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Pokok Pembahasan 
� Interorganizational systems 
� Global Information Systems 
� Pertukaran B2B dan hub 
� Virtual corporations dan dukungan IT 
� Electronic Data Interchange  
� Extranets, XML, dan layanan Web 
� Masalah penerapan IOS (Interorganizational System) 
 
 
Learning Objectives 
� Definisi dan Klasifikasi IOS 
� Definisi dan Klasifikasi GIS 
� Memperkenalkan masalah utama sekitar GIS 
� Mendeskripsikan pertukaran B2B dan hub 
� Mendeskripsikan virtual corporations dan dukungan IT 
� Mendeskripsikan EDI dan EDI/Internet dan keuntungannya dan batasannya 
� Mendeskripsikan extranets, XML, dan layanan web 
� Memperkenalkan permasalahan utama penerapan IOS 
 
 
1 Interorganizational Systems (IOSs) 
� Sistem Informasi yang mendukung arus informasi diantara dua atau lebih organisasi. 
� IOS dibangun dengan tujuan untuk menanggapi 2 tuntutan bisnis: Keinginan untuk memperkecil 
biaya dan meningkatkan efektifitas dan waktu dari proses bisnis. 

   
 
Jenis Interorganizational Systems 
� B2B trading systems (Sistem Perdagangan B2B) 
� Global systems (Sistem Global) 
� Electronic funds transfer (EFT) 
� Groupware 
� Integrated messaging 
� Shared databases 
� Systems yang mendukung virtual corporations. 
 
Klasifikasi IOS berdasarkan teknologinya  
� Electronic data interchange (EDI) 
� Extranets  
� XML 
� Web services 
 
9.2 Global Information Systems 
� Interorganizational systems yang menghubungkan perusahaan yang bertempat di dalam dua atau 
lebih negara. 

 
Masalah dalam desain GIS 

�Perbedaan budaya 

�Tempat 

�Perbedaan Ekonomi dan Politik 

�Masalah Hukum 
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Ciri-ciri dan permasalahan dalam global supply chains 

Global supply chains melibatkan supplier dan/atau pelanggan di negara lain. Beberapa masalah dalam 
global supply chains diantaranya: 

� Masalah Hukum,  
� Bea Cukai dan pajak,  
� Perbedaan bahasa dan kebudayaan,  
� Perubahan yang cepat terhadap nilai tukar mata uang  
� Stabilitas Politik. 
 
3 B2B Exchanges dan Hubs  
Dua Inovasi IT yang membantu organisasi untuk berkomunikasi, berkolaborasi dan berdagang. 

� B2B exchanges dapat menjadi pribadi (satu pembeli dan banyak penjual, atau satu penjual dan 
banyak pembeli) atau umum (banyak pembeli dan banyak penjual). 

� Hub digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan mengkoordinasi antar mitra bisnis, seringkali 
sepanjang supply chain. 

 
Supply Chain Berbasis Web Melibatkan Pertukaran Dagang 
Electronic Hubs dibandingkan dengan perantara tradisional 
4 Virtual Corporations and IT Support 
� Virtual corporations (VC). Organisasi yang terdiri dari dua atau lebih mitra bisnis, pada lokasi yang 
berbeda, berbagi biya dan sumberdaya untuk tujuan memproduksi produk atau layanan; dapat 
secara temporer ataupun permanen. 

 
5 Electronic Data Interchange (EDI) 
� Komunikasi standar yang memungkinkan transfer secara elektronik dokumen rutin antar mitra bisnis. 
 
Komponen utama dari EDI 
� EDI translators 
� Business transactions messages 
� Data formatting standards  
 
Proses dari EDI:  

� Computers berkomunikasi dengan komputer computers 
� Pesan dikodekan menggunakan standar pengkodean 
� Pesan berjalan melalui internet 
� Ketika menerima pesan otomatis diterjemahkan ke dalam bahasa bisnis 

 
Keuntungan EDI 
� Keuntungan dari proses ini adalah : 

� Kesalahan pemasukan data dapat diminimalisir. 
� Ukuran data dapat diperkecil  
� Pesan aman 
� EDI mengajak hubungan kolaborasi  

 
Keuntungan EDI  

� Menurunkan siklus waktu 
� Manajemen Inventory lebih baik  
� Meningkatkan produktifitas 
� Meningkatkan layanan konsumen 
� Meminimal penggunaan kertas dan media penyimpan 
� Meningkatkan aliran keuangan  
 

 
Mengapa EDI Berbasis Internet? 
� Terjangkau 
� Jangkauan  
� Biaya  
� Menggunakan teknologi Web 
� Mudah digunakan 
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� Tambahan fungsi 
 
 
6 Extranets, XML, and Web Services 
� Extranet: Jaringan yang menghubungkan mitra bisnis dengan mitra bisnis lainnya melalui Internet 
dengan menyediakan akses ke wilayah khusus ke intranet perusahaan lain. 

� XML (eXtensible Markup Language): Versi sederhana dari bahasa deskripsi data umum, digunakan 
untuk meningkatkan kompatibilitas antara sistem lain dari mitra bisnis dengan mendefinisikan arti 
dari data dalam suatu dokumen bisnis. 

� Layanan Web: Universal, Modul Software, yang diterima melalui Internet. 
 
XML vs HTML  
� Tujuan HTML untuk membantu membangun web pages dan data tambahan lain pada web pages. 
� Tujuan HTML adalah untuk mendeskripsikan data dan informasi.. 
� XML dapat digunakan untuk mengirim pesan rumit yang termasuk didalamnya adalah file lain. 
 
Keuntungan XML dibanding HTML  
� Flexibilitas 
� Berstandar 
� Sedikit khusus 
 
Masalah implementasi IOS 

� Partner relationship management (PRM): Semua upaya yang ditempuh untu menerapkan customer 
relationship management (CRM) untuk berhubungan dengan mitra bisnis. 

� Supplier relationship management (SRM): Semua upaya yang dilakukan untuk menerapkan CRM 
kedalam hubungan dengan suppliers. 

� Collaborative commerce (c-commerce):  non-selling/buying transaksi elektronik antara organization. 
 
Beberapa cakupan dari Kolaborasi menggunakan IOS 
� Retailer- suppliers 
� Desain Product  
� Collaborative manufacturing  
 


