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susţine capabilităţile şi driverele de agilitate, în cele din
urmă transformând toate aceste atribute în avantaje
strategice competitive [8].

REZUMAT

Articolul prezintă aspecte legate de proiectarea şi
implementarea unui sistem interactiv de evaluare a
agilităţii unei întreprinderi virtuale. Soluţia adoptată este
un portal web care oferă servicii de creare şi management
ale unei întreprinderi virtuale, servicii de magazin on-line
pentru a susţine activitatea întreprinderii şi o aplicaţie de
evaluare şi raportare a activităţii întreprinderii în general şi
a agilităţii acesteia în special. Sunt evidenţiate
adaptabilitatea, scalabilitatea şi utilizabilitatea sistemului.

Caracteristicile globale de agilitate, care pot fi aplicate în
toate aspectele legate de întreprindere sunt: flexibilitatea,
receptivitatea, viteza, cultura schimbării, integrare şi
complexitate redusă, produse personalizate şi de calitate,
precum şi mobilizarea competenţelor esenţiale [3, 7].
Capacitatea unei întreprinderi de a se adapta eficient şi cu
succes la schimbările neaşteptate din mediul de afaceri,
adică să fie agilă, constituie un element cheie în obţinerea
unui avantaj competitiv pe piaţa mondială [2].
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SOLUŢIA TEHNICĂ

Realizările recente din domeniul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor au schimbat modul de derulare a afacerilor.
Datorită dezvoltării comerţului electronic, întreprinderile
nu mai au graniţe geografice şi socio-culturale şi au
devenit entităţi ce acţionează pe o piaţă globală. Tendinţa
actuală este de a crea alianţe strategice, unde întreprinderi
individuale conlucrează pentru atingerea unui obiectiv
comun. Această cooperare permite întreprinderilor să
împartă aptitudini, costuri, să acceseze reciproc pieţele şi
resursele şi să reducă riscul investiţional [6].

Clasificare ACM

D.2.2. Design Tools and Techniques - User Interfaces.
H.5.2. User Interfaces - Style guides, User-centred design.
INTRODUCERE

Întreprinderea virtuală este o asociere temporară între
diverse companii care îşi pun în comun aptitudinile,
competenţele şi resursele pentru a răspunde mai bine la
oportunităţile de afaceri şi care este susţinută de o reţea de
calculatoare [1]. În literatura de specialitate există
numeroase definiţii ale acestui concept care în esenţă
exprimă aceleaşi specificităţi ale întreprinderii virtuale.
Una din cele mai cuprinzătoare definiţii enunţă că
întreprinderea virtuală este „o alianţă între companii
neconcurente care împărtăşesc forţe - utilizând în special
tehnologii ale informaţiei şi de comunicaţii - pentru
realizarea unui obiectiv specific, fără a-şi pierde
autonomia - cu excepţia celor stabilite în acordul
întreprinderii virtuale - şi cu scopul de a evita formarea
unei noi entităţi juridice” [5].

Pornind de la aceste premize a fost proiectat şi dezvoltat
un sistem de măsurare şi evaluare a agilităţii unei
întreprinderi virtuale pentru a facilita estimarea eficienţei
şi supleţea unei astfel de întreprinderi, valori utile
factorilor de decizie în organizarea şi desfăşurarea
activităţii. Soluţia aleasă a fost de a crea un portal web
care să încorporeze şi aplicaţii specifice scopului principal
al sistemului, soluţie care ţine seama şi de ultimele
tendinţe TIC, dar şi de cele de evoluţie a mediului de
afaceri actual. Astfel a fost implementat sistemul prototip
Mercur, care este un suport pentru desfăşurarea activităţii
unei întreprinderi virtuale, dar şi de analiză şi modelare a
agilităţii acesteia. Trebuie menţionat că acest subiect nu
fost abordat până în prezent de sistemele dedicate
întreprinderilor virtuale dezvoltate în România.

Principalele caracteristici ale unei întreprinderi virtuale
pot fi rezumate prin: transfrontalieră, temporară,
competenţe complementare, dispersie geografică, natură
complementară a partenerilor, egalitatea participanţilor,
utilizare pe scară largă a tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor, fără a crea o nouă entitate juridică.

Sistemul Mercur este organizat astfel:
• Catalog - magazin on-line, mecanismul principal de
obţinere a datelor necesare evaluărilor din sistem, dar
şi nucleul întreprinderii virtuale, principala interfaţă
cu clienţii;
• SimEval - servicii şi instrumente pentru simularea şi
evaluarea agilităţii întreprinderii virtuale, pentru
gestiunea şi urmărirea activităţii întreprinderii
virtuale, dar şi a organizaţiilor sale componente;

Agilitatea întreprinderii este percepută ca motorul
dominant competitiv al organizaţiilor într-un mediu de
afaceri incert şi în continuă schimbare. Pentru ca o
întreprindere să fie agilă, este foarte important să fie creată
o procedură integrată eficientă în cadrul afacerii care
coordonează furnizorii de agilitate şi asigură că aceştia pot
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Componenta Catalog este dedicată clienţilor întreprinderii
Despre, Forum şi Admin - componente auxiliare
virtuale, este interfaţa de magazin on-line a sistemului şi
pentru informare (despre proiect şi domeniu),
are ca funcţii principale:
comunicare şi administrare a bazei de date suport;
• căutarea de produse în funcţie de categorie,
• Baza de date şi de cunoştinţe, cu metadate şi reguli,
organizaţie sau platformă, fapt care asigură regăsirea
asociată proceselor întreprinderii şi cererilor de
uşoară şi direcţionată a produselor dorite;
raportare, interne şi externe.
• comanda de produse care implică completarea /
Magazinul on-line este o entitate obligatorie a
gestionarea coşului de cumpărături şi trimiterea
întreprinderii virtuale, acesta reproducând într-un spaţiu
comenzii
(figura 1);
virtual funcţiunile magazinului clasic, cu avantaje, dar şi
• completarea de formulare de evaluare, datele culese
cu exigenţe sau limitări.
sunt folosite la generarea de rapoarte privind
Pentru proprietarul magazinului, lansarea unei astfel de
agilitatea întreprinderii şi nu numai;
afaceri este mult mai rapidă şi necesită investiţii mult mai
• vizualizarea elementelor de publicitate, cele mai
reduse decât în varianta clasică. În plus, teoretic oferta are
recente sunt afişate permanent în zona destinată
o vizibilitate nelimitată în spaţiu şi timp.
special din dreapta ecranului (figura 1).
Magazinul este asociat întreprinderii virtuale şi permite
Componenta susţine un magazin on-line care oferă
accesul la produsele şi serviciile oferite de toate
clienţilor toate informaţiile necesare folosirii aplicaţiei, dar
organizaţiile componente fără a cunoaşte furnizorul primar
şi despre conţinutul magazinului, respectiv descrierea
[4].
produselor (imagini, caracteristici, promoţii etc.).
•

Figura 1. Pagina de comandă produse

•

SimEval este componenta destinată simulării şi evaluării
agilităţii întreprinderii virtuale. Rezultatele obţinute
privind agilitatea întreprinderii virtuale sunt destinate să îi
ajute pe managerii întreprinderii virtuale în luarea de
decizii cu privire la activităţile ulterioare ale acesteia.

consultarea statisticilor privind comenzile,
produsele, chestionarele existente la un moment dat
şi utilizatorii înregistraţi în sistem.

La dezvoltarea sistemului Mercur au fost utilizate produse
software open-source şi anume: limbajul de programare
PHP, JavaScript şi baza de date MySQL. Sistemul este
operaţional şi poate fi accesat la adresa web:
http://mercur.ici.ro/.

Componenta este dedicată factorilor de decizie (pentru
fiecare organizaţie, componentă a întreprinderii virtuale,
în parte) şi cuprinde următoarele funcţii:
• managementul întreprinderii - prin care se asigură
tratarea comenzilor primite de la clienţi, actualizarea
bazei de date de produse oferite, crearea şi
manipularea chestionarelor necesare în procesul de
evaluare a organizaţiei / întreprinderii, gestionarea
elementelor de publicitate, actualizarea informaţiilor
de descriere a organizaţiei curente;
• accesul la funcţiile de evaluare a agilităţii şi
eficienţei organizaţiei proprii şi a întreprinderii
virtuale, precum şi a satisfacţiei clienţilor; datele de
generare a rapoartelor sunt rezultate din tratarea
comenzilor şi din chestionarele puse la dispoziţia
utilizatorilor;

INTERFAŢA UTILIZATOR

Soluţia adoptată, de proiectare şi implementare sub forma
unui portal web, asigură acces permanent la funcţiile şi
informaţiile oferite de sistemul Mercur. De asemenea,
utilizatorii pot accesa sistemul de oriunde dacă au la
dispoziţie un dispozitiv cu ecran şi acces la Internet.
Categoriile de utilizatori sunt determinate de rolurile
acestora în operarea sistemului: utilizator public, client,
factor de decizie, administrator. Utilizatorul public poate fi
explorator, căutător de informaţii şi poate consulta
informaţiile publice, accesa forumul de discuţii şi se poate
înregistra în sistem. Clientul este un utilizator înregistrat şi
validat de administrator şi are acces la funcţii precum:
consultarea catalogului de produse oferite de
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întreprinderea virtuală şi comandarea de produse,
completarea de formulare de evaluare, vizualizare
informaţii publice, acces la forumul de discuţii. Factorul
de decizie poate fi: manager, şef departament etc. şi poate
actualiza datele privind organizaţia proprie şi produsele
asociate, trata comenzile proprii primite, crea şi gestiona
formulare de evaluare, consulta rapoarte privind agilitatea
întreprinderii virtuale pentru a lua decizii corecte de
management, accesa forumul de discuţii, consulta
informaţiile publice, vizualiza statistici. Administratorul
gestionează baza de date suport a sistemului (actualizare
informaţii) şi asigură securitatea acestuia (acordă drepturi
de acces).

corespundă cât mai bine cu psihologia utilizatorilor
asigurând un grad mare de eficienţă şi satisfacţie.
Avantajele soluţiei constau în mecanismele clare şi
explicite de acces la comenzi, în flexibilitatea în utilizare
şi comunicarea rapidă şi eficientă cu sistemul de operare.
EVALUAREA AGILITĂŢII ÎN SISTEMUL MERCUR

Funcţia de evaluare a sistemului Mercur asigură calculul
şi raportarea (numerică şi grafică), utilizând algoritmi şi
funcţii matematice specifice, atât pentru întreprinderea
virtuală în ansamblu, dar şi pentru fiecare organizaţie
componentă în parte. Factorii de decizie au la dispoziţie o
interfaţă simplă şi explicită pentru a consulta rapoarte
intuitive şi relevante privind:
• agilitatea întreprinderii prin furnizarea, pentru
perioada afişată, a datelor cumulate pentru toate
comenzile tratate şi sistematizate după următoarele
criterii: timpul de răspuns la comenzile clienţilor,
durata de execuţie a comenzilor, intervalul de
preluare a comenzilor, media timpului de răspuns la
comenzile clienţilor pe lună / an (figura 3);
• eficienţa întreprinderii pentru comenzile tratate
existente în baza de date a sistemului pe baza
distribuţiei numărului de comenzi înregistrate pe luni
într-un an şi pe zilele unei luni;
• satisfacţia clienţilor prin totalizarea valorilor
răspunsurilor date de clienţi la formularul de evaluare
(predefinit) al întreprinderii virtuale precum: tipul
produselor de care clienţii sunt interesaţi / le-ar
achiziţiona, timpul de răspuns la comenzi, notarea
calităţii serviciilor;
• părerea clienţilor prin totalizarea valorilor
răspunsurilor culese prin formularele specifice
definite de fiecare organizaţie în parte.

Interfaţa sistemului Mercur a fost proiectată pentru asigura
o accesibilitate sporită la funcţiile furnizate. Este
sugestivă, în concordanţă cu funcţionarea modulelor,
accesarea funcţiilor sistemului se face direct şi rapid
(figura 2).
Acomodarea cu utilizarea funcţiilor sistemului se face uşor
şi repede, lucru asigurat de:
• designul unitar al spaţiului de lucru, respectiv a
paginilor, atât în plan general cât şi compoziţia
coloristică: întotdeauna accesul la funcţiile sistemului
se face din aceeaşi zonă a ecranului, iar paginile
asociate unei componente au aceeaşi gamă de culori;
• simplitatea şi vizibilitatea maximă a barei de meniu
(asigurată prin poziţie şi culoare);
• utilizarea ferestrelor de tip Lightbox pentru
furnizarea rezultatelor evaluării, a ghidurilor de
utilizare, a paginilor suport (hartă, contact, informaţii
suplimentare), acestea fiind afişate în zone distincte,
deasupra informaţiei curente;
• crearea şi folosirea de pictograme sugestive, care
urmează forma comună de pe web, formă uşor de
înţeles pentru utilizatorii de toate categoriile, de la
neexperimentaţi în domeniul TIC până la specialiştii
din comunitatea web.

Datele utilizate în realizarea evaluărilor în sistemul
Mercur sunt extrase din:
• înregistrările asociate comenzilor, de la trimiterea
acestora de către client şi până la finalizarea lor;
• formularul de evaluare predefinit în sistem prin care
se urmăreşte culegerea de informaţii privind interesul
şi mulţumirea clienţilor care au accesat sistemul;
• anchetele specifice, create de factorii de decizie ai
organizaţiilor componente ale întreprinderii virtuale,
prin care se doreşte obţinerea de anumite date privind
activitatea organizaţiei sau a personalului acestuia
dintr-un anumit moment şi nu numai, distincte de
cele culese prin primele două metode.
S-a specificat că una din subfuncţiile componentei
SimEval, funcţia management, este cea de creare şi
manipulare chestionare. Această subfuncţie asigură
crearea, publicarea, retragerea, ştergerea şi vizualizarea /
completarea acestor anchete specifice.
Un astfel de chestionar se generează dirijat astfel:
• declararea prin nume, scurtă descriere (opţional),
numărul de întrebări;
• specificarea răspunsurilor fiecărei întrebări în parte,
prin număr, tip şi valori posibile;
• generarea propriu-zisă a formularului, prin publicare,
moment în care acesta devine vizibil în sistem.

Figura 2. Interfaţa componentei SimEval (exemplu înregistrare
produs şi consultare ghid de utilizare)

Interfaţa oferită de sistemul Mercur este orientată către
utilizator şi asigură acces uşor, practic şi comod, factori
care sunt determinanţi în îmbunătăţirea confortului şi
mulţumirii utilizatorilor, atât clienţi cât şi factori de
decizie, în a-i ajuta şi menaja. Este flexibilă, consistentă,
simplă şi adaptabilă şi este astfel proiectată încât să

Considerăm că acest mecanism, oferit de sistemul Mercur,
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este util factorilor de decizie în modelarea unor activităţi
evaluate prin informaţiile existente despre comenzi sau
sau în apariţia unor elemente noi la un anumit moment al
cele obţinute din răspunsurile la formularele predefinite.
funcţionării întreprinderii virtuale, situaţii care nu pot fi

Figura 3. Exemplu de raport privind agilitatea întreprinderii virtuale (rapoarte şi grafic pentru primul raport)

Pentru testarea sistemului a fost elaborat un scenariu care
include declararea unei întreprinderi virtuale compusă din
trei organizaţii având în total peste 70 de produse
disponibile: un furnizor de produse software, unul de
produse hardware şi unul de produse integrate hardware şi
software, toate trei asigurând şi servicii conexe. Sistemul
astfel compus a fost testat de 28 de utilizatori înregistraţi,
care au solicitat peste 400 de comenzi de produse oferite
de cele 3 organizaţii membre ale întreprinderii virtuale,
prin intermediul coşului de cumpărături gestionat de
magazinul virtual. Sistemul prin funcţiile sale memorează
duratele pentru fiecare pas din traseul comenzilor
clienţilor (lansare, preluare, tratare, finalizare), date care
sunt folosite apoi la evaluarea agilităţii şi eficienţei
întreprinderii virtuale.

mai mult avantajele oferite de întreprinderile virtuale,
susţinute de instrumente de culegere a datelor necesare
(subsisteme de management al resurselor umane, de
urmărire a indicatorilor de producţie - perioadă proiectare,
perioadă execuţie, costuri de producţie, de marketing). De
asemenea, sistemul poate fi extins şi cu facilitatea de a
permite definirea mai multor întreprinderi virtuale (care
pot avea organizaţii membre comune) şi astfel se va putea
efectua urmărirea şi evaluarea activităţii fiecărei
întreprinderi virtuale, eventual compararea între agilitatea
unei organizaţii membră a două sau mai multe
întreprinderi virtuale (identificându-se întreprinderea
virtuală în care această organizaţie membră este mai agilă)
susţinută de modele comparative şi identificarea pârghiilor
care au dus la diferenţe etc.

Cazurile de test incluse în scenariu au urmărit două
direcţii: testarea funcţionalităţii şi accesibilităţii sistemului
şi evaluarea agilităţii întreprinderii virtuale. Feedback-ul
obţinut de la utilizatori a evidenţiat că sistemul răspunde
nevoilor tuturor tipurilor de utilizatori ai sistemului şi că
este accesibil, uşor de învăţat şi operat. Rapoartele
furnizate oferă o imagine clară şi sintetică a activităţii
întreprinderii virtuale, a agilităţii şi eficienţei acesteia.
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