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Az Elektronikus Kereskedelem, az EDI és az IBM e-business koncepciója az utóbbi idők egyre gyakrabban használt három olyan kifejezése, melyek jelentős szerepet játszanak napjaink informatikájában. Ugyanakkor jelentésűk, különösen pedig egymáshoz való viszonyuk gyakran nem világos. 
A probléma egyik alapvető oka az, hogy az EDI és az e-business kifejezéseket gyakran az Elektronikus Kereskedelemmel hozzák összefüggésbe és mivel – tapasztalatom szerint –ez utóbbinak a jelentése sem egyértelmű, ezért a másik kettő értelmezésében is sokszor tapasztalhatók zavarok. 
Az Elektronikus Kereskedelem jelentésében mutatkozó probléma okainak megértéséhez érdemes megvizsgálni, hogy a csupán néhány éve született fogalomkör ez alatt a rövid idő alatt is milyen jelentős változásokon ment keresztül.
A Elektronikus Kereskedelem fogalomkörének változásai
Először is le kell szögezni, hogy már jóval az Elektronikus Kereskedelem kifejezés tudatos használata előtt, a fogalomkörbe tartozó több olyan elemet, technikát is alkalmaztak a gyakorlatban, mint például a vállalatok, bankok és egyéb szervezetek közti kereskedelmi kapcsolatot támogató Elektronikus Adatcserét, azaz az EDI-t, vagy jó néhány ma is használatos elektronikus fizetési módot. A dolog nem egyedi, mivel - hasonlóan más szakterületekhez - a számítástechnika történetében sem ismeretlen, hogy a gyakorlatban már használt módszerekkel, technikákkal csak később kezdenek el tudatosan is foglalkozni, sorolnak be valamilyen új kategóriába és látnak el valamilyen új, egyedi névvel. (Így például Dijkstra 1967-ben, a folyamatok kölcsönös kizárásának problémáját első ízben definiáló, korszakalkotó cikke [9] előtt is nyilván valamennyi operációs rendszernek a gyakorlatban már megoldást kellett találnia erre a gondra. A problémakör azóta is használatos elnevezése azonban akkor született meg, a megoldási módok tudatos vizsgálata pedig 1967. után kezdődhetett meg.) 
Az kifejezés első megjelenése
Az Elektronikus Kereskedelem kifejezést először az Interneten való web alapú vásárlások elnevezésére használták, ezek gyakoriságának érzékelhető növekedésékor, a 90-s évek elején. Az új terminológia bevezetését azért tartották indokoltnak, mert úgy gondolták, hogy egy általános, új kereskedelmi mód született, melynek segítségével rövidesen mindenki így fogja valamennyi vásárlását lebonyolítani [1], [2]. Ennek megfelelően az első meghatározások közös jellemzői az alábbiak voltak: 
(a)	Kizárólag a kiskereskedelmi tevékenységre, azon belül is a vásárlót érintő olyan szakaszokra vonatkoztatta az Elektronikus Kereskedelmet, mint az áru/szolgáltatás hirdetésére és a megrendelésére.
(b)	A vásárló, mint természetes személy és a termékek vagy szolgáltatások értékesítést végző vállalatot képviselő rendszer közti kapcsolatra terjedt ki.
(c)	Informatikai eszközrendszerét tekintve az Internetes web elérésre korlátozódott.
A fizetési folyamat bevonása
Kezdettől fogva érzékelhető volt a törekvés arra, hogy az Elektronikus Kereskedelem által lefedett eljárási kört a fizetés folyamattal kiegészítsék. Az első és még ma is gyakran felbukkanó megoldás a hitelkártya számának vásárló általi egyszerű begépelésén alapult. Ez azonban egy olyan hálózaton keresztüli átvitel esetén, mint az Internet nyilván nem tekinthető biztonságosnak és nem képezhette egy széles körben elfogadott megoldás alapját. A 90-s évek elejétől folyamatosan végzett számos megoldási kísérlet egyik fő tanulsága az volt, hogy a dolog az eredetileg elképzeltnél csak jóval összetettebb módon, szabvány szinten kidolgozott, általános alapokra építve oldható csak meg. Ezt az utat az Visa és a MasterCard International által kidolgozott és az IBM hozzájárulásával megvalósított SET (Secure Electronic Transaction Protocol) jelzi (ld. I. Függelék).
A partnerek és az eljárások körének bővítése
Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy nem indokolható az a meghatározás, ami csak a természetes személyek és a vállalatok közti kereskedelmi kapcsolatra korlátozódik. A kereskedelmi tranzakciók közül ugyanis éppen azok hordozzák a nagyobb értéket, melyek esetében a vásárlót nem valamilyen természetes személy, hanem valamilyen vállalat, államigazgatási, vagy egyéb szervezet testesíti meg.
A következő szakaszt az jelentette, amikor olyan meghatározások láttak napvilágot, melyek 
(a)	A vállalatok közti kapcsolatot is az Elektronikus Kereskedelem tárgyának tekintették, sőt ezt tartották elsődlegesnek.
(b)	A kiskerekedelem mellé a kereskedelmi kör egészét beemelték.
(c)	Bővítették a szűken vett megrendelés-vásárlási folyamatot is.
Jó példa található erre a [3] forrásban, mely szerint az Elektronikus Kereskedelem nemcsak a személyek, hanem a vállalatok közti eladás, vásárlás és a kiegészítő folyamatok bármilyen informatikával segített formája. A meghatározás a lefedett eljárások közé az áru vagy szolgáltatás kiválasztásán és a megrendelésen túl már a szállítást, a szervízelést is beleérti.
Ezzel a fogalomkör egy fontos határhoz érkezett, amire az ECnet meghatározása hívta fel a figyelmet [3]. A szervezet az Elektronikus Kereskedelem két legfontosabb kritériumát abban látta, hogy 
(a)  áttöri egy vállalat határait
(b)  informatikai rendszerek közti adatok cseréjén alapul.
Lényeges új momentum az is, hogy ez a meghatározás nem kötődik az Internethez, tehát a rendszerek közti adatok cseréje bármilyen közvetítő közegen keresztül megtörténhet.
Az Elektronikus Adatcsere (EDI) bekerülése az Elektronikus Kereskedelem fogalomkörébe
Amint a rendszerek közti adatok cseréje az Elektronikus Kereskedelem egyik kritériumává vált, az EDI szükségszerűen került a figyelem középpontjába. Segítségével akkor ugyanis már kb. másfél évtizede számos rendszer között valósították meg olyan okiratok elektronikus úton való cseréjét, mint az ajánlat, a megrendelés, a visszaigazolás, a szállítás jelzése, vagy az átutalási megbízás (ld. II.Függelék). Világossá vált, hogy az EDI az Elektronikus Kereskedelem egyik alapvető formája. Ebben az időben több EDI szervezet változtatta meg a nevét és vette be az újba az Elektronikus Kereskedelem kifejezést.
A résztvevők és az eljárások körének további bővülése
A következő szakaszt az ENSZ UNCTAD Trade Point modellje jelentette. Mivel a modellel a III. Függelék a továbbiakban még foglalkozik, itt csak az alábbiakat emelném ki.
(a)	A modell a szereplők körét az adott kereskedelmi ügyletben résztvevő partnereken túl kiterjesztette a közreműködőkre is. Ez utóbbiak közé beleértette a kereskedelmi információ szolgáltatót, az érintett bankokat, biztosítókat, szállítmányozókat, fuvarozókat, a vám- és adóhatóságot és egyéb bevont államigazgatási szerveket is.
(b)	Ami az eljárásokat illette, a kereskedelmi partnerek közti ügyleten túl a lebonyolításához kapcsolódó azon közvetett eljárásokat is bevonta a körbe, melyek a közreműködőkkel való kapcsolat során válhatnak szükségessé. Ilyenek lehetnek többek között a partner felkutatása, a banki átutalás, a szállítmányozás, a vám és adó ügyintézés, a biztosítás, az esetleges kárigény bejelentése, külkereskedelmi ügylet esetén az export/import engedélyek beszerzése.
Megjegyzem, hogy az ENSZ Trade Point modellje korán sem volt az egyetlen, ami a fentiekből indult ki. Hasonló megközelítéssel élt a National Telecommunications and Information Administration (NTIA) is [4]. 
Az üzleti tevékenység megjelenése
Az amerikai Hadügyminisztériumhoz (DoD) tartozó Electronic Commerce Resource Center (ECRC) meghatározása tényleges minőségi változást jelent a korábbiakhoz képest. Eszerint "az Elektronikus Kereskedelem egy általános kategória, mely minden, elektronikus adatok segítségével folytatott üzleti tevékenységet magába foglal" [5]. A hangsúly itt az "üzleti tevékenység" (eredetiben "business activities") kifejezésen van. Eszerint ugyanis már nem pusztán kereskedelmi folyamatokról van szó, hanem akár egy vállalat tevékenységének egészéről is, feltéve, hogy az elektronikus adatátvitelen és feldolgozáson alapul. Azt, hogy itt nem félreértésről van szó, egyértelműen megerősíti a szervezet célkitűzése, mely szerint az "ECRC támogatja az Elektronikus Kereskedelem teljes spektrumát, az EDI integrálásától a virtuális vállalatok hatékony működéséig" [5]. Aláhúznám, hogy itt nem akármilyen szervezetről van szó, hanem az USA Hadügyminisztériumáról (DoD), melyhez olyan nevek fűződnek, mint az Internet, vagy az internet protokollok, közismertebb nevükön a TCP/IP.
Az Elektronikus Kereskedelem háttere
Annak megértéséhez, hogy az Elektronikus Kereskedelem fogalomköre miért ment át rövid idő alatt ilyen jelentős változásokon, véleményem szerint elengedhetetlen az informatikai forradalom és az üzleti, igazgatási élet egészében bekövetkezett változások néhány elemének vizsgálata.
Az informatikai forradalom néhány eleme
A jócskán elcsépelt folyamatból az alábbiakban önkényesen csak azokat a főbb elemeket emeltem ki, melyek nagyban hozzájárultak az Elektronikus Kereskedelem kialakulásához. 
A felsorolt elemek közül az Elektronikus Kereskedem létrejöttéhez szükséges utolsó láncszem kétségtelenül a Virtuális Terminál Probléma megoldását jelentő web technika elterjedése volt. Ennek jelentőségét abban is le lehet mérni, hogy rövidesen minden jelentősebb szoftver termék elérhető lesz web böngészőn keresztül is [].  
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A Virtuális Terminál Probléma megoldása (egységes, felhasználóbarát felület hálózati elérésekhez, a nem-számítástechnikus felhasználók is elérhetik és használhatják a távoli rendszereket) 
1. Táblázat
A fenti elemek az informatika felhasználóbarát, hálózaton keresztüli tömeges alkalmazását váltották ki. Ez pedig az üzleti, gazdasági élet feltételeinek minőségi változását eredményezte.
Az üzleti, gazdasági, igazgatási élet feltételeinek változása
Az informatikai forradalomnak köszönhetően az üzleti és igazgatási tevékenység feltételeiben, módjában olyan szintű minőségi változások indultak el, melyek tényleges korszakváltást jelentenek. A korszakváltás főbb jellemzői az alábbiak.
(a)	Az információ alapvető értékké vált.
(b)	Az üzleti folyamatok globálisakká váltak.
(c)	Az információ áramlás felgyorsulása következtében az üzleti, és igazgatási folyamatok is drasztikusan felgyorsultak. 
Fentiek együttesen az üzleti, gazdasági, igazgatási tevékenység mód egészének változását eredményezik. 
Meglévő informatika eszközök
-	Önmagában pozitív, hogy mára már a vállalatok és az igazgatási szervezetek mindegyikénél kiépült valamilyen helyi informatikai rendszer.
-	A kiépült rendszerek azonban lokálisak, azaz hiányoznak a szervezet- és vállalatközi alkalmazások, de a vállalatok, különösen a nagyvállalatok nagy részénél a különböző belső alkalmazások integrációja sem megoldott.
-	A lokális rendszerek gyakran nem átgondolt koncepció eredményeképpen kerültek kifejlesztésre, hanem olyan esetleges tényezők meghatározó szerepe mentén, mint az aktuális költségkeret, vagy a pillanatnyi belső hatalmi viszonyok.
Kihívás
A vállalatok, intézmények az új követelményeknek a jelenlegi ügyviteli szervezettségük mellett, meglévő informatikai infrastruktúrájukkal nem képesek megfelelni. Az üzleti, tevékenység módjában bekövetkező korszakváltásnak ezért jelentős szelektáló hatása lesz. Azokat a vállalatokat, melyek korábban képesek az új módra átállni, a piac várhatóan jelentősen felértékeli majd, míg azokat, melyek nem képesek ehhez alkalmazkodni, nagy mértékben leértékelődnek. A korszakváltás nagy kihívása ezért az, hogy sikerül-e az új fajta működési (igazgatási, üzletviteli) módot megteremteni?
A vállalatoknak és egyéb szervezeteknek az alkalmazkodás létérdekük lesz. Ebben az informatika jelentős segítséget nyújthat, bár itt nyilván olyan más szakterületek segítségére is szükség van, mint pl. a közgazdaságtan, vagy a vállalat szervezés. Ennek következtében maga az informatika is jelentős új kihívás előtt áll, hiszen a cél eléréséhez az informatikai forradalom korábban bemutatott elemei önmagukban még nem elegendőek. 
Magyarázat az Elektronikus Kereskedelem fogalomkörének változásaira
Fentiek magyarázhatják az Elektronikus Kereskedelem fogalomkörének a cikk elején bemutatott változásait. A 90-s évek elején ugyanis még az informatikai forradalom vázolt elemei voltak első sorban döntő hatással a fogalomkörre. Ekkor még az egyszerű web alapú vásárlás folyamata állt a figyelem középpontjában. Ahogy azonban világossá vált az, hogy az informatikában bekövetkezett változások az üzleti, igazgatási életben korszakváltásnak megfelelő új kihívást eredményeznek, az Elektronikus Kereskedelem kategóriája is egyre inkább ebbe az irányba mozdult el.
Javasolt megközelítés
Előzőek alapján világos, hogy amikor az Elektronikus Kereskedelemről beszélünk, a zavar alapvető oka az, hogy a fogalomkörébe két egymástól jelentősen eltérő problémakört értünk bele. Ezért, véleményem szerint célszerű az Elektronikus Kereskedelem kategóriáját kettébontani. A szétválasztás utáni két fogalomkör egy lehetséges meghatározása az alábbi módon történhet.
a.)  Elektronikus Kiskereskedelem
Ebbe a kategóriába mindazok az elektronikus megoldások beletartozhatnak, melyek távoli, természetes személyek felé irányuló bármilyen kiskereskedelmi tevékenységét hivatottak elősegíteni és hatékonyabbá tenni.
Ilyen megoldások alapját képező létező eszközökre számos példa adható. Itt most csak az IBM e-commerce-t említem meg (V. Függelék). 
b.) Elektronikus Üzletvitel
Ebbe a kategóriába tartozhatnak azok az elektronikus megoldások, melyek segítik a vállalatokat, igazgatási és egyéb szervezeteket folyamataik integrálásában, üzleti és ügyviteli folyamataik felgyorsításában, annak érdekében, hogy üzletvitelüket, illetve ügyvitelüket, működésüket hatékonyabbá tegyék.
Ez a kategória azokat az informatikai elemeket foglalja magába, melyek az informatikai forradalom eredményeképpen a gazdasági, igazgatási életben bekövetkezett korszakváltás kihívásainak segítik megfelelni a vállalatokat, igazgatási szervezeteket. Ilyenek az EDI, az IBM e-business koncepciója  és Üzleti Integráció megoldása (II., IV. és VI. Függelékek)
Megjegyzések:
-	Ahogy arról már a cikk elején írtam, az angol nyelv a “business” szót tekintve szerencsésebb, mivel ez a szó az üzleti működés egészére vonatkozik. A magyar nyelvben ilyen szó nem létezik.
-	Bár mind az Elektronikus Kiskereskedelem, mind az sikeres megvalósításához az informatikán túl más szakterületek módszereinek alkalmazása is szükséges, ez különösen az Elektronikus Üzletvitel esetében bír kiemelt jelentőséggel. A korszakváltáshoz való alkalmazkodáshoz uis. a megfelelő közgazdasági, vállalat szervezői módszerek alkalmazása elengedhetetlen.
Végezetül megjegyzem, hogy ami az Elektronikus Kiskereskedelmet és az Elektronikus Üzletvitelt összeköti, hogy mindkettő közös kiinduló pontja a lehetségesen távoli partnerek, vállalatok, szervezetek működésének integrálási követelménye. 

Következtetések
1.	Az Elektronikus Kereskedelem létrejöttét az informatikai forradalom, azon belül is elsősorban a számítástechnika tömeges elterjedése, az Internet és a Virtuális Terminál Probléma megoldásaként a web technika segítette elő.
2.	Az üzleti élet feltételeiben jelentkező korszakváltás folyamatával párhuzamosan fokozatosan bővült az Elektronikus Kereskedelem fogalomköre is, az egyszerű Interneten keresztüli vásárlástól kiindulva a teljes üzletvitel elektronizálása irányába haladva. 
3.	Az Elektronikus Kereskedelem értelmezésének folyamatos bővülése a kategória meghatározásának bizonytalanságát eredményezte. A zavar megszüntetése érdekében szükséges a differenciált megközelítés, a napjainkra már egymástól minőségileg eltérő fogalomkörök szétválasztása.
4.	A differenciált megközelítés egy lehetséges módja, hogy az Elektronikus Kereskedelmen belül az Internetes vásárláson alapuló Elektronikus Kiskereskedelem és az üzleti, igazgatási életben tapasztalható korszakváltás kihívásának való megfelelést elősegítő Elektronikus Üzletvitel két fogalomkörét szétválasztjuk. 
5.	Ami az Elektronikus Kiskereskedelmet és az Elektronikus Üzletvitelt összeköti, hogy mindkettő közös kiinduló pontja a távoli partnerek, vállalatok, szervezetek működésének integrálásának követelménye.
6.	Az Elektronikus Kereskedelem, ezen belül is különösen az Elektronikus Üzletvitel területén tapasztalható rohamosan gyorsuló fejlődés alapján valószínűsíthető, hogy további kategóriák szétválasztása válhat indokolttá.
FÜGGELÉK 
I. SET
A SET (Secure Electronic Transaction) protokoll szabványát a MasterCard International és a Visa dolgozta ki nyilvános hálózaton történő biztonságos bankkártya alapú tranzakciók lebonyolítására. A szabvány tényleges megvalósítása az IBM  közreműködésével történt [10].
A protokoll az alábbi speciális biztonsági követelményeket elégíti ki.
(a)	A rendelési és fizetési adatok bizalmas kezelése.
(b)	Kártyatulajdonos, mint vásárló azonosítása.
(c)	Kereskedő, mint eladó azonosítása.
(d)	Adatok integritásának védelme elektronikus aláírások használatával.
(e)	Letagadhatatlanság (non-repudiation) biztosítása.
Mind a vásárló, mind az eladó rendelkezik digitális aláírással és mindkét fél számára olyan adatok rögzítését teszi lehetővé a protokoll, melyek alapján eldönthető, hogy egy adott tranzakció megtörtént-e és ha igen, mikor, hol miképp.
A vásárló és az eladó azonosítást tranzakciónként un. Igazoló Szervezetek (Certification Authorities) végzik, megfelelő elektronikus igazolások (certificates) kiadásával és továbbításával.
A protokoll megvalósításában valamennyi részvevőt, a vásárlót, az eladót, a feldolgozót, az Igazoló Szervezetet és a bankokat informatikai alkalmazások képviselik, melyek közül a vásárlónak elegendő csak egy egyszerű web böngészővel rendelkeznie. A vevőt, az eladót és a feldolgozót képviselő rendszerek bármilyen nyilvános hálózaton, így az Interneten keresztül is tarthatják a kapcsolatot. Ennek következtében az eladó a vevő bankkártyájával közvetlen fizikai kapcsolatba nem kerülhet, azt közvetlenül nem is láthatja.
II. EDI
Az Elektronikus Adatcsere, vagy a nemzetközi terminológia szerinti Elektronic Data Interchange (EDI) kereskedelmi, gazdasági, adminisztrációs, pénzügyi, szállítmányozási, államigazgatási okiratok papírmentes, számítógépek közti, egyértelmû szabályok szerint strukturált elektronikus üzenetek formájában történõ cseréjét jelenti [6, 6a]. Az érintett okiratok lehetnek megrendelések, számlák, visszaigazolások, bankátutalási megbízások, vám bevallások, szállítólevelek, stb. Lényeges különbség az elektronikus levelezési rendszerekhez képest, hogy az EDI nem személyek, hanem programok közti kommunikációra szolgál.
Az EDI alapvetően üzenet leíró szabványokra épül, melyek közül kétség kívül ma már a nyolcvanas évek derekán megkezdett munka eredményeként megszületett ENSZ EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport) a meghatározó. A szabvány új okiratokra és új szektorokra való bõvítése jelenleg is folyik. Az EDIFACT mellett ma még számos helyen alkalmaznak más szabványokat is, mint például az ANSI ASC X12-t az USA-ban, vagy az ODETTE-t a gépjármûiparban.
Az EDI gazdasági jelentőségét az adja, hogy alkalmas kiinduló pont lehet egymástól különálló, de együttműködő szervezetek, így egy vállalat esetén például a beszállítói és az értékesítési lánc elemeinek. elektronikus úton való integrálásához. 
III. Az ENSZ UNCTAD Trade Point modellje 
Az ENSZ-t 1992-ben 171 tagország kérte fel az un. Cartagena Megállapodás keretében arra, hogy a kereskedelem hatékonyságának növelésére dolgozzon ki eszközöket és módszereket, különösen segítve a kis- és középvállalkozókat [7, 8]. A Kereskedelmi Hatékonyság Kezdeményezés (Trade Efficiency Initiative) néven beindított munkát az ENSZ UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) szervezete vállalta fel. A munka eredményeképpen a szervezet megoldásként a Trade Point modellt ajánlotta.
Az alapproblémát az jelentette, hogy egy átlagos kereskedelmi ügylet lebonyolításához egy vállalkozónak valójában igen sok fajta tevékenységet kell elvégeznie. Ezek közt az alábbiak szerepelnek:
(a)	Egy adott terméket, szolgáltatást nyújtó vagy kereső partnerek felkutatása
(b)	Adatok gyűjtése a partnerekről
(c)	Partner kiválasztása
(d)	Ajánlat kérése vagy küldése
(e)	Kereskedelmi tranzakció lebonyolítása, a közreműködők bevonásával (bankok, biztosítók, szállítmányozók, vám, adóhatóság, stb.), azaz
-	Megrendelés 
-	Szállítmányozás megrendelése
-	Biztosítás
-	Vámeljárás (külkereskedelem esetén)
-	Áru/szolgáltatás eljuttatása/nyújtása
-	Fizetés lebonyolítása
-	ÁFA intézése
-	Számlázás.
A vállalkozó dolgát általában nehezíti, hogy a partner és a közreműködők különböző helyeken és időben érhetők el, tehát az információgyűjtés és a tényleges ügyintézés helyben és időben is szétaprózódik.
Az UNCTAD által ajánlott Trade Point modell olyan kereskedelem könnyítési rendszer, mely egy kereskedelmi ügylet teljes lebonyolítását elektronikus úton teszi lehetővé úgy, hogy mind a kereskedelmi partnerek, mind a közreműködők közti multilaterális együttműködést telematikai (EDI, e-mail, hálózati kereskedelmi adatbázisok, hálózati brókerek) segítségével támogatja. Leegyszerűsítve, a Trade Point egy olyan magas szintű hálózati rendszer, mely ezt a multilaterális kapcsolatot támogatja és melyben a kommunikáció alapeszköze az EDI.
Az ENSZ megfogalmazása szerint a Trade Point egy olyan virtuális központot jelent, melyet a vállalkozó a PC-jéről ér el és segítségével a fent bemutatott teljes ügyletet lebonyolíthatja, beleértve az információs és a tranzakció lebonyolítási szakaszokat is, valamennyi közreműködőre kiterjedően.
IV. e-business
Az IBM nemrég bejelentett e-business koncepciója mindazokat az informatikai megoldásokat foglalja magába, melyek az Interneten alapuló technológiák, valamint a hálózati számítástechnika felhasználásával segítik az üzleti élet szereplőit abban, hogy biztonságosan alakíthassák át
-	belső ügyviteli
-	külső üzleti 
-	valamint a termék, szolgáltatás, információ értékesítési, vagy beszerzési, vásárlási folyamataikat [12].
Az e-business informatikusi szemmel azon megoldások összessége, melyek szabványok, a web technika, valamint a hagyományos informatikai adatok és alkalmazások kombinációjával  segíti a kulcs fontosságú üzleti folyamatok átalakítását.
V. e-commerece
Az e-commerce az IBM azon megoldásainak gyűjtőneve, melyek kereskedelmi célú tranzakciók Interneten való lebonyolítását segítik [11]. A megoldások – hasonlóan az e-business-hez - szabványok, web technika, valamint a hagyományos informatikai adatok és alkalmazások együttes alkalmazásával teszik hatékonyabbá a kereskedelmi folyamatokat.
VI. Üzleti Integráció
Az IBM 1998. közepén jelentette be az Üzleti Integráció (Business Integration) megoldási modelljét, mely egy három szintű keretet kínál mind a vállalatokon belüli szervezetek, mind a beszállítói, értékesítési láncában szereplő külső partnerek hatékony integrálására [13].
Alulról felfelé haladva, az egymásra épülő egyes szintek az alábbiak.
(a)	A legalsó szint a vállalaton belüli és a partnereknél lévő informatikai alkalmazások integrálását szolgálja. Az alkalmazások heterogén környezetben, tetszőleges hálózatra kötve működhetnek. Az integrálásra az IBM a de facto szabványos MQSeries programját ajánlja, mely üzenetcsatolt módon, garantált üzenettovábbítással, egyszerűbb tranzakciók támogatásával és egységes, platform-független  API (un. MQI) felület nyújtásával alkalmas a fentiek megvalósítására.
(b)	A középső szint legfontosabb feladata a vállalaton belüli szereplők és a partnerek, illetve az őket jelképező alkalmazások által használt adatok formátumai közti különbségek megszüntetése. (Így például egy SAP alkalmazás IDOC állomány formátumának konvertálása akár valamilyen UN/EDIFACT üzenetére.) A modell erre a feladatra az MQSeries Integratort ajánlja, mely lehetővé teszi a formátum konverziót, ezen túl pedig bizonyos üzenet brókeri funkciókat is ellát.
(c)	A legfelső, a munkafolyamat automatizálásnak a szintje. Célja a vállalatok segítése abban, hogy hatékonyan vezérelhessék üzletviteli eljárásaikat, beleértve a folyamatok egyes lépéseit segítő informatikai alkalmazásokat és az érintett személyek vonatkozó tevékenységét is. Ez a szint rendelkezik a folyamatot leíró információkkal, így az ilyen folyamatok gyorsan és hatékonyan valósíthatók meg, bővíthetők és módosíthatók. Ezeket a célokat az IBM által ajánlott MQSeries Workflow program osztott, egymástól eltérő és heterogén környezetben működő alkalmazásokra kiterjedően valósíthatja meg, mivel a korábbiakban bemutatott szintekre épülhet.
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