,_
7 _1en 19Ei6
Tom a::: Clh l ni

Den e l ek troni sk:H mark:nHden
De n mar·~.: nad som ka nnetec kn a::: av ett alit i nten s1v are ttnJk av
i nf or met ion~: - oct1 t e1et ekn 1sk a h_i 81 prnede 1, upp vi ~: a r· en r;:pj egen~:kaper·
s orn i nt e 8nnu pr· b vEl t ~; pn:J k t 1s k t i st or s k a1a
Centralt for att. kunna be'j'~'rnB hur derma typ av marknad ken ve:x:a framer
att ana1ysere pa vi 1ka sett olika delar· ev d1:::tnbut.ionsked_1an mellen
pr- oducent och konsurnent kornrner att q t~we bnJk av tel ekommuni kat ion oc1·1
i nf ormat i on:.::tekni ska h_i a1pmed el. Geogn3fi ske oct1 1ogi ske avstand in om
rnarknaden ken dar-vi d f brkor-tas kraft i gt
Schabloniser·at ken det van3 ttelysa nde att tanka sig en kon:::urn ent sorn via
t i llgeng t i ll olika da t attass ystern ken ge nomftwa det mesta frEm att informers s1g om ta nkb ara ~wo ,ju k ter till att genomfora ktt p och uppfol_ining av
kttp et di r·ekt per- ten11i na l .
Tekn isk t erfordras att standardiser·ade data sy:=::tern kornrner i bruk . Detta
kan ,jock inte anses vera ttrornsande ftw utvecklingen, de detta i httg grad i:ir
re ,jan pageende Anpas :::n ing t ill standarder bkar i vikt och fttrstaelse t1os
,je fl est a parter for nar·varande De standarder sorn her i fttrsta hand
berMs , ar te kniska . Emellertid firms en bkande for steelse fttr att even
ttegrepp;::rna ssi ga standarder er vik tige Her· er ennu ratt litet utprov at
Drnra det bkar i vi kt Sorn exernpe l ken nernnas ett o1i ka an vand ar·e ofte
Jagger olika 1nne t1Ctr-d i vanliga begr·epp sorn kund , or-der, klagomel etc .
Dessa begrepp an van ds in om o1ike datasy stern sorn benamningar
i mer
eller rnin,jre t·Jttg gr-ad olika fys i<::k a ting . Detar t, r-orns ande for utvecklingen
av kommunikationen pa r·narkna,jen- och Jt,nsarnheten- att arbete med
~: a,jen tte gr·epp sf ttrvi tTi ng

pe

For att den elektr·on isk e rr1ar·k na den ske blir verkl iq i ;::tor skala er·fordras
a·v·en en tyd lig ft5tttattrin g ev de akt uella date~:ys ternen~: an van,jan,MlligrJet
H;:ir fin n ~: plat::; f (tr ut veck 1i ng ev er·gonom i i rnycket vi ,j rneni ng. i nt e ttara
yttt·e och fy~: isk, utan ocks a inre och psy kisk: En va :,; an ,je rnarkr\Ellj tH~t~ger
pa akt i Vi t et fran k on~: urnent er, <::orn ar t 1llf r·etj':;;::; t a11 de OCti in t e i tTi ten:J tje
,j ver t ekni s ka of u11 korn 1i gt·1 e t 8 r a·.; o1i k a ~; 1ag.

F'a en e18k t r 0 ni s k tri El r k n13 ,j k an i nt e tt ar a 13 v s 1ut : .k e tTl e,j t ek ni :;k a
t·IJ61prnedel. Dar kl3n ock~: a ega nHTI upp fttl_l an,j e analys av avsluten, oc:t-1
genom att denna ana 1ys !~'~'r~: t i 1lt~angl i g i rner e11 er mi ntjn? t·1o,~ grad, kan
kornrnande utt'u'j av var·o r och t jan:;t er pa verk a~: mer ornetj8Jbart Man kan
..
0
.
.
.
: :ag;:J att rnar·kna ,j ::: a v~. ta rllje n kr·yrnper 1 en ra,j rn8mng ar.

DEN ELEKTRONISKA MARKNADEN
---------------------------- - -

1. lnformera om varor och tjanster
2. Jam for oJika producenters
produktutbud och priser
3. ViJka priser har accepterats av
konsumenter hittiJls?
4. Vi1ka varor och tjanster finns i lager?
5. Vilka typer av finansiering finns tll1gang1iga?
6. SammanJanka producent och
konsument
7. Bekrafta kopeavtaJ
8. lnformera finansie11a institutioner
9. lnitiera leverans
10. Administrera tank bar a klagomal
11. Analy s era hur produktutbud och
konsumentbeteende utvecklas pa den
elektroniska marknaden

1

lnformera om varor och tjanster
- Stod generell utbildning om aktue11a
produkter (t ex om effektivitet,
miljokonsekvenser)
- Sprid reklam och annan upplysning
om tillgangligt produktutbud genom olika
databassystem, inkl t ex:
faksimil
videotex
offentl iga databaser
text-TV
kabel-TV
mm
- lnteraktiva annonser:
Den potentie11a koparen kan paverka
utbudsform och pris direkt genom
sitt agerande. "Mjuk prissattning".
Exempel:
* specialpriser som galler minuter
* specialpriser som ar beroende
av hur manga potentiella kopare
som reagerat hittil1s
* specialpriser som beror pa andra
yttre fak torer
mm

2

J am for o1i ka producenters produk tutbud
och priser
- Uppmuntra branschforeningar ti11
standa r disering av varu- och tjansteegenskaper
- Stod gemensamma klassificeringsformer
sa att egenskaper kan jamforas
- Bygg upp och framja anvandning av
databaser, dar olika producenter
samtidigt visar fram upplysningar om:
* varors och tjansters egenskaper
* vilka priser som galler normalt
* vilka rabatter som finns
* nar man kan leverera
- I vilken grad erfordras hjalp av experter
som har sarsk 11 t god marknadsoverb 1i ck?

3

Vilka priser har accepterats av
konsumenter hi lUlls?
- Forsaljningsstatistik som gors
tillganglig j oppna databaser:
* internationellt
* lokalt
- Mojliggor kontakt med olika konsumentinstitut (nationellt och internationellt)
dar erfarenheter finns
- Etablera kontakt med enskilda nojda
eller missnojda kunder (delvis via
branschrepresentanter) for att lara
av deras erfarenheter

4

Vilka varor och tjanster finns i lager?
- Etablera kontakt med lagersystem
fran olika producenter
- Bedom var basta leveransmojligheter
finns

5

Vilka typer av finansiering flnns
tillgang liga?
- Gor en portfoljanalys for att bed om a
lampllgaste betalningsform
- Etablera kontakt med aktuella banker
och finansieringsinstitut
- Bedom villkor (stabllitet, ti11ganglighet, kostnader m m)
- I vilken grad erfordras experthjalp?
- Kan betalning med andra valutor an
direkt finansiella komma i fraga?
Kan en ny t yp av "byteshande 1" vaxa
fram?

6

Samman la nka pr od uc ent oc h konsume nt

- Gor rad ti 11 gang 1iga hur ak tue 11 pr odu cent kan nas (via vllka te1ela nkar m m)
- Anvand allman te1efonkata1og, men
utvidgad med information om de
enskilda producenterna (jfr Gula Sidorna)
- Gor forst bruk av medde1andesystem for
kontakt mellan producent och konsument. Sl a upp ak tue 11 t medde 1andesystem i generell systemkatalog.
Darefter kan mer specialiserad
kommunikationsform komma i fraga.

7

Bekraft a kopeavtal

- Gor generellt bruk av kreditupplysning
via tlllga ngl iga datasystem
- Vidimera avtal per terminal
(elektroniska sigi11 m m)

8

lnformera finansie11a institutioner
--

- Over for beta 1ni ngsorder per termi na 1
till aktuella finansie11a institutioner
- Se till att bekraftelse pa betalning
ar saker
- Ge signa 1 om bok fori ng m m ti l1 berorda
parter

9

lnitiera leverans

- Over for bekrafte lse pa att 1everans
initierats fran producent till
konsument
- Distribuera informativ produktinformation via meddelandesystem
med 1amp 1i gt tat a ti dsme 11 anrum
tills leverans skett

10

Administrera tankbara klagomal
- Anvand elektronisk brevlada for att
uppmuntra ti 11 tat kontak t med ti digare konsumenter
- Uppratta god kontakt med branschvisa
och samha 11 e 1i ga konsumentorgan
- Publicera i elektroniska bulletiner
sammanstallningar over tidigare
klagomal och vad som gjorts at dem
J

11
Anal ysera hur produk tutbud och
konsumtionsbeteende utvecklas pa den
elek t ro niska mar knade n
- Avdela kapacitet inom produc en t- och
konsumentorg ani sati oner f or att
studera produk tutbudets och
konsumti onsbeteendets utveck 11 ng
- Stimulera kontakt med universitet och
andra forskningsinstitutioner for att
analysera marknadsbeteenden

