommunikációs áramköröket.

Az internet biztonsági technológiái fejlettek és megbízhatók. Az intenetes
környezetben alkalmazott kódolási technikák a szervezetek számára bizton-
ságérzetet kelthetnek, ám a hagyományos gondolkodásmód miatt az internetet
bizalmas adatok továbbítására gyakran kockázatosnak tartják. A szervezetek-
nek aggályai vannak a szerverek és létesítmények, a hardver- és szoftver-
konfigurációk fizikai biztonsága, a privát adatok védelme, a titoktartás és adat-
gyűjtési irányelvek, az adatvédelem, katasztrófavédelem, alkalmazottak átvilá-
gítási és felvételi gyakorlata és az ASP részéről a biztosítási fedezet tekinteté-
ben.

Integráció az összeegyeztethetetlen rendszerekkel
Kihívás (az ASP-k számára) az, hogy ne csak az alkalmazás szolgáltatá-

sára legyenek képesek, hanem arra is, hogy azt olyan más alkalmazásokkal
integrálják, amelyekben az ügyfél megbízik. A szervezetek öröklött rendszere-
ket valósítottak meg, heterogén környezetben. A szervezetek elvárják az ASP-
ktől, hogy megoldásaikat különböző formátumú és normájú rendszereikbe in
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tegrálják. Az a képesség, hogy más alkalmazásokkal távoli munkahelyen integ-
ráljanak, egyike lehet azon dolgoknak, amelyek megkülönböztetik a hagyomá-
nyos távoli számítógépes megoldásokat az ASP tevékenységi körébe tarto-
zóktól. Az ASP-knek nemcsak egy alkalmazást kell nyújtaniuk, hanem figyelni-
ük kell a hálózat teljesítményét is és biztosítani kell a különböző rendszerek
közötti integrációt, mint pl. regisztráció, anyaggazdálkodás és beszerzés. 

Az ASP-k még nem rendelkeznek azzal a technológiai infrastruktúrával,
ami lehetővé teszi számukra, hogy az adat- és formátumkövetelményektől füg-
getlenül gyorsan és gazdaságosan csatlakozzanak bármely piachoz. A szerve-
zetek az üzleti tevékenységet megbízástechnológiával folytatják. Ha a meg-
bízástechnológiák nincsenek integrálva a háttér ERP-rendszerbe, a cég meg-
lévő saját üzleti rendszerébe, vagy kereskedelmi partnereinek meglévő üzleti
rendszerébe, a megoldás nem lesz egységes és teljes.

Következtetések
A globális cégeknek olyan technológiai megoldásokra van szükségük,

amelyek segítenek a költségek csökkentésében és olyan forrásokat ajánlanak
a stratégiákhoz, amelyek növelik a forgalmat és megbízható előnyöket biztosí-
tanak a résztvevőknek. Az internet alapú technológiaalkalmazások, mint az
ASP-k, a cégeknek rugalmasságot és olyan gyorsaságot kínálnak, amivel ver-
senyezni kénytelenek. Az ASP a szervezeteknek üzleti megoldásokat kínál. Az
ASP mindenre kiterjedő szolgáltatást kínál: host-környezetet, hálózat-
infrastruktúrát, adatközpontot, és magát az alkalmazást. Az ASP igénybe vé-
tele a szervezet számára költségcsökkentést tesz lehetővé .

Miközben az ASP-k piaca gyorsan növekszik, sikerük különböző kritikus
kérdések megoldásától függ. Az ASP-knek együtt kell dolgozniuk az internet-
szolgáltatókkal az internet-sávszélesség és biztonság kérdésének megoldásá-
ban. Az ASP-modellek tovább fejlődnek, ezeknek a rendszereknek a rendsze-
res és folyamatos értékelése fogja eldönteni, hogy elég stabil-e a piac a növe-
kedés fenntartásához. Az ASP-knek a szolgáltatás és technológia közötti
megfelelő egyensúlyra kell törekedniük. Mielőtt egy szervezet elhatározza,
hogy IT-alkalmazásait egy ASP-re bízza, a jelen cikkben tárgyalt több kérdésre
válaszolnia kell. 

Az ASP melletti döntést mérlegelő cégeknek tisztában kell lenniük a vár-
ható változási szint és a forrásjuttatás ideális szintje közötti összefüggéssel. A
forrásokkal kapcsolatos belső döntéseket előbbre kell hozni annak biztosítása
érdekében, hogy a szervezet rendelkezzen forrásokkal a sikeres ASP-
kapcsolat kezdeményezéséhez és fenntartásához. Azoknak az ASP-knek,
amelyek a gammaváltozást igénylő szolgáltatások piacát célozzák meg, bizo-
nyítaniuk kell gazdasági ráfordításaikat vagy ráfordítási képességüket, szellemi
fejlődésüket és hálózatuk fejlődését. Az ügyfélszervezetek a változás terjedel-
mének felmérésére igénybe vehetik a taxonómiát és utána megfelelő forrás
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juttatással reagálhatnak. Így a nem kellően megtervezett végrehajtás számos
nem kívánatos következményét ki lehet védeni. 

Az ASP-k a gyakorlatban általánosan elfogadottak, hiszen a mai üzleti vi-
lágban nagyon nagy szükség van az üzleti gyakorlatra. A tudósok azonban
csak az utóbbi időben mutattak érdeklődést ennek az üzleti modellnek a meg-
értése iránt. Ezért számos alkalom kínálkozik empirikus tanulmányok készíté-
sére és elméletek kialakítására. A jelen cikkben bemutatott taxonómia irány-
mutatást ad az ilyen kutatáshoz azáltal, hogy megalapozza az ASP-
jelenségnek a változás szintjeire, a forrásfelosztásra és a szervezetközi alkal-
masságra vonatkozó vizsgálatát. Néhány, további kutatást igénylő terület:

• Értékprobléma. Mi az értékprobléma tartománya az alfa-, béta- és
gammatípusú ASP-k esetén (a szervezeti potenciális szintje alapján)?
Melyek az ilyen típusú értékproblémák megfelelő értékmérői? Hogyan
lehet ezeket a méréseket felhasználni a legjobban bizonyított gyakorla-
tok meghatározására? 

• Gazdasági ráfordítások. Melyek az ASP-k és az ügyfelek elvárásai, te-
kintettel a közös ráfordításokra? Milyen intézkedések könnyítik meg az
ilyen ráfordításokat és a kapcsolat javára történő tényleges felfejlődésü-
ket? 

• Hálózatfejlesztés. Milyen intézkedéseket tesznek az ASP-k és az ügy-
felek annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő társadalmi kapcso-
latokkal rendelkezzenek mások gazdasági és tudáserősségének a ki-
egyenlítésére, valamint a kapcsolat kezelésének megkönnyítésére?

• Tudástranszfer. Melyek az ASP-k és az ügyfelek elvárásai a jövőbeni
innováció és tudástranszfer tekintetében? Milyen intézkedésekre van
szükség a tudástranszfer megkönnyítéséhez? Milyen mértékben tá-
maszkodnak az ASP-k technikai/üzleti képességekre/kapcsolatokra
amikor potenciális ügyfeleknek mutatkoznak be?
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