TUGAS PAPER 1 (Tugas Kelompok) : INTERNETWORKING
Waktu Penyerahan Paper : SATU HARI SEBELUM WAKTU KULIAH JAM 11:00 WIB (tepat Waktu) ke
seminarkudangboro@gmail.com
Waktu Presentasi Paper : Pada saat Kuliah SELASA 31 OKTOBER 2013 jam 13:30 WIB (tepat Waktu)
Menyerahkan Paper Tercetak yang sudah di email sebelumnya.
Waktu presentasi per kelompok: Total 25 Menit (8-10 menit prsentasi + 15-17 menit tanya jawab)
Pra-Syarat: SEMUA ANGGOTA KELOMPOK WAJIB HADIR (jika tdk harus ada surat formal)
Presenter: Dipilih oleh kelompok 1 orang dari anggota yang terbaik, dalam tanya jawab yang menjawab
tdk harus prsenter tapi bisa anggota yang lain dari kelompok penyaji. Ada PPT filenya.
Isu/substansi Yang Harus diulas dalam paper mencakup: (misalnya case samplenya adalah McDonald)
Staholders (ini hanya contoh)
Bank
Limited Banks
Supplier
Daging Ayam
Kustomer
Individu/Perusahaan/Global
Delivery
Deliveri Produk (motor/mobiles)
Hotel
Travel
Network
Intranet
antar restaurant , dg headquarters, antar devisi
Extranet
supplier, kustomer (member), bank
Internet
potential customers, public
Technology
Web
Pemesanan, Promosi, Pembayaran, Pemasaran, rekruitmen
SMS
Pemesanan, Delivery order, promosi
E-mail
Pemesanan, brochure distribution
Web-TV
Pemesanan, Pemasaran, Promosi
Telephone
Jejaring sosial (FB, YM, Twitter)
Benefit
Core Company
Apa benefit bagi perushaan anda yang melakukan internetworking
Stakeholders
Apa benefit stakeholders anda jika bermitra dg perusahaan anda via internetworking
Identikasi Strategi untuk Strategic Advantage
Aalisis dulu apa competetive forcesnya yg mungkin terjadi dan jelaskan
Tentukan Strategy untuk mengatasi kemungkinan competitive forces di perusahaan anda
Future Development
Dari konteks pengembangan internetworked enterprises apa pengembangan ke depan yang
sarankan agar perusahaan kasus saudara dpt lebih baik dalam transformasi paradigma bisnisnya.
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