
Identifikasi Peluang
E-Bisnis
 Perangkat lunak akan menggeser industri tradisional dalam 5-10 tahun kedepan.
 Uber, sebuah perusahaan taksi terbesar di dunia, hanyalah sebuah perangkat lunak

mereka tidak memiliki armada sendiri.
 AirBNB sekarang menjadi perusahaan perhotelan terbesar di dunia meskipun mereka

tidak memiliki properti apapun
 Perangkat lunak IBM Watson membuat para pengacara muda kesulitan mencari

pekerjaan karena sistem ini dapat memberikan saran hukum dalam hitungan detik
dengan keakuratan 90% dibanding manusia 70%.

 Sekitar tahun 2020 keseluruhan industri otomotif akan bergeser. Anda tidak ingin
memiliki mobil lagi. Anda akan ‘menelpon’ sebuah mobil untuk Anda yang akan
menjemput dan mengantar Anda ke tujuan. Anda tidak perlu memarkir mobil hanya
perlu membayar jarak yang Anda tempuh dan dapat lebih produktif selama
perjalanan. Banyak perusahaan mobil akan bangkrut.

Eksekutif perusahaan sekarang yakin bahwa skala dan tingkat penetrasi perubahan
teknologi saat ini memerlukan peninjauan ulang strategi bisnis mereka. Teknologi web
melalui internet, intranet, dan ekstranet, menawarkan konektivitas berbiaya rendah yang
menakjubkan, dengan antarmuka pengguna yang sederhana dan standar. Teknologi baru
menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memikirkan kembali tentang model bisnis,
proses, dan hubungan di sepanjang rantai pasok untuk mengejar tingkat produktivitas,
peningkatan proporsi pelanggan (value proportion), dan aliran baru bisnis yang belum
pernah terjadi sebelumnya.

Tetapi, lingkup dari potensi perubahan tersebut amat menakutkan. Perkembangan literatur
e-bisnis telah membombardir eksekutif dengan beragam gagasan dan bersaing berebut
perhatian mereka. Sangat sulit untuk mengerti itu semua atau mengetahui darimana harus
memulai analisa strategis. Terlebih lagi, gagasan e-bisnis dituangkan dalam terminologi yang
asing, seperti “portal”, “informediari”, “agregator”, “B2C”, “B2B”, dan sebagainya. Dibalik
itu semua, seberapa baru konsep strategis tersebut? Untuk apa perusahaan yang sudah
mapan secara ekonomi mempelajari trik baru tersebut? Tetapi kesuksesan dari



Amazon.com, Dell Computer, dan eBay seperti memanggil para eksekutif untuk segera
bangun dan sadar.

Langkah pertama dalam menghadapi tantangan tersebut adalah menyusun peta dari e-
opportunity yang logis. Sebuah peta e-opportunity yang lengkap dengan tiga domainnya
(operating, marketing, dan customer service) dapat menjadi platform untuk mengeksplorasi
strategi baru tersebut. Dalam setiap domain, teknologi baru tersebut dapat memungkinkan
visi baru yang radikal tentang bagaimana bisnis dijalankan.

Gambar 1: Domain E-Opportunity

Peluang-peluang E-operations menggunakan teknologi web yang ditujukan pada perubahan
strategis dalam cara bisnis mengelola dirinya sendiri dan rantai pasoknya serta proses
produksi produk dan layanannya. Contohnya, perusahaan General Electric meningkatkan
pengadaan barangnya dengan memposting kebutuhannya ke situs web dan memperoleh
penawaran dari pemasok secara elektronik.

Bidang e-operasi meliputi proses bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan melalui
produk dan layanan perusahaan. Proses ini termasuk pengadaan barang, mengatur
pengiriman dan transportasi, memproduksi produk atau layanan, mengembangkan sistem
pemenuhan pesanan. Salah satu contoh penerapan e-bisnis dengan mengembangkan e-
operasi dulu lalu diikuti dengan e-marketing dan e-commerce adalah Amazon.com.
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Peluang-peluang e-marketing mencakup inisiatif yang dirancang untuk mencapai
perubahan strategis dalam aktivitas downstreamnya. baik melalui interaksi langsung dengan
pelanggannya ataupun melalui saluran distribusi. Dalam e-marketing, produk tradisional
beserta pendapatannya masih menjadi fokus bisnis, tetapi cara produk tersebut dihantarkan
dan lingkup dari layanan pendukung berubah. Saluran perantara perusahaan yang sudah
ada ditempa menjadi media perantara yang baru dan ke pelanggan secara langsung,
sementara fokus tetap pada menghantarkan  produk layanan keuangan tradisional, seperti
akun simpanan, dan kartu kredit.

Peluang-peluang e-service memberikan perusahaan cara baru untuk mengidentifikasi
kebutuhan pelanggan. Daripada mempromosikan produk-produk berbayar e-service
perusahaan bertindak sebagai agen pelanggan dalam mencapai keluaran yang diinginkan.

Setiap perusahaan sebaiknya mempertimbangkan seluruh domain tersebut. Tetapi potensi
pentingnya setiap domain dan gagasan-gagasan individual didalamnya akan berbeda-beda
pada  setiap perusahaan dan industri. Banyak perusahaan yang mencoba memulai dengan
e-service yang menghebohkan, tetapi sebenarnya lapisan e-operations dan e-marketing
membutuhkan perhatian paling banyak segera dan yang memberikan imbalan yang paling
pasti. Seperti telah ditunjukkan oleh banyak perusahaan dotcom, jika Anda memiliki e-vision
tetapi hanya satu pendekatan pemasaran dan kemampuan memenuhi pesanan yang
rendah, Anda tidak sungguh-sungguh memiliki sebuah bisnis.

Komponen-komponen Masing-masing Domain
Setiap domain memiliki komponen-komponen. Berikut ini komponen masing-masing:

E-Operations
1. Otomatisasi proses-proses  administratif
2. Rekonfigurasi infrastruktur proses bisnis utama perusahaan
3. Peningkatan nilai induk
4. Peningkatan kompetitif proses procurement (pengadaan barang)
5. Rekonfigurasi dan integrasi rantai pasok

E-Marketing
1. Meningkatkan proses penjualan
2. Meningkatkan pengalaman membeli pelanggan
3. Meningkatkan pengalaman menggunakan produk pelanggan

E-Services
1. Memahami kebutuhan pelanggan
2. Menyediakan layanan pelanggan



3. Pengetahuan tentang seluruh pesaing
4. Negosiasi persyaratan pelanggan
5. Membangun pilihan pelanggan

Gambar 2: Komponen-komponen Setiap Domain

Peluang E-Operations
Pada awalnya, penerapan e-operations pada banyak organisasi terdiri dari pembuatan versi
elektronik dokumen kebijakan dan laporan berkala yang diletakkan di intranet. Tetapi peluang e-
operations yang sebenarnya memiliki 5 komponen potensial.

Komponen Peluang E-Operations
Kelima komponen potensial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Otomatisasi proses-proses  administratif. Perusahaan menggunakan infrastruktur
intranet untuk menjalankan proses-proses administrasi berbiaya rendah seperti
pendaftaran dan pelatihan karyawan baru, menagih biaya perjalanan, membeli
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peralatan tulis kantor, dan sejenisnya. Peningkatan efisiensi biaya dari pelaksanaan
proses-proses administrasi berbiaya rendah melalui intranet tersebut tidak memiliki
dampak kompetitif terhadap struktur biaya perusahaan. Meskipun demikian, cara
tersebut memberikan manfaat berupa karyawan menjadi lebih melek TI, dan
memunculkan budaya kerja yang lincah dan gesit.

2. Rekonfigurasi infrastruktur proses bisnis utama perusahaan ( proses bisnis inti
perusahaan dan perangkat lunak yang mendukungnya). Infrastruktur yang telah
disusun ulang dengan memanfaatkan teknologi web, akan mempercepat proses
pemenuhan pesanan pelanggan, meningkatkan dukungan kepada pelanggan,
peningkatan struktur biaya produk per unit, dan memperpendek waktu masuk pasar
bagi produk baru.

3. Peningkatan nilai induk (value parenting). Berhubungan dengan peningkatan kinerja
suatu unit bisnis dengan bantuan dari unit bisnis yang lain. Misalnya, induk
perusahaan ABC mengambil inisaitif untuk mengijinkan setiap cabang perusahaan
untuk berbagi pengetahuan dengan cabang yang lain melalui jaringan intranetnya.
Melalui cara ini, kinerja setiap cabang semakin baik sehingga meningkatkan nilai
bisnis setiap cabang. Peningkatan nilai bisnis setiap cabang membentuk peningkatan
nilai induk, nilai bisnis perusahaan secara keseluruhan.

4. Mengintensifkan kompetitif procurement melalui pengadaan barang secara
elektronik. Pengadaan barang secara elektronik memungkinkan basis pasokan yang
lebih luas, harga lebih kompetitif, dan biaya administratif menurun.

5. Rekonfigurasi dan integrasi rantai pasok, menggunakan teknologi untuk
membangun perusahaan virtual. Untuk melakukan peluang ini, perusahaan memulai
dengan memilih penyedia jaringan yang tepat, mengatur semua anggota jaringan
terpilih (para pemasok, distributor) agar memiliki akses cepat ke informasi yang
relevan. Keuntungan yang diperoleh adalah suatu bisnis yang terintegrasi secara
vertikal dan memiliki kecepatan respon di setiap titik rantai pasok.

Peluang ranah e-operations ini bagi perusahaan bukanlah hal baru, sebab sebenarnya
perusahaan sudah biasa melakukan evaluasi terhadap manfaat dari pembaruan
infrastruktur ketika teknologi berubah.



Gambar 3: Model Peluang E-Operations

Mengidentifikasi Peluang di ranah E-Operations
Makna strategis dari gagasan e-operations pada suatu bisnis tidak terlepas dari peran
informasi dalam bisnis tersebut. Perusahaan perlu menguji peran dari informasinya
berdasarkan tiga dimensi berbeda, yaitu: konten informasi produk, intensitas informasi di
rantai pasok, dan penyebaran informasi di rantai pasok.

1. Konten Informasi. Tingginya tingkat konten informasi dalam produk merupakan
tanda pentingnya merekayasa ulang infrastruktur utama perusahaan. Tingkat konten
informasi yang tinggi biasanya ditemukan pada industri layanan keuangan, dan
penerbitan buku. Infrastruktur yang memadai merupakan suatu keharusan bagi
setiap perusahaan. Tetapi jika tingkat informasi dari suatu produk tinggi,
infrastruktur akan menjadi titik pusat perekayasaan ulang dalam rangka mencapai
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keuntungan kompetitif perusahaan. Dalam suatu bank, infrastruktur lebih
diprioritaskan lagi daripada meluncurkan produk layanan internet banking.

2. Intensitas Informasi di rantai pasok. Intensitas atau tingginya informasi disepanjang
rantai pasok menunjukkan pentingnya menguatkan proses bisnis procurement
perusahaan atau merekonfigurasi dan mengintegrasikan rantai pasok. Perusahaan
otomotif dan penerbangan adalah contoh perusahaan yang memiliki tingkat
intensitas informasi yang tinggi. Seringkali mereka harus menelusuri ratusan bahkan
ribuan komponen. Dalam industri ini, tingkat ketersediaan atau availabilitas, kualitas
dan biaya produk, tergantung dari cara rantai pasok dikelola.

3. Penyebaran Informasi di rantai pasok. Tingkat penyebaran informasi yang tinggi
terdapat pada perusahaan yang kegiatan operasionalnya dijalankan di berbagai
lokasi yang terpisah secara geografis. Inisiatif perusahaan induk untuk
mengkoordinasikan informasi yang mengalir melintasi berbagai kegiatan operasional
di berbagai lokasi geografis yang terpisah menuntun pada shared learning dan
konsistensi bagaimana suatu kegiatan dijalankan di seluruh bagian perusahaan

Model Peluang E-Marketing
Pendekatan e-marketing yang tepat berdasarkan atas dua hal yaitu: seberapa sering
pelanggan membeli produk dan seberapa besar diferensiasi produk yang pelanggan
rasakan. Diferensiasi produk mengacu pada tingkat perbedaan suatu produk perusahaan
dari produk sejenis milik perusahaan pesaing. Semakin berbeda semakin tinggi
diferensiasinya. Berikut adalah diagram model peluang e-marketing yang menunjukkan
pengaruh dua hal tersebut terhadap strategi e-marketing perusahaan.



Gambar 4: Model Peluang E-Marketing

Peluang E-Marketing
Strategi e-marketing memanfaatkan teknologi internet untuk memperoleh cara yang lebih
efektif dalam melakukan penjualan produk perusahaan kepada pelanggan lama maupun
baru. Terdapat 3 komponen peluang e-marketing:

1. Meningkatkan proses penjualan. Dengan cara membuat proses penjualan menjadi
lebih efektif dengan membuat produk dan target pasar lebih baik, atau
meningkatkan keberhasilan penyampaian karakteristik dan manfaat produk.

2. Meningkatkan pengalaman pelanggan membeli. Dengan cara menyediakan layanan
pendukung yang membuat produk lebih mudah dibeli atau lebih sesuai dengan
kebutuhan pelanggan

3. Meningkatkan pengalaman pelanggan menggunakan produk. Dengan cara
menyediakan layanan pendukung yang meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan
selama menggunakan produk.
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Mengidentifikasi Peluang E-Marketing
Diferensiasi Produk
Kehadiran teknologi web memunculkan banyak inisiatif cara pemasaran baru yang berbasis
teknologi dan ekonomi. Perusahaan harus mengidentifikasi inisiatif mana yang sesuai
dengannya. Perusahaan dengan tingkat diferensiasi produk yang tinggi akan lebih tepat jika
menekankan pada inisiatif peningkatan proses penjualan. Inisiatif yang mendorong
penciptaan produk-produk isitimewa, menargetkan distribusi produk kepada pelanggan
yang menghargai keistimewaannya, dan kesuksesan menyampaikan manfaat dari produk
sebelum dan setelah penjualan. Sebaliknya, perusahaan dengan diferensiasi produk yang
rendah, sebaiknya memilih inisiatif meningkatkan pengalaman pelanggan dalam pembelian
dan pengalaman pelanggan dalam penggunaan barang untuk menciptakan perbedaan
posisi dalam kancah persaingan. Hal ini karena pelanggan produk dengan tingkat
diferensiasi tinggi akan mengevaluasi produk dengan teliti sebelum membeli, sedangkan
pelanggan produk dengan tingkat diferensiasi rendah cenderung untuk segera membeli
produk yang sesuai dengan harapan mereka.

Frekuensi Pembelian
Frekuensi pembelian merupakan penentu lain perilaku pembelian pelanggan. Pelanggan
yang sering membeli produk tertentu memiliki tuntutan yang berbeda dengan pelanggan
yang jarang membeli. Pelanggan yang jarang melakukan pembelian produk tertentu akan
memerlukan informasi yang dibutuhkan selama proses pembelian dan akan senang dengan
perusahaan yang dapat membantu  mengarahkan mereka dalam pembelian. Sedangkan
pelanggan yang sering membeli akan lebih suka jika perusahaan dapat meminimalkan biaya
transaksi pembelian mereka.

Kuadran dalam Model Peluang E-Marketing
Kuadran Pertama
Jika dilihat pada gambar model peluang e-marketing diatas, kuadran pertemuan antara
frekuensi pembelian tinggi dengan diferensiasi produk rendah, terdapat 4 strategi
pemasaran yaitu fastest source, tailored support, added service, dan one-stop shopping
yang merupakan strategi komponen peningkatan pengalaman pelanggan dalam membeli
dan peningkatan pengalaman pelanggan menggunakan produk. Banyak perusahaan
dotcom e-retailer yang beroperasi di kuadran ini, yang menawarkan produk bermerk
standar dan memanfaatkan teknologi web untuk memperluas jangkauan produk dan
cakupan layanan.

Kuadran Kedua
Kuadran pertemuan antara frekuensi pembelian rendah dengan tingkat diferensiasi produk
rendah juga berisi 4 strategi yaitu Product Specifier, Tailored Product, System Design,
Solution Specifier. Semua strategi berasal dari inisiatif peningkatan pengalaman pembelian
pelanggan, tetapi kali ini berkaitan dengan usaha untuk membantu pelanggan yang tidak



berpengalaman untuk menyaring  pilihannya. Situs web dari perusahaan Brick and Mortar
banyak menggunakan strategi ini, yaitu dengan membangun situs brochurware, yang
merupakan implementasi langkah pertama adopsi e-bisnis. Peran penting situs akan tumbuh
seiring dengan usaha perusahaan untuk mengintegrasikan situs dalam suatu strategi
pemasaran Click and Mortar.

Kuadran Ketiga
Strategi pemasaran yang termasuk komponen peningkatan proses penjualan terdapat di
kuadran yang mempertemukan frekuensi pembelian rendah dan tingkat diferensiasi produk
tinggi. Terdapat 4 strategi disini, yaitu: Benefit Selling, Customer Aggregation, Customer
Targeting, dan Customer Input. Seluruh strategi berkaitan dengan usaha perusahaan untuk
menjaring pelanggan dan meningkatkan manfaat dari produk-produk khas.

Kuadran Keempat
Kuadran terakhir, yang mempertemukan frekuensi pembelian tinggi dan diferensiasi produk
tinggi hanya berisi satu strategi pemasaran yaitu Achievement Selling yang fokus pada
memperteguh pilihan pelanggan akan produk perusahaan. Strategi ini berkaitan dengan
track record perusahaan dimata pelanggannya. Dalam strategi ini perusahaan berusaha
untuk memiliki track record yang baik atau ditingkatkan di mata pelanggan

Peluang E-Service
Peluang e-service mewakili aspirasi utama dari era informasi. Suatu aktivitas penawaran
produk dan jasa oleh perusahaan dengan melibatkan teknologi informasi dan internet
secara harmonis pada  pasar tertentu.

E-Service diawali dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap kebutuhan pelanggan di
pasar tertentu. Pemahaman tentang apa yang terjadi dengan pelanggan di pasar tersebut
dan apa yang mereka cari. Menyatukan pemahaman makro tersebut dengan data status dan
historis pelanggan membuat perusahaan dapat memberikan layanan berdasarkan
kebutuhan spesifik mereka. Selain pemahaman terhadap pelanggan, pengetahuan tentang
seluruh pesaing atau penyedia produk yang sama juga diperlukan oleh perusahaan agar
dapat memberikan pelanggan pilihan yang terbaik.

Mengidentifikasi Peluang E-Service
Untuk mengidentifikasi peluang e-service, pertama perusahaan harus mendefinisikan pasar
target. Untuk perusahaan yang sudah mapan, titik awal jelas citra merk dan nilai yang sudah
dikenali oleh basis pelanggan yang sudah ada. Sebagai contoh, inisiatif e-service bagi
perusahaan otomotif honda adalah membangun e-service yang berkaitan dengan
kendaraan bermotor.

Selanjutnya, perusahaan harus memutuskan apakah pasar akan dibangun berdasarkan
kebutuhan pelanggan (misalnya jasa pengembangan profesi berkelanjutan) atau
berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan pelanggan (misalnya semua jasa yang



berhubungan dengan pernikahan). Perusahaan harus memilih arena dimana dia memiliki
kredibilitas di mata pelanggan.

Karena untuk menerapkan inisiatif e-service hanya berdasarkan pertimbangan dan
pandangan terhadap pelanggan, framework yang tepat untuk mengidentifikasi peluang
adalah customer-service life cycle (siklus hidup layanan pelanggan). Aslinya framework ini
adalah sebuah tool perencanaan dari IBM berupa struktur intuitif yang sederhana untuk
melakukan diskusi tentang pengalaman pelanggan yang terdiri dari 13 tahap.

Memahami kondisi psikologis pelanggan di setiap tahap adalah faktor kritis. Kecuali jika
pelanggan tidak senang di beberapa titik dari siklus hidup layanan pelanggan, maka peluang
bisnis e-service tersebut tidak akan muncul. Tetapi jika ada yang kurang baik di sembarang
titik dari siklus yang ada, maka potensi bisnis e-service akan ada. E-service yang sukses akan
memberikan perusahaan data pelanggan untuk membantu memperluas layanan e-
servicenya dan memperoleh kepercayaan pelanggan.

Masalah terakhir dari e-service adalah, “siapa yang membutuhkan e-service?”. Jawabannya
adalah semua perusahaan. Jika suatu perusahaan menguasai sebuah e-service, dia akan
memiliki hubungan pelanggan (ingat CRM: Manajemen Hubungan Pelanggan). Dan
perusahaan yang lain akan mengalami kemerosotan. Itulah sebabnya penting bagi eksekutif
untuk menyediakan waktu untuk mengidentifikasi peluang yang mungkin ada.

Memastikan Keberlanjutan Inisiatif E-Opportunity
Pembahasan identifikasi peluang e-bisnis belumlah lengkap jika tidak melihat pada potensi
keberlanjutan (sustainability) keunggulan kompetitif yang diperoleh dari inisiatif e-
operations, e-marketing, dan e-service. Model keberlanjutan mendiagnosa keberlanjutan
keuntungan kompetitif dari inisiatif menggunakan 3 sumber potensial keberlanjutan, seperti
gambar berikut ini:



Gambar 5: Model Keberlanjutan Keuntungan Kompetitif

Sumber potensial pertama  adalah generic lead time, fungsi dari perubahan bisnis dan
teknologi yang dibutuhkan untuk menerapkan suatu inisiatif strategi. Sumber ini berkaitan
dengan analisis proyek (PROJECT ANALYSIS). Generic lead time berhubungan dengan
kepemimpinan pasar, artinya  berapa lama waktu bagi perubahan bisnis dan teknologi yang
diterapkan perusahaan akan ditiru oleh pesaing? Karena aplikasi-aplikasi teknologi web
mungkin hanya memerlukan waktu sekitar seminggu untuk dibuat dan diluncurkan,
perusahaan sering beranggapan bahwa kontribusi lead time untuk keberlanjutan tidak lagi
signifikan. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, khususnya untuk inisiatif e-operations.
Upgrade infrastruktur utama mungkin memerlukan waktu tahunan, bukan bulanan,
khususnya jika generasi baru dari sistem ERP terintegrasi dibutuhkan. Dan, meskipun
inisiatif rantai pasok secara teknologi mungkin memiliki waktu lead time yang singkat, tetapi
inisiatif tersebut mungkin melibatkan negosiasi yang panjang dengan berbagai pemasok.

Sumber potensial yang kedua adalah asymmetry barriers, berkaitan dengan analisis pesaing
(COMPETITOR ANALYSIS). Jika pesaing menjiplak inisiatif yang direncanakan, akankah hal ini
menghilangkan keuntungan kompetitif? Atau adakah suatu hambatan yang dapat
mempertahankan keuntungan tersebut? Sebagai contoh, asymmetri barriers melindungi
Dell Computer dari Compaq di area penjualan langsung model komputer yang disesuaikan
pelanggan (Customer-tailored PCs) melalui internet. Compag tidak mudah untuk menjiplak
kesuksesan lawannya sebab dia tidak merancang produknya untuk dapat dikustomisasi

Sustainable
Advantage

Competitive

Generic Lead Time

Preemption Barriers Asymmetry Barrierss

PROJECT ANALYSIS

CUSTOMER ANALYSIS COMPETITOR ANALYSIS



secara massal. Selain itu, struktur rantai pasok, relationship, dan prosesnya berbeda dari
yang dimiliki Dell.

Sumber potensial ketiga dari keberlanjutan melibatkan analisis pelanggan (CUSTOMER
ANALYSIS). Apakah dalam konteks pelanggan memungkinkan penciptaan preemption
barriers, atau first-mover advantage? Jika ada monopoli alami terhadap produk atau
layanan, jawabannya adalah ‘ya’. Sebagai contoh toko buku elektronik. Jika pelanggan
merasa toko buku elektronik menyediakan akses ke semua jenis buku, mereka akan
konsisten membeli di tempat pertama mereka mendaftar. Mereka tidak akan berbelanja
kemana-mana. Keakaraban mereka dengan navigasi situs, dan pengetahuan mereka bahwa
toko buku elektronik tersebut telah mengumpulkan data tentang diri mereka yang akan
memperlancar proses pembelian buku, membuat usaha peniruan menjadi sangat sulit.
Pelanggan akan tetap dengan perusahaan penggerak pertama sampai sebuah perusahaan
pesaing mengeluarkan penawaran yang secara substansial lebih baik. Atau biasanya,
perusahaan penggerak pertama akan tetap dapat mempertahankan bisnisnya sampai pada
suatu saat ketika pelanggan menjadi sangat kecewa. Dalam hal ini, Amazon.com memahami
prinsip ini.

Untuk mempertahankan bisnisnya di era informasi ini, perusahaan dapat meningkatkan
hambatan (barriers) dengan cara melindungi properti intelektual yang diciptakan dalam
inisiatif dan dengan menegosiasi eksklusivitas dengan perusahaan mitranya (seperti pemilik
database atau penyedia produk niche)

Memahami Domain-domain E-Opportunity
Bagi perusahaan tradisional, komponen e-marketing dan e-operations dianggap peluang
paling cepat yang memiliki manfaat ekonomi nyata. Peluang e-service biasanya akan
membutuhkan waktu lebih lama untuk merealisasikannya. Tetapi merencanakan suatu
strategi e-service akan menciptakan tujuan strategis yang akan mempengaruhi evolusi dua
strategi yang lain. Dalam hal ini, ketiga domain tersebut dapat dikombinasikan dengan suatu
pendekatan yang komprehensif untuk membangun sebuah strategi bisnis yang
memanfaatkan teknologi web atau e-bisnis.
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