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Η «επανάσταση του embedded 
B2B» ηλεκτρονικού καταστήματος 
Ecommerce & Digital Marketing

Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τα επιχειρηματικά μοντέλα διάθεσης 
προϊόντων και ειδικά κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων στις διεθνείς αγο-
ρές, έχει μεγιστοποιηθεί η τάση για τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημά-
των τόσο στον χώρο της λιανικής πώλησης (e-shops/B2C) όσο και στον χώρο 

της διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλες εταιρείες (Business to Business /B2B).

Όταν οι εταιρείες αναζητούν μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου B2B, υπάρχει δι-
αθέσιμη πληθώρα επιλογών και προτάσεων.  

Είναι όμως απόλυτα κρίσιμο όχι μόνο να εξετάσουν και αξιολογήσουν την τεχνολογία 
ηλεκτρονικού εμπορίου που τους προτείνεται για το B2B ηλεκτρονικό τους κατάστημα, 
ώστε να προσδιορίσουν εάν θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους, αλλά 
εξίσου σημαντική απαίτηση για την επιλογή της προτεινόμενης λύσης B2B είναι η δυ-
νατότητα ενσωμάτωσης στα υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα, κατά κανόνα τα 
μηχανογραφικά συστήματα business ERP που χρησιμοποιούν οι εταιρείες.

Το ζητούμενο είναι να υπάρχει μια αμφίδρομη λειτουργική διασύνδεση που θα ενώνει 
τη μηχανογράφηση της εταιρείας με το ηλεκτρονικό κατάστημα B2B. Αυτή η διασύνδε-
ση θα επιτρέπει τη διαρκή ενημέρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος με τα είδη και 

τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές τους και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία που επιλέγει η εταιρεία να δημοσιεύσει και 
ταυτόχρονα να επιστρέφει στο ERP όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από το B2B, όπως παραγγελίες, πληρωμές, 
άλλα request ανάλογα με τη διαθέσιμη λειτουργικότητα του B2B κ.λπ..

Στην πραγματικότητα αυτή η λειτουργική διασύνδεση που συνήθως αναφέρεται ως B2B Connector ή γέφυρα με το 
B2B, είναι μια απαιτητική υλοποίηση η οποία γίνεται περισσότερο σύνθετη ανάλογα με το αντικείμενο που διαπραγ-
ματεύεται η εταιρεία στις πωλήσεις χονδρικής και την πολυπλοκότητα που αυτό επιβάλλει στις διαδικασίες της αμφί-
δρομης ενημέρωσης. Έτσι είναι σύνηθες να μην είναι επιτυχημένες όλες οι προσπάθειες υλοποίησης ενός συστήματος 
Β2Β σε διασύνδεση με το ERP της εταιρείας η να υλοποιούνται διασυνδέσεις δυσλειτουργικές με συνέπεια την απώ-
λεια χρόνου σε μεγάλο βαθμό και λάθη που είναι το αποτέλεσμα από πολύπλοκα και λιγότερο καλά μελετημένα διαχει-
ριστικά περιβάλλοντα.

Τι θα γινόταν όμως αν μας δινόταν η δυνατότητα να αποφύγουμε το στάδιο του B2B connector χωρίς να θυσιάσουμε 
την ολοκληρωμένη λειτουργικότητα του συστήματος B2B της εταιρείας μας;

Στα παραπάνω, η εξέλιξη στην τεχνολογία των σύγχρονων business ERP λογισμικών δίνει πλέον την απάντηση με την 
ενσωμάτωση των συστημάτων παραγγελιοληψίας B2B, που προσδίδει αμεσότητα στις πωλήσεις χονδρικής μέσα από 
ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί εντός του ERP λογισμικού, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος διαχείρισης 
παραγγελιών και απλοποιώντας τις διαδικασίες στον μέγιστο βαθμό.

Σε αυτή την περίπτωση, έχοντας πλέον τα είδη του ERP και του B2B σε μία κοινή βάση δεδομένων, το Β2Β θα είναι 
διαρκώς ενημερωμένο σε πραγματικό χρόνο. Συνεπώς τα προϊόντα της εταιρείας μπορούν να δημοσιεύονται στο Β2Β 
σύμφωνα με τις πολιτικές που εφαρμόζει η εταιρεία, ενημερωμένα με όλες τις σχετικές παραμέτρους τους χωρίς να 
παρεμβάλλονται άλλες διαδικασίες. Προφανώς απαιτείται να προηγηθεί η απαραίτητη βασική παραμετροποίηση για 
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τη λειτουργικότητα της ενότητας B2B από τους business 
ERP consultants της εγκατάστασης.

Γενικά χαρακτηριστικά λειτουργικότητας 
και οφέλη από το embedded B2B σύστημα

1. Αυτοματοποιεί τη διαδικασία ενημέρωσης των απο-
θεμάτων με όλα τα επιλεγμένα Β2Β χαρακτηριστικά
τους, όπως διαθέσιμο υπόλοιπο, τιμή πώλησης, ειδικά
χαρακτηριστικά, κ.λπ., εξοικονομώντας πολύτιμο χρό-
νο και διασφαλίζοντας απόλυτα ότι δεν γίνονται λάθη
στη διαδικασία.

2. Ενημερώνονται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο τα
είδη στο B2B με ότι αλλαγές πραγματοποιούνται στο
ERP χωρίς να απαιτούνται ενέργειες από την εταιρεία
και χωρίς την ανάγκη επιπλέον καταχωρήσεων.

3. Αυτόματη ενημέρωση της καρτέλας πελάτη και δυνα-
τότητα στον πιστοποιημένο χρήστη B2B για πρόσβα-
ση στη λογιστική του καρτέλα μέσα από το περιβάλλον
B2B.

4. Εφαρμογή της καταχωρημένης εμπορικής πολιτικής
και των καταχωρημένων σεναρίων τιμολογιακής πολι-
τικής για τις πωλήσεις χονδρικής σε πραγματικό χρόνο
(τιμοκατάλογοι, εκπτώσεις, δωροεπιταγές, προσφορές
πωλήσεων, πιστωτικοί έλεγχοι, κ.λπ.).

5. Οι παραγγελίες που καταχωρούνται στο Β2Β γίνονται
σε πραγματικό χρόνο καταχωρημένα παραστατικά πα-
ραγγελίας στο ERP χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε
διασύνδεσης που σημαίνει ότι μπορεί να προχωρήσει
άμεσα η διαδικασία picking και τιμολόγησης για την
αποστολή στον πελάτη χονδρικής.

6. Εφόσον μάλιστα το ERP διαθέτει τη δυνατότητα
διασύνδεσης με τα web applications των
συνεργαζόμενων Courier, τότε είναι εφικτή η
αυτόματη έκδοση των Voucher μέσα από το ERP με
ενημέρωση των στοιχείων του Voucher, της αξίας
αντικαταβολής και άλλων διαθέσιμων στοιχείων όπως
π.χ. σχόλια-παρατηρήσεις. Έτσι δεν απαιτείται δεύτερη

καταχώρηση των στοιχείων, με προφανή οφέλη την 
απλή και γρήγορη διαδικασία και την αποφυγή λαθών 
έως το τελικό στάδιο της αποστολής.

7. Δυνατότητα για μέγιστη αξιοποίηση του συστήμα-
τος CRM της εταιρείας για την αποστολή στοχευμέ-
νων newsletters και προωθητικών ενεργειών στους
Β2Β πελάτες της εταιρείας.

8. Αναφορικά με τη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσί-
δας, αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τις παραγγελί-
ες πωλήσεων του συστήματος B2B και τα υφιστάμενα
δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο ERP, αυτό μπο-
ρεί να δημιουργήσει πρόταση αναπαραγγελίας ειδών
βάσει ορίου ασφαλείας & ορίου αναπαραγγελίας στην
εταιρεία και τα υποκαταστήματα λαμβάνοντας υπόψη
τους αποθηκευτικούς χώρους που υποδεικνύονται από
το σύστημα.

9. Με τη χρήση προηγμένων συστημάτων και πρωτοκόλ-
λων (SSL), εξασφαλίζει ασφάλεια στη διενέργεια των
συναλλαγών.

10. Η διαμόρφωση του User Interface των συστημάτων
B2B επιτυγχάνεται μέσω ευέλικτης παραμετροποίη-
σης με τη χρήση Templates και είθισται να επιτυγχά-
νει μοντέρνο και λειτουργικό περιβάλλον με παραμε-
τρικές λειτουργίες που καλύπτουν τις ανάγκες για την
εύρυθμη λειτουργία και τη χρηστικότητα που επιθυ-
μούν οι χρήστες του συστήματος.

Και με αυτή τη σημαντική και προηγμένη λειτουργικότη-
τα του embedded B2B, επιβεβαιώνεται η ταχύτατη εξέλι-
ξη των συστημάτων ERP λογισμικού για τις επιχειρήσεις, 
που καινοτομούν τεχνολογικά και προσφέρουν συνεχώς 
επιπλέον δυνατότητες και ευκολίες τόσο για την ολοκλη-
ρωμένη και αυτοματοποιημένη μηχανογραφική διαχείρι-
ση του συνόλου των εμπορικών διαδικασιών και της οικο-
νομικής διαχείρισης όσο και για την πολύτιμη διαδικασία 
εξαγωγής συμπερασμάτων μέσω της έγκυρης και έξυπνης 
πληροφόρησης, που οδηγεί σε ορθές διοικητικές αποφά-
σεις και βελτίωση του εταιρικού αποτελέσματος.
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