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ანოტაცია: ნაშრომში განხილულია კორპორაციული
ვებ–საიტების დანიშნულება და მათი მუშაობის
ძირითადი პრინციპები. ნაშრომში მოცემულია
კორპორაციული ვებ–საიტების კლასიფიკაცია.
ნაშრომში განხილულია საქართველოში
კორპორაციული ვებ–საიტების განვითარების
თანამედროვე  მდგომარეობა.
საკვანძო სიტყვები: კორპორაციული ვებ–საიტები,

ინტერნეტი, კორპორაციული ვებ–საიტების
კლასიფიკაცია.

I. შესავალი

დღესდღეობით კომპანიისათვის ინტერნეტში ვებ-
წარმომადგენლობის არქონა გამოუსწორებელ ზიანს
აყენებს მის იმიჯს და საქმიანობას. კორპორაციული
საიტის შექმნა კომპანიისათვის წარმოადგენს
ეფექტური პრეზენტაციის შესაძლებლობას და მისი
მომავალი განვითარების მთავარ პირობას.
თანამედროვე ეტაპზე ინტერნეტი წარმოადგენს
საიმედო და მომგებიან სარეკლამო მოედანს და არაა
გასაკვირი, რომ კომპანიების ინტერესშია მაღალი
ხარისხის ვებ–წარმომადგენლობის განთავსება
მსოფლიო გლობალურ ქსელში. კონკურენციის
ზრდის პირობებში იზრდება კორპორაციული ვებ–
საიტების მიმართ წაყენებული მოთხოვნები.
დღესდღეობით კორპორაციული ვებ–საიტი იოლად
უნდა იძებნებოდეს საძიებო სისტემებით, გააჩნდეს
ექსკლუზიური და მიმზიდველი დიზაინი, მიაწოდოს
აუცილებელი და ყოვლისმომცველი ინფორმაცია
კომპანიის პროდუქციაზე და გააჩნდეს სრულყოფილი
ნავიგაციის შესაძლებლობა.

II. კორპორაციული ვებ–საიტების
კლასიფიკაცია

მსოფლიოში პირველი ვებ–საიტი info.cern.ch
1990 წელს შექმნა ტიმ ბერნერს ლიმ. საიტზე ავტორმა
განათავსა   ახალი ტექნოლოგიის მსოფლიო
აბლაბუდის (World Wide Web) აღწერა. ასევე
პირველ ვებ–საიტზე მოცემული იყო სერვერების და
ბრაუზერების მუშაობის პრინციპები. [1]

კონსალტინგური კომპანია Netcraft – ის
მონაცემებით 2013 წლის მარტში მსოფლიოში
არსებობდა 631 521 198 ვებ–საიტი. აღსანიშნავია,
რომ მათი უმრავლესობა აქტიურად არ გამოიყენება.
Netcraft – ის მონაცემებით მხოლოდ ვებ–საიტების
30% –ზე რეგულარულად შედის ინტერნეტ
მომხმარებელი.[2]

თანამედროვე ეტაპზე ვებ–საიტების
განვითარების ერთ–ერთი ყველაზე დინამიური
მიმართულებაა კორპორაციული ვებ–საიტები.

კორპორაციულ ვებ-საიტს გააჩნია მრავალი
ფუნქცია. კერძოდ ის წარმოადგენს კომპანიის
კლიენტებთან და პარტნიორებთან ეფექტური
ურთიერთობის საშუალებას, უზრუნველყოფს
კომპანიის პროდუქციის და მომსახურეობის სავაჭრო
ბრენდის წინსვლას.

კორპორაციული საიტის პოტენციური
მომხმარებლები არიან:

 კომპანიის არსებული და პოტენციური
კლიენტები;

 კომპანიის არსებული და პოტენციური
პარტნიორები;

 მასმედიის წარმომადგენლები;
 კონკურენტი კომპანიები;
 კომპანიის თანამშრომლები.
კორპორაციული საიტი წარმოადგენს

ეფექტურ ინსტრუმენტს:
 კომპანიის წინსვლისთვის ბაზარზე;
 პარტნიორებთან და მომხმარებლებთან

ურთიერთობისათვის;
 კომპანიის იმიჯის ფორმირებისათვის;



 ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის
მომსახურეობაზე დანახარჯების
შემცირებაში;

 კომპანიის ყველა ბიზნეს–სისტემის
ინტეგრაციისათვის;

 თანამშრომლების ურთიერთობისათვის  და
მათი შრომის ნაყოფიერების ამაღლებაში.
აღსანიშნავია, რომ კორპორაციული ინტერნეტ

რესუსების ზოგადად მიღებული კლასიფიკაცია არ
არსებობს. ვებ–საიტების შემუშავების ტექნიკური
სირთულის და საიტის კონტენტის მოცულობის
გათვალისწინებით პირობითად შეიძლება გამოვყოთ
კორპორაციული ვებ–საიტების შემდეგი ტიპები:

საიტი-სავიზიტო ბარათი წარმოადგენს
ინტერნეტში კორპორაციული წარმომადგენლობის
ყველაზე მარტივ ფორმას, ის როგორც წესი შედგება
რამოდენიმე ვებ-გვერდისაგან. ამ ტიპის ვებ–საიტზე
განთავსებულია ზოგადი მონაცემები ორგანიზაციაზე,
მის პროდუქციაზე და მომსახურეობებზე, კომპანიის
ისტორია, პრაის-ლისტი, საკონტაქტო ინფორმაცია,
საბანკო რეკვიზიტები და მისასვლელი სქემა.

საიტ სავიზიტო ბარათის განვითარების შემდეგი
მიმართულებაა - პრომო საიტი. როგორც წესი,
პრომო-საიტი იქმნება კომპანიის პრომო-აქციის
მხარდასაჭერად, მიზნად ისახავს სავაჭრო ნიშნის,
პროდუქციის ან მომსახურების პოპულარიზაციას.
პრომო საიტზე თავსდება ამომწურავი ინფორმაცია
ბრენდზე, სხვადასხვა სარეკლამო აქციებზე
(კონკურსები, ვიქტორინები, გათამაშებები და სხვა).
პრომო საიტები ტექსტური კონტენტის გარდა შეიცავს
ინტერაქტიური პრეზენტაციების დიდ რიცხვს,
მულტიმედიურ ინსტრუმენტებს, რომლებიც
თვალნათლივ აჩვენებენ დემონსტრირებული
პროდუქტის ან მომსახურეობის უპირატესობას.

საიტი–ვიტრინა (ინტერნეტ–ვიტრინა, ვებ–
ვიტრინა) შეიცავს წინა მოდელების
შესაძლებლობებს, რომლებზეც დამატებულია
პროდუქციის (მომსახურეობის) დაწვრილებითი
კატალოგი და პრაისლისტები. ასეთი ტიპის საიტებზე
ქვეყნდება კომპანიის ახალი ამბები, დამატებითი
ინფორმაცია მწარმოებლებზე, სასარგებლო
რჩევები, ანალიტიკური მიმოხილვა. საიტი–ვიტრინა
ხელს უწყობს შეკვეთების რაოდენობის და
მოცულობის ზრდას. საიტზე შეიძლება განთავსდეს
ფორუმი კომპანიის პროდუქციაზე ან
მომსახურეობაზე. საიტი–ვიტრინა წარმოადგენს
პროდუქციის რეკლამის და მომხმარებლებთან
უკუკავშირის სისტემის მხარდამჭერ ეფექტურ
საშუალებას.

კორპორაციულ საიტებს შესაძლებელია
მივაკუთვნოთ ინტერნეტ მაღაზიები. ამგვარი საიტები
შეიძლება იყოს ინტეგრირებული წარმოების
სასაწყობე სისტემებთან, ლოჯისტიკურ ჯაჭვებთან და
მარკეტინგულ საინფორმაციო სისტემებთან.
ინტერნეტ მაღაზია მომხმარებელს  საშუალებას
აძლევს მოახდინოს ონლაინ შესყიდვები და ქმნის
კომპანიის საქონლისა და მომსახურების
გავრცელების დამატებით არხს. ასეთი სახის საიტებზე
ასევე განთავსებულია ელექტრონული გადახდების
უზრუნველყოფის სისტემები.

ინტერნეტ-მაღაზიის საშუალებით შესაძლებელია
ავირჩიოთ საქონელი, გავაფორმოთ შეკვეთა,
მოვახდინოთ ურთიერთჩათვლები, თვალყური
ვადევნოთ შეკვეთის შესრულებას.  ინტერნეტ-
მაღაზიას გააჩნია პროდუქციის კატალოგი, შეკვეთის
შესრულების სისტემა, გადახდების სისტემა და
მუშაობს რეალური დროის რეჟიმში. ეს ნიშნავს, რომ
ელექტრონული მაღაზიის საიტი მუდმივად
განახლებადია და შეიცავს  უახლეს ინფორმაციას
საქონლისა და მომსახურეობის შესახებ.

კორპორაციული პორტალი
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ნახაზი 1. კორპორაციული ვებ–საიტების კლასიფიკაცია

ინტერნეტში კორპორაციული
წარმომადგენლობის შემდეგი ტიპის საიტია -
კორპორაციული საიტი. ის თავისი სტრუქტურით და
ფუნქციონალური შესაძლებლობებით რთული
საიტია, რომელზეც  განთავსებულია ინფორმაციის
დიდი მოცულობა. ამგვარი საიტები შეიძლება
ემსახურებოდეს სხვადასხვა მიზნებს, კერძოდ
მოახდინოს კომპანიის ქვეგანყოფილებების
ურთიერთქმედების ოპტიმიზაცია, უზრუნველყოს
რეგიონული ფილიალების მუშაობა და მათთან
სწრაფი და მოხერხებული დაშვება. კორპორაციულ
საიტს ყოველთვის აქვს კონტენტის მართვის სისტემა.
ხშირად ამგვარი საიტების სტრუქტურა შედგება შიდა
და გარე ნაწილისაგან, ამიტომ ასეთი საიტისათვის
აუცილებელია შეიქმნას უნიკალური უსაფრთხოების
სისტემები, რომლებიც საჯარო განხილვისთვის
მიუღებელი ყველა დოკუმენტის საიმედო დაცვის
გარანტიას მოგვცემს.

კორპორაციული საიტი შედგება არა მარტო
დახურული ზონებისგან, არამედ მისი ძირითადი
ნაწილი ყველასათვის მისაწვდომია და არ არის
არავითარი შეზღუდვა იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს
იქ განთავსებული: პროდუქციის კატალოგი და
მომსახურება, პრაის - ფურცლები, პროდუქციის
ღირებულების ანგარიშის კალკულატორი,
საინფორმაციო ბლოკები, ფორუმი და
გამოხმაურების წიგნი, სტატიები, ვაკანსიები და
რეზიუმების გაგზავნის ფორმები, ფოტოგალერეა,
ხმის მიცემის სისტემა, ანუ ყველაფერი რასაც
დამკვეთი ისურვებს.

კორპორაციული პორტალი - კომპანიის ვებ-
სერვისია, რომელიც ახორციელებს კომპანიის და
მისი კლიენტების ბიზნეს პროცესების მთლიან
საინფორმაციო უზრუნველყოფას. კორპორაციული
საინფორმაციო პორტალი ემსახურება საჭირო
ინფორმაციის და შიდა კორპორაციული სერვისების
მოძიებას, უზრუნველყოფს თითოეული
თანამშრომლისათვის ოპტიმალურ სამუშაო გარემოს
შექმნას: სამუშაო ადგილის პერსონალიზაცია,
სიმარტივე, ეფექტურობა, სამუშაოების
კორპორაციული დანართების ყველა კლასთან

უნიფიცირება, მონაცემების ანალიზის საშუალება,
მასალების მოძიება, გამოქვეყნების საშუალება,
დოკუმენტბრუნვა. [3]

კორპორაციული პორტალი ითავსებს შიდა და
გარე საკომუნიკაციო სისტემებს. ერთი მხრივ, ფირმის
თანამშრომლები ვებ-საიტის საშუალებით
ურთიერთობენ ერთმანეთთან, ცვლიან ერთმანეთში
დოკუმენტებს, იღებენ მუშაობისათვის აუცილებელ
ინფორმაციას. მეორე მხრივ, ამავე დროს კლიენტები
და ფირმის პარტნიორები ირჩევენ მათთვის
აუცილებელ საქონელს ან მომსახურებას, აფორმებენ
შეკვეთებს, თვალყურს ადევნებენ მათ შესრულებას
და ა. შ.

კორპორაციული პორტალების
ფუნქციონირებისათვის დიდი დანახარჯებია საჭირო
და მისი შექმნა მიზანშეწონილია მხოლოდ საშუალო
და მსხვილი კომპანიებისათვის.

III. კორპორაციული ვებ–საიტების
განვითარება საქართველოში

საქართველოში ინტერნეტ სერვის www.top.ge -
ზე დარეგისტრირებულია  42 000 –ზე მეტი ვებ–საიტი.
აქედან ჩვენ შევარჩიეთ კორპორაციული
წარმომადგენლობების ვებ–საიტები, რომლებიც
განთავსებული არიან შემდეგ კატეგორიებში: 1.
„ელექტრონული კომერცია“ 2. „კომპანიები“ 3.
„ინდუსტრია, ტექნოლოგიები“ 4. „ბიზნესი, კომერცია“
5. „მოგზაურობა, სასტუმროები“ 6. „ბანკები“ 7.
„ტრანსპორტი“ 8. „ავტო–მოტო“ .[4]

აღსანიშნავია, რომ ქართული ვებ–საიტების
მხოლოდ 30% არის მოთხოვნადი ანუ დანარჩენ
ვებ–საიტებზე  მომხმარებელი პრაქტიკულად არ
შედის.

შერჩეულ განყოფილებებში არსებული 3 000 –
მდე ვებ–საიტი დავალაგეთ კორპორაციული ვებ-
საიტების კლასიფიკაციის მიხედვით და მიღებული
შედეგებით ავაგეთ გრაფიკი1. გრაფიკიდან ნათლად
ჩანს, რომ საქართველოში კორპორაციული
წარმომადგენლობა ძირითადად შედგება საიტი–



სავიზიტო ბარათებიდან და ვებ–ვიტრინებისაგან
(დაახლოებით75%), შემდეგ მოდიან პრომო საიტები
და ელექტრონული მაღაზიები, ბოლო პოზიციებზე
განლაგდნენ მცირე რაოდენობით კორპორაციული
ვებ–საიტები, ხოლო კორპორაციული პორტალები
საქართველოს სინამდვილეში არ არსებობს.

ამგვარად საქართველოში  სამრეწველო და
სავაჭრო კომპანიების ვებ-საიტების უმრავლესობა
წარმოადგენენ მხოლოდ სავიზიტო ბარათებს და
ვებ–ვიტრინებს. ეს ნათლად მეტყველებს
კორპორციული წარმომადგენლობის განვითარების
დაბალ დონეზე ქართულ ინტერნეტ სეგმენტში.
მსოფლიო განვითარებული ქვეყნების  კომპანიები
ქმნიან რა კორპორაციულ წარმომადგენლობას,
ყურადღებას ამახვილებენ ისეთ განყოფილებებზე,
რომლებიც პასუხობენ მყიდველების და
აქციონერების მოთხოვნებზე, მათთან ურთიერთობის

უკუკავშირის სისტემებზე. ხოლო ქართული
კომპანიები აქცენტირებული არიან ვებ-საიტების
ზოგადი ხასიათის განყოფილებებზე,

ქართულ კორპორაციულ საიტებზე ბიზნეს-
პარტნიორების ინტერესებს პრაქტიკულად არ
ეთმობა ყურადღება.  მსოფლიო განვითარებული
ქვეყნების  კომპანიები უკვე დიდი ხანია გადავიდნენ
მარკეტინგულ კონცეფციაზე. ეს ტენდენცია შეიძლება
თვალნათლივ იქნას დემონსტრირებული
დასავლური სამშენებლო რიელტორული
კომპანიების პორტალების მაგალითზე: ასეთი
საიტების საინფორმაციო სფერო პრაქტიკულად
მოიცავს ყველაფერს, რაც კი როგორღაც
დაკავშირებულია კონკრეტულ ბიზნესთან,
დაწყებული ინტერნეტ -პროვაიდერების
მომსახურეობიდან და დამთავრებული სახლის წინ
გაზონის შენახვის ტექნოლოგიით.[5]

გრაფიკი 1. კორპორაციული ვებ–საიტების განაწილება ქართულ ინტერნეტში

IV. დასკვნა

კორპორაციული ვებ–საიტების განვითარების
მსოფლიო თანამედროვე ტენდენციას წარმოადგენს
მარტივი ვებ–საიტების გარდაქმნა კორპორაციულ
საიტებად და კორპორაციულ პორტალებად.
ამასთანავე  პირველ პოზიციებზე გამოდის ვებ–
საიტების ფუნქციონალური სტრუქტურა და კონტენტი,

ხოლო ვებ–საიტების დიზაინური გადაწყვეტილებები
ნაკლებად აქტუალურ ამოცანას წარმოადგენენ.

ქართული კორპორაციული ვებ–საიტები
იმყოფებიან განვითარების საწყის სტადიაზე. ამის
ნათელი დადასტურებაა ქართულენოვან ინტერნეტში
კორპორაციული ვებ–საიტების მცირე რაოდენობა და
კორპორაციული პორტალების არარსებობა.



ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე
შეგვიძლია ავღნიშნოთ, რომ ქართული კომპანიები
ტრადიციულად არ არიან გამჭირვალენი თავიანთ
ბიზნეს საქმიანობაში და ინტერნეტის ღია ქსელი არ
წარმოადგენს მათ პრიორიტეტს.
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