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E-Business

derived from such terms as "e-mail" and "e-commerce," is the
conduct of business electronically, typically over the Internet, not only buying and selling, but
also servicing customers and collaborating with business partners. The sign of a good
eBusiness is not just being able to sell books, but knowing how many books you've sold, and
to
whom, and also to answer questions like "what books are my customers buying next?"
(http://www.informationbuilders.com/ebusiness-e-business )
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Definisi E-Business vs E-Commerce

e-business merupakan sebuah bentuk bisnis
yang dikembangkan dan juga
ditempatkan pada sebuah sistem elektronik
(yang dalam hal ini merupakan jaringan
komputer
dan jaringan internet). Seorang pebisnis yang
bermain di bidang e-business akan concern
dengan pengembangan bisnisnya melalui
sistem jaringan komputer dan jaringan internet.
Biasanya, sistem e-business ini mencakup all in
one, dimana seluruh proses transaksi,
marketing, dan lain-lain menjadi satu.

e-commerce berasal dari
kata e yang merupakan kependekan dari electronic, dan
commerce, yang berarti transaksi
komersial. Apabila digabungkan, maka e-commerce bisa
disebut sebagai sebuah proses
transaksi komersial yang menggunakan fasilitas
elektronik.
Sistem e-commerce mulai berkembang pesat pada era
90-an, ketika jaringan komputer dan
internet sudah mulai masuk ke dalam masyarakat. Situs
e-commerce yang pertama adalah milik
yahoo, dan beberapa situs lainnya. E-commerce
menawarkan banyak barang kebutuhan
sehari-hari, melalui jaringan internet, yang tentu saja
sangat memudahkan user

Ciri E-commerce
1. E-commerce menggunakan prinsip jual beli dan transaksi elektronik, seperti transfer
dana, baik dana uang virtual maupun dana berupa uang asli menggunakan rekening
Koran.
2. E-commerce melayani proses pemindahtanganan suatu barang, yang dalam hal ini lebih
populer dengan istilah proses jual beli barang di dalam situs e-commerce.
3. E-commerce memiliki prinsip jual beli barang, dimana setiap situs e-commerce hanya
berfokus pada kegiatan jual beli barangnya saja, dan proses transaksi serta perputaran
uang hasil jual beli saja.
4. E-commerce bisa berbentus situs web dengan alamat yang berdiri sendiri, ataupun
model toko online yang menggunakan media sosial yang gratis. (baca juga: manfaat
facebook)

Ciri E-Business
1. E-business memiliki cakupan program yang lebih luas, tidak hanya tefokus pada proses
transaksi jual beli saja.
2. E-business biasanya memiliki sebuah kantor pusat ataupun kantor perwakilan untuk
memanage seluruh bisnis elektronik yang dikembangkan.
3. E-business memiliki banyak sekali fitur yang sangat lengkap, mulai dari tim pemasaran,
tim IT dan maintenance, dan sebagainya.
4. E-business dapat dilihat atau dipandang sebagai keseluruhan bagian dari sebuah situs
yang menawarkan fasilitas e-commerce.

Perbedaan E-Business vs E-Commerce
E-business mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal,
sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran,
manajemen perkantoran, proses audit, dan segala macam elemen lainnya.

Sedangkan, e-commerce hanya berfokus pada proses jual beli atau
pemindahtanganan yang dilakukan melalui
proses transaksi secara elektronik di sebuah situs.

Perbedaan E-Business vs E-Commerce

. E-commerce merupakan bagian kecil dari sebuah e-business.
Ibaratnya, apabila kita ibaratkan sebagai tubuh manusia, e-business
adalah seluruh tubuh manusia, sedangkan e-commerce hanyalah bagian
tangan kiri atau tangan kanan manusia saja.

Perbedaan E-Business vs E-Commerce

E-commerce hanya membutuhkan spesifikasi dan jga kemampuan analisa dari
segi penjualan dan transaksi saja. Sedangkan e-business membutuhkan
pertimbanan
matang dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran, produksi, dan
sebagainya.

