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Electronic procurement encompasses several forms 

Electronic procurement (EP) can be defined as using Internet technology in the purchasing 
process. It is important to note that this definition is tight in the sense that it excludes old 
applications like ordering by telephone or by fax. On the other hand, this definition is 
relatively wide, because it not only encompasses the use of Internet applications in the 
purchasing process, but it also includes the use of intranet and extranet applications1. For 
example, ordering office supplies by using a supplier catalog on a website is a form of EP.  

Based on the definition of EP a large number of forms of EP can be distinguished. Some of 
these forms have received a lot of attention already, which has led to a situation that these 
forms are quite well-defined and relatively well-developed. Other forms of EP are still quite 
young and immature. Some of them will mature, others will never reach that state. In this 
paper we will focus on the forms of EP that are quite well-defined and relatively well-
developed. Each of these forms has received a name in daily practice, namely: 

• e-MRO
• web-based ERP
• e-sourcing
• e-tendering
• e-reverse auctioning
• e-informing

د خرید الکترونیکی شامل اشکال مختلفی می شو
خرید الکترونیکی (EP) را می توان این گونه تعریف نمود: استفاده از فناوری اینترنت در فرایند 
خرید. شایان توجه است که این تعریف از این لحاظ سخت و دقیق می باشد که برنامه ھای 

قدیمی مثل سفارش تلفنی یا از طریق فاکس را حذف می کند. از طرف دیگر، این تعریف نسبتاً 
وسیع است، زیرا نه تنھا شامل کاربرد برنامه ھای اینترنتی در فرایند خرید بلکه شامل برنامه ھای 

اینترانت و اکسترانت نیز می شود. به طور مثال، تامین تدارکات و موجودی دفتر سفارش دھی با 
. استفاده از کاتالوگ عرضه کننده برروی وب سایت شکلی از EP می باشد

براساس تعریف EP ، تعداد زیادی از اشکال EP را می توان از ھم متمایز نمود. برخی از این اشکال 
قبالً زیاد مورد توجه قرار گرفته اند که این امر منجر به شکل گیری موقعیتی گردیده است که این 
اشکال کامالً درست تعریف شده و نسبتاً خوب توسعه یافته اند. سایر اشکال EP جوان و نابالغ و 

بی تجربه ھستند. برخی از آنھا بالغ بوده و دیگران ھیچ گاه به آن حالت نمی رسند. در این مقاله، 
براشکالی از EP تاکید می کنیم که کامالً خوب تعریف و نسبتاً خوب توسعه یافته اند. ھر یک از 

: این اشکال در شیوه روزمره نامی به خود اختصاص داده اند، یعنی
 e-MRO •

ی وب  • ERP بر مبنا
• منبع یابی الکترونیکی 

• مناقصه الکترونیکی 
• مزایده معکوس الکترونیکی 

• آموزش الکترونیکی 
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