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Isu/substansi Yang Harus diulas dalam paper mencakup: (misalnya case samplenya adalah McDonald)
Identifikasi stakeholders (mitra) perusahaan anda yang
Stakeholders (ini hanya contoh) berpotensi untuk membentuk internetworking
Bank
Supplier
Kustomer
Delivery
Hotel & Travel Companies
Network
Intranet
Extranet
Internet

Limited Banks
Daging Ayam
Individu/Perusahaan/Global
Deliveri Produk (motor/mobiles)

Bagaimana jejaring (network) dialokasikan untuk berbagai
interkasi dengan stakeholders!
antar restaurant , dg headquarters, antar devisi
supplier, kustomer (member), bank
potential customers, public

Apa teknologi yang digunakan dan untuk apa penggunaanya
dalam konteks internetworking

Technology
Web
Pemesanan, Promosi, Pembayaran, Pemasaran, rekruitmen
SMS
Pemesanan, Delivery order, promosi
E-mail
Pemesanan, brochure distribution
Web-TV
Pemesanan, Pemasaran, Promosi
Telephone
Untuk pemesanan & pembelian
Jejaring sosial (FB, YM, Twitter)
Untuk konsultasi, promosi, pemesanan
Benefit
Lalu apa manfaat (benefit) bagi perusahaan anda dana pa

manfaat untuk mitra (stakeholders) anda?
Core Company
Apa benefit bagi perusahaan anda yang melakukan internetworking
Stakeholders
Apa benefit stakeholders anda jika bermitra dg perusahaan anda via internetworking
Identikasi Strategi untuk Strategic Advantage
Analisis dulu apa competetive forcesnya yg mungkin terjadi dan jelaskan
Tentukan strategy untuk mengatasi kemungkinan competitive forces di perusahaan anda
Identifikasi kebutuhan database untuk perusahaan anda
Identifikasi data yang diperlukan dengan menggunakan metoda “backward analysis” untuk
mendukung bisnis proses inti dari perusahaan sauadara !
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