
Najważniejsze typy relacji biznesowych 
 
Prowadzenie biznesu wiąże się z podejmowaniem działań na wielu płaszczyznach.          
Wymaga dostosowania naszego interesu do realiów rynku, potrzeb usługobiorcy czy          
aktualnej sytuacji gospodarczej. Kluczem do podjęcia wszystkich czynności jest         
prawidłowe tworzenie relacji biznesowych. Jak tego dokonać? 
 
Podstawą ich zaistnienia jest kontakt interpersonalny pomiędzy przedstawicielami        
współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Powinien cechować się: otwartością na wzajemne          
oddziaływanie, zaangażowaniem, a niekiedy elastycznością. Należy pamiętać, że przebieg         
takiej interakcji musi podporządkować się specyfice branży na polu, której jest realizowany            
oraz wszelkim czynnikom zewnętrznym. Zatem, jak przystosować naszą relację z partnerem           
do okoliczności? Czym różni się kontakt pomiędzy przedsiębiorstwem wynajmującym         
programy komputerowe innym firmom a utrzymywanie stosunków ekonomicznych na linii          
jednostka administracyjna-klient?  

Application to business  
Typ relacji określany jako A2B zachodzi w biznesie elektronicznym z zakresu IT. Zachodzi             
pomiędzy usługodawcą, który wynajmuje wyprodukowany przez siebie program lub         
oprogramowanie komputerowe klientowi w postaci przedsiębiorstwa. Transakcja zachodzi        
on-line. Przykładem może być pakiet aplikacji skierowany do właścicieli i pracowników           
polskich wypożyczalni. Gama programów oferowanych przez witrynę Twoja Wypożyczalnia 
pomaga w zarządzaniu działalnością oraz jej monitorowaniu. Relacja odbywa się poprzez           
subskrypcję.  

Business to administracion  
B2A również odnosi się do elektronicznego przekazywania usług. W odróżnieniu od A2B,            
uiszcza się w kontaktach prywatnych firm z sektorem publicznym. Polega na obustronnej            
wymianie zasobów/informacji między stronami drogą internetową bądź telekomunikacyjną.        
Ta relacja realizuje się przy tworzeniu i korzystaniu z różnych rejestrów czy też rozliczaniu              
się z podatku. 

Consumer to administracion  
Kolejna relacja opisywana skrótem C2A jest jedną z najbardziej powszechnych w przestrzeni            
społecznej. Dotyczy kontaktów pomiędzy klientem a instytucjami administracyjnymi.        
Najprościej mówiąc, występuje wtedy gdy interesant zgłasza się drogą elektroniczną do           
odpowiedniego organu publicznego w celu załatwienia potrzebnych formalności. Dotyczyć to          
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może wniosków o dokumenty tożsamości jak paszport lub dowód osobisty, ale również            
wszelkich ogłaszanych przetargów, realizacja wypłat itp.  

Finance to Business i Finance to Consumer 
O relacji F2B możemy mówić w przypadku, gdy instytucje finansowe jak np. banku, firmy              
ubezpieczeniowe lub inwestycyjne udostępniają swoje usługi przedsiębiorstwom       
elektronicznie. Dotyczy to zarówno procesu związanego z procesem dokonywania operacji          
jak i pomocy informacyjno-serwisowej.  
Taki sam rodzaj współpracy tyle, że pomiędzy osobą prywatną a instytucjami zajmującą się             
finansami określa się mianem F2C. Osoba prywatna ma możliwość załatwiania spraw,           
związanych z własnym kapitałem, online. Przykładem jest dostęp do elektronicznych kont           
bankowych czy płacenie za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym.  

Business to Employee  
Ostatnia z ważniejszych, jeśli nie najważniejsza, o której nie wolno zapominać to relacja             
pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Obecnie, jak w przypadku poprzednich stosuje się           
rozwiązania technologiczne ułatwiające komunikację. Kontakt internetowy jest szybszą,        
wydajniejszą oraz bardziej komfortową drogą, gdyż nie wymaga mobilności. W tym celu            
firmy używają maili, telefonów oraz wykorzystują możliwość telekonferencji.  
 
Przytoczone typy relacji łączy przede wszystkim to, iż są przystosowane do elektronicznych            
form kontaktu. Jednak, ich zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do biznesu           
elektronicznego. W dobie rozwoju technologicznego każda forma działalności, mniej lub          
bardziej, opiera się na wykorzystywaniu dóbr płynących z użytkowania Internetu. Co więcej,            
w przypadku budowania stabilnego kontaktu biznesowego aktywność online jedynie         
wspomaga jego płynność i skuteczność. 
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