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Wp∏yw Internetu
na funkcjonowanie
wspó∏czesnych przedsi´biorstw

Fot. Arpasi Csaba

Internet staje si´ kana∏em
przesy∏ania zasobów
i wartoÊci. Dzi´ki tej Sieci
dost´pne sà informacje,
dobra materialne,
us∏ugi i logistyczne systemy
zarzàdzania.

We wspó∏czesnym Êwiecie zaistnienie w Internecie staje si´ koniecznoÊcià. Bowiem jest to nie tylko êród∏o rozmaitych informacji, ale
i najtaƒszy Êrodek komunikacji. Dlatego te˝ technik´ t´ z coraz wi´kszym
sukcesem wykorzystujà wspó∏czesne przedsi´biorstwa.
Wed∏ug Kotlera „nie byç w Internecie (…) to tak jakby nie mieç telefonu”. Nie chodzi tu o sam fakt „bycia”, ale o efektywne wykorzystanie tej
techniki przez przedsi´biorstwo. Dokonaç tego mogà tylko te organizacje, które dysponujà wiedzà i kreatywnoÊcià.

Wkrótce funkcjonowanie organizacji b´dzie
oparte przede wszystkim na wykorzystaniu
mo˝liwoÊci Internetu. Internetowa sprzeda˝ produktu
stworzy oblicze nowego modelu handlu, prawdopodobnie powszechnym
systemem zaopatrzenia stanie si´ system aukcyjny. Mo˝na przypuszczaç,
i˝ Internet stanie si´ konceptualnà strukturà dla poprawy wydajnoÊci
i efektywnoÊci rzeczywistej organizacji.
Nowà postacià aktywnoÊci biznesowej, bazujàcej na wykorzystaniu globalnych systemów informacyjnych i baz danych, sà tzw. organizacje wirtualne, b´dàce tymczasowà siecià niezale˝nych firm, stworzonà za pomo>
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cà sieci typu Internet. Przede wszystkim g∏ównym celem tworzenia wirtualnej organizacji jest osiàganie
maksymalnego poziomu sprawnoÊci w dzia∏aniu, poprzez dostarczenie jak najlepszego produktu czy us∏ugi, w mo˝liwie jak najkrótszym czasie w okreÊlone
miejsce. Organizacja tego typu korzysta z wiedzy i zasobów zewn´trznych tak jak ze swoich w∏asnych. Fakt
ten zapewnia jej przewag´ rynkowà.

Wprowadzenie Internetu we
wspó∏czesnych organizacjach powoduje przemiany struktur, intensyfikacj´ wymiany informacji
i wi´zi wewn´trznych z otoczeniem. Organizacja wirtualna mog∏a si´ zatem rozwinàç dzi´ki wykorzystaniu Internetu, a zw∏aszcza
w funkcjonowaniu globalnych sieci informacyjnych
i du˝ych baz danych.
Ka˝de przedsi´biorstwo ma szans´ staç si´ firmà dzia∏ajàcà w Internecie, wykorzystujàc przewag´ w obszarach: informacji, wyboru, wygody, indywidualizacji,
oszcz´dnoÊci, spo∏ecznoÊci, rozrywki i zaufania.
Coraz wi´ksza rola Internetu zaznacza si´ w handlu.
W literaturze najcz´Êciej wymienia si´ trzy uj´cia modelu handlu elektronicznego: przesuni´cie tradycyjnych organizacji do sieci WWW, powo∏anie organizacji wraz z pojawieniem si´ Internetu na rynku, po∏àczenie istniejàcych organizacji w postaci konsorcjum
elektronicznego, w celu wytworzenia nowych mo˝liwoÊci przez „wirtualnà struktur´” partnerów w trybie
on-line. Podstawà skutecznej strategii handlu elektronicznego jest staranne okreÊlenie znaczenia i roli
trzech elementów: kierowania, infrastruktury i uczenia si´ organizacji.

Do najwa˝niejszych korzyÊci wynikajàcych z istoty internetowej sprzeda˝y produktów nale˝y zaliczyç: ca∏odobowà obs∏ug´ partnerów i klientów, spadek wydatków na kampanie promocyjne i reklamowe, ∏atwy
i szybki kontakt z partnerami i klientami, wyeliminowanie cz´Êci dokumentów tworzonych w formie papierowej, swobodny dost´p do informacji i rynku mi´dzynarodowego, u∏atwione i skuteczniejsze poszukiwanie nowych klientów, zmniejszenie zale˝noÊci od
rynku lokalnego i sezonowych zmian sprzeda˝y niektórych towarów, zdobywanie wiedzy o konkurencji
i sta∏e monitorowanie jej poczynaƒ.
Zastosowanie Internetu przez przedsi´biorstwo
w swojej dzia∏alnoÊci jest wskazane. Dotyczy to
w znacznej mierze przedsi´biorstw ma∏ych i Êrednich
o charakterze lokalnym.
Za sprawà Internetu coraz bardziej popularny staje si´
system aukcyjny.

Aukcja internetowa oznacza serwis internetowy, gdzie odbywajà
si´ transakcje oparte na licytacjach kupowanych dóbr i us∏ug;
a tak˝e sam proces licytacji danego towaru wystawionego na
sprzeda˝ w serwisie aukcyjnym.
Aukcje sà bardzo obiecujàcym modelem e-commerce,
prawdopodobnie w przysz∏oÊci stanà si´ jednym z elementów wzbogacajàcym funkcjonalnoÊç sklepów czy
rynków elektronicznych. Aukcje to rozwiàzanie bardzo praktyczne i u˝yteczne nie tylko dla osób indywidualnych (akcje C2C), które mogà tanio i szybko kupiç/sprzedaç dany produkt. Szczególnie

obiecujàce sà zastosowania B2C
i B2B, mogàcych wspieraç g∏ówne kana∏y sprzeda˝y poprzez wystawianie przez firmy nadwy˝ek
produktów w∏aÊnie na aukcjach
w Sieci. Mo˝e to byç doskona∏ym rozwiàzaniem

Fot. Carsten Müller

dla prowadzenia np. posezonowych wyprzeda˝y. Aukcje internetowe sà wi´c wielkà korzyÊcià, dla której
warto jest wejÊç na strony danego serwisu i niejako
przy okazji zapoznaç si´ z jego ofertà.
Internet staje si´ równie˝ kana∏em przesy∏ania zasobów
i wartoÊci. Dzi´ki tej sieci dost´pne sà informacje, dobra
materialne, us∏ugi, logistyczne systemy zarzàdzania.
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Aby znaleêç swoje miejsce w nadchodzàcej fali innowacji, firma
musi upodobniç si´ do samego Internetu. Musi byç otwarta, demokratyczna, niehierarchiczna, eksperymentujàca, ∏atwo si´ adaptujàca i niecierpliwa.
W jaki wi´c sposób Internet wp∏ywa na popraw´ efektywnoÊci wspó∏czesnych przedsi´biorstw? Na zwi´kszenie wydajnoÊci organizacji majà wp∏yw nast´pujàce
cechy Internetu: globalny zasi´g Internetu i krótki
czas dost´pu do zbiorów danych, globalizacja informacji, oznaczajàca m.in. dost´p do ka˝dej informacji zawsze i wsz´dzie, dost´p do ró˝norodnych danych, dost´p do dowolnych serwisów informacyjnych i baz danych on-line, pe∏nienie funkcji ,,witryny informacyjnej” przedsi´biorstw i organizacji, metody p∏atnoÊci
w Internecie wskazujàce, ˝e mo˝liwe jest realizowanie
drogà elektronicznà zamówieƒ i zakupu produktów,
mo˝liwoÊç komercyjnego udost´pniania wybranych
informacji, mo˝liwoÊç udost´pniania na stronach
WWW raportów, opracowaƒ statystycznych i wyników badaƒ, bycie êród∏em oszcz´dnoÊci przedsi´biorstw, mo˝liwoÊç natychmiastowego zbierania danych od poszczególnych u˝ytkowników oraz natychmiastowej transmisji informacji, konkurencyjnoÊç
w stosunku do systemów pracy grupowej typu Lotus
Notes, poniewa˝ w wielu wypadkach jest on taƒszy,
a tak˝e mo˝liwoÊç analizowania nowych zjawisk w gospodarce, powsta∏ych w oparciu o Internet.

Internet umo˝liwia zarówno
wprowadzenie nowych, jak i stosowanie zmodyfikowanych wersji
tradycyjnych form promocji i reklamy. Na ogó∏ reklama elektroniczna jest znacznie taƒsza w przygotowaniu i og∏aszaniu, ∏atwiej skierowaç jà do w∏aÊciwego odbiorcy na dowolnie wybranym rynku, a w przypadku form pasywnych, takich
jak teksty reklamowe umieszczane na stronach internetowych, istnieje mo˝liwoÊç bardzo szybkiego reagowania na zmieniajàcà si´ sytuacj´.
Rozwój Internetu zaowocowa∏ te˝ zupe∏nie nowymi
metodami promocji. NoÊnikiem treÊci reklamowych
mogà byç prywatne listy elektroniczne oraz banery
umieszczane na prywatnych stronach internetowych.
Jednà z mo˝liwoÊci, niespotykanà w tradycyjnej rekla-
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mie, jest tzw. reklama lawinowa. Polega ona na rozpowszechnianiu pocztà elektronicznà informacji, którà
odbiorca z racji jej szczególnie atrakcyjnej treÊci rozsy∏a do konkretnych osób z kr´gu znajomych, dobierajàc
kolejnych odbiorców zgodnie z w∏asnym rozeznaniem
co do ich zainteresowaƒ.
Reasumujàc rozwa˝ania dotyczàce powy˝szych wywodów, mo˝na podkreÊliç, ˝e:
Po pierwsze: Internet sprawia, ˝e po-

wstaje nowa postaç aktywnoÊci
biznesowej , bazujàca na wykorzystaniu global-

nych systemów informacyjnych i baz danych – organizacja wirtualna. Dzi´ki temu mo˝liwe jest osiàganie
maksymalnego poziomu sprawnoÊci w dzia∏aniu poprzez dostarczenie jak najlepszego produktu czy us∏ugi, w mo˝liwie jak najkrótszym czasie, w okreÊlone
miejsce.
Po drugie: mo˝na przypuszczaç, i˝ przysz∏y
model handlu b´dzie nierozerwalnie zwiàzany z istotà Internetu . Z internetowej sprzeda˝y produktów b´dzie
wynikaç wiele korzyÊci w znacznej mierze dla przedsi´biorstw ma∏ych i Êrednich, które przewa˝nie majà
charakter lokalny i sà w du˝ym stopniu uzale˝nione
zarówno od swoich dostawców, jak i odbiorców.

system aukcyjny staje si´
coraz bardziej powszechnym systemem zaopatrzenia . Aukcje internetowe
Po trzecie:

sà wielkà korzyÊcià, dla której warto jest wejÊç na strony
danego serwisu i niejako przy okazji zapoznaç si´ z jego
ofertà, jak równie˝ mogà byç doskona∏ym rozwiàzaniem
dla prowadzenia, np. posezonowych wyprzeda˝y.

Internet wp∏ywa w sposób znaczàcy na popraw´ efektywnoÊci funkcjonowania przedsi´biorstw poprzez m.in. globalny zasi´g InterPo czwarte:

netu i krótki czas dost´pu do zbiorów danych; globalizacj´ informacji, dost´p do ró˝norodnych danych.
W odró˝nieniu od dotychczasowych rozwiàzaƒ, Internet
stwarza mo˝liwoÊç zwi´kszenia efektywnoÊci nie pojedynczej firmy, ale ca∏ego sektora czy nawet gospodarki.
Dla gospodarki, od samej produkcji wa˝niejsza staje
si´ myÊl, idea i ludzie, a niematerialne wskaêniki liczà
si´ bardziej ni˝ materialne.
>

