۵عامل کلیدی در نامگذاری روابط تجاری
اگش اص ؽشمت ٍاینشٗعافت ،عیظ ٗ یا اچ پی )ّ(HPیغتیذ پیاً ّگزاسیذّ .اٍگزاسی تداسیّ ،ح٘ٓ یا چگّ٘گی ؽْاخت یا
تشداؽت ٍقشف مْْذگاُ ٗ ٍؾتشیاُ اص ؽَا اعت.
ایِ تذاُ ٍؼْی اعت مٔ چگّ٘ٔ ٍؾتشیاُ ٕذف ،اسصؽٖای افضٗدٓ ؽَا سا خزب مشدٓ ٗ آّٖا سا دس قاىة یل تق٘یش ٍاّذگاس ٗ
ٍْغدٌ ٍتَایض ٍی عاصّذ .
●پْح ػْقش ميیذی
تشای ایْنٔ ّاٍگزاسی تداسی تیِ دٗ ؽشمتB ۲ BUSINESS TO BUSINESS=Bاثشتخؼ تاؽذ چٔ تایذ تنْیٌ؟
▪ٕذف گزاسی :اسصػ افضٗدٓ ؽَا تایذ َٕگاً ٗ َٕغ٘ تا تاصاس ٕذف ؽَا تاؽذ ،ایِ تذاُ ٍؼْی اعت مٔ تایذ تاصاس ٕذف
تٔ سٗؽْی تؼشیف ؽ٘دٕ .شچْذ مٔ ایِ ٍ٘ض٘ع تذیٖی ٗ سٗؽِ اعتٕ ،ذف گزاسی ؽَا ٍَنِ اعت ٍغتيضً افالحات ٗ
تدذیذّظشٕای ٍنشس تاؽذ .ؽَا تایذ ْٕگاً تؼشیف تاصاس ٕذفتاُ ،خاّة اػتذاه سا تٔ ؽی٘ٓ ای سػایت مْیذ مٔ تٔ ٍشدً ایِ
احغاط دعت دٕذ مٔ ؽَا ٍی خ٘إیذ تٔ ع٘س ٗاقغ تیْأّ تا آّٖا تٔ فحثت تْؾیْیذ .دس اغية اٗقات ایِ تٔ ٍْضىٔ،
تؼییِ حذٗد ٗ ثغ٘س تشای تاصاس ٕذف ؽَا اعت مٔ ٍغتيضً تشخ٘سداسی اص قذست ّظٌ ٗ اّضثاط اعت.
▪اسصؽَذاسیٕ :شچْذ ّاٍگزاسی دس دّیای سٗاتظ تداسی تیِ ٍؾتشی ٗ ؽشمتٍC ۲ BUSINESS TO CUSTOMER = Bی
ت٘اّذ تا خشیذٕای ٍقغؼی عشٗماس داؽتٔ تاؽذ ،خشیذٕای فْاٗسیٍB ۲ Bغتيضً ت٘خٖات سٗؽْی اعت .داؽتِ یل اسصػ
افضٗدٓ سٗؽِ پیؼ ّیاصی تشای ّاٍگزاسی قذستَْذ دسB ۲Bاعت .اخثاس ٍ٘فقیت ٗ سضایت ّغثت تٔ ٍضیتٖای قاتو اّذاصٓ
گیشی تٖتشیِ ٗعیئ اعت مٔ ٍی ت٘اُ چْیِ ماّّٖ٘ای اسصؽی سا استقا داد.
▪ تَایضٕ :یچ تاصاس تذُٗ سقاتتی ٗخ٘د ّذاسد .ت٘اّایی داؽتِ تشای ٍقاتئ ٗ ٍقاٍٗت ٗ ٍقایغٔ مشدُ فشفتی تشای ٍؾتشیاُ
ؽَا اعت ،مٔ آّٖا ٍت٘خٔ ؽّ٘ذ چشا ؽَا تٖتشیِ گضیْٔ تشای سعاّذُ اسصػ اضافی ٕغتیذٕ .شچْذ ایِ فشفتی تشای
ؽَاعت تا ٍ٘ضغ خ٘د سا ّغثت تٔ سقثا ٍؾخـ عـــاصیذ ٗ .ایِ ٍ٘ض٘ع مَل ٍی مْذ تا تٔ سٗؽْی ٍضیت ؽَا ؽْاختٔ
ؽ٘د ،اٍا تایذ ٍشاقة تاؽیذ مٔ اعَیْاُ حافو مْیذ مٔ ایِ سقاتت اصّظش ٍؾتشی ٍْاعة اعت.
▪اّغداً :اّتقاه تَایض ٗ اسصػ اضافی ؽَا تٔ ف٘ست یل پیاً ٍْغدٌ چیضی اعت مٔ ّاً تداسی ؽَـــــا سا دس رِٕ
ٍؾتشیاّتاُ حل ٍی مْذ .تْٖا ؽی٘ٓ ؽْاختِ ایْنٔ آیا آُ سا دسعت اّتخاب مشدٓ ایٌ ،آصٍ٘دُ آُ اعت .اص ٍؾتشیاُ ٗ
ٍقشف مْْذگاّتاُ تپشعیذ (یا تٖتش ایْنٔ اص ؽخـ تی عشفی ع٘اه ؽ٘د) مٔ آیا آّٖا اسصػ افضٗدٓ ؽَا سا دسك ٍی مْْذ.
تثیْیذ آیا آّٖا دسك ٍی مْْذ مٔ چشا ؽَا ٍتفاٗت اص دیگشاُ ٕغتیذ .ایِ اٍش ٍی ت٘اّذ اقذاً خغشّامی تاؽذ .صیشا دس امثش
ٍ٘اسد ؽَا قثالً دس پیاً فؼيی خ٘د اقذاً تٔ عشٍایٔ گزاسی ٍاىی ٗ احغاعی مشدٓ ایذ .ایِ سا ّیض ٍذّظش قشاس دٕیذ مٔ اگش
ٕشگض ّت٘اّیـــذ تٔ آُ پی تثشیذ چقذس ٍی ت٘اّذ خغشّاك تاؽذ.
▪یادآٗسی مْْذٓ :ایِ آصٍُ٘ ّٖایی ّقغٔ ق٘ت ّاً تداسی ؽَا اعت .حتی اگش ؽَا تَاً ماسٕا سا دسعت اّداً دٕیذ ٗ
تَایض ٗ اسصػ اضافیتاُ سا دس پیاٍی ٍْغدٌ تغاصیذ مٔ تٔ ع٘س خاؿ ٍؾتشیاُ ٕذفتاُ سا ٍخاعة قشاس دٕذ اٍا ْٕ٘ص ؽَا
ماس صیادی ّنشدٓ ایذ اگش آّٖا ّت٘اّْذ آُ سا تٔ خاعش تیاٗسّذ .ایْدا َٕاُ خایی اعت مٔ ٍا تٔ إَیت ّقؼ استثـــاعات
تاصاسیاتی ٗاقف ٍی ؽ٘یٌ .
●استثاعات تیِ دٗ ؽشمت
امثش استثاعات دس دّیایB ۲ Bاص سٗاتظ تاصاسیاتی عْتی دس دّیای ٍC۲Bتَایض اعت دسحاىی مٔ ت٘اىی ٗ دعتیاتی ْٕ٘ص
إَیت داسّذ ،اٍا آّٖا ٍؼاّی ٍختيفی سا تٔ خ٘د ٍی گیشّذ .اغية تثيیغات تذیِ ٍْظ٘س اّداً ٍی ؽ٘د مٔ تا ٍخاعة
تیؾتشی استثاط تشقشاس ؽ٘دٕ ٗ ،شچٔ تیؾتش ،تٖتش.
چیضی مٔ ٌٍٖ اعت دعتیاتی تٔ تاصاس ٕذف ؽَا اعت .ایِ تذاُ ٍؼْی اعت مٔ ؽَا تایذ تؾْاعیذ آّٖا چٔ مغاّی
ٕغتْذ .تٔ ٍحض ایْنٔ ؽَا ؽْاختیذ مٔ آّٖا چٔ مغاّی ٕغتْذ ،ؽَا دسفذدیذ مٔ آّٖا سا حتی االٍناُ تٔ ف٘ست
ٍذاًٗ دس چْگ خ٘د داؽتٔ تاؽیذ .ػالٗٓ تش ایِ ،اگش آُ سا تٔ دسعتی اّداً ّذٕیذ ایِ ٍ٘ض٘ع تشای ؽَا گشاُ تَاً ؽذٓ ٗ
ٍْاتغ ؽَا سا ٕذس ٍی دٕذ.
افشادی سا مٔ ؽَا ٍی ؽْاعیذ تا حدٌ صیادی اص اعالػات ٗ تاصاسیاتی عشٗماس خ٘إْذ داؽت تْٖا سآ دعتیاتی ٍذاًٗ تٔ
آّٖا تٔ ؽی٘ٓ ای مٔ تــــــاثیش ٍثثتی تش سٗی آّٖا خ٘إذ داؽت اصعشیق استثـــــاعات آصادأّ ای اعت مٔ تا آّٖا استثاط
داؽتٔ تاؽیذ ٗ تشای آّٖا تااسصػ تاؽذ.
دستاسٓ تاثیش یل آگٖی دس یل ٍدئ یا تش سٗی ففحٔ ٗب تیْذیؾیذ ٗ آُ سا تا استثاعات ٍْاعثی مٔ تا دسیافت آُ ٍ٘افقیذ
ٍقایغٔ مْیذ .مذاً یل تٔ ؽَا تٖتش اخاصٓ ٍی دٕذ مٔ آُ سا ٍت٘خٔ ؽذٓ ٗ تٔ خاعش تغپاسیذ .تْاتشایِ ،چشا ٍا ْٕ٘ص ّشً
افضاسٕای تثيیغاتB ۲ Bسا ٍی تیْیٌ؟ ٍِ ٗاقؼاً ٍؼتقذً ایِ اغية تی تفاٗتی اعت .ایِ ماس آعاُ اعت ،فضایی تخشیذ ،تٔ

یل عشاذ پ٘ه پشداخت مْیذ ،تذیِ تشتیة تشای ٍإٖا تثيیغات خ٘إیذ داؽت .گشچٔ دسػَو ،ؽَا یل قغَت صیادی اص
ت٘دخٔ تاصاسیاتی سا ٍقشف مشدٓ ایذ اٍا دیگش ّثایذ ّگشاُ آُ تاؽیذ .ایِ ماس آعاّتش اص یافتِ ٍؾتشیاُ ٕذف ٗ تشقشاسی یل
استثاط آصادأّ اصعشیق گفتَاُ تااسصػٍ ،شتثظ ٗ پی دسپی اعت .اگـــــــش ٍی خ٘إیذ فؼاىیتتاُ سا ّؾاُ دٕیذ تثيیغات خ٘ب
اعت ٗىی اگش ٍی خ٘إیذ ّتایح سا ّؾاُ دٕیذ تایذ خذی تش ماس مْیذ .اگش ٍْظ٘س آّٖایی مٔ تٔ ّاٍگزاسیB ۲ Bایشاد ٍی
گیشّذ ّیاص تشای ٕذف گزاسی ،تَایض ،اسصػ ٍذاسی ،اّغداً ٗ سٗاتظ آصادأّ تاؽذ ٍا تا آُ ٍ٘افقیٌ .تٔ ّظش ٍِ ،ایِ دقیقاً
َٕاُ ّاٍگزاسی تداسیB ۲ Bاعت ۱ .ایِ ٍغية سا ػيیشضا ٍينی اص ایْتشّت تٖیٔ ٗ تشخَٔ مشدٓ اعت .
●ؽؼ ٗیژگیٖای ٌٍٖ فْاٗسی اعالػات ٗ استثاعات
فْاٗسی اعالػات ٗ استثاعات داسای گغتشدگی ٗ پیچیذگی عخت افضاسی ٗ ّشً افضاسی صیادی اعت .دس ٕشف٘ست فْاٗسیٖای
ّ٘یِ اعالػاتی ٗ استثاعی داسای ؽؼ ٗیژگی ٌٍٖ صیش اعت:
 - ۱تؼاٍيی ت٘دُ :ینی اص ٗیژگیٖای ٌٍٖ اتضاس فْاٗسی اعالػات ٗ استثاعات اٍناُ استثاط چٖشٓ تٔ چٖشٓ اعت .تشایِ
اعاط& ،ماستشاُ ٍــی ت٘اّْذ دس تثاده تْٖگاً اعالػات ٍؾاسمت مْْذ .دس حقیقت ،امُْ٘ دس ایِ حاىت ،فشعتْذٓ ٗ گیشّذٓ
دس یل حاىت مْؼ ٗ ٗامْؼ ٍتقاتو قشاس داسّذ.
 - ۲خَغ صدایی :تشخالف گزؽتٔ مٔ پیاٍٖای سعأّ ٕا ،ميی ٍْتؾش ٍی ؽذ ٗ ٍثالً یل ٍدئ تٔ دسد امثش اػضای خاّ٘ادٓ
ٍی خ٘سد ٗ دس آُ ٗسصػ ،عیاعت ،آؽپضی ٗٗ ...خ٘د داؽت .دس حاه حاضش ّؾشیات تخققی تٔ ٗخ٘د آٍـــذٓ اّذ مٔ
ٍخاعثاُ خاؿ خ٘د سا داسّذ .تٔ دیگش عخِ اصخَغ عاصی فافئ گشفتٔ ٗ تٔ ٗادی افشاد مؾیذٓ ؽذٓ ایٌ.
ّ - ۳إَضٍاّی ٌٕ :امُْ٘ ٍی ت٘اُ قثو اص اّتؾاس سٗصّأٍ اص عشیق سایأّ ٗ ٍ٘دً تٔ سٗصّأٍ سفت ٗ اخثاس ٍ٘سد ّظش سا خ٘اّذ.
قثالً َٕٔ یل فیيٌ سا اص تي٘یضیُ٘ ٍی دیذّذٗ ،ىی حاال ٍـــــی ت٘اُ تااعتفادٓ اص اٍناُ ٗیذئ٘ دسخ٘اعتی اص عشیق یل مي٘پ
ٗیذی٘یی فیيٌ دىخ٘آ سا دیذ .فْاٗسیٖای ّ٘یِ اعالػاتی ٗ استثاعی تش ػْقش صٍاُ تٔ ػْ٘اُ ٍتغیش تؼییِ مْْذٓ غيثٔ مشدٓ اّذ.
ایِ فْاٗسیٖا ایِ قاتيیت سا داسّذ مٔ اسعاه ٗ دسیافت پیاً سا دس صٍاُ دىخ٘آ فشد َٕ٘اس مْْذ ٗ ایِ ّیض تخؾی اص اّتقاه مْتشه
اص ٍْثغ تٔ گیشّذٓ اعت.
 - ۴تَشمضصدایی :اص عشیق فْاٗسیٖای ّ٘یِ استثاعی ٍی ت٘اُ اعالػات سا ٍثو تغتٔ ٕای پغتی دس ٍْضه دسیافت مشد .تٔ
ػثاست دیگش ،استثاعات ٍثو گزؽتٔ «خَؼی» ػَو َّی مْذ ،تينٔ عفاسػ پزیش ؽذٓ اعت .قثالً تٔ ػْ٘اُ ٍثاه تشای
تشقشاسی استثاط تيفْی حض٘س دس خأّ اىضاٍی ت٘د  -استثاط خأّ تٔ خأّ ٗ -ىی حاال تيفِ َٕشآ ایِ ٍؾنو سا حو مشدٓ
ٗاستثاعات تيفْی سا ّقغٔ تٔ ّقغٔ مشدٓ اعت.
 - ۵ظشفیت تیؾتش :فْاٗسیٖای ّ٘یِ اعالػاتی ٗ استثاعی ظشفیت گشدآٗسی ٗ ت٘صیغ اعالػات سا افضایؼ دادٓ اّذ .حافظٔ
ػظیٌ سایأّ ٕا ٗ قذست اّتقاه تی عاتقٔ اعالػات اص عشیق فیثشٕای ّ٘سی ٗ پذیذٓ تضسگشإٖای اعالػاتی خثش اص تشٗص پذیذٓ
ٕایی چُ٘ ػقش اعالػات ٗ اتش  -تضسگشإٖای استثاعیَی دْٕذ.
 - ۶اّؼغاف پزیشی :تااعتفادٓ اص فْاٗسی ّ٘یِ اعالػات ٗ استثاعات ٍی ت٘اُ دس ٕش صٍاّی مٔ ضشٗست احغاط ؽ٘د ٗاسد
عپٖش اعالػات ؽذ .ایِ اّؼغاف پزیشی اٗج تؼاٍيی ؽذُ استثاعات اعت .
●خشد گشایی دس عاصٍاّٖا
فْاٗسی اعالػات ٗ استثاعات داسای گغتشدگی ٗ پیچیذگی عخت افضاسی ٗ ّشً افضاسی صیادی اعت .دس ٕشف٘ست فْاٗسیٖای
ّ٘یِ اعالػاتی ٗ استثاعی داسای ؽؼ ٗیژگی ٌٍٖ صیش اعت:
 - ۱تؼاٍيی ت٘دُ :ینی اص ٗیژگیٖای ٌٍٖ اتضاس فْاٗسی اعالػات ٗ استثاعات اٍناُ استثاط چٖشٓ تٔ چٖشٓ اعت .تشایِ اعاط،
ماستشاُ ٍــی ت٘اّْذ دس تثاده تْٖگاً اعالػات ٍؾاسمت مْْذ .دس حقیقت ،امُْ٘ دس ایِ حاىت ،فشعتْذٓ ٗ گیشّذٓ دس یل
حاىت مْؼ ٗ ٗامْؼ ٍتقاتو قشاس داسّذ.
 - ۲خَغ صدایی :تشخالف گزؽتٔ مٔ پیاٍٖای سعأّ ٕا ،ميی ٍْتؾش ٍی ؽذ ٗ ٍثالً یل ٍدئ تٔ دسد امثش اػضای خاّ٘ادٓ
ٍی خ٘سد ٗ دس آُ ٗسصػ ،عیاعت ،آؽپضی ٗٗ ...خ٘د داؽت .دس حاه حاضش ّؾشیات تخققی تٔ ٗخ٘د آٍـــذٓ اّذ مٔ
ٍخاعثاُ خاؿ خ٘د سا داسّذ .تٔ دیگش عخِ اص «خَغ عاصی» فافئ گشفتٔ ٗ تٔ ٗادی افشاد مؾیذٓ ؽذٓ ایٌ.
ّ - ۳إَضٍاّی ٌٕ :امُْ٘ ٍی ت٘اُ قثو اص اّتؾاس سٗصّأٍ اص عشیق سایأّ ٗ ٍ٘دً تٔ سٗصّأٍ سفت ٗ اخثاس ٍ٘سد ّظش سا خ٘اّذ.
قثالً َٕٔ یل فیيٌ سا اص تي٘یضیُ٘ ٍی دیذّذٗ ،ىی حاال ٍـــــی ت٘اُ تااعتفادٓ اص اٍناُ ٗیذئ٘ دسخ٘اعتی اص عشیق یل مي٘پ
ٗیذی٘یی فیيٌ دىخ٘آ سا دیذ .فْاٗسیٖای ّ٘یِ اعالػاتی ٗ استثاعی تش ػْقش صٍاُ تٔ ػْ٘اُ ٍتغیش تؼییِ مْْذٓ غيثٔ مشدٓ اّذ.
ایِ فْاٗسیٖا ایِ قاتيیت سا داسّذ مٔ اسعاه ٗ دسیافت پیاً سا دس صٍاُ دىخ٘آ فشد َٕ٘اس مْْذ ٗ ایِ ّیض تخؾی اص اّتقاه مْتشه
اص ٍْثغ تٔ گیشّذٓ اعت.
 - ۴تَشمضصدایی :اص عشیق فْاٗسیٖای ّ٘یِ استثاعی ٍی ت٘اُ اعالػات سا ٍثو تغتٔ ٕای پغتی دس ٍْضه دسیافت مشد .تٔ
ػثاست دیگش ،استثاعات ٍثو گزؽتٔ خَؼی ػَو َّی مْذ ،تينٔ عفاسػ پزیش ؽذٓ اعت .قثالً تٔ ػْ٘اُ ٍثاه تشای

تشقشاسی استثاط تيفْی حض٘س دس خأّ اىضاٍی ت٘د  -استثاط خأّ تٔ خأّ ٗ -ىی حاال تيفِ َٕشآ ایِ ٍؾنو سا حو مشدٓ
ٗاستثاعات تيفْی سا ّقغٔ تٔ ّقغٔ مشدٓ اعت.
 - ۵ظشفیت تیؾتش :فْاٗسیٖای ّ٘یِ اعالػاتی ٗ استثاعی ظشفیت گشدآٗسی ٗ ت٘صیغ اعالػات سا افضایؼ دادٓ اّذ .حافظٔ
ػظیٌ سایأّ ٕا ٗ قذست اّتقاه تی عاتقٔ اعالػات اص عشیق فیثشٕای ّ٘سی ٗ پذیذٓ تضسگشإٖای اعالػاتی خثش اص تشٗص پذیذٓ
ٕایی چُ٘ ػقش اعالػات ٗ اتش  -تضسگشإٖای استثاعی ٍی دْٕذ.
 - ۶اّؼغاف پزیشی :تااعتفادٓ اص فْاٗسی ّ٘یِ اعالػات ٗ استثاعات ٍی ت٘اُ دس ٕش صٍاّی مٔ ضشٗست احغاط ؽ٘د ٗاسد
عپٖش اعالػات ؽذ .ایِ اّؼغاف پزیشی اٗج تؼاٍيی ؽذُ استثاعات اعت .
پشداخت اسائٔ دْٕذٓ سآ ماسٕاي تداست اىنتشّٗیل ٗ فشٗػ ٍداصي
ٌٕ امُْ٘ تشاي ٍؾاٗسٓ سايگاُ تَاط حافو فشٍائیذ:
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