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Fremtidens elektroniske markeder
CFEM (Center for Foundations of Electronic Markets) er et unikt samarbejde mellem
dataloger og økonomer, der sammen med en række partnere og firmaer udvikler nye
avancerede e-handelsløsninger.
Forskningscentret har base i København og Århus og ledes af Ivan Damgaard, professor på Datalogisk Institut, Aarhus Universitet og Peter Bogetoft, professor på
Økonomisk Institut, Copenhagen Business School.
Målet for CFEM er at levere resultater, der viser, hvordan elektroniske markedsmekanismer kan designes, så deltagernes økonomiske udbytte bliver bedst muligt.
Desuden skal CFEM bedrive datalogisk forskning, som gør det muligt at bygge effektive og sikre markedsmekanismer i praksis.
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Millioner af auktioner dagligt
Auktioner, licitationer og andre avancerede former for elektronisk handel på internettet foregår langt hyppigere og i større omfang, end man skulle tro.
Der opstår hele tiden helt nye og meget dynamiske markeder. Eksempelvis gennemfører Google millioner af auktioner hver eneste dag, hvor annoncører køber plads til
sponsorerede links i højre side af skærmen med søgeresultater.
Dette stiller helt nye krav til forståelsen af, hvordan sådanne markeder virker, men
også til fortrolighed omkring de data, der indgår - for eksempel oplysninger om konkrete bud og maksimumbud.
CFEMs mål er at skabe en platform der muliggør, at alle former for produkter kan
handles på den digitale markedsplads med maksimal sikkerhed, optimal prisdannelse og uden fordyrende mellemled.

Unikt samarbejde mellem økonomer og dataloger
I CFEM-projektet arbejder økonomer og dataloger tæt sammen. Der er behov for
økonomernes viden om hvordan markedsmekanismer designes, så deltagerne opnår
maksimalt udbytte.
Datalogerne kan løse praktiske problemer med mange af de komplicerede handelssituationer, der involverer mange virksomheder og mange typer af goder samtidig.
Her kan de teoretiske løsninger involvere ekstremt tunge beregninger, og der er behov for effektive algoritmer – for eksempel i forbindelse med såkaldte kombinatoriske auktioner, hvor det er vigtigt for køberne, hvilke kombinationer af goder de
ender op med.

Maksimal sikkerhed og fortrolighed
Fortroligheden og sikkerheden i projektet er helt central. Eksempelvis kræver mange offentlig og private udbud at deltagerne indleverer fortrolige oplysninger som
skal skærmes fra potentielle konkurrenter.
SMC (Secure Multiparty Computation) tekonologien gør det muligt at lægge krypterede bud ind i systemet. Computeren regner på de krypterede data og finder en
vinder, uden at de krypterede informationer afsløres.
Dermed bliver det med andre ord muligt at dele en hemmelighed med andre uden at
røbe den, hvilket også medvirker til at udelukke snyd og korruption i forbindelse med
udbud.

Første succes – kontraktbørsen for handel med sukkerkontrakter
Et konkret eksempel på mulighederne i nye elektroniske markeder er kontrakbørsen
for handel med produktionskvoter for sukkeroer mellem de danske sukkerroeproducenter. Systemet er designet og implementeret af folkene bag CFEM, og er verdens første praktiske anvendelse af SMC teknologien.
Kontraktbørsen har lettet kontakten mellem de 1200 deltagende købere og sælgere, lige såvel som det det har været muligt at gennemføre de komplicerede beregninger med den nødvendige fortrolighed og sikkerhed.
Systemet har været til stor gavn for både købere og sælgere, der tidligere var henvist til at finde hinanden via annoncer og telefonkontakt. Denne gang er det foregået
over nettet, og desuden har systemet lettet prisdannelsen betydeligt.
Den enkelte landmands bud viser blandt andet noget om hans økonomiske forhold,
som han ikke vil afsløre over for de andre landmænd eller over for den centrale aftager af sukkerroerne (Danisco/Nordic Sugar). Derfor krypteres auktionsdeltagernes
bud inden de sendes til systemet.
Når systemet herefter sammenligner buddene og beregner resultatet af auktionen
sker det på de krypterede input, så indholdet ikke afsløres for omverdenen.
Systemet sikrer således at det er optimalt for producenterne at byde i overenstemmelse med deres reelle indtjeningsevne.

ETHICS® er et omfattende internet-baseret udbudssystem, der kan anvendes af enhver med en standard internet-browser.
– Dækker alle udbuddets faser og processer – herunder også eAuktion
– Understøtter alle udbudsformer og kontraktkategorier
– Indeholder nøglecenter til udstedelse af digital signatur
– Overholder EU-reglerne – udviklet i samråd med Kammeradvokaten
– Er let tilgængeligt for såvel udbyder som tilbudsgiver
– Håndterer bekendtgørelserne og sender dem direkte til offentliggørelse på TED
– Er gennemprøvet applikation – tusindvis af udbud er gennemført i Danmark og udlandet
ETHICS er udviklet af [inno:vasion] – en konsulentvirksomhed med speciale i udbud og systemunderstøttet beslutningsstøtte. [inno:vasion] er IBM Business Partner.
Prøv ETHICS nu – hent rationalet i form af systematik, standardisering, gennemsigtighed og sparet tid.
Kontakt [inno:vasion] for demonstration af systemet – eller prøv systemet i pilot-udbud og bliv overbevist.
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