THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CẨM NANG

Khoa học, công nghệ cao đã làm nền tảng cho sự ra đời và phát triển nền kinh tế tri
thức từ thập niên 70 của thế kỷ XX. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế tri thức,
cần có nguồn nhân lực chất lƣợng cao - có năng lực “tƣ duy toàn cầu”,”tƣ duy đại dƣơng” là
điều cần thiết. Nhân loại đang sống trong “thế giới phẳng”, quốc tế hóa, toàn cầu hóa nền
kinh tế thế giới đang trở thành hiện thực trong cuộc sống. Chính vì vậy mà thƣơng mại điện
tử đã trở thành yếu tố cần thiết của chiến lƣợc kinh doanh và là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự
phát triển kinh tế. Đồng thời, cùng với nền kinh tế toàn cầu, thị trƣờng thƣơng mại điện tử đã
có những bƣớc phát triển ngày càng đa dạng và rộng khắp. Hiện nay trong xu thế hội nhập
kinh tế quốc tế, với thƣơng mại điện tử, việc kinh doanh đã khắc phục đƣợc những rào cản cả
về không gian và thời gian, giúp cho hoạt động kinh doanh đƣợc tiến hành mọi lúc, mọi
nơi tạo điều kiện trong trao đổi mua bán thuận lợi cho cả doanh nghiệp lẫn ngƣời tiêu dùng
trong trao đổi mua, bán.https://sites.google.com/site/tvs6vn/home/bia1.jpg
Trong thế giới hiện đại, khái niệm về thƣơng mại điện tử (TMĐT) đã định hƣớng cho
các hành vi kinh doanh mới và phát triển nhanh chóng, đáng kể; hơn là chỉ đƣợc biết đơn

thuần nhƣ một phƣơng tiện thanh toán điện tử trên Internet. TMĐT đang phát triển với tốc độ
theo cấp số nhân. Có một số lĩnh vực ứng dụng TMĐT nhƣ: ngân hàng điện tử, marketing
trực tuyến, đào tạo trực tuyến, đại học điện tử, thƣ viện điên tử, chính phủ điện tử, tài liệu tự
động hóa trong chuỗi cung ứng và dịch vụ, ứng dụng văn phòng trực tuyến, giỏ mua hàng
trực tuyến, mua sắm và theo dõi hóa đơn hàng hóa…
Tham gia một quan điểm công nghệ hƣớng tới mọi điều, chúng ta phải đối mặt với
những tình huống nhƣ giải pháp mạng, tiêu chuẩn hóa của an ninh và truyền thông dữ liệu,
giao diện, đa phƣơng tiện, công nghệ truyền thông, các vấn đề liên quan đến internet và ngân
hàng điện tử.
Để phục vụ cho sự phát triển của TMĐT chúng ta có thể trông cậy vào sự phát triển của
điện thoại di động, PDA và công nghệ chuyển vùng mà phần lớn là nó độc lập với vị trí của
ngƣời sử dụng.
Chìa khóa thành công của các doanh nghiệp hiện đại là thay đổi và sáng tạo đƣợc đặc
trƣng bởi mức độ cao của sự cạnh tranh và kết quả hoạt động kinh doanh liên tục đƣợc cải
thiện bằng việc xây dựng quy trình hoạt động nội bộ của họ.
Xu hƣớng của công nghệ tiên tiến và quản lý phát triển đã dẫn đến việc mở rộng
Internet nhƣ là nền sản xuất và tiêu dùng. Đây là mô hình kinh doanh đƣợc định nghĩa là “
thƣơng mại điện tử”. Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hƣởng đến việc phát triển
thƣơng mại điện tử là cắt giảm chi phí. Các doanh nghiệp nên tận dụng lợi thế của mình để
cắt giảm chi phí, nhằm sử dụng tối đa những thuận tiện và lợi ích do thƣơng mại điện tử
mang lại.
Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc trong lĩnh vực
TMĐT, tập sách: “ Thƣơng mại điện tử - cẩm nang’’ gồm 2 tập với 12 chƣơng sẽ cung cấp
kiến thức tƣơng đối toàn diện trong lĩnh vực TMĐT.
Chương1: Internet - Web Browser và cơ sở mạng của thương mại điện tử
Các kiến thức cơ bản về internet đặt nền tảng cho việc khai thác các dịch vụ của mạng
thƣơng mại điện tử. Kỹ năng sử dụng trình duyệt nội dung Web Site và khai thác thông tin
hiệu quả về cơ sở mạng của thƣơng mại điện tử.
Chương 2: Khái quát về thương mại điện tử
Trình bày tổng quan về thƣơng mại điện tử thông qua các phƣơng tiện công nghệ điện tử
mà không cần các văn bản giấy tờ trong bất cứ công đoạn nào của quá trình giao dịch. Các
ứng dụng trong thƣơng mại điện tử và các mô hình thƣơng mại điện tử.
Chương 3: Hạ tầng kinh tế - xã hội và pháp lý của thương mại điện tử
Giới thiệu khái quát toàn bộ các nhân tố, các điều kiện kinh tế - xã hội cơ bản thúc đẩy sự
hình thành phát triển thƣơng mại điện tử.
Chương 4: Website và cơ sở dữ liệu của thương mại điện tử

Giải quyết vấn đề về kết cấu của thƣơng mại điện tử cho kinh doanh trực tuyến. Đồng thời,
đề cập đến hạ tầng công nghệ quan trọng của thƣơng mại điện tử cơ sở dữ liệu nền móng
của mọi hoạt động giao dịch trực tuyến.
Chương 5: An toàn thông tin trong giao dịch thương mại điện tử. Đây là một vấn đề quan
trọng nhằm đảm bảo sự tin tƣởng của các chủ thể tham gia vào hoạt động thƣơng mại và
đảm bảo sự thành công của hoạt động này.
Chương 6: Các hình thức giao dịch thương mại điện tử.Trình bày ba chủ thể tham gia vào
hoạt động thƣơng mại điện tử: Doanh nghiệp (B) giữ vai trò động lực phát triển TMĐT,
ngƣời tiêu dùng (C) giữ vai trò quyết định sự thành công của TMĐT và chính phủ (G) giữ
vai trò định hƣớng, điều tiết và quản lý. Từ các mối quan hệ giữa các chủ thể trên ta có các
loại giao dịch TMĐT: B2B, B2C, B2G, C2G, C2C ... trong đó B2B và B2C là hai loại hình
giao dịch TMĐT quan trọng nhất.
Chương 7: Thanh toán trong thương mại điện tử. Số hoá và mạng hoá là tiền đề cho sự ra đời
của nền kinh tế mới - kinh tế số.Việc xuất hiện mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các
phƣơng tiện điện tử, Internet và các mạng viễn thông khác đó chính là thanh toán trực tuyến
trong thƣơng mại điện tử.
Chương 8: Marketing trực tuyến hoặc tiếp thị trực tuyến(Internet marketing/Onlinemarketing). Đây là chiến lƣợc quảng cáo trên cộng đồng mạng nhằm thúc đẩy xúc tiến việc
bán hàng, quảng bá thƣơng hiệu dịch vụ của công ty đến với khách hàng. SEO - tối ƣu hóa
website cho các bộ máy tìm kiếm, Email marketing, google adwords, SMS... là những ngôn
ngữ thƣờng gặp và đây cũng chính là hình thức marketing trực tuyến.
Chương 9: Đào tạo trực tuyến(E-Learning).
Học trực tuyến E-Learning đáp ứng đƣợc những tiêu chí giáo dục mới: học mọi nơi, học
mọi lúc, học theo sở thích, và học suốt đời (lifelong learning). E-Learning tồn tại song song
và bổ sung cho cách học tập truyền thống.
Chương 10:Thư viện số trên nền tảng điện toán đám mây
Thƣ viện số sử dụng các phƣơng tiện điện tử trong việc thu thập, biên mục, lƣu trữ, xử lý,
tìm kiếm và phổ biến thông tin dƣới dạng số. Lƣu trữ số chia sẻ kết nối nguồn tài
nguyên tri
thức và khơi nguồn sáng tạocho những phát minh, quyết
định đến tiến
trình phát triển trí tuệ nhân loại. Khái quát điện toán đám mây và phác thảo xu thế tất yếu
của việc ứng dụng thƣ viện số trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây là yêu cầu cấp
bách hiện nay.
Chương 11: Chính phủ điện tử
Nền kinh tế tri thức và toàn cầu hoá đã đặt ra các thách thức đòi hỏi các nhà nƣớc xây dựng
“chính phủ điện tử’’ để chính phủ hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn, cung cấp dịch vụ tốt
hơn trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông.
Chương 12: Các ứng dụng khác của thương mại điện tử

Trình bày các nghiên cứu, ứng dụng thƣơng mại điện tử khác, bao gồm: Dịch vụ du lịch
trực tuyến; Ngân hàng điện tử và Mô hình Groupon (Mô hình mua theo nhóm).
Thương mại điện tử - cẩm nang đƣợc biên soạn với mục đích để hỗ trợ cho bạn đọc
nhanh chóng tiếp cận tình hình ứng dụng thƣơng mại điện tử trong các doanh nghiệp với
mức độ triển khai ứng dụng các phƣơng tiện điện tử trong quy trình kinh doanh: đặt hàng,
thanh toán và giao hàng…
Hiện nay, với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin – truyền thông xuất hiện
nhiều tiện ích mới để vận hành nền thƣơng mại điện tử thế giới. Chính vì vậy, trong quá
trình biên soạn tập sách này, chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót nhất định.Chúng
tôi rất mong nhận đƣợc các ý kiến đóng góp, bổ sung của quý bạn đọc để tập sách đƣợc
hoàn chỉnh hơn trong những lần tái bản sau.
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