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Περίληψη 

 

Η μελέτη αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κριτηρίων 

αξιολόγησης ιστοσελίδων ιατρικού λογισμικού  και μέσω αυτού να σκιαγραφηθεί η 

υπάρχουσα κατάσταση στο διαδικτυακό κλάδο των πληροφοριακών συστημάτων στο 

τομέα της υγείας στην  Ελλάδα. Στο πρώτο μέρος της μελέτης γίνεται μια 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στο ηλεκτρονικό εμπόριο και την αξιολόγηση 

ιστοσελίδων, ενώ στο δεύτερο μέρος δημιουργείται ένα μοντέλο αξιολόγησης το 

οποίο και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση 23 εταιριών ιατρικών πληροφοριακών 

συστημάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.  

 

Λέξεις κλειδιά: E-commerce, E-marketing, εταιρίες ιατρικού λογισμικού, 

αξιολόγησης ιστοσελίδων.  

Abstract 

The following study describes an effort to establish a framework of heuristics criteria 

in order to measure the current situation on companies that has medical information 

systems in Greece. In the first part of the study a literature review takes place about e-

commerce, online marketing and website evaluation, while in the second part an 

evaluation model is created and is used to evaluate the performance of 10 medical 

information systems companies that operate in Greece.  

 

Key word: E-commerce, E-marketing, medical information system company, website 

evaluation.  
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Κεφάλαιο 1ο 

 

Εισαγωγή  

Στην εποχή της πληροφορίας που διανύουμε ο κόσμος αλλάζει με δραματικούς 

ρυθμούς, ενώ η τεχνολογία είναι το κλειδί για τις αλλαγές αυτές που 

αντιμετωπίζουμε. Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή άλλαξε σημαντικά τη ζωή 

μας από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, το διαδίκτυο, όμως, έφερε την επανάσταση. 

Με τις εξελίξεις στο Διαδίκτυο και τις βασισμένες στο WEB τεχνολογίες, τις 

διακρίσεις μεταξύ των παραδοσιακών αγορών και των παγκόσμιων αγορών μέσω του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, το όνομα του παιχνιδιού είναι δεξιότητες και  στρατηγικός 

προσδιορισμός θέσης. Η δυνατότητα μιας επιχείρησης να καθορίσει τις αναδυόμενες 

ευκαιρίες και να χρησιμοποιήσει τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές αλλά και το  

ανθρώπινο δυναμικό για να κάνει τις περισσότερες από αυτές τις ευκαιρίες μέσω μιας 

στρατηγικής ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι απλή, εφαρμόσιμη και εφαρμόσιμη 

μέσα στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου περιβάλλοντος πληροφοριών και ενός νέου 

οικονομικού περιβάλλοντος. Μέσω του  ηλεκτρονικού εμπορίου και με την 

κατάλληλη στρατηγική και πολιτική προσέγγιση οι επιχειρήσεις μικρής και μέσης 

κλίμακας μπορούν να ανταγωνιστούν με τις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. 

(Zorayda,2003). Οι πρόσφατες λοιπόν έρευνες στις περιοχές του  ηλεκτρονικού 

εμπορίου επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη χρήση του Ιστού για τις αγορές. Οι λόγοι 

αυτών των τάσεων έχουν αποδοθεί στους διαφορετικούς παράγοντες μεταξύ των 

οποίων είναι η ευκολία, ο χρόνος που απαιτείται και η απουσία πίεσης του πωλητή. 

(Luis Olsina, Guillermo Lafuente, Gustavo Rossi, 2000). Αρά λοιπόν θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι η δημιουργία του κατάλληλου δικτυακού τόπου από πλευράς εταιριών 

αποτελεί και έναν από τους βασικούς στόχους που την καθιστούν ανταγωνιστική στο 

χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στόχος λοιπόν αυτής της εργασίας είναι να 

παρουσιάσει ένα μοντέλο αξιολόγησης των εταιριών που διαθέτουν διαδικτυακό τόπο 

και δραστηριοποιούνται στον τομέα των ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων 

υγείας, καθώς και να προβεί στην αξιολόγησή αυτών.   

 

1.1 Η δομή της εργασίας 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από το 
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ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό marketing. Στη συνέχεια πραγματοποιείται 

μια εκτενέστερη βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από τα κριτήρια και τα μοντέλα 

που έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς για την αξιολόγηση των διαδικτυακών τόπων. 

Εν συνεχεία παρουσιάζονται οι εταιρίες που συμμετέχουν στην έρευνα. Ενώ  τέλος 

στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναπτύσσεται και εφαρμόζεται το μοντέλο 

αξιολόγησης για τη μελέτη των δικτυακών τόπων των εταιριών.  

 

1.2. Αιτιολόγηση του Ερευνητικού θέματος  

Ο χώρος της παροχής υπηρεσιών υγείας έχει  επωφεληθεί εξαιρετικά, από την 

εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων. Κεντρικό ρόλο όλων αυτών των 

εξελίξεων στον τομέα της υγείας διαδραματίζουν τα πληροφοριακά συστήματα που 

αναπτύσσονται από τις εταιρίες παραγωγής λογισμικού πολλές από τις οποίες 

διαθέτουν ιστοχώρο για την προβολή και προώθηση των προϊόντων τους. Οι έρευνες 

που διεξήχθησαν μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και αφορούν την αξιολόγηση 

ιστοσελίδων καμία από αυτές δεν  ασχολήθηκε με τις εταιρίες παραγωγής και 

διάθεσης ιατρικού λογισμικού.  Οι εταιρίες παραγωγής και διάθεσης ιατρικού 

λογισμικού προκειμένου να ακολουθήσουν τις επιταγές της σύγχρονης πρακτικής που 

επιτάσσει την ύπαρξη ιστοχώρου στο διαδίκτυο, επενδύουν σε αυτό.  Η ιδιαιτερότητα 

όμως που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος κλάδος όπως και γενικότερα ο κλάδος των 

εταιριών παραγωγής και διάθεσης λογισμικού είναι ότι μπορεί να χαρακτηριστεί και 

ως B2B, αλλά ταυτόχρονα και ως B2C εφόσον υπάρχουν ιατρικά πληροφοριακά 

συστήματα που απευθύνονται σε μεμονωμένους ιατρούς ελεύθερους επαγγελματίες 

όσο και σε επιχειρήσεις-οργανισμούς. Τα ποσά που επενδύουν οι αγοραστές ιατρικών 

πληροφοριακών συστημάτων είναι μεγάλα και τα κριτήρια επιλογής διαφέρουν 

ανάλογα με το ύψος της επένδυσης και τους σκοπούς που θα επιτελέσει το 

συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα.  Στόχος λοιπόν της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας είναι μέσα από την καταγραφή της διεθνούς βιβλιογραφίας 

των μοντέλων αξιολόγησης ιστοσελίδων που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς, η 

ανεύρεση εκείνων των κριτηρίων που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη ενός Μοντέλου Αξιολόγησης των εταιριών παραγωγής και διάθεσης 

ιατρικού λογισμικού. Ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται η έρευνα και η 

αξιολόγησης των ιστοσελίδων με την πεποίθηση ότι θα αποκαλυφθούνε να 

αναδειχθούν προβλήματα, κενά και αδυναμίες που πιθανόν υπάρχουν έτσι ώστε να  

διορθωθούν και να βελτιωθούν.   
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1.3. Επιμέρους στόχοι της εργασίας  

Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 

μοντέλου αξιολόγησης δικτυακών τόπων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα παραγωγής και εμπορίας ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων. Παράλληλα 

επιχειρείται μέσα από αυτή την έρευνα 

 η καταγραφή και αποτύπωση της παρούσας κατάστασης όσον αφορά την 

ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μεθόδων marketing αυτών των εταιριών  

 το ρόλο που παίζει η ύπαρξη μιας ιστοσελίδας στη γενική και ολοκληρωμένη 

εικόνα και παρουσίαση μιας εταιρίας.  

 τη βαρύτητα που δίνεται στην ύπαρξη διατήρηση αλλά και στο σχεδιασμό 

μιας ιστοσελίδας ως μέσο προώθησης και προβολής.  

 

1.4 Μεθοδολογίας έρευνας  

Για τη δημιουργία του μοντέλου αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε μια σύγκριση των 

διαφόρων μοντέλων που εφαρμόστηκαν κατά καιρούς στη βιβλιογραφία και 

επιλέχτηκαν εκείνες οι ερωτήσεις που ανταποκρίθηκαν καλύτερα στις προσδοκίες, 

στους στόχους και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι δικτυακοί τόποι αυτών 

των εταιριών. Δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από δύο ενότητες 

κάθε μια από τις οποίες περιελάμβανε ένα συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων. Στη 

συνέχει πραγματοποιήθηκε η επιλογή των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα και 

πραγματοποιήθηκε μια αναζήτηση στις μηχανές αναζήτησης Google και Yahoo  με 

λέξεις κλειδιά και συγκεκριμένα με τις λέξεις «εταιρίες ιατρικού λογισμικού».  Στη 

συνέχεια εφαρμόστηκε το μοντέλο αξιολόγησης όπου και καταρτίστηκαν οι πίνακες 

μα τα τελικά αποτελέσματα.  Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα 

της Microsoft και συγκεκριμένα το Excel 2007.  
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Κεφάλαιο 2ο 

 
Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)  
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (e- marketing) 
 
 
 
2.1 Εισαγωγή 
 

Η εμφάνιση του Διαδικτύου, και μέσω αυτού η ικανότητα επικοινωνίας και 

ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ανθρώπων που δε βρίσκονται φυσικά στον ίδιο χώρο, 

δημιούργησε νέες δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης σε πολλούς τομείς της 

καθημερινής ζωής. 

Τις νέες αυτές δυνατότητες δε θα μπορούσε παρά να εκμεταλλευτεί ο χώρος των 

επιχειρήσεων και του εμπορίου. Έτσι, δημιουργήθηκαν οι πρώτες νεωτεριστικές 

επιχειρήσεις που επένδυσαν στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους μέσω των 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των κατανεμημένων υπολογιστών και του Internet, οι 

οποίες διακρίνονται από εκείνες που επιμένουν στους συμβατικούς τρόπους παροχής 

υπηρεσιών με τον όρο ηλεκτρονικό επιχειρείν ή e-business. Σε αντιστοιχία, ο όρος 

ηλεκτρονικό εμπόριο ή e-commerce αφορά εταιρίες που διεξάγουν εμπόριο με τη 

χρήση της νέας υποδομής και τεχνοτροπίας πωλήσεων. 

Γενικά, στόχος του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η βελτίωση των συναλλαγών με 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Πράγματι, η διεξαγωγή του εμπορίου μέσω του 

Internet παρέχει ουσιαστικές ωφέλειες τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους 

καταναλωτές. Πρώτα από όλα, οι επιχειρήσεις που υποστηρίζουν πωλήσεις μέσω του 

Διαδικτύου πλεονεκτούν έναντι των άλλων λόγω του ότι απευθύνονται σε πολύ 

μεγαλύτερο εύρος πελατών λόγω του ότι δεν τις περιορίζει ο παράγοντας της 

απόστασης. Επίσης πετυχαίνουν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, ταχύτερη 

παράδοση του προϊόντος, περιορισμό του κόστους πώλησης και σαφώς βελτίωση της 

δημόσιας εικόνας της επιχείρησης. Ο μετασχηματισμός της επιχείρησης είναι 

απαραίτητος αφού γίνεται πλέον εκμάθηση νέας τεχνολογίας και επιπλέον αλλάζει η 

σχέση της επιχείρησης με τους πελάτες. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει 

τη δημιουργία νέων προϊόντων και νέων λειτουργικών μονάδων στις επιχειρήσεις.  

Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές, ωφελούνται από την εφαρμογή του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, αφού το χαμηλό κόστος των συναλλαγών και ο αυξημένος 

ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα προϊόντων και 

υπηρεσιών και σε μείωση των τιμών. Η αμεσότητα της επικοινωνίας του πελάτη με 
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την επιχείρηση οδηγεί στην καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τον 

πελάτη και κατά συνέπεια στη δημιουργία νέων προϊόντων σύμφωνα με τις επιθυμίες 

και απαιτήσεις των καταναλωτών. Τέλος, η δυνατότητα εκτέλεσης της αγοράς 

οποιαδήποτε στιγμή το εικοσιτετράωρο οπουδήποτε κι αν βρίσκεται ο καταναλωτής 

αποτελούν ίσως τα βασικότερα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 
2.2 Το Ιστορικό Της Ανάπτυξης Του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
 
Δεκαετία του 1970 

Εμφανίζονται τα συστήματα ηλεκτρονικής μεταφοράς χρηματικών πόρων (EFT) 

μεταξύ τραπεζών, που χρησιμοποιούν ασφαλή ιδιωτικά δίκτυα. Τα συστήματα EFT 

αλλάζουν τη μορφή των αγορών (Βασιλείου, Ε. , Καζαντζάκη, Ε., 2006). 

 

Δεκαετία του 1980 

Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βασίζονται στην αρχιτεκτονική της 

ανταλλαγής μηνυμάτων (συστήματα EDI και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) αποκτούν 

σημαντική διάδοση. Πολλές δραστηριότητες, που παραδοσιακά διεκπεραιώνονταν με 

βασικό μέσο το χαρτί, μπορούν πλέον να γίνουν ταχύτερα και με μικρότερο κόστος. 

Οι συναλλαγές, που παλαιότερα απαιτούσαν έντυπα, όπως παραγγελίες αγοράς, 

συνοδευτικά έγγραφα και επιταγές πληρωμής, μπορούν να γίνουν κατά ένα μέρος ή 

στο σύνολό τους ηλεκτρονικά - με δομημένο τρόπο χάρη στα συστήματα EDI ή μέσω 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Τέλη της δεκαετίας του 1980 – αρχές της δεκαετίας του 1990 

Τα ηλεκτρονικά δίκτυα προσφέρουν μια νέα μορφή κοινωνικής επικοινωνίας, με 

δυνατότητες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ηλεκτρονική διάσκεψη 

(conferencing) και ηλεκτρονική συνομιλία (IRC), ομάδες συζήτησης (newsgroups, 

forums), μεταφορά αρχείων (FTP) κτλ. Η πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται φθηνότερη 

λόγω της διεθνούς απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών. 

 

Μέσα της δεκαετίας του 1990 

Η εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) στο Internet και η επικράτηση των 

προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC) που χρησιμοποιούν λειτουργικά 

συστήματα τύπου Windows, προσφέρουν μεγάλη ευκολία χρήσης λύνοντας το 

πρόβλημα της δημοσίευσης και της εύρεσης πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Το 
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ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φθηνότερος τρόπος για την πραγματοποίηση 

μεγάλου όγκου συναλλαγών, ενώ συγχρόνως διευκολύνει την παράλληλη λειτουργία 

πολλών διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επιτρέποντας σε μικρές 

επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες, με πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις 

(Βασιλείου, Ε. , Καζαντζάκη, Ε., 2006). 

 

Τέλη της δεκαετίας του 1990 

Η καθιέρωση μεθόδων κρυπτογράφησης του περιεχομένου και εξακρίβωσης της 

ταυτότητας του αποστολέα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς και η σχετική 

προσαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς των εισαγωγών-εξαγωγών και των 

επικοινωνιών, καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση ασφαλών διεθνών 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 πολλοί εκτιμούσαν ότι η ραγδαία εξέλιξη του 

Internet κα τα πλεονεκτήματα που αυτό προσέφερε θα το καθιστούσαν σύντομα ένα 

από τα κυριότερα κανάλια πωλήσεων για τις επιχειρήσεις και μία από τις 

σημαντικότερες πηγές αγορών για τους καταναλωτές. Η κατάρρευση πολλών 

εταιριών του χώρου καθυστέρησε σημαντικά αυτή την εξέλιξη – μολονότι συχνά σε 

τεχνικό επίπεδο οι λύσεις που είχαν αναπτυχθεί ήταν πολύ καλές και επωφελείς 

(Βασιλείου, Ε. , Καζαντζάκη, Ε., 2006). 

 
 
2.3 Τι είναι «Ηλεκτρονικό Εμπόριο»; 
 
Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο 

σύμφωνα με τον Zwass  το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελείται από τη διανομή των 

επιχειρησιακών πληροφοριών, τη διατήρηση των επιχειρησιακών σχέσεων και την 

παραγωγή των συναλλαγών μέσω των δικτύων τηλεπικοινωνιών (Luciano, E. M., 

Freitas, H., 2003). Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα των σε 

απευθείας σύνδεση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων για τα προϊόντα και υπηρεσίες 

που αναφέρεται επίσης «σε οποιαδήποτε μορφή επιχειρησιακής συναλλαγής στην 

οποία τα συμβαλλόμενα μέρη αλληλεπιδρούν ηλεκτρονικά παρά από τις φυσικές 

ανταλλαγές ή κατευθύνουν τη φυσική επαφή. Το ηλεκτρονικό εμπόριο συνδέεται 

συνήθως με την αγο ρά και την πώληση μέσω το υ Διαδικτύο υ,  ή τη διεύθυνση 

οποιασδήποτε συναλλαγής που περιλαμβάνει τη μεταφορά της ιδιοκτησίας ή των 

δικαιωμάτων στα αγαθά χρήσης ή τις  υπηρεσίες μέσω υπολογιστή συνδεδεμένου στο 

διαδίκτυο. Αν και δημοφιλείς, αυτός ο ορισμός δεν είναι αρκετά περιεκτικές να 
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συλλάβουν τις πρόσφατες εξελίξεις σε αυτό το νέο και επαναστατικό επιχειρησιακό 

φαινόμενο. Ένας πληρέστερος καθορισμός είναι: Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η 

χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ψηφιακής τεχνολογίας επεξεργασίας 

πληροφοριών στις επιχειρησιακές συναλλαγές που δημιουργούν, που 

μετασχηματίζουν, και που επαναπροσδιορίζουν τις σχέσεις για τη δημιουργία αξίας 

μεταξύ των επιχειρήσεων, και μεταξύ των επιχειρήσεων και των μεμονωμένων 

ατόμων. (Zorayda,2003). Σύμφωνα με τους Πασχόπουλο Α. & Σκαλτσά Π. (2001),  

ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η επικοινωνία και η σύναψη εμπορικών συναλλαγών 

μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και των πελατών τους, με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων.  Εκείνο που επισημαίνουν οι συγγραφείς ως πρόβλημα με τον 

παραπάνω ορισμό είναι ότι δεν περικλείει τη Φιλοσοφία του Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου, η οποία συνίσταται στον επανακαθορισμό του τρόπου με τον οποίο 

γίνονται οι εμπορικές συναλλαγές και η οποία έχει ως  στόχο την αμοιβαία ωφέλεια 

των επιχειρήσεων και των πελατών τους. (Πασχόπουλος Α. & Σκαλτσάς Π.,2001). 

Μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου δίνεται η δυνατότητα για πολύπλευρες 

συναλλαγές όπως για: 

 Ηλεκτρονική διανομή πληροφοριών μέσω ενός Δικτυακού τόπου, 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), news groups και chat rooms.  

 Αυτοματοποιημένες εμπορικές συναλλαγές.  

 Βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών και μείωση του κόστους συναλλαγών.   

 Μηχανισμούς πρόσβασης πραγματικού χρόνου για την αγορά και πώλησης 

αγαθών και υπηρεσιών.  (Πομπορτσης Ανδρέας, Τσουλφας Ανέστης, 2002) 

 
 
 2.4 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
 

Σύμφωνα με τους Shaw και λοιποί, (2000) και  Zwass, (1998) τα πλεονεκτήματα 

του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να χωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

βελτίωση, μετασχηματισμός και αλλαγή προτύπων.   

1. Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο συμβάλλει στη βελτίωση αρκετών λειτουργιών μιας 

επιχείρησης σε τομείς όπως το μάρκετινγκ, πρόσβαση σε νέες αγορές, περιορισμός 

του άμεσου κόστους, ταχύτερη παράδοση προϊόντων, καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών, βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα: 

 Μάρκετινγκ 
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Το ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιώντας το Μάρκετινγκ μπορεί να συνεισφέρει 

σημαντικά στην προώθηση των προϊόντων μέσα από την επικοινωνία που ισχύει με 

τους πελάτες μιας επιχείρησης. 

 Πρόσβαση σε νέες αγορές 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αντιπροσωπεύει ένα κανάλι για την πώληση των 

υπαρχόντων προϊόντων και είναι κατάλληλο για δύο μορφές προϊόντων: υλικά 

προϊόντα και προϊόντα που μπορούν να παραδοθούν μέσα από το διαδίκτυο. 

 Περιορισμός του άμεσου κόστους 

Σκοπός κάθε επιχείρησης είναι να μειώσει το κόστος σε σύγκριση με την 

επικοινωνία. Και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ενός δημόσιου 

δικτύου όπως το Internet. Η μείωση του κόστους μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν τα 

στελέχη μιας εταιρίας επικοινωνούν ψηφιακά μεταξύ τους αλλά και με τους 

προμηθευτές της επιχείρησης, όταν υπάρχει 24ωρη υποστήριξη πελατών χωρίς την 

αναγκαία λειτουργία επικοινωνίας μέσω τηλεφωνικού κέντρου. 

 Ταχύτερη παράδοση προϊόντων 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει σημαντικές λειτουργίες που απαιτούνται για 

την παραγωγή και την παράδοση των πληροφοριών και υπηρεσιών και αυτό 

επιτυγχάνεται με την έγκαιρη παράδοση των πληροφοριών. 

 Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο συμβάλει στη βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πελατών 

μιας επιχείρησης. Αυτό πραγματοποιείται με την 24ωρη εξυπηρέτηση των πελατών, 

με τις ηλεκτρονικά δημοσιευμένες οδηγίες και προδιαγραφές των προϊόντων, με την 

απάντηση στα ερωτήματα των πελατών και όχι την αγνόηση των ερωτημάτων τους, 

με την χρησιμοποίηση μιας βάσης δεδομένων η οποία καταγράφει τα ενδιαφέροντα 

των πελατών έτσι ώστε όταν ένας πελάτης επισκεφτεί ξανά το ηλεκτρονικό 

κατάστημα να εμφανίζονται τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν. Ένα σημαντικό 

εργαλείο το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί από τις εταιρίες και το οποίο 

πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η άντληση πληροφοριών 

σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά των καταναλωτών της εταιρίας. 

 Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας και της προβολής 

των θετικών στοιχείων της επιχείρησης. Είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την 

επιχείρηση εφόσον ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα της μπορεί να γίνει πιο 
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ανταγωνιστική, να προβάλει το κύρος της, να αυξήσει τους πελάτες της, να ενισχύσει 

τα κέρδη της και να ισχυροποιήσει την επωνυμία της. 

 

2. Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων 

Εκτός από τα παραπάνω σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσει μια 

επιχείρηση και τα οποία θα πραγματοποιηθούν μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου,  

σημαντικό ρόλο παίζουν τα στοιχεία που εφαρμόζονται και οι ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται για μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Και αυτό πραγματοποιείται 

μέσω: 

 Εκμάθηση της νέας τεχνολογίας 

Με την γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας υποχρεώνονται πολλές επιχειρήσεις να 

προσαρμοστούν στις αλλαγές της τεχνολογίας και να πειραματιστούν στη χρήση 

νέων προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών. Έτσι η επιχείρηση θα μπορεί να 

ανταποκριθεί στις συνθήκες αγοράς, να εφαρμόσει οργανωτικές δομές και αυτό θα 

πραγματοποιηθεί με την εκμάθησης και τη χρήση της τεχνολογίας. 

 Νέες σχέσεις με τους πελάτες 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο δημιουργεί σωστές σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και 

πελατών με τη συχνή επικοινωνία, την παροχή πλουσιότερων εξατομικευμένων 

πληροφοριών, τη συλλογή στοιχείων αλλά και τη συμπεριφορά των πελατών. Σε ένα 

κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δώσει έμφαση η εταιρία είναι οι καλές σχέσεις που 

πρέπει να αναπτύξει η επιχείρηση με τους πελάτες της, σχέσεις εμπιστοσύνης για να 

μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών και τις επιθυμίες τους. 

 

3. Αλλαγή προτύπων 

Οι βελτιώσεις και οι μετασχηματισμοί που αναλύθηκαν παραπάνω αφορούν 

μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Εάν λοιπόν πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή στα 

πρότυπα μιας επιχείρησης αυτό θα οδηγήσει σε νέα προϊόντα και νέες λειτουργικές 

δομές. 

 Νέες δυνατότητες προϊόντων 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει και τη δυνατότητα δημιουργίας και βελτίωσης 

των προϊόντων με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών. 

 Νέα λειτουργικά μοντέλα 
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Το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην δημιουργία νέων 

προϊόντων αλλά κυρίως αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην αναθεώρηση των 

μοντέλων που καθορίζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

 

4. Χαμηλότερες τιμές προϊόντων 

Όταν μια επιχείρηση εφαρμόζει χαμηλό κόστος αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

μείωση των τιμών. Σύμφωνα με τη θεωρία του κόστους συναλλαγών, για κάθε 

δραστηριότητα της αλυσίδας αξιών μια επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει αν θα την 

αναθέσει σε εξωτερικό προμηθευτή ή θα την εκτελέσει αυτή η ίδια. 

 

5. Αυξημένη αγοραστική παραγωγικότητα 

Το μέτρο της παραγωγικότητας ενός αγοραστή είναι το κόστος και ο χρόνος που 

απαιτούνται για την επιλογή προμηθευτή –προϊόντος και η λήψη της απόφασης της 

αγοράς. Το ηλεκτρονικό εμπόριο διευκολύνει αρκετά τη διερεύνηση της αγοράς και 

τον εντοπισμό του κατάλληλου προϊόντος στην κατάλληλη τιμή σε συντομότερο 

χρόνο και με σχεδόν μηδενικό κόστος. (Shaw et al., 2000; Zwass, 1998; Κοπανάκης 

Γ., 2005) 

 

 
2.5  Μορφές Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
Ως βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να θεωρηθούν οι 

ακόλουθες: 

 Business to Consumer (B2C): Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ηλεκτρονικές 

εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα σε μια επιχείρηση και έναν τελικό 

καταναλωτή /πελάτη  

 Business to Business (B2B): Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ηλεκτρονικές 

εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (συνήθως χονδρικό εμπόριο) 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Διαδικτύου. (Πομπορτσης Ανδρέας, 

Τσουλφας Ανέστης, 2002) 
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Πίνακας 2.1: Διαφορές Business to Consumer (B2C) & 

Business to Business (B2B) 
 

Business to Consumer (B2C) Business to Business (B2B) 

Η πληροφορίες των πελατών 

αποθηκεύονται μόνο στους 

servers των εμπορικών 

καταστημάτων.  

Η πληροφορίες των πελατών 

αποθηκεύονται επιπλέον και στους 

server των ίδιων.  Τα ηλεκτρονικά 

συστήματα των πελατών είναι 

απαραίτητο να επικοινωνούν 

απευθείας με το λογιστικό τμήμα, 

την αποθήκη και το τμήμα 

αποστολής και λήψης παραγγελιών.  

Ειδικά συστήματα λογισμικού 

είναι λιγότερο απαραίτητα στη 

διαδικασία αναζήτησης νέων 

προϊόντων.  

Η χρήση συστημάτων σύγκρισης 

τιμών (Comparison Pricing Systems) 

κρίνεται απολύτων απαραίτητη  

Οι ακριβείς ημερομηνίες 

παραλαβής είναι λιγότερο 

σημαντικές  

Οι ακριβείς ημερομηνίες παραλαβής 

είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να 

διευκρινίζονται κατά την διαδικασία 

παραγγελίας  

Παραγγελίες χωρίς επίσημα 

συμβόλαια είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις 

ικανοποιητικά  

Επίσημα συμβόλαια με τη χρήση 

ηλεκτρονικών εγγράφων που 

εμπεριέχουν συγκεκριμένους όρους, 

προϋποθέσεις και συμφωνίες 

κρίνεται απαραίτητη.  

Η διαδικασία αγοράς δεν 

χρειάζεται συντονισμένες 

προσπάθειες  

Η διαδικασία αγοράς απαιτεί τη 

συνδυασμένη προσπάθεια πολλών 

ατόμων και συστημάτων.  

Οι αγορές γίνονται τις 

περισσότερες φορές με χρήση 

πιστωτικών καρτών.  

Χρήση σύνθετων μορφών 

ηλεκτρονικής πληρωμής.  

Δεν υπάρχουν πολλοί 

ενδιάμεσοι φορείς.  

Ύπαρξη πολλών ενδιάμεσων 

φορέων χρηματομεσιτικές εταιρίες, 

ειδικές συμφωνίες με τράπεζες κλπ.  
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2.6  Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 
 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για υπηρεσίες και προϊόντα εξειδικευμένων 

απαιτήσεων, είτε πρόκειται για επιχείρηση είτε για ιδιώτη, ενώ η εξατομίκευση του 

χρήστη – με τη δημιουργία προσωπικών ιστοσελίδων ή προφίλ – έχει οδηγήσει 

ακόμα και στην εξατομίκευση των προωθητικών ενεργειών είναι η αποστολή 

προσωπικών επιστολών (e-mails) έρευνες με σύντομα ερωτηματολόγια. 

Το διαδικτυακό μάρκετινγκ, όπως θα μπορούσε να είναι η ελληνική μεταφορά του 

Internet marketing, είναι ένας νέος χώρος επικοινωνίας, με ιδιαίτερα ευρηματικές 

μεθόδους προσέλκυσης καταναλωτών, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι 

πρωτότυπες και απόλυτα προσαρμοσμένες στη φιλοσοφία της σύγχρονης 

ηλεκτρονικής εποχής. 

Το γεγονός ότι ο τομέας αυτός ξεχωρίζει για τις διαφορετικές μεθόδους που 

χρησιμοποιεί έχει οδηγήσει και στη δημιουργία εξειδικευμένων εταιρειών, καθώς οι 

μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου δεν είναι τόσο ευέλικτες, ούτε διαθέτουν την 

απαραίτητη καινοτομία, ώστε να αναπτύξουν ένα ολόκληρο πλέγμα προωθητικών 

ενεργειών μέσω του Internet. 

Για να δραστηριοποιηθεί μία εταιρεία στον τομέα του διαδικτυακού μάρκετινγκ θα 

πρέπει να διαθέτει ευελιξία και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις τόσο του 

προωθούμενου προϊόντος / υπηρεσίας, όσο και του χρήστη, ενώ θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να ελίσσεται και να αναπτύσσει πολλαπλές ενέργειες, όχι μια και 

μονοδιάστατη αντίληψη της προώθησης. 

Η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης δεν εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος της, 

διότι, όπως είπαμε, οι χρηστές του διαδικτύου ως target -group είναι πολύ λιγότεροι 

σε σχέση με το μαζικό τηλεοπτικό κοινό και το ίδιο το marketing επεκτάθηκε στο 

χώρο του δικτύου μόλις τα τελευταία χρόνια. Άρα, μια μικρού μεγέθους και ευέλικτη 

εταιρεία ίσως να είναι πιο αποτελεσματική από έναν κολοσσό της διαφήμισης. Η 

σημασία των νέων ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών, ειδικότερα δε της χρήσης 

του διαδικτύου, για το marketing έγκειται στη δυνατότητα αύξησης μέσω αυτών των 

κερδών της επιχείρησης. Η αύξηση δε του κέρδους μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 

ένα πρόγραμμα Marketing που θα επικεντρώνεται στους εξής στόχους: 
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• Την αύξηση των συναλλαγών και των πωλήσεων (π.χ. με την προσαρμογή των 

προϊόντων στα ζητούμενα των πελατών, τη διεύρυνση της αγοράς των πελατών, την 

αμφίδρομη επικοινωνία). 

• Τη μείωση του κόστους των συναλλαγών (π.χ. με την εξάλειψη μεσαζόντων, νέα 

κανάλια ηλεκτρονικής διανομής για ορισμένα προϊόντα , εικονικά καταστήματα). 

• Την πώληση των ιδίων πληροφοριών (π.χ. στα συναλλακτικά συστήματα 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών) καθώς και την αναβάθμιση της επικοινωνίας με την 

αγορά στόχο, γεγονός που θα αυξήσει το κέρδος και θα μειώσει το κόστος των 

επιχειρησιακών συναλλαγών.  

Μέσω του διαδικτύου το Marketing μπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των 

πωλήσεων και της μείωσης του κόστους, διάφορες λειτουργίες , όπως: 

• Έρευνα αγοράς (καθορισμός αναγκών καταναλωτών για τα προϊόντα, λειτουργία 

επαναπληροφόρησης). 

• Ανάπτυξη προϊόντων (μέτρηση αντιδράσεων καταναλωτών για τα προϊόντα, 

λειτουργία επαναπληροφόρησης). 

• Εισαγωγή νέου προϊόντος, δοκιμή προϊόντος. 

• Διαφοροποίηση, αλλαγή προϊόντος (βάσει ανατροφοδότησης πληροφοριών από 

τους καταναλωτές, customer feedback). 

• Σχεδιασμό προγράμματος Marketing και διαφήμισης. 

• Αναβάθμιση της εικόνας /image της επιχείρησης και του προϊόντος 

• Προσέλκυση της προσοχής, του ενδιαφέροντος και ανάπτυξης της αγοραστικής 

πρόθεσης του πελάτη με την παρουσίαση των αναγκαίων πληροφοριών και των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τα προϊόντα(οι παραδοσιακές τεχνικές στην 

προβολή της επανάληψης και της πειθούς αντικαθίσταται στο Internet με αυτές 

της προσέλκυσης και της ωφέλειας ). 

• Υποστήριξη του πελάτη πριν την πώληση (ενημέρωση του διαδικτύου ). 

• Υποστήριξη μετά την πώληση (επίλυση προβλημάτων, συνεχής παροχής 

υπηρεσιών). 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις διαδικτυακού μάρκετινγκ 

είναι πολλές και σύνθετες. Χαρακτηρίζονται από την εξειδίκευση – εξατομίκευση 

στον χρήστη, από την προσαρμογή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Internet, 

από την άμεση επικοινωνία και το εύχρηστο και εντυπωσιακό περιβάλλον. 
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2.7 Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού μάρκετινγκ 
 

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ 

αποτελεί η άμεση επικοινωνία της επιχείρησης με τους πελάτες. Το οποίο 

επιτυγχάνεται με τη σωστή δόμηση των προϊόντων και των εφαρμογών τις οποίες 

διαθέτει η επιχείρηση. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού 

μάρκετινγκ είναι η δυνατότητα μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της 

διεξαγωγής των ερευνών, η οποία διαπιστώνεται μέσα από το βαθμό ικανοποίησης 

των πελατών σε σχέση με αυτά που παρέχει η επιχείρηση και την προβολή των 

χαρακτηριστικών ενός προϊόντος. 

Επιπλέον, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ βοηθάει τις επιχειρήσεις σε ένα πολύ 

μεγάλο βαθμό δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 

διαδίκτυο, να εισέλθουν στην παγκόσμια αγορά του Ιντερνέτ και να κατακτήσουν μια 

σημαντική θέση. 

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ είναι ότι δίνει τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρέχουν 24-ωρη εξυπηρέτηση πελατών και 

αναβάθμιση του σέρβις στον πελάτη. Ένα σημαντικό εργαλείο για τη σωστή 

διαχείριση και την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μιας επιχείρησης και των πελατών 

της είναι η δυνατότητα εφαρμογής του CRM (Customer Relationship Marketing), 

όπου βασικό στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η βελτιστοποίηση της αξίας του 

πελάτη για την επιχείρηση (life – time value) με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας 

για την εταιρεία. 

Επίσης, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ παρέχει ένα σύστημα on line συνεργασίας με 

άλλες επιχειρήσεις όπου δίνετε η δυνατότητα στους μεσάζοντες, στο δίκτυο 

διανομής, στους αντιπροσώπους και στους πωλητές να μπορούν να επικοινωνούν 

καθημερινά και να ζητούν πληροφορίες για τα προϊόντα. Μία σημαντική υπηρεσία 

την οποία παρέχει το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα 

άμεσης επικοινωνίας με τους προμηθευτές της και η δημιουργία σχέσεων 

εμπιστοσύνης ιδρύοντας ένα ισχυρό κανάλι επικοινωνίας για την ορθή λειτουργία της 

επιχείρησης με τους προμηθευτές. 

Ακόμη ένα άλλο ισχυρό πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ είναι ότι, 

προσπαθεί να υλοποιήσει ένα σημαντικό ενδιαφέρον της επιχείρησης, να μπορεί 

δηλαδή να παρακολουθεί τις τιμές και την πορεία των ανταγωνιστικών προϊόντων για 

να είναι γνώστης για την εξέλιξη της αγοράς. (Ellsworth J.H., Ellsworth M.V., 1995) 

(Bλαχοπούλου Μ. 2003:276) 
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2.8 Μειονεκτήματα του Internet Marketing 
 

H εξέλιξη και η ανάπτυξη το υ Mark etin g και των πωλήσεων μέσα από το 

διαδίκτυο, δεν υπήρξε τόσο μεγάλη όσο αναμενόταν, με αποτέλεσμα για τις 

περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα να σημαίνει απλά την παρουσία τους με μια 

ηλεκτρονική σελίδα.. Το πλήθος των διευκολύνσεων που παρέχει το διαδίκτυο και η 

ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, συνοδεύεται από μια σειρά προβληματισμών ή 

μύθων, οι σημαντικότεροι από τους οποίους παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Δεν έχουν όλοι οι υποψήφιοι πελάτες ή η αγορά-στόχος πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. 

• Στα περισσότερα προϊόντα, ειδικότερα αυτά με υλική υπόσταση, η συναλλαγή 

ολοκληρώνεται με την φυσική παράδοση του προϊόντος με τις κλασικές μεθόδους του 

ταχυδρομείου ή των ιδιωτικών εταιριών διανομής εμπορευμάτων. 

• Η έλλειψη κάποιου κεντρικού συντονισμού και ευρετηρίου που να εγγυάται την 

ταχύτητα, την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα του δικτύου (device certification). 

• Δεν υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει η επιχείρηση τον αποδέκτη, αλλά ο 

αποδέκτης μάλλον επιλέγει να επικοινωνήσει με την επιχείρηση. Συγχρόνως, θα 

πρέπει κατά τη διαμόρφωση του μηνύματος να ληφθούν υπόψη οι διαφοροποιήσεις 

του κοινού ως προς τη γλώσσα, τη νοοτροπία και τα λοιπά χαρακτηριστικά. 

• Μειώνεται η επικοινωνία ανθρώπου με άνθρωπο. Ο ανθρώπινος παράγοντας, 

ενώ υπάρχει, είναι ουσιαστικά κρυμμένος πίσω από τις πληροφορίες που δίνει η 

σελίδα. 

• Δεν κατασκευάζει κανείς μια ηλεκτρονική σελίδα και μετά την ξεχνάει. Η 

ηλεκτρονική παρουσία απαιτεί τη συνεχή φροντίδα για τη διατήρηση της 

ελκυστικότητας και τη συγκέντρωση του ενδιαφέροντος των χρηστών, ώστε να την 

επιλέξουν. Υπάρχουν βασικά διάφοροι τρόποι για την προώθηση της σελίδας: 

αναφέροντας τη διεύθυνση στις κλασικές διαφημίσεις, αγοράζοντας διαφημιστικό 

χώρο σε άλλα sites, μέσα από newsgroups (εφόσον αφορά τον κύκλο ενδιαφερόντων 

των ομάδων συζήτησης) ή με την αγορά διαφημιστικού χώρου σε σελίδες που έχουν 

μεγάλη κίνηση (webbanners) 

• Η μεγάλη ευκολία πρόσβασης και επομένως η μικρή δυνατότητα ασφάλειας, 

όσον αφορά την πληροφορία, αλλά και ασφάλεια στις οικονομικές συναλλαγές. Λόγω 

αυτής της σοβαρότατης έλλειψης ασφαλείας, συνήθως οι χρήστες χρησιμοποιούν το 
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διαδίκτυο για μια απλή περιήγηση, δηλαδή ουσιαστικά πληροφόρηση, και όχι για την 

πραγματοποίηση αγοράς προϊόντος. Η έλλειψη ενός απόλυτα ασφαλούς μοντέλου 

συναλλαγών στο διαδίκτυο, θεωρείται σημαντικό εμπόδιο εισόδου για πολλούς 

καταναλωτές, αλλά και για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά 

αυτή, είτε ως αγοραστές, είτε ως πωλητές αγαθών και υπηρεσιών. Για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, γίνεται κρυπτογράφηση των δεδομένων. Η 

μέθοδος αυτή σε συνδυασμό και με άλλες τεχνικές ασφαλείας, προσπαθεί να 

εκπληρώσει τις απαιτήσεις για ασφάλεια των συναλλαγών που συνοψίζονται στην 

ιδιωτικότητα, εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και δεσμευτικότητα. 

• Συναλλαγματικές ισορροπίες. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ελέγχουν την 

εισροή και εκροή συναλλάγματος, ώστε το άνοιγμα να μην είναι μεγάλο. Η διάδοση 

του ηλεκτρονικού εμπορίου με την πραγματοποίηση αγορών μέσω του δικτύου, 

επέφερε σημαντικές αλλαγές στις συναλλαγματικές ισορροπίες μεταξύ των κρατών. 

Μια και τα περισσότερα δικτυακά καταστήματα βρίσκονται στις ΗΠΑ, τεράστια 

ποσά συναλλάγματος φεύγουν από τις χώρες της Ευρώπης με προορισμό τις ΗΠΑ. 

Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο για μια χώρα με ένα ήδη βεβαρημένο 

συναλλαγματικό ισοζύγιο. 

• Έλλειψη πλήρους νομοθετικής κάλυψης σε θέματα που προκύπτουν από το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και την χρήση του διαδικτύου για επιχειρησιακές συναλλαγές. 

 
 
 
2.9 Πολιτική του e-μάρκετινγκ 
 

Σύμφωνα με τα εργαλεία του Μάρκετινγκ, τα οποία είναι τα: προϊόν, τιμή, χώρος κ 

προώθηση, (γνωστά σαν τα 4Π) εφαρμόζονται και διάφορες πολιτικές (Βλαχοπούλου, 

2003:272) 

 Έρευνα αγοράς 

Η έρευνα αγοράς είναι ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία που έχει στη διάθεση 

του το marketing και επιτυγχάνεται με την δημιουργία ερωτηματολογίων, με την 

καλή συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της καθώς και την 

ανάλυση των προτιμήσεων του καταναλωτή μέσα από το διαδίκτυο. Επίσης 

χρησιμοποιεί δεδομένα τρέχουσας συμπεριφοράς καταναλωτών και με τη βοήθεια 

κάποιων στατιστικών μεθόδων μελετάει την αξία του κάθε ατόμου. 

 Πολιτική προϊόντων 
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Επιπλέον το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ συμβάλλει στην ανάπτυξη των προϊόντων 

στην εισαγωγή των προϊόντων στην αγορά στην δραστική επικοινωνία με τους 

πελάτες μιας επιχείρησης αλλά και στην τροποποίηση κάποιον παλιών προϊόντων της 

εταιρίας και την επανένταξή τους στην αγορά. Επίσης συμμετέχει δυναμικά στην 

ανάπτυξη της επιχείρησης, στο τρόπο ένταξης των πληροφοριών μέσα στα υπάρχοντα 

δεδομένα μιας επιχείρησης αλλά και στην επιχειρηματική δραστηριότητα που 

χρησιμοποιεί η εταιρία. (Glazer, 1991). 

 Πολιτική τιμών 

Σκο πό ς το υ e mark etin g  είναι η δυνατή μείωση των τιμών λό γω συμπίεσης το υ 

κόστους μεσαζόντων, η ανάπτυξη διαφάνειας τιμών ανάμεσα στις διάφορες αγορές, 

όπως επίσης η διαμόρφωση των τιμών ανάλογα με το προϊόν και τις απαιτήσεις του 

πελάτη. Οι αλλαγές τώρα που θα πραγματοποιηθούν στις τιμές και οι ειδικές 

προσφορές παρουσιάζονται μέσω του διαδικτύου. 

 Πολιτική προβολής 

Σκοπός του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ είναι να διαμορφώσει μια αμφίδρομη 

επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και πελάτη, να βελτιώσει τις τεχνικές προσέλκυσης 

και ωφέλειας, να παρακολουθεί τα ενδιαφέροντα του χρήστη και την πλοήγησή του 

μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του 

πελάτη. Εφόσον μια επιχείρηση χρησιμοποιεί σωστά το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

μπορεί να αποκτήσει δυνατότητες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των 

μηνυμάτων. 

 Πολιτική διανομής 

Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ δεν χρησιμοποιείται για όλα τα προϊόντα αλλά μόνο 

για προϊόντα που υπάρχουν στο διαδίκτυο, και επίσης συνεισφέρει στην ανάπτυξη 

εταιριών διανομής, φυσικής μεταφοράς, παράδοσης προϊόντων που υποκαθιστούν τις 

λειτουργίες των μεσαζόντων σε θέματα παράδοσης προϊόντων. 

 
2.12 Στρατηγική μάρκετινγκ 
 

Για το σχεδιασμό της στρατηγικής μάρκετινγκ για μια επιτυχημένη εικόνα της 

επιχείρησης στο διαδίκτυο θα πρέπει σύμφωνα με τον Zimmerman et al, (1998) να 

ακολουθηθούν ορισμένα βήματα: 

1.Καθορισμός στόχων της επιχείρησης, 

2.Προσδιορισμός τεχνολογικής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής επιχείρησης, 
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3.Συλλογή πληροφοριών για την αγορά- στόχο σε σχέση με το κοινό του 

διαδικτύου, 

4.Καθορισμός προϋπολογισμού και εκτίμηση περιβάλλοντος μάρκετινγκ για την 

κάλυψη της στρατηγικής, 

5. Μελέτη παραγόντων που αφορούν το προϊόν ή την υπηρεσία, την τιμή του, την 

προβολή του και τις ιδιαιτερότητες διανομής αυτού (1999 alexander consulting). 

Η διαφορά της με την ηλεκτρονική στρατηγική είναι ότι η τελευταία αναφέρεται 

σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο κλάδο. Στόχος 

αυτής της στρατηγικής αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των 

επιχειρήσεων στην αγορά. Αυτή η στρατηγική ασχολείται : 

α) με πρωτοβουλίες που δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι η επιχείρηση να αποκτήσει ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι η 

επιχείρηση να αυξήσεις τις οικονομικές της επιδόσεις και αν καταφέρει να τα 

πραγματοποιήσει αυτά θα έχει πετύχει τους στόχους της και την ισχυροποίησης της 

στην αγορά. Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής βοηθάει τη επιχείρηση να 

αναπτύσσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και πως μπορεί να εξουδετερώσει τους 

αντιπάλους της. Μια επιχείρηση για να μπορεί να εντάξει την κατάλληλη 

επιχειρηματική στρατηγική μέσα στο δυναμισμό της θα πρέπει να κατέχει μια ισχυρή 

θέση στην αγορά και να έχει μια αμυντική και επιθετική στάση απέναντι στους 

ανταγωνιστές της. Οι επιχειρηματικές στρατηγικές που βοηθάνε μια επιχείρηση να 

δημιουργήσει και να αναπτύξει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα είναι: η χαμηλού 

κόστους, της διαφοροποίησης και της εστίασης. 

β) Με την αντίδραση της επιχείρησης σε αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στην αγορά, τις 

οικονομικές τάσεις που υπάρχουν, αλλά και τις συνήθειες των αγοραστών η εταιρεία 

θα πρέπει να εφαρμόσει μια επιχειρηματική στρατηγική η οποία να ανταποκρίνεται 

σε αυτούς τους στόχους. Αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να προσαρμόζεται σε 

τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό περιβάλλον της για να μπορεί 

να ισχυροποιήσει τη θέση της στην αγορά και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό. 

γ) Με την απόκτηση δεξιοτήτων. 

 Η επιχειρηματική στρατηγική αποσκοπεί στην ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων για 

το θετικό αποτέλεσμα που θέλει να έχει μια επιχείρηση αλλά και στην απόκτηση και 

εφαρμογή κάποιων δεξιοτήτων από την επιχείρηση που την βοηθούν να αποκτήσει 
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ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να μπορεί να υπερισχύει έναντι των άλλων 

ανταγωνιστών. 

δ) Με το εσωτερικό τμήμα της επιχείρησης. 

Όσον αφορά το εσωτερικό τμήμα της επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχει σωστός 

συνδυασμός των λειτουργικών στρατηγικών μάρκετινγκ, παραγωγής, έρευνας & 

εξέλιξης, ανθρώπινων πόρων, χρηματοοικονομικής, πωλήσεων και διανομής. Οι 

στρατηγικές αυτές πρέπει να είναι πάντα συνεπείς μεταξύ τους και με την 

επιχειρηματική στρατηγική. Για την εφαρμογή της στρατηγικής και το αποτέλεσμα 

της στρατηγικής υπεύθυνος είναι ο επικεφαλής της επιχείρησης και σκοπός του 

επίσης είναι να υπάρχει σωστός συντονισμός μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης 

για να έχει η εταιρία το επιθυμητό αποτέλεσμα. (1999 alexander consulting). 

 

2.13 Μορφές του Ψηφιακού Μάρκετινγκ 

Στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ μπορεί να ενταχθεί κάθε διαδραστική ή μη 

μορφή επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ μιας επιχείρησης και των πελατών της 

με τη χρήση ψηφιακών/ηλεκτρονικών μέσων, όπως το Ίντερνετ, η ψηφιακή 

τηλεόραση, το κινητό τηλέφωνο κ.ά. Η δυνατότητα ανάπτυξης αυτών των εφαρμογών 

εντάθηκε με την εμφάνιση της WEB 2.0 τεχνολογικής πλατφόρμας που στηρίχθηκε 

από τις μεγάλες επιχειρήσεις IBM, Apple, Microsoft κ.ά. και διευκόλυνε τη 

διαδικασία της ηλεκτρονικής ανταλλαγής και «μοιράσματος» πληροφοριών, 

εφαρμογές που αποτυπώνονται στη λειτουργία των blogs, video sharing, peer to peer 

networking, podcasts και των κάθε μορφής κοινωνικών δικτύων. 

Tο ουσιαστικό είναι ότι πλέον έχει πολλαπλασιαστεί το παραγόμενο διαδικτυακό 

υλικό που προέρχεται από τους ίδιους τους χρήστες (user generated content- ewom) 

που συμμετέχουν ενεργά και αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις 

επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα, η εφαρμογή της Web 2.0 

πλατφόρμας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εκθετική αύξηση της χρήσης του 

διαδικτύου. Ειδικότερα μέσα σε μια 10ετία (1996-2006) από 250.000 

καταμετρημένες ιστοσελίδες φθάσαμε στις 80 εκατ. ιστοσελίδες, οι χρήστες από 45 

εκατ. υπερέβησαν το 1 δις και το σημαντικότερο είναι η αύξηση της «συλλογικής 

γνώσης» που προκύπτει από τη μεγαλύτερη συμμετοχή των χρηστών στην παραγωγή 

διαδικτυακού υλικού. Παρακάτω γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των εργαλείων 

που είναι διαθέσιμα για την εφαρμογή του ψηφιακού Μάρκετινγκ. 
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Οι ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media  

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα («How businesses are using Web 2.0: A 

McKinsey global survey» (April 2010), τα κοινωνικά δίκτυα είναι συστήματα που 

επιτρέπουν στα μέλη τους να μαθαίνουν τα νέα, τις προτιμήσεις, τις απόψεις και τις 

ικανότητες των υπολοίπων μελών που είναι συνδεδεμένα. Είναι γεγονός ότι οι 

άνθρωποι που επισκέπτονται καθημερινά αυτά τα sites, ανέρχονται σε εκατομμύρια 

και οι πληροφορίες αναπαράγονται από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη σε 

δευτερόλεπτα. Ενδεικτικό της αυξανόμενης σημασίας των ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης είναι το ποσό των 1,38 δις που δαπανήθηκε στη Βρετανική αγορά κατά το 

2009. Σύμφωνα με μια έρευνα στη Βρετανική αγορά (Spicer, Taher, 2008), το BBC 

online που στοχεύει την ηλικιακή ομάδα των εφήβων (13-16 ετών) δέχεται περί το 1 

εκατομμύριο επισκέπτες την ημέρα, γεγονός που δείχνει την τρομακτική διεισδυτική 

ικανότητα αυτών των μέσων. Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, η συνήθης συμπεριφορά 

των χρηστών περιλαμβάνει συζητήσεις για μάρκες, για τον τρόπο χρήσης ή 

συντήρησης κάποιων προϊόντων, για παροχή συμβουλών σχετικά με αποτελεσματική 

ή καινοτόμο χρήση ενός προϊόντος, για αντιμετώπιση προβλημάτων και σαφέστατα 

για κοινοποίηση εντυπώσεων και απόψεων (π.χ. έκφραση παραπόνων, αρνητικά ή 

θετικά σχόλια) αναφορικά με το επίπεδο ικανοποίησης ή απογοήτευσης από την 

επιχείρηση, το προϊόν ή τη μάρκα. Επιπλέον, μερικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

αυτά τα συστήματα εσωτερικά, με σκοπό να εντοπίζουν χρήστες που μπορούν να 

ασκούν κάποια επιρροή, λόγω εξειδικευμένης γνώσης σε ένα αντικείμενο. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τρείς βασικοί παράμετροι διαμορφώνουν τα 

χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και αντίστοιχα τη 
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συμπεριφορά των μελών τους: α) η δύναμη των δεσμών (tie strength), β) η ομοφυλία 

(homophily) και γ) η αξιοπιστία της πηγής (source credibility). Η δύναμη των δεσμών 

που αναπτύσσονται μέσα από τα sites κοινωνικής δικτύωσης, σχετίζεται με τη 

συχνότητα των επαφών, την επένδυση σε χρόνο και προσπάθεια, την αμοιβαιότητα 

της σχέσης, όπως εκφράζεται με την υποστήριξη των αναγκών του άλλου, κ.ά. 

Σύμφωνα με τη μελέτη των L.C.Wang, J. Baker, J.A. Wagner and K. Wakefield 

(2007) (Κλήμης. Κ, 2010), οι καταναλωτές επιδεικνύουν κοινωνικές συμπεριφορές 

προς τους συμμετέχοντες στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, παρόμοιες με αυτές 

της καθημερινής τους ζωής. Ο όρος «ομοφυλία» αναφέρεται στην έμφυτη προτίμηση 

των ανθρώπων να συγχρωτίζονται με αυτούς που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, 

κοινές αντιλήψεις και αξίες, και γενικά τους συνδέουν αρκετές «ομοιότητες». Αυτό 

σε όρους κοινωνικής δικτύωσης ερμηνεύεται ότι ένας βασικός πόλος έλξης όλων των 

μελών ενός τέτοιου site είναι η κοινή αγάπη ή το κοινό ενδιαφέρον για κάποια ιδέα ή 

κάποια δραστηριότητα ή ακόμα και κάποια μάρκα ή επιχείρηση. Τέλος το θέμα της 

αξιοπιστίας της πηγής μιας επικοινωνίας, σε ένα online περιβάλλον, ερμηνεύεται ως ο 

βαθμός «ικανότητας» των μελών ή των διαχειριστών ενός site σε όρους παροχής 

αξιόπιστης γνώσης, εμπειρίας, εξειδίκευσης. Είναι εύλογο λοιπόν το ενδιαφέρον των 

επιχειρήσεων για την εκρηκτική αύξηση αυτών των sites, καθώς παρακολουθώντας 

τις ηλεκτρονικές συνομιλίες που πραγματοποιούνται μέσω αυτών, οι επιχειρήσεις 

αντλούν πολύτιμες πληροφορίες για τις καταναλωτικές συνήθειες και συμπεριφορές 

των χρηστών που συμμετέχουν σε αυτά. 

 

Το eWOM (ηλεκτρονική διαφήμιση από στόμα σε στόμα = electronic word of 
mouth)  
 

Είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό και συχνά εμφανιζόμενο εργαλείο ψηφιακού 

μάρκετινγκ, που βασίζει τη λειτουργία του στη δυνατότητα συνεργατικής πρόσβασης 

και παραγωγής online υλικού από τους ίδιους τους χρήστες του διαδικτύου. 

Οι πιο συχνές εφαρμογές του προκύπτουν μέσα από τα sites κοινωνικής δικτύωσης 

(π.χ. Facebook), τα sites παραγωγής online υλικού από τους ίδιους τους χρήστες του 

διαδικτύου (π.χ. YouTube), τα sites όπου γίνονται ανταλλαγές προϊόντων, 

πλειστηριασμοί, κ.ά. (π.χ. eBay) και τέλος εκείνα όπου γίνεται επισκόπηση ή/και 

αξιολόγηση διαφόρων προϊόντων που κυκλοφορούν στο εμπόριο (π.χ. Epinions). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εξειδικευμένου περιοδικού Brandweek (McClellan 

St., 1) το eWom εμφανίζει σαφείς ανοδικές τάσεις καθώς το 2009 στην αμερικανική 
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αγορά, η δαπάνη έφθασε τα 1,7 δις ενώ για το 2010 και 2013 η εκτιμώμενη αύξηση 

είναι της τάξης του 13% και 14,5%. Σύμφωνα δε με τις ίδιες πηγές, έχει μετρηθεί ότι 

ο μέσος όρος των ημερήσιων online συζητήσεων αναφορικά με μάρκες, προϊόντα και 

επιχειρήσεις, πλησιάζει το εκπληκτικό νούμερο των 3,5 δις περίπου. Βασικός 

παράγοντας της επιτυχίας του eWom είναι ότι δίνει διέξοδο στην αναγκαιότητα 

πολλών σημερινών καταναλωτών, κυρίως των νέων, να αλληλεπιδρούν ο ένας στον 

άλλο, να μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες και γνώμες και να εμπλέκονται πιο 

ενεργά στη διαδικασία της λήψης απόφασης για την αγορά ενός προϊόντος. 

 

 Τα ιστολόγια (Blogs) 

 Είναι online εφημερίδες ή ημερολόγια που φιλοξενούνται σε κάποιες ιστοσελίδες 

και περιλαμβάνουν πληροφορίες είτε για προσωπικά θέματα του συγγραφέα, είτε 

σχόλια του ιδίου και άλλων για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος π.χ. κοινωνικά, 

πολιτικά αλλά και επιχειρηματικά, καταναλωτικά, κ.ά. Ταυτόχρονα υπάρχει 

δυνατότητα να φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του, σχόλια άλλων αναγνωστών οι 

οποίοι μετατρέπονται και αυτοί με τη σειρά τους σε παραγωγούς σκέψης και 

απόψεων για τα θέματα που συζητιούνται. Τα ιστολόγια βεβαίως μπορούν να 

θεωρηθούν ότι είναι και ένα πολύ καλό όχημα για τη διευκόλυνση του eWom. Αυτός 

είναι και ο λόγος που παρατηρείται τελευταία μεγάλη ανάπτυξη και των εταιρικών 

blogs, κυρίως από εταιρείες καταναλωτικών αγαθών (π.χ. Nike, Starbucks, 

McDonald’s). 

 

 Τα Podcasts (ipodbroadcast)  

Είναι αρχεία audio ή video αποθηκευμένα στα ιστολόγια ή στις ιστοσελίδες και 

στην ουσία πρόκειται για πολυμέσα που πολλές φορές διανέμονται και μέσω άλλων 

ψηφιακών εφαρμογών όπως τα iTunes της εταιρείας Apple. Τα αρχεία αυτά μπορούν 

εύκολα να αποθηκευτούν σε άλλες φορητές ψηφιακές μονάδες αναπαραγωγής π.χ. 

ipod, iphone και ο κάτοχος αυτών των συσκευών μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά 

οποτεδήποτε επιθυμεί. 

 

Οι Online (brand) Communities 

Σύμφωνα με έναν ορισμό (A. Muniz, 2001), είναι διαδικτυακές κοινότητες τα μέλη 

των οποίων αναπτύσσουν κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ τους, λόγω του κοινού 

ενδιαφέροντος ή/και του θαυμασμού που εκδηλώνουν για κάποια μάρκα, προϊόν ή 
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εταιρεία. Στη διεθνή βιβλιογραφία (Κλήμης. Κ, 2010), καταγράφονται 3 είδη: 1) 

αποκλειστικά διαχειριζόμενες από καταναλωτές (π.χ. το fan club κάποιου 

τραγουδιστή), 2) διαχειριζόμενες από επιχειρήσεις όπου όμως συμμετέχουν οι 

καταναλωτές και οι πελάτες (π.χ. Saatchi & Saatchi lovemarks.com) και 3) μεικτού 

τύπου, κοινά διαχειριζόμενες από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές (π.χ. Lego). 

Σύμφωνα με τους Ph. Kotler, K. Keller, p. 127, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

αναπτύξουν κανάλια επικοινωνίας με τα μέλη αυτών των διαδικτυακών 

«κοινοτήτων», μπορούν να υιοθετήσουν κάποια από τις παρακάτω πέντε (5) 

προσεγγίσεις: α) «Πολέμιοι» (Fight), είναι η προσέγγιση του «εμείς εναντίον αυτών» 

ή του «αντίπαλου δέους» που σε ποδοσφαιρικούς όρους είναι οι «πράσινοι και οι 

κόκκινοι», ενώ στον κόσμο των επιχειρήσεων θα μπορούσε να είναι οι fans των 

Starbucks vs τους fans των McDonald’s ή της Pepsi vs Coca Cola. Ένα κλασικό 

παράδειγμα είναι η περίπτωση του Napster που δημιούργησε μια από τις πρώτες 

διαδικτυακές κοινότητες που εφάρμοσε αυτή την προσέγγιση, δηλαδή τοποθετήθηκαν 

σαν μια «αντικαθεστωτική» δισκογραφική κοινότητα που στόχευε στην 

απελευθέρωση της πρόσβασης στη μουσική βιομηχανία. β) Role models 

(υποδείγματα), τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτές τις «κοινότητες» συνδέονται από 

τον κοινό τους θαυμασμό και θετική άποψη για κάποιο διάσημο πρόσωπο που 

εκτιμούν. Μια τέτοια περίπτωση είναι η «κοινότητα» του διάσημου Βρετανού chef 

Jamie Oliver. γ) Ανταλλαγή (exchange), που αφορά σε σκέψεις, εμπειρίες, 

τεχνογνωσία, δώρα ή ακόμα και φιλοξενία. Η έννοια της «ανταλλαγής» δημιουργεί το 

κοινό σημείο επαφής για τα μέλη μιας «κοινότητας» και βοηθάει στην ανάπτυξη της 

συνεκτικότητας των μελών. Ένα παράδειγμα είναι η κοινότητα των LEGO που έχει 

καταλήξει μια κοινότητα μεικτής μορφής (καταναλωτές - επιχείρηση). δ) 

Εκδηλώσεις (Manifestations), πηγάζουν από την επιθυμία πολλών ανθρώπων να 

συμμετέχουν σε κοινές εκδηλώσεις που βασίζονται σε παραδόσεις, κοινά ήθη και 

έθιμα, κοινή αγάπη για κάποια αθλήματα ή δραστηριότητες (π.χ. ποδηλασία, 

ορειβασία, φωτογραφία). Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η καμπάνια προώθησης του 

γάλατος που έγινε στους κατοίκους της Βρετανικής Κολούμπια, κυρίως νέους, μέσω 

των διαδικτυακών «κοινοτήτων» σκέιτμπορντ, σνόουμπορντ κ.ά. ε) 

Προοδευτικότητα (Progression), εκφράζεται από την ανάγκη συμμετοχής σε 

οτιδήποτε νέο τεχνολογικά ή καινοτομικό. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

συμμετοχή στο online παιχνίδι Second Life (2η Ζωή), που είναι η τρισδιάστατη 

προσομοίωση μιας εικονικής ζωής με εικονικούς πρωταγωνιστές και με ευρύτατη 
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σήμερα παγκόσμια συμμετοχή. Σημειώνεται ότι η Αμερικανική Τράπεζα Wells Fargo 

ήταν η πρώτη παγκοσμίως Τράπεζα με παρουσία στο εν λόγω παιχνίδι. 

 

Εικονική πραγματικότητα και διαδικτυακά παιχνίδια (gaming)  

Εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο συνδέονται στο Ιντερνέτ και 

συμμετέχουν σε online διαδικτυακά games όπως είναι το Second Life και το 

There.com, όπου επιλέγουν εικονικούς χαρακτήρες και προσομοιώνουν μια 

«κανονική ζωή». Μέσα σε αυτή την «κανονική ζωή» οι ανθρώπινοι χαρακτήρες 

καταναλώνουν και αλληλεπιδρούν με άλλους καταναλωτές, γεγονός που δίνει πολλές 

ευκαιρίες στις επιχειρήσεις για ψηφιακή επικοινωνία. Ειδικότερα αναφέρονται 

μερικές από τις παγκόσμιες μάρκες οι οποίες συμμετέχουν στο «παιχνίδι», όπως 

Coca-Cola, Vodafone, IBM, Toyota, Sony, Adidas, κ.ά. 

 

Email Marketing και Permission Marketing 

Είναι δύο σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και επικοινωνίας των 

επιχειρήσεων με τους δυνητικούς τους πελάτες. Η επικοινωνία αυτή παίρνει διάφορες 

μορφές, όπως η απλή αποστολή μέσω e-mail κάποιων προσφορών ή νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών ή ακόμα η περιοδική λήψη κάποιων νέων της εταιρείας (π.χ. 

Newsletter). 

Σύμφωνα με μια σχετικά πρόσφατη έρευνα (Costa, Eastman, Green & Vasey, 

2007) (Κλήμης, Κ. 2010), στη Βρετανία προέκυψε ότι το 46% των online 

καταναλωτών αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ της επιχειρηματικής ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας και της ενοχλητικής μαζικής αποστολής μηνυμάτων (spam) και 

συμπεριφέρονται ανάλογα. Ειδικότερα για την περίπτωση των χωρών της Ε.Ε. οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν τη σχετική Κοινοτική οδηγία (2002/58/EC) 

όπου αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις δικαιούνται να αποστέλλουν e-mails σε εκείνους 

τους καταναλωτές που το έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν κάτι τέτοιο, εκτός και αν ήδη 

υφίσταται κάποιου είδους πελατειακή σχέση. Σκόπιμο είναι οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται με αυτό τον τρόπο, να γνωρίζουν κάποιους βασικούς κανόνες 

«καλής συμπεριφοράς», όπως καταγράφονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία 

(Rapidreach Whitepaper, 2008): α) να ταυτολογείται ο αποστολέας του e-mail, β) ο 

τίτλος να μην είναι παραπλανητικός, γ) να υπάρχει μηχανισμός απάντησης στον 

αποστολέα και δυνατό τητα επιλο γής της άρνησης λήψης άλλων μηνυμάτων,  δ) να 
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περιλαμβάνεται η διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης, ε) να υπάρχει σαφής ένδειξη 

ότι πρόκειται περί διαφημιστικής αλληλογραφίας. 

Παρόμοια αλλά κάπως διαφοροποιημένη, είναι η πρόταση του ειδικού σε τέτοια 

θέματα Seth Godin, για το λεγόμενο permission marketing, όπου ουσιαστικά οι 

επιχειρήσεις αναζητούν την έγκριση των πελατών πριν τους αποσταλεί οποιασδήποτε 

μορφής επιχειρηματική επικοινωνία. Το πλεονέκτημα αυτής της πρακτικής είναι ότι 

οι πελάτες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να ενημερώνονται για πράγματα που 

πραγματικά τους αφορούν και έτσι εξοικονομούν χρόνο, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν 

να προβαίνουν σε πιο στοχευμένες ενέργειες μάρκετινγκ και να διαφημίζουν 

προϊόντα ή υπηρεσίες που οι ίδιοι οι πελάτες έχουν δηλώσει ότι τους ενδιαφέρουν. 

Πολύ συχνά λοιπόν με την τεχνική της «εγγραφής» (registration) σε ένα newsletter ή 

ένα site και τη συμπλήρωση κάποιων προσωπικών πληροφοριών, οι επιχειρήσεις 

δημιουργούν καλά στοχευμένες διαφημιστικές ενέργειες υψηλής 

αποτελεσματικότητας. 

 

Viral Marketing (σπειροειδές μάρκετινγκ) 

Πρόκειται για διαφημιστικό υλικό το οποίο έχει προσεκτικά τοποθετηθεί 

(«σπορά=seeding»), σε επιλεγμένα sites του διαδικτύου και το οποίο προωθείται από 

καταναλωτές-χρήστες σε άλλους χρήστες. 

Η πιο συνηθισμένη πρακτική είναι μικρά βίντεο τα οποία τοποθετούνται σε 

ιστότοπους όπως το YouTube και τα οποία βλέπονται από χιλιάδες θεατές. Βασική 

πρόκληση για την επιτυχία μιας viral διαφημιστικής καμπάνιας είναι να καταφέρει να 

αποσπάσει την προσοχή εκείνων των χρηστών (opinion leaders), οι οποίοι θα 

κινητοποιηθούν και θα διασπείρουν το μήνυμα μέσω των ηλεκτρονικών επαφών τους. 

Μια ένδειξη της δυσκολίας αυτής είναι ότι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, ο 

μέσος όρος των χρηστών-καταναλωτών που δέχονται βίντεο και κατόπιν τα 

προωθούν ενεργητικά σε άλλους χρήστες, είναι της τάξης του 5% ενώ σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις επιτυχίας αυτό δεν ξεπερνάει το 30%. Πέρα από τα παραπάνω, η 

σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει και άλλα εναλλακτικά κανάλια 

επικοινωνίας όπως τα κινητά τηλέφωνα, η διαδραστική τηλεόραση banner ads, κ.ά. 
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SEO (search engine optimization)  

Ονομάζεται η τεχνική που εφαρμόζεται από τις εταιρείες ώστε να διασφαλίζουν 

την παρουσία της ιστοσελίδας τους στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων, μέσω 

των ηλεκτρονικών μηχανών αναζήτησης (π.χ. Yahoo, Google, κ.ά.). 

Ο βασικός λόγος είναι ότι το μέγεθος και η ποιότητα της επισκεψιμότητας ενός 

site, εξαρτώνται σημαντικά από τη σειρά παρουσίας του στα αποτελέσματα μιας 

ηλεκτρονικής αναζήτησης. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να 

διασφαλίσουν υψηλές θέσεις κατάταξης και η πιο συνηθισμένη ενέργεια 

μικρομάρκετινγκ είναι η τεχνική της «πληρωμένης αναζήτησης», όπου η απόκτηση 

περίοπτης θέσης εξασφαλίζεται μέσω σχετικής διαφημιστικής πληρωμής. 

 

Τα κινητά τηλέφωνα (smartphones) η ασύρματη - ευρυζωνική σύνδεση στο 

Ίντερνετ 

 Δημιουργούν τις προϋποθέσεις για εκρηκτική ανάπτυξη αυτών των μέσων ως 

ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας. Σύμφωνα με μελέτες εκτιμάται ότι στην Ευρώπη 

μόνο, οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων με άμεση πρόσβαση στο Ίντερνετ το 2013 

θα είναι περίπου 125 εκατομμύρια, ενώ το 2008 ο αριθμός αυτών που επισκέπτονταν 

τακτικά το Ίντερνετ μέσω του κινητού τους ήταν 48 εκατομμύρια. Η συνδυασμένη 

αυτή χρήση το υ κινητο ύ τηλεφώνο υ με την πλο ήγηση στο  Ίντερνετ και τη 

δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων (SMS, MMS) αλλά και e-mail και 

άλλων αρχείων πολυμέσων, δίνει μεγάλες δυνατότητες στοχευμένης επιχειρηματικής 

επικοινωνίας. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιτυχημένων διαφημιστικών 

εκστρατειών μέσω αυτών των εφαρμογών και ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα 

της Peugeot στην Ιρλανδία. Η εταιρεία χρησιμοποίησε παραδοσιακές μορφές 

διαφήμισης για να ενθαρρύνει τους πελάτες να κατεβάσουν μια εφαρμογή στο κινητό 

τους με την οποία ελάμβαναν πληροφορίες για ένα νέο μοντέλο και ταυτόχρονα 

δίνοντας κάποια προσωπικά στοιχεία έκλειναν ραντεβού για μια δωρεάν δοκιμή (test 

drive). 

 

 

Τα banner ads  

Είναι η πλέον ευρέως διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικής διαφήμισης στο 

διαδίκτυο. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι έχει περάσει το στάδιο της ωριμότητας και 
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πλέον η αποτελεσματικότητά τους αρχίζει να φθίνει κυρίως λόγω του υπερβολικού 

αριθμού τους. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι βασικοί στόχοι είναι δύο: α) η 

προσέλκυση στην ιστοσελίδα της εταιρείας, καθώς πατώντας επάνω στο banner ad 

μεταφέρεσαι αυτόματα εκεί ή οπουδήποτε αλλού επιλέξει η εταιρεία (π.χ. ενημέρωση 

για μια προσφορά ή ένα νέο προϊόν), και β) η δημιουργία θετικών συνειρμών στους 

καταναλωτές με συγκεκριμένες αξίες ή ιδιότητες για τη μάρκα τους ή το προϊόν τους 

λόγω της επιλεγμένης τοποθέτησης των banner ads σε κατάλληλα sites (π.χ. σε ένα 

site για φανατικούς των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων τοποθέτηση banner ads μιας 

μάρκας ελαστικών αυτοκινήτων). 

 

 Η διαδραστική τηλεόραση (iTV/webTV)  

Βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου το 

ποσοστό διείσδυσης της ψηφιακής τηλεόρασης είναι στο 25%, με την αγορά της 

Βρετανίας να βρίσκεται στην κορυφή με 64%. Η διαδραστική τηλεόραση προσφέρει 

τη δυνατότητα για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα ενδιαφέροντα των θεατών 

αλλά και για αποστολή εξατομικευμένων προσφορών ή διαφημιστικών μηνυμάτων. 

Στη Βρετανική αγορά, όπου η χρήση της iTV είναι πιο διαδεδομένη, έχει αναπτυχθεί 

η επονομαζόμενη «διαφήμιση του κόκκινου κουμπιού» (red button advertising) 

δηλαδή, μέσω του κόκκινου κουμπιού του τηλεχειριστηρίου οι θεατές έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέγουν ένα διαφημιζόμενο προϊόν ή μια υπηρεσία και να ανοίγουν 

έναν αμφίδρομο δίαυλο επικοινωνίας με την εταιρεία. Οι πιο συνηθισμένες μορφές 

επικοινωνίας είναι η αναζήτηση περαιτέρω πληροφόρησης, η απόκτηση πληρέστερης 

εικόνας για τον τρόπο λειτουργίας ή τα πλεονεκτήματα ενός προϊόντος και η τελική 

παραγγελία του. Σαφέστατα υπάρχουν και άλλες δυνατότητες μέσω της iTV όπως η 

χορηγία κάποιας εκπομπής, με το κοινό της οποίας μια επιχείρηση επιθυμεί να 

συνδέσει το όνομά της. Είναι προφανές ότι αυτή η εταιρική επικοινωνία, αν και 

λιγότερο μαζική από μια απλή τηλεοπτική διαφήμιση, είναι υψηλότερου επιπέδου 

λόγω της ενεργούς συμμετοχής του θεατή στη διαδικασία της διαφήμισης. 

 

Οι self service τεχνολογίες 

 Είναι εκείνες οι οποίες προάγουν την εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από 

αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά ή μη συστήματα χωρίς την παρέμβαση του 

ανθρώπινου παράγοντα. Τα πλεονεκτήματα είναι εμφανή: ταχύτητα, οικονομία και 
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έλλειψη λαθών. Συχνές εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας συναντάμε στα 

σουπερμάρκετ, όπου υπάρχουν self service ταμεία με αυτοματοποιημένους τρόπους 

πληρωμής, όπου όμως η έρευνα έχει δείξει ότι η ολοσχερής απουσία του ανθρώπινου 

παράγοντα δεν είναι επιθυμητή. Ειδικότερα σύμφωνα με διεθνείς έρευνες (Daily 

Mail, 11/10/2006) (Κλήμης, Κ. 2010), το 66% των εφήβων και το 62% των ενηλίκων 

είναι θετικοί στην ύπαρξη αυτόματων ταμείων (self service) όμως παράλληλα 

επιθυμούν την ανθρώπινη παρουσία σε παράλληλη υποστηρικτική δραστηριότητα 

στο ταμείο, π.χ. τοποθέτηση σε σακούλες. Ένα σημαντικό εύρημα των σχετικών 

μελετών για τις αυτοματοποιημένες λειτουργίες και διαδικασίες, είναι ότι η παρουσία 

του ανθρώπινου παράγοντα εκλαμβάνεται ως ένδειξη υψηλής εξυπηρέτησης (σέρβις) 

και λειτουργεί συμπληρωματικά σε κάποιο άλλο στάδιο της διαδικασίας 

αγοράς/πώλησης. Μέσω αυτών των τεχνολογιών η διαδικασία αγοράς ενός προϊόντος 

μπορεί να γίνει πιο προσωποποιημένη και διαδραστική καθώς ο πελάτης παρεμβαίνει 

ακόμα και στο στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος, όπως π.χ. η εταιρεία M&M, 

όπου οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν σοκολατάκια με χαραγμένες μικρές λέξεις 

επάνω τους. 
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Κεφάλαιο 3ο 

Μέθοδοι αξιολόγησης Ιστοσελίδων: Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

3.1. Εισαγωγή  

Η αξιολόγηση ιστοσελίδων εταιριών αλλά και άλλων οργανώσεων απασχόλησε και 

απασχολεί κατά καιρούς πολλούς ερευνητές. Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται 

μια περιληπτική παρουσίαση των μοντέλων που έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία 

χρόνια για την αξιολόγηση ιστοσελίδων με σκοπό να επιλεγούν τα κατάλληλα 

κριτήρια  για τη δημιουργία του μοντέλου αξιολόγησης που αποτελεί και σκοπό 

αυτής της εργασίας. 

Πίνακας 3.1 

 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

Συγγραφείς  Έτος  Τίτλος 
Μοντέλο 

αξιολόγησης 

Luis Olsina, Gustavo 

Rossi 
2001 

A Quantitative Method 

for Quality Evaluation of 

Web Sites and 

Applications 

WebQEM 

Paolo Atzeni, Paolo 

Merialdo, and Giuseppe 

Sindoni 

2002 

Web Site Evaluation: 

Methodology and Case 

Study 

 

Stuart J. Barnes, 

Richard T. Vidgen 
2002 

An integrative approach 

to the assessment of E-

commerce Quality  

WebQual 

Rian van der Merwe and 

James Bakker  
2003 

A framework and 

Methodology for 

Evaluating E-commerce 

web sites 

Based on  

WebQEM 

Mei Cao, Qingyu Zhang, 

John Seydel 
2003 

B2C Ε-commerce Web 

Site Quality: An 

Empirical Examination 

Based on 

SERVQUAL 

and TAM  
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Shuliang Li,  

Klara Holeckova 
2003 

Evaluation of UK car 

insurance brokers’ web 

sites: some preliminary 

findings 

EVAM  

based on 

SERVQUAL 

 F., Kline, Alastair, M., 

Morrison, Andrew, St., 

John 

2004 

Exploring Bed & 

Breakfast Websites:A 

Balanced Scorecard 

Approach 

 

Wei-Hsi Hung , 

Robert J McQueen 
2004 

Developing an 

Evaluation Instrument 

for e-Commerce Web 

Sites from the First-Time 

Buyer’s Viewpoint 

 

Eduardo Diniz, Roseli 

Morena Porto & Tomi 

Adachi 

2005 

Internet Banking in 

Brazil: Evaluation of 

Functionality, Reliability 

and Usability 

 

Maricela López-Ornelas, 

Graciela Cordero-

Arroyo and Eduardo 

Backhoff-Escudero 

2005 
Measuring the Quality of 

Electronic Journals 
 

Charles 

Oppenheim,Louise 

Ward 

2006 
Evaluation of web sites 

for B2C e-commerce 
 

 
 
3.2 Η μέθοδος αξιολόγησης των Luis Olsina, Gustavo (2001) 
Rossi 
Οι Rossi και Olsina το 2001 ανέπτυξαν μια ποσοτική μέθοδο για την 

αξιολόγηση της ποιότητας των ιστοσελίδων, γνωστή ως WebQEM (Web Quality 

Evaluation Method). Ο τίτλος της εργασίας τους είναι «A Quantitative Method for 

Quality Evaluation of Web Sites and Applications».  Τα βήματα της διαδικασίας 

WebQEM ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τέσσερεις σημαντικές τεχνικές φάσεις: 

1. Καθορισμός και προδιαγραφή ποιοτικών απαιτήσεων. Στην πρώτη, 

καθορίστηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Χρηστικότητα, Λειτουργικότητα, 
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Αξιοπιστία και Αποδοτικότητα είναι οι τέσσερις κατηγορίες κριτηρίων που 

ξεχώρισαν οι δύο ερευνητές. 

 

2. Στοιχειώδης αξιολόγηση (στάδια σχεδίου και εφαρμογής). Στην επόμενη 

φάση, διέκριναν όλες τις μεταβλητές βάσει της τιμής ενός δείκτη που 

δημιούργησαν για κάθε μεταβλητή με σκοπό να σταθμίσουν τη συμμετοχή 

της κάθε μεταβλητής στη συνολική ποιότητα της ιστοσελίδας. Τα 

αποτελέσματα αυτού του δείκτη κατηγοριοποιούσαν τις μεταβλητές σε μη-

ικανοποιητικές, οριακές και ικανοποιητικές. Παραδείγματος χάριν, ο δείκτης 

των «σπασμένων» συνδέσεων είναι το κλάσμα με αριθμητή το πλήθος αυτών 

και παρονομαστή το σύνολο όλων των συνδέσεων της σελίδας. Αν το 

αποτέλεσμα του ήταν πάνω από 20% θεωρούνταν μη ικανοποιητικό ενώ 

κοντά στο 20% ήταν οριακό. Έτσι δημιουργήθηκε ένα πρώτο κριτήριο 

αξιολόγησης για να μεταβούν στην τρίτη φάση. 

 
3. Σφαιρική αξιολόγηση (στάδια σχεδίου και εφαρμογής). Σε αυτή τη φάση, μια 

συνολική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε  σε ολόκληρο το δείγμα, με χρήση 

του προηγούμενου δείκτη ως μεταβλητή σημαντικότητας κάθε γνωρίσματος. 

Το αποτέλεσμα της μελέτης τους ήταν η δημιουργία ενός μοντέλου 

αξιολόγησης των ιστοσελίδων την οποία ενσωμάτωσαν σε ένα υποστηρικτικό 

εργαλείο, το οποίο ονόμασαν WebQEM: 

 Χρηστικότητα 

 Λειτουργικότητα 

 Αξιοπιστία 

 Αποτελεσματικότητα 

Παρακάτω φαίνεται η διαδικασία αξιολόγησης με το WebQEM 
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Σχήμα 3.1: Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου αξιολόγησης 

 

4. Συμπέρασμα της αξιολόγησης (σχετικά με τις συστάσεις). Σε αυτήν την φάση, 

την τεκμηρίωση των τμημάτων προϊόντων Ιστού, την προδιαγραφή των 

ποιοτικών απαιτήσεων, τις μετρικές, τα κριτήρια, τα στοιχειώδη και τελικά 

αποτελέσματα καταγράφονται. Στο τέλος, οι δυνάμεις και οι αδυναμίες του 

αξιολογημένου προϊόντος όσον αφορά τους καθιερωμένους στόχους και την 

άποψη χρηστών μπορούν να αναλυθούν και να γίνουν κατανοητοί από τους 

εκτιμητές. 

 

 

3.3 Η μέθοδος αξιολόγησης των Paolo Atzeni, Paolo Merialdo, and Giuseppe 

Sindoni (2002).  

Το 2002 μια εργασία των Atzeni, Merialdo και Sindoni με τίτλο «Web Site 

Evaluation: Methodology and Case Study» αναπτύσσεται ένα μοντέλο το οποίο 
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χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της  ποιότητας διάφορων ιστοχώρων της 

ιταλικής δημόσιας διοίκησης. Στόχος λοιπόν του συγκεκριμένου μοντέλου είναι να 

διερευνηθεί η ποιότητα της ιστοσελίδας.  Η εξέταση περιελάμβανε σε δύο φάσεις:  

 τη γενική ανάλυση και  

 τη συγκεκριμένη ανάλυση.  

Η πρώτη εστιάζει στις πτυχές που μπορούν να αξιολογηθούν κυρίως σε ποιοτική 

βάση  ενώ το  τελευταίο εξετάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στα οποία μια 

ποσοτική αξιολόγηση μπορεί να εκτελεσθεί.  

 Η γενική ανάλυση: Η γενική ανάλυση εξετάζει τα γενικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της περιοχής και στοχεύει στην παροχή ενός σύντομου όμως 

πλήρους στιγμιότυπου της ιστοσελίδας. Προσδιορίστηκαν τέσσερεις  κύριες 

κατηγορίες χαρακτηριστικών γνωρισμάτων καθένα από τα οποία 

περιλαμβάνει επιμέρους κριτήρια που βοηθούν στο να χτίσουν την εικόνα του 

ιστοχώρου :  

o Στόχοι 

o Δομή 

o Υπηρεσίες 

o Αποτελεσματικότητα. 

 Η συγκεκριμένη ανάλυση: Ενώ η γενική ανάλυση παρέχει μια γενική εικόνα 

της περιοχής, η συγκεκριμένη ανάλυση επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τις μεμονωμένες πτυχές μιας περιοχής. Τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης πρέπει να υπογραμμίσουν, σε μια 

δεδομένη περιοχή, ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα πρέπει να βελτιωθούν 

για να βελτιώσουν τη γενική ποιότητα της περιοχής. Επίσης, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να συγκριθεί η ποιότητα των διαφορετικών 

περιοχών. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ομαδοποιούνται σε τρεις 

κατηγορίες που αναφέρονται στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μιας 

περιοχής και είναι :  

o Συνδεσιμότητα 

o Ποιότητα του πηγαίου κώδικα HTML και  

o Αλληλεπίδραση χρήστη. 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα συνολικά 46 κριτήρια αξιολόγησης.  
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Πίνακας 2  

Συγκεντρωτικός Πίνακας των ερωτήσεων του 

 προτεινόμενου μοντέλου 
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3.4 Η μέθοδος αξιολόγησης των Stuart J. Barnes, Richard T. Vidgen (2002).  

Η μέθοδος αξιολόγησης των Stuart J. Barnes, Richard T. Vidgen γνωστή και ως 

WebQual δημιουργήθηκε για την εκτίμηση της ποιότητας των website. Η μέθοδος 

αυτή έχει υποστεί πολλές μετατροπές και έχει προταθεί σε διάφορες εκδόσεις 

ενσωματώνοντας κάθε φορά διαφορετικά κριτήρια.  Η έκδοση 4.0 του μοντέλου 

WebQual ενσωματώνει τρία κριτήρια και είναι: 

 Χρηστικότητα,  

 Ποιότητα πληροφορίας και  

 Ποιότητα Υπηρεσιών.  

Με το κριτήριο χρηστικότητα η μέθοδος αξιολογεί την εύκολη και άνετη επικοινωνία 

του χρήστη με την ιστοσελίδα (πλοήγηση, εμφάνιση, παρουσίαση). Στο δεύτερο 

κριτήριο δηλαδή την ποιότητα πληροφορίας αξιολογούνται οι  πληροφορίες που 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Ενώ στο τρίτο κριτήριο η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  Η αξιολόγηση έγινε, σε μια κλίμακα από το 1 (διαφωνώ πλήρως) έως το 

7 (συμφωνώ απόλυτα).  

 

 

3.5 Η μέθοδος αξιολόγησης των Rian van der Merwe & James Bakker (2003). 

Η έρευνα των Βekker & Merwe, (2003) με τίτλο «A framework and 

Methodology for Evaluating E-commerce web sites» παρουσιάζει ένα μοντέλο 

αξιολόγησης ιστοχώρων το οποίο βασίζεται σε τρία επίπεδα.  

Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από πέντε κατηγορίες κριτηρίων, που 

χρησιμεύουν ως μια δομή για την αξιολόγηση βασιζόμενο κυρίως στη θεωρία του 

Marketing για τα στάδια της διαδικασίας λήψης της αγοραστικής απόφασης όπου 

είναι η αναγνώριση της ανάγκης, η συλλογή πληροφοριών, η αξιολόγησης των 

πληροφοριών, και η επιλογή για αγορά.  

 Οι κατηγορίες λοιπόν που ανταποκρίνονται σ’ αυτά τα στάδια είναι οι εξής: 

 Διεπαφή (Interface): Εδώ εξετάζεται η αποδοτικότητα της χρήσης 

φόντων, γραμματοσειρών, γραφικών και γενικά αξιολογείται η 

εφαρμογή σχεδιαστικών αρχών. 

 Πλοήγηση (Navigation): Ευκολία πλοήγησης στην ιστοσελίδα. 
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 Περιεχόμενο (Content): Πραγματοποιείται αναφορά σε πληροφορίες 

σχετικές με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται στον 

ιστοχώρο. 

 Αξιοπιστία (Reliability): Εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών παραγγελιών και στη βοήθεια που λαμβάνουν οι πελάτες 

ενός εμπορικού ιστοχώρου. 

 Τεχνικό επίπεδο (Technical). Αναφέρεται σε διάφορους παράγοντες 

όπως ταχύτητα πρόσβασης στον ιστοχώρο, ασφάλεια και σχεδίαση 

συστήματος.  

 

Στο δεύτερο επίπεδο  Εδώ παρουσιάζεται μια πιο αναλυτική μορφή όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω σχήμα όπου υπάρχουν τέσσερις ομαδοποιημένες υποκατηγορίες 

κριτηρίων για κάθε κατηγορία του πρώτου επίπεδο, παρέχοντας περισσότερες 

πληροφορίες για αυτό.  

 

 
Σχήμα3.2: Σχηματική παρουσίαση των ομαδοποιημένων  κριτηρίων 

 αξιολόγησης ιστοσελίδων 

 

 

Στο τρίτο επίπεδο, Τέλος σ’ αυτό το επίπεδο που αποτελεί και το πιο ολοκληρωμένο 

και λεπτομερέστερο από τα προηγούμενα, αναπτύσσονται πέντε κριτήρια για κάθε 

υποκατηγορία κριτηρίων και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση. Σε ένα 
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ερωτηματολόγιο παρουσιάζονται  τα 5 κριτήρια σε μια ομάδα αξιολογητών. Ο  

αξιολογητής πρέπει να δηλώσει το βαθμό συμφωνίας ή το βαθμό διαφωνίας του σε 

μια κλίμακα από το +2 έως το -2 αντίστοιχα (εκτός από το 0) για κάθε κριτήριο. Η 

τεχνική που παρουσιάζεται σε αυτό το έγγραφο είναι δομημένη και 

επαναλαμβανόμενη, και δίνει στους διευθυντές την ευκαιρία να αξιολογήσει όπως 

είναι η κατάσταση στους ιστοχώρους τους υποθέτοντας ότι επιθυμούν να κάνουν έτσι 

όσον αφορά εκείνους που έχουν συναφείς επαγγελματικής δραστηριότητα στους 

ιστοχώρους τους.  Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση για να 

διαπιστώσουν που αποδίδουν καλά και πού υπάρχει περιθώριο για βελτίωση.   

 

3.6 Η μέθοδος αξιολόγησης των Mei Cao, Qingyu Zhang, John Seydel (2003).  

Το 2003 οι Cao, Zhang και Seydel στην εργασία τους με τίτλο «B2C Ε-commerce 

Web Site Quality: An Empirical Examination»,  ανέπτυξαν τη δική τους θεωρία, 

δημιουργώντας ένα μοντέλο το οποίο εξετάζει και ενσωματώνει τέσσερα σύνολα 

παραγόντων που συλλαμβάνουν την ποιοτική χρησιμοποίηση ιστοχώρων 

ηλεκτρονικού εμπορίου και αποτελούν  πρότυπο επιτυχίας και αναφέρονται στην 

ποιότητα των συστημάτων, της ποιότητα των πληροφοριών, την ποιότητα των 

υπηρεσιών, και την ελκυστικότητα. Μια έρευνα ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε για να ελέγξει τα μέτρα της ποιότητας ιστοχώρων.  

Χρησιμοποιώντας λοιπόν το SERVQUAL για την ποιότητα υπηρεσιών και το 

μοντέλο ΤΑΜ (Technology Acceptance Model), ένα πλαίσιο αναπτύσσεται επίσης 

αφορώντας την ποιότητα ιστοχώρων τις πεποιθήσεις των πελατών (χρησιμότητα και 

ευκολία χρήσης), τις τοποθετήσεις (προτιμήσεις για την περιοχή), και τις προθέσεις 

(για να ξαναεπισκεφτεί την περιοχή). Κατέληξαν λοιπόν σε τέσσερις ομάδες 

κριτηρίων οι οποίες είναι: 

⇒ Ποιότητα πληροφορίας: Το πρώτο κριτήριο είναι το περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας, δηλαδή κατά πόσο οι πληροφορίες που παίρνει ο χρήστης είναι 

αυτό που αναζητά. 

⇒ Ποιότητα συστήματος: Το δεύτερο κριτήριο είναι το κατά πόσο είναι 

λειτουργική η ιστοσελίδα δηλαδή ελέγχει την ευχρηστία της σελίδας από τον 

χρήστη την ύπαρξη εργαλείων βοήθειας καθώς και την γρήγορη απόκριση της 

ιστοσελίδας. 
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⇒ Ποιότητα υπηρεσίας: Σε αυτό το σημείο κρίνεται κατά πόσο η εταιρία 

βρίσκεται κοντά στον χρήστη και μπορεί να του λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα 

έχει. 

⇒ Εμφάνιση: Στο τελευταίο κριτήριο κρίνεται κατά πόσο η ιστοσελίδα είναι 

ευχάριστη προς τον χρήστη. 

 

 

3.7 Η μέθοδος αξιολόγησης των Shuliang Li,  

Klara Holeckova (2003).  

Η EWAM (εκτεταμένη μέθοδος εκτίμησης διαδικτύου) είναι μία μέθοδος 

αξιολόγησης που αναπτύχθηκε το 2003 από τους Li και Holeckova για τις 

ασφαλιστικές εταιρίες αυτοκινήτων. Η εργασία τους έχει τίτλο «Evaluation of UK 

car insurance brokers’ web sites: some preliminary findings.  Σκοπός της μεθόδου 

αυτής είναι η εμφάνιση των μειονεκτημάτων των ιστοσελίδων Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου. Η μέθοδος βασίστηκε στη προϋπάρχουσα SERVQUAL (Parasuraman, 

1988) και περιλαμβάνει πέντε βασικούς τομείς αξιολόγησης : 

 Αναζήτηση 

 Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας 

 Ποιότητα πρόσβασης 

 Τιμή 

 Αγορά 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει συνολικά 31 ερωτήσεις χωρισμένο στις 5 

παραπάνω ομάδες το οποίο και μοιράστηκε ομάδες ατόμων τα οποία  έπρεπε να 

ικανοποιούν 3 βασικές αρχές: 

 Έπρεπε να μπορούν να κατανοήσουν τα κριτήρια πλήρως 

 Να έχουν επαρκή εμπειρία με το διαδίκτυο. 

 Να μπορούν να διαθέσουν χρόνο στην διαδικασία αξιολόγησης. 

Τα άτομα που θα έπαιρναν μέρος έπρεπε να βρουν στο διαδίκτυο μια εταιρία που 

ασφαλίζει αυτοκίνητα και να υποβάλλουν αίτηση για να ασφαλίσουν το αυτοκίνητο 

τους. Στη συνέχεια προέβαιναν στη βαθμολογία της ιστοσελίδας. Η βαθμολογική 

κλίμακα αξιολόγησης είχε εύρος από -2 αρνητική βαθμολογία έως +2 θετική 

βαθμολογία (δεν υπήρχε βαθμολογία 0) : 

Συμφωνώ πλήρως : +2 
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Συμφωνώ λίγο : +1 

Διαφωνώ λίγο : -1 

Διαφωνώ πλήρως : -2 

Ο στόχος της μελέτης αναφερόμενης εδώ ήταν να αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά 

ιστοχώρων ασφαλιστικών εταιριών αυτοκινήτων, και να ερευνηθεί η επιρροή του 

σχεδίου και του περιεχομένου τους στην απόφαση για αγορά. 

 

3.8 Η μέθοδος αξιολόγησης των F., Kline, Alastair, M., Morrison, Andrew, St., 

John (2004).  

Το 2004 οι Sheryl, F., Kline, Alastair, M., Morrison, Andrew, St., John, δημοσίευσαν 

μια μελέτη με τίτλο «Exploring Bed & Breakfast Websites: A Balanced Scorecard 

Approach». Αυτή η διερευνητική μελέτη είχε ως σκοπό να αξιολογήσει τους 

ιστοχώρους του κρεβατιού & του προγεύματος (B&B) που ανήκουν στην ένωση του 

Ινδιάνα B&B (IBBA), χρησιμοποιώντας την ισορροπημένη προσέγγιση Scorecard 

(BSC). Τέσσερις προοπτικές αξιολόγησης εξετάστηκαν:  

 Φιλικότητα προς το χρήστη (User Friendliness): Η φιλικότητα προς το χρήστη 

αξιολογήθηκε με εννέα διαφορετικά ναι/όχι στοιχεία και μια γενική ερώτηση 

με μια απάντηση κλίμακας Likert τεσσάρων επιλογών. 

 

 Ελκυστικότητα (Site Attractiveness): Εννέα συγκεκριμένες πτυχές της 

ελκυστικότητας περιοχών αξιολογήθηκαν με τις ναι/όχι απαντήσεις και μια  

γενική ερώτηση με μια απάντηση κλίμακας Likert τεσσάρων επιλογών. 

 
 

 Αποτελεσματικότητα μάρκετινγκ (Marketing Effectiveness): Οι ερευνητές 

προσδιόρισαν 18 ειδικά κριτήρια αποτελεσματικότητας μάρκετινγκ που 

αξιολογούνται με τις ναι/όχι απαντήσεις. Μια γενική αξιολογική ερώτηση με 

μια απάντηση κλίμακας Likert  ενσωματώθηκε πάλι. 

  

 Τεχνικές πτυχές (Technical Aspects): Εδώ αξιολογήθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές κάθε site όπως ήταν οι σύνδεσμοι, οι συνδέσεις, ο κώδικας 
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HTML, χρόνος φόρτωσης της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας την Net 

mechanic.com.  

 

3.9 Η μέθοδος αξιολόγησης των Wei-Hsi Hung , Robert J McQueen (2004).  

Στην εργασία τους οι Hung και McQueen με τίτλο «Developing an Evaluation 

Instrument for e-Commerce Web Sites from the First-Time Buyer’s Viewpoint» 

που δημοσιεύτηκε το 2004 στο περιοδικό «Electronic Journal of Information Systems 

Evaluation»,  ανέπτυξαν ένα νέο μοντέλο του οποίου σκοπός ήταν να αξιολογεί μια 

εμπορική ιστοσελίδα από την οπτική γωνία του χρήστη που επισκέπτεται τον 

ιστοχώρο για πρώτη φορά. Αναλυτικότερα οι Hung και McQueen υποστηρίζουν πώς 

ο επισκέπτης πρέπει να ξαναεπισκεφθεί την ιστοσελίδα για να θεωρηθεί ο ιστοχώρος 

επιτυχής.  Επιπλέον διαχώρισαν τους επισκέπτες στις εξής κατηγορίες: 

 Σε αυτόν του εισέρχεται στον ιστοχώρο πρώτη φορά για να αγοράσει 

(firsttime buyer) 

 Ο μέσος αγοραστής (μερικές αγορές ανά διαστήματα) 

 Ο τακτικός αγοραστής 

Η συγκεκριμένη έρευνα όμως εστιάζει τον ενδιαφέρον της περισσότερο σε εκείνους 

τους χρήστες/αγοραστές που εισέρχονται για πρώτη φορά στον ιστοχώρο και 

διαμορφώνει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θεωρούνται κρίσιμα ώστε να 

εισέλθει ο χρήστης ξανά. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:  

 Ευκολία αναγνώρισης 

 Ευκολία χρήσης 

 Χρηστικότητα 

 Αλληλεπίδραση χρήστη-περιβάλλοντος 

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων πραγματοποιείται με μια κλίμακα αποτελούμενη από 

πέντε επιλογές. Αυτές οι δυνατές επιλογές  είναι από το 0-10 και συγκεκριμένα: 0 

(can not find), 2.5 (very difficult), 5 (normal), 7.5 (easy), 10 (very easy, right away) .   
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3.10 Η μέθοδος αξιολόγησης των Eduardo Diniz, Roseli Morena Porto & Tomi 

Adachi (2005).  

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο των Eduardo Diniz, Roseli Morena Porto & 

Tomi Adachi (2005), όπως καταγράφεται στο άρθρο με τίτλο «Internet Banking in 

Brazil: Evaluation of Functionality, Reliability and Usability» για την αξιολόγηση 

δικτυακών τόπων τραπεζών,  δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέταση τριών 

βασικών διαστάσεων: 

 Λειτουργικότητα (Functionality): καθορίζει το σύνολο προσφερόμενων 

υπηρεσιών, που εστιάζουν στην επιχειρησιακή ευκαιρία και τη στρατηγική  

 Αξιοπιστία (Reliability): καθορίζει το επίπεδο ασφάλειας συναλλαγής, που 

εστιάζει στα στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην εμπιστοσύνη χρηστών  

 Δυνατότητα χρησιμοποίησης (Usability): καθορίζει την αλληλεπίδραση 

χρηστών με τον ιστοχώρο, που εστιάζει στην ευκολία του ξεφυλλίσματος και 

την απόδοση των στόχων που οδηγούν στην ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

Στο προτεινόμενο μοντέλο, κάθε μια από αυτές τις τρεις διαστάσεις υποδιαιρείται 

περαιτέρω σε τρία άλλα επίπεδα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, σύμφωνα με το 

επίπεδο δυσκολίας που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή των σχετικών πόρων στις 

αντίστοιχες διαστάσεις.  
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Σχήμα 3.3: Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου αξιολόγησης  

 

3.11 Η μέθοδος αξιολόγησης των Maricela López-Ornelas, Graciela Cordero-

Arroyo and Eduardo Backhoff-Escudero (2005).  

Το 2005, μια ομάδα ερευνητών αποτελούμενη από τους  Maricela López-Ornelas, 

Graciela Cordero-Arroyo and Eduardo Backhoff-Escudero δημοσίευσαν μια μελέτη 

με τίτλο «Measuring the Quality of Electronic Journals» όπου επιχείρησαν να 

δημιουργήσουν ένα σύστημα αξιολόγησης, για τα ηλεκτρονικά άρθρα επιστημονικών 

περιοδικών που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Ο λόγος ήταν, πως δεν υπήρχε μέχρι 

τότε κανένα μέτρο σύγκρισης για τις ηλεκτρονικές μορφές, παρά μόνο για τον έντυπο 

τύπο και πως τα κριτήρια που χρησιμοποιούνταν δεν ήταν τα κατάλληλα. Το σχέδιο 

για ένα σύστημα κριτηρίων για την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών 

περιοδικών κτίστηκε σε δύο στάδια όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα   
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Σχήμα 3.4: Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου αξιολόγησης  

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, δημιουργήθηκαν  επτά κριτήρια 

αξιολόγησης,  από τα οποία όμως μόνο τα τρία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

δημιουργία του μοντέλου : 

• Σχεδιασμός και πλοήγηση 

• Αναγνωσιμότητα 

• Συντήρηση 

Στη συνέχεια, συντάχτηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο και στάλθηκε σε μια ομάδα 

εθελοντών αξιολογητών.  Τα ερωτηματολόγια κλήθηκαν να απαντήσουν 18 εκδότες 

έγκυρων ηλεκτρονικών περιοδικών, διότι όπως ήταν φυσικό η αξιολόγηση δεν 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί από κάποιους που δεν διέθεταν επαρκείς γνώσεις 

γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο.  
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Πίνακας 3: Κριτήρια Αξιολόγησης  

 

3.12 Η μέθοδος  αξιολόγησης των Charles Oppenheim,Louise Ward (2006).  

Οι Oppenheim και Ward (2006)  δημοσίευσαν στο περιοδικό Emerald μια εργασία με 

τίτλο «Evaluation of web sites for B2C e-commerce»  όπου παρουσίασαν ένα 

μοντέλο αξιολόγησης ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου και συγκεκριμένα 

ιστοσελίδων που πουλούν σοκολάτες. Για την δημιουργία του μοντέλου αξιολόγησης 

χρησιμοποίησαν μια σειρά από κριτήρια, τα οποία ταξινόμησαν στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 Στοιχεία Εμφάνισης (Presentation elements). Τα οπτικά συνθήματα που είναι 

παρόμοια με εκείνους που βρίσκονται στη συμβατική μέθοδο φυσικής 

διανομής χρησιμοποιούμενη είναι σημαντικά. Επομένως, τα σχέδια, τα 

χρώματα και οι μορφές των συνδέσεων πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να 

παρέχουν τα απτά συνθήματα παρόμοια με αυτό ενός φυσικού καταστήματος 

 Περιεχόμενο (Content). Το περιεχόμενο είναι αυτό που  θα καθορίσει τη 

μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα του ιστοχώρου. Εάν ένας επισκέπτης δεν 
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ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, και δεν μπορέσει να 

εντοπίσει τις σχετικές πληροφορίες απαραίτητες για να λάβει μια απόφαση 

σχετικά με εάν θα  αγοράσει ένα προϊόν τότε ο ιστοχώρος θα χάσει τη μεγάλη 

πλειοψηφία των πιθανών πωλήσεών του. 

 Προσβασιμότητα (Accessibility). Η κακή πρόσβαση, η κακή απόδοση και η 

αναξιοπιστία ενός κεντρικού υπολογιστή δικτύου θα ασκήσουν αρνητική 

επίδραση στους χρήστες. Εάν οι επισκέπτες έχουν πρόβλημα πρόσβασης στην 

ιστοσελίδα  είναι πολύ πιθανό να επιλέξουν κάποια άλλη. Εάν οι σελίδες 

αργούν πάρα πολύ  για να μεταφορτώσουν τα δεδομένα λόγω των υψηλών 

εντάσεων της κυκλοφορίας στον κεντρικό υπολογιστή δικτύου ή πάρα πολλών 

γραφικών  αυτό επίσης θα ασκήσει αρνητική επίδραση στην απόδοση της 

ιστοσελίδας.  

 Γλώσσα (Language). Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δουν 

τον ιστοχώρο στη γλώσσα που επιθυμούν. 

 Πλοήγηση και δομή (navigation and structure). Μια μπάρα πλοήγησης που θα 

περιέχει τις σαφείς βοήθειες με τη μορφή συνδέσεων για να βελτιώσει την 

πλοήγηση για τους χρήστες και μια λογική δομή με διαφορετικά τμήματα και 

βοήθειες σε κάθε επίπεδο, θα παρέχουν στους χρήστες μια λογική πορεία που 

μπορούν να ακολουθήσουν. 

 Σελίδα Συναλλαγών (Transaction Page). Οι σελίδες συναλλαγών θα πρέπει να 

είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι χρονοβόρες και να είναι 

χρηστικές. 

 Ασφάλεια, Ιδιωτικότητα και Αρχή (Security, Privacy and authority). Αφορά 

την ασφάλεια σε ένα ιστοχώρο, την προστασία προσωπικών δεδομένων και 

των συναλλαγών. 

 Παράγοντες Marketing (Marketing Factors). Αναφέρεται στις τεχνικές 

προώθησης που θα πρέπει να υιοθετηθούν από έναν ιστοχώρο ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

 

 

 

Κεφάλαιο 4o  
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Εταιρίες Ιατρικού Λογισμικού στην Ελλάδα 

Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εταιρίες ιατρικού λογισμικού από την 

αναζήτηση που πραγματοποιήσαμε στις μηχανές αναζήτησης Google  και Yahoo. Η 

παρουσίαση είναι με τυχαία σειρά    

 

4.1 Apollo A.E.  

 

 Η Apollo δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής υγείας στους τομείς του 

Λογισμικού, των Δικτύων, αλλά και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής.  Η 

εταιρία διαθέτει μια Πληροφοριακών συστημάτων για ιδιώτες ελεύθερους 

επαγγελματίες ιατρούς για πολλές ιατρικές ειδικότητες: 

 Πληροφοριακό Σύστημα για. Παιδιάτρους (SmartDoctor – Ped) 

 Πληροφοριακό Σύστημα για Ουρολόγους (SmartDoctor – Uro) 

 Πληροφοριακό Σύστημα για Παθολόγους (SmartDoctor – Patho) 

 Πληροφοριακό Σύστημα για Γυναικολόγους SmartDoctor – Gyn 

 Πληροφοριακό Σύστημα για Δερματολόγους (SmartDoctor – Derm)  

 Πληροφοριακό Σύστημα για Διαιτολόγους (SmartDoctor – Diet) 

 Πληροφοριακό Σύστημα για Ογκολόγους (SmartDoctor – Onco)  

 Πληροφοριακό Σύστημα για Οφθαλμίατρους (SmartDoctor – Oft) 

 Πληροφοριακό Σύστημα για Καρδιολόγους (SmartDoctor - Cardio II) 

 Πληροφοριακό Σύστημα για Ορθοπεδικούς (SmartDoctor – Orth)  

 Πληροφοριακό Σύστημα για Ωρλ.  (SmartDoctor – Orl) 

Επιπλέον διαθέτει  

 Πληροφοριακό Σύστημα για Χειρουργικές Κλινικές. 

 Πληροφοριακό Σύστημα για Καρδιοχειρουργική Κλινική 

 Πληροφοριακό Σύστημα για Αιματολογικές Κλινικές 

 Πληροφοριακό Σύστημα για Ψυχιατρικές Κλινικές. 

 Διαδραστική Πύλη Υπηρεσιών στην Υγεία 

 Τηλεφροντίδα & Βοήθεια Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού(AMEA, Τρίτη 

Ηλικία, Παιδιά κα.) 
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 Μέτρηση, παρακολούθηση και ενημέρωση ειδικών ομάδων υγιούς πληθυσμού 

(Παιδιά, Νέες, Τρίτη Ηλικία, ΚΑΠΗ, Μητέρες, Εργαζόμενοι σε βιομηχανίες-

βιοτεχνίες, κα). 

 SmartCare (Chronic Diseases) (Apollo A.E., www.apollo.gr, [22.4.2011]) 

 
 

 

4.2  Blue Fairy  

Η Bluefairy ιδρύθηκε το 2004, για να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στην ελληνική 

αγορά και αφορούσε σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και εφαρμογές που απευθύνονται 

σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  

Στόχος της Bluefairy είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων και η 

παροχή αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε 

συγκεκριμένες ανάγκες και στην οικονομική δυνατότητα των πελατών της. Για το 

λόγο αυτό η Bluefairy δεν πουλάει έτοιμες λύσεις αλλά δημιουργεί σε συνεργασία με 

τους πελάτες της το ιδανικό μείγμα υπηρεσιών/τιμής.  

H Bluefairy, από την ίδρυσή της, σχεδιάζει και αναπτύσσει εξειδικευμένα προϊόντα 

και παρέχει συστηματικά υπηρεσίες στους επαγγελματίες και τις εταιρείες που 
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δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ιατρικής και άλλα επαγγέλματα που συνδέονται 

άμεσα ή έμμεσα με αυτόν (π.χ. διαγνωστικά εργαστήρια). 

Με την εξειδικευμένη εμπειρία μας, τη στενή συνεργασία με τους πελάτες μας και τη 

συνεχή αξιοποίηση των παρατηρήσεών τους, έχουμε δημιουργήσει εφαρμογές οι 

οποίες καλύπτουν απόλυτα τις εξειδικευμένες ανάγκες και πολλαπλές απαιτήσεις του 

σύγχρονου επαγγελματία του χώρου ενώ παραμένουν ταυτόχρονα εύχρηστες, απλές 

και λειτουργικές. (Blue Fairy, www.bluefairy.gr, [21.5.2010]) 

 

 
 

 

4.3    BSoft  

 Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της ιατρικής πληροφορικής, με αξιόπιστα 

και ευέλικτα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα οργάνωσης, που καλύπτουν 

όλες τις βαθμίδες του χώρου της Υγείας. 

BSoft S.A. Η εταιρεία BSoft δραστηριοποιείται στο χώρο της ιατρικής 

πληροφορικής, αναπτύσσοντας αξιόπιστα και ευέλικτα ολοκληρωμένα πληροφοριακά 

συστήματα οργάνωσης, βασισμένα στις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις του χώρου. 

Είναι η μοναδική εταιρεία που εξάγει λογισμικό και τεχνογνωσία, ενώ τα στελέχη της 

με τη μακροχρόνια πείρα που διαθέτουν, μελετούν, αναλύουν, επεξεργάζονται και 

τελικά προτείνουν λύσεις για κάθε ανάγκη. Στην εταιρεία BSoft συμμετέχει ο όμιλος 

Broker Systems S.A., με στρατηγική θέση στην αγορά χρηματοοικονομικού 

λογισμικού στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια. Για περισσότερες 
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πληροφορίες για τον όμιλο Broker Systems σας παρακαλούμε να επισκευτείτε τον 

κόμβο www.bsnet.gr  

Η BSoft αναπτύσσει και υποστηρίζει συστήματα που καλύπτουν απόλυτα όλες τις 

βαθμίδες και τα μεγέθη στο χώρο της Υγείας. 

Με πολυάριθμες εγκαταστάσεις σε νοσοκομεία, ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές, 

διαγνωστικά κέντρα και ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και με έντονη εξαγωγική 

δραστηριότητα και με μεταφορά τεχνογνωσίας σε μεγάλους οίκους του εξωτερικού, η 

BSoft εδραιώνει τη θέση της ως μία από τις πλέον δυναμικές εταιρείες στο χώρο της 

Ιατρικής Πληροφορικής. BSMed και BSDent (Bsoft, www.bsoft.gr, [20.4.2011]) 

 

 

 
 

 

4.4    Computer Control Systems A.E.  

 

 Ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού και παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ιατρικής 

πληροφορικής. Η Computer Control Systems ξεκίνησε την δραστηριότητά της στο 

χώρο της πληροφορικής το 1983 με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη συστημάτων 

λογισμικού και παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής. 

Διαθέτει μια σειρά στο εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημά της όπως: 

α. η χρήση πολλαπλών συστημάτων γραμμωτού κώδικα (bar code) για την 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών και την αυτόματη αναγνώριση των δειγμάτων του 

ασθενούς σε όλα τα σημεία της διαδικασίας,  
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β. το ενσωματωμένο expert system που επιτρέπει την αυτόματη παραγωγή 

πορισμάτων βάσει των υφισταμένων μετρήσεων όπως και την αυτοματοποιημένη 

ενεργοποίηση των κατάλληλων διαδικασιών,  

γ. η αναγνώριση φωνής που επιτρέπει την χρήση υπολογιστή με προφορικές εντολές 

αποτελούν χαρακτηριστικά τεχνολογικής υπεροχής. 

H CCS υλοποίηση έργα πληροφορικής στους παρακάτω κάθετους τομείς: 

•  Ιατρική πληροφορική 

•  Εφαρμοσμένη Μηχανική 

•  CAD - CAM 

•  Internet 

 (Computer Control Systems A.E., http://eng.ccs.gr/, [20.4.2011]) 
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4.5  Infomed C.S.  

H Infomed C.S. είναι μια ελληνική επιχείρηση που αναπτύσσει και υποστηρίζει 

Εργαστηριακά Πληροφορικά Συστήματα (LIS / LIMS) καθώς και Ακτινολογικά 

Πληροφοριακά Συστήματα (R.I.S.).  Σήμερα, η Infomed έχει παραπάνω από 300 

ενεργές εγκαταστάσεις LIS / LIMS, από μικρά ιδιωτικά μικροβιολογικά εργαστήρια 

μέχρι μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες.   

Η Infomed ιδρύθηκε το 1993, από επαγγελματίες του χώρου της Ιατρικής 

Πληροφορικής.  Η πρώτη εφαρμογή που αναπτύχθηκε ονομάστηκε Info-Nuclear: ένα 

εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα για τα RIA της πυρηνικής ιατρικής.  

Ακολούθησε το ΝΜΙ (Nuclear Medicine Imaging), ένα σύστημα που αποτελούταν 

από λογισμικό αλλά και hardware και διασύνδεε τις γ-κάμερες με κάποιον 

υπολογιστή ώστε να ανακτούνται και στη συνέχεια να επεξεργάζονται οι μελέτες 

πυρηνικής ιατρικής.  Μετά την μεγάλη επιτυχία των δυο αυτών προϊόντων, η εταιρεία 

μας ανέπτυξε την εφαρμογή Infodiag.   

Προϊόντα Ιατρικού  Λογισμικού  

 IP DICOM Listener: Ειδική εφαρμογή αυτόματης διακομιδής και 

αποθήκευσης ιατρικών εικόνων από απεικονιστικά μηχανήματα σύμφωνα με 

το πρωτόκολλο DICOM 3.0. Συνδυάζεται με το σύστημα διαχείρισης εικόνων 

Limepic που έχει αναπτύξει η εταιρία σε συνεργασία με το ΕΠΙΣΕΥ και 

αποτελούν μια λύση «μικρού» PACS πλήρως συμβατή με τον Παγκόσμιο 

Ιστό, χαμηλού κόστους και υψηλών επιδόσεων.    

 ΜΗΤΙΣ: Το πρόγραμμα "ΜΗΤΙΣ" δίνει, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα 

τήρησης ενιαίου ιατρικού φακέλου, στην κλινική και το ιατρείο. Η 

δυνατότητα χρήσης του μέσω του "διαδικτύου" σας εξασφαλίζει πρόσβαση 

στα στοιχεία σας από κάθε χώρο εργασίας σας. Η πλήρης συμβατότητα του 

"Μήτις" με το "web" του επιτρέπει να κάνει χρήση όλων των τεχνικών 

ασφάλειας (π.χ. SSL) που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο.  

 Ypirenos : Εφαρμογή διαχείρισης βαρδιών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Νοσοκομείου με δυνατότητες αυτοματισμού της δημιουργίας του πλάνου, 

μέσω ενός εξελιγμένου scheduling προγραμματισμού των βαρδιών.  

 Health Call Center :Σύστημα υποστήριξης κέντρου υποδοχής τηλεφωνικών 

κλήσεων. Αυτήν τη στιγμή είναι προσανατολισμένο σε διαχείριση υπηρεσιών 

υγείας, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί στις επιχειρηματικές διαδικασίες κάθε 

κέντρου κλήσεων (Infomed C.S., www.infomed.gr, [20.4.2011]). 
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4.6  infoΛΥΣΕΙΣ   

Η infoΛΥΣΕΙΣ ιδρύθηκε στην Λάρισα το Μάιο του 2006, με σκοπό την παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής. Χωρισμένη σε δύο τμήματα (εμπορικό - 

μεταπώληση εμπορικών εφαρμογών τρίτων εταιριών και τμήμα ανάπτυξης 

λογισμικού κάθετων λύσεων στο τομέα της Υγείας). Η εταιρία ανάπτυξε την σειρά 

εφαρμογών medicalinfo (doctor, clinic, Hospital) για ιατρεία, κλινικές και 

Νοσοκομεία αντίστοιχα. 

 (InfoΛΥΣΕΙΣ, www.infolyseis.com, [20.4.2011]). 
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4.7  MICRO'S LEADER Α.Ε.  

Η Micro's Leader A.E. ιδρύθηκε το 1985 με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη 

εξειδικευμένου λογισμικού και μάλιστα με ιδιαίτερο προσανατολισμό στο χώρο της 

υγείας για την οργάνωση των νοσηλευτικών και διαγνωστικών μονάδων σε  ιδιωτικές 

μονάδες υγείας (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κ.α.). 

Από το 1987 κατέχει την πρώτη θέση στην παροχή και υποστήριξη ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομειακής διαχείρισης σε ιδιωτικές κλινικές.  

Ακολουθώντας πιστά την πρόοδο της τεχνολογίας αλλά και την εξέλιξη της 

οργάνωσης των σύγχρονων μονάδων υγείας η εταιρεία εκσυγχρονίζει τα προϊόντα της 

προσφέροντας παράλληλα πρωτοποριακές δυνατότητες.  

 Hospital Leader ERP  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Νοσοκομειακής Διαχείρισης. 

Προϊόντα της Micro's Leader A.E. 
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 Hospital Leader Standard Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ιδιωτικών 

Νοσηλευτικών Μονάδων Υγείας  

 Diagnosis Leader  Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Περίθαλψης 

 Hemodialysis Leader  εφαρμογή «Hemodialysis Leader» απευθύνεται στις 

μεμονομένες Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και είναι μέλος του ολοκληρωμένου 

μηχανογραφικού συστήματος λογισμικού νοσοκομειακής διαχείρισης 

 Hospital Leader ERP που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας με τις πλέον 

σύγχρονες τεχνολογίες σε πλατφόρμα Windows και σχεσιακή βάση 

δεδομένων SQL Server. 

 Laboratory Information System  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 

Ιατρικού Εργαστηρίου 

 PaT.H.I.S. (Ιατρικός Φάκελος)  Περιλαμβάνει την διαχείριση όλων των 

ιατρικών πληροφοριών των ασθενών. (Micro's Leader A.E., 

www.microsleader.gr, [20.4.2011]). 
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4.8  MEDIWARE Ε.Π.Ε.  

Παραγωγή και διάθεση λογισμικού διαχείρησης ιατρικών εργαστηρίων. (Mediware 

Ε.Π.Ε., www.mediware.gr, [20.4.2011]). 
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4.9  MedNet International  

Η MedNet International αναπτύσει το λογισμικό για λογαριασμό της ΜedNet Group, 

ειδικευόμενη στη διαχείριση της υγείας. (MedNet International, www.mni.gr, 

[20.4.2011]) 
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4.10 TMS - Ιατρικό Λογισμικό  

Η TMS (Tailor-made Medical Software) δημιουργήθηκε το 2004 από μία ομάδα 

στελεχών και επιστημόνων με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στους τομείς της 

ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και της ιατρικής τεχνολογίας και έκτοτε 

δραστηριοποιείται με επιτυχία στην ελληνική αγορά, στον τομέα της Ανάπτυξης 

Ιατρικού Λογισμικού (Tms, www.tms.com.gr, [20.4.2011]). 

 

 

 

4.11 Alfasoftware Εταιρία πληροφορικής  

 Η Alfasoftware ασχολείται με την δημιουργία web site αλλά και την παραγωγή κατά 

παραγγελία λογισμικών προγραμμάτων εξατομικεύοντας τις ανάγκες του κάθε 

πελάτη, χωρίς να προβαίνει σε τυποποιημένη παραγωγή. Το μόνο τυποποιημένο 

προϊόν για ελεύθερους επαγγελματίες που διαθέτει είναι το Alfa Clinic πρόγραμμα 

διαχείρισης ασθενών Παθολογικού Ιατρείου. (Alfasoftware, 

http://alfasoftware.gr/,[20.04.2011]).  
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4.12  B-TECH Dental Software  

Η B-TECH αναπτύσσει το εξειδικευμένο οδοντιατρικό λογισμικό Dent-O-Soft. (B-

TECH ,http://www.dentist.gr/, [20.4.2011]).  
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4.13  MBytes Medical Software  

Εξειδικευμένα ιατρικά προγράμματα όλων των ειδικοτήτων. Προγράμματα για 

νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, διαγνωστικά κέντρα, σχεδιασμός προγραμμάτων με 

βάσητις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη. (MBytes Medical Software 

,http://www.mbytes.gr/ [20.4.2011]).  

 

  

4.14  MediSign  

Η MediSign δραστηριοποιείται στο χώρο της ιατρικής πληροφορικής. Εξειδικεύεται 

στην παροχή πληροφορίας σε θέματα υγείας στο internet.  Ο χώρος της Υγείας 

χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, εξειδικεύσεις και σημαντικές ιδιαιτερότητες με 

κυριότερη το ίδιο το αντικείμενό του, την ανθρώπινη υγεία και περίθαλψη. Θα ήταν 

λοιπόν υπερβολή να διατείνεται κανείς ότι διαθέτει ένα Ολοκληρωμένο Πληροφορικό 

Σύστημα, που μπορεί να καλύψει κάθε Σύστημα Υγείας, με τις διαφοροποιήσεις του 

από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο και από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, υπάρχουν (διεθνώς 

αναγνωρισμένα) δομικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου συστήματος, κοινά για τις 

περισσότερες εφαρμογές του.  Ενδεικτικά αναφέρονται: Γενικό Μητρώο Ασθενών 
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(Patient Master Index - PMI), Διακίνηση ασθενών (ATD Admission - Transfer - 

Discharge), Προγραμματισμός (SCH Scheduling), Ιατρικός φάκελος (Patient Medical 

Records - PMR), Παρακλινικές εξετάσεις (Laboratories & Radiology Information 

System), Νοσηλεία (Nursing & Bed Management), Φαρμακείο (DRG), Χρέωση 

ασθενών και ασφαλιστικών ταμείων (PA Patient Accounting) (MediSign , 

http://www.medisign.gr/, [20.04.2011]).  

 

4.15    Vdent  

Ελληνικό οδοντιατρικό πρόγραμμα. Ιατρικό - οδοντιατρικό ιστορικό, διαχείριση 

ιατρείου, διαχείριση ασθενών. (Vdent, http://users.panafonet.gr/halk/vdent.html, 

[20.04.2011]).   
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4.16    Vision Computer Applications  

Η Vision Computer Applications από την ίδρυση της έως και σήμερα σχεδιάζει, 

υλοποιεί και υποστηρίζει λύσεις Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Turn Key 

Solutions) (Vision Computer Applications, http://www.visionca.gr/, [20.04.2011]).  
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4.17 Winsolv Ltd  

Η εταιρεία έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού 

καθώς την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου. (Winsolv Ltd, http://www.winsolv.com/, 

[20.04.2011]).  

 

 

 

4.18  Innovasoft  

H εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή - κατασκευή εφαρμογών λογισμικού 

παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης λογισμικού, παροχή τεχνικής υποστήριξης, 

δημιουργία Ιστοσελίδων, φιλοξενία δικτυακών τόπων, τεχνική υποστήριξη δικτυακών 

τόπων, παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης (Innovasoft, http://www.innovasoft.gr/, 

[20.04.2011]).  
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4.19 Δομή Πληροφορικής  

Υπηρεσίες Internet και πληροφοριακών συστημάτων. (Δομή Πληροφορικής, 

http://www.domi.gr/, [20.04.2011]). 
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4.20  Blackbox 

Η εταιρεία Blackbox που δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής και της 

τεχνολογίας Η/Υ διαθέτοντας ιατρικό λογισμικό, δικτυακές εφαρμογές και άλλες 

λύσεις πληροφορικής. (Blackbox,  http://www.blackbox.gr/, [ 20.04.2011]) 
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4.21 Πλήκτρο  

Εταιρεία ειδικευμένη στην σχεδίαση και παραγωγή λογισμικού περιβάλλοντος 

Windows για Ιατρική χρήση. (Πλήκτρο, http://www.pliktro.gr/Greek/index.aspx , 

[20.04.2011]). 

 

 

4.22 Πληροφορική Ελλάδος  

Η Πληροφορική Ελλάδος αναπτύσσει και προσφέρει προϊόντα λογισμικού και 

υπηρεσίες αποκλειστικά για τον χώρο της υγείας. (Πληροφορική Ελλάδος, 

http://www.gi-net.gr/, [20.04.2011]).  
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4.23 Infomedics 

Είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης 

ιατρικού λογισμικού. (Infomedics, www.ifomedics.gr, [20.04.2011]).  

 

 

Κεφάλαιο 5ο 
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Ανάπτυξη Μοντέλου Αξιολόγησης 

 

5.1. Προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης  

Στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάσαμε συνοπτικά την βιβλιογραφία όσον αφορά την 

αξιολόγηση ιστοσελίδων. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι το κάθε μοντέλο αξιολόγησης 

διέφερε για να εξυπηρετήσει τις συγκεκριμένες παραμέτρους που κάθε φορά ο 

ερευνητής ήθελε να αξιολογήσει. Όλα ήταν προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε 

κλάδου και των στόχων που είχαν τεθεί στον αρχικό σχεδιασμό της έρευνας.  Με την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που έχει πραγματοποιηθεί μπορούμε να επιλέξουμε 

τα δικά μας κριτήρια αλλά και να προσθέσουμε εκείνα που θα καθιστούν το μοντέλο 

ικανό να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί στις ανάγκες τις δικής μας αξιολόγησης 

που είναι οι ιστοσελίδες των εταιριών παραγωγής ιατρικού λογισμικού.  

Το προτεινόμενο μοντέλο αποτελείται από δύο  βασικές κατηγορίες οι οποίες 

διαχωρίζονται σε επιμέρους ομάδες κριτηρίων: 

 Παράγοντες Μάρκετινγκ: Εδώ αναφέρονται κυρίως στοιχεία που έχουν να 

κάνουν με την παρουσίαση και την ελκυστικότητα της ιστοσελίδας ως μέσου 

προβολής και προώθησης των προϊόντων μιας εμπορικής εταιρίας που η 

ύπαρξη μιας καλά σχεδιασμένης ιστοσελίδας, αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

της όλης εικόνας και στρατηγικής μάρκετινγκ που ακολουθεί. Εστιάσαμε 

κυρίως στους παράγοντες marketing διότι τους θεωρήσαμε τους πιο 

σημαντικούς στην αξιολόγησης ενός εμπορικού site. Επιπλέον δώσαμε 

έμφαση στον παράγοντα παρουσίαση της Εταιρίας και του προϊόντος διότι τα 

κριτήρια επιλογής διαφέρουν από αυτά των καταναλωτικών προϊόντων. Εδώ 

τα κριτήρια είναι περισσότερο αντικειμενικά και βασίζονται κυρίως στην 

ανάλυση των  τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.    

 Λειτουργικότητα: Ο παράγοντας λειτουργικότητας αναλύεται σε επιμέρους 

ενότητες και έχουν να κάνουν με την πλοήγηση και την φιλικότητα προς το 

χρήστη.   
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Σχήμα 5.1: Σχηματική απεικόνιση προτεινόμενου  μοντέλου αξιολόγησης στους δύο 

βασικούς άξονες  

 

Η σχηματική απεικόνιση μας δίνει μια πληρέστερη εικόνα του προτεινόμενου 

μοντέλου όπου το κάθε ένα αναλύεται σε επιμέρους ομάδες κριτηρίων.  

 Παράγοντες Μάρκετινγκ  

o Παρουσίαση  

 Εταιρίας  

 Προϊόντων  

o Ελκυστικότητα  

 Λειτουργικότητα  

o Πλοήγηση 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

Παρουσίαση Εταιρίας 

 

Παρουσίαση Προϊόντος 

 

Ελκυστικότητα 

 

 

 

Πλοήγηση  

 

Φιλικότητα προς το 
Χρήστη  
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o Φιλικότητα  προς το Χρήστη  

Παρακάτω παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο καθώς και οι πηγές από τις οποίες 

αντλήσαμε τις ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Όπως παρατηρούμε και παρακάτω 

τα περισσότερα έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μοντέλα, ενώ υπάρχουν και 

κριτήρια τα οποία δημιουργήθηκαν από τον μεταπτυχιακό φοιτητή και προτείνονται 

αποκλειστικά για τον κλάδο των εταιριών παραγωγής και διάθεσης ιατρικού 

λογισμικού.  

Το ερωτηματολόγιο διαμορφώνεται ως εξής: 

Ερώτηση  Συγγραφείς  

Παράγοντες Μάρκετινγκ  

Παρουσίαση  

Εταιρική  

1 Η πρώτη εντύπωση είναι επαγγελματική. Charles Oppenheim, Louise 

Ward (2006) 

2 Διαθέσιμο Ιστορικό της εταιρίας   

3 Σαφής δήλωσης στρατηγικής και στόχου της 

εταιρίας  

F., Kline, Alastair, M., 

Morrison, Andrew, St., John 

(2004) 

4 Πλήρεις στοιχεία της Εταιρίας εύκολα 

διαθέσιμα (e-mail, φυσική διεύθυνση, 

τηλέφωνο και φαχ) 

Rian van der Merwe and 

James Bakker (2003) 

5 Το λογότυπο της εταιρίας ανταποκρίνεται στο 

σχεδιασμό του site  

F., Kline, Alastair, M., 

Morrison, Andrew, St., John 

(2004) 

6 Διαθέσιμες πληροφορίες για διακρίσεις της 

εταιρίας.  

 

7 Διαθέσιμες πληροφορίες για πιστοποιήσεις της 

εταιρίας.   

 

Προϊόντων  

8 Υπήρχε λεπτομερής περιγραφή των προϊόντων  Charles Oppenheim,Louise 

Ward (2006) 

9 Τα προϊόντα ήταν ομαδοποιημένα  κατάλληλα 

στις διάφορες κατηγορίες.   

Charles Oppenheim,Louise 

Ward (2006) 
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10 Υπήρχαν διαφημίσεις για τα προϊόντα  Charles Oppenheim,Louise 

Ward (2006) 

11 Η παρουσίαση των προϊόντων ήταν  επαρκής.     

12 Υπήρχε διαθέσιμη Demo έκδοση των 

προγραμμάτων 

 

13 Η παρουσίαση των προϊόντων συνοδεύονταν 

και από άλλα μέσα (π.χ. flash παρουσίαση) 

 

14 Χρήση κατάλληλης τεχνικής ορολογίας  Charles Oppenheim,Louise 

Ward (2006) 

15 Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την 

περιγραφή των προϊόντων ήταν κατάλληλο για 

το κοινό στο οποίο απευθύνονταν.  

Charles Oppenheim,Louise 

Ward (2006) 

Ελκυστικότητα 

16 Κείμενο σαφές και αναγνώσιμο.  F., Kline, Alastair, M., 

Morrison, Andrew, St., John 

(2004) 

17 Αποτελεσματική χρήση του διαστήματος 

ιστοσελίδας.  

F., Kline, Alastair, M., 

Morrison, Andrew, St., John 

(2004) 

18 Οι εικόνες και οι φωτογραφίες ενισχύουν το 

κείμενο. 

F., Kline, Alastair, M., 

Morrison, Andrew, St., John 

(2004) 

19 Ικανοποιητική αντίθεση μεταξύ του 

background και του κειμένου 

F., Kline, Alastair, M., 

Morrison, Andrew, St., John 

(2004) 

20 Η χρήση του χρώματος βελτιώνει την οπτική 

εμφάνιση. 

F., Kline, Alastair, M., 

Morrison, Andrew, St., John 

(2004) 

21 Υψηλή ποιότητα των διαφημίσεων ( banners) Rian van der Merwe and 

James Bakker (2003) 

22 Οι εικόνες είναι σε υψηλή ανάλυση και 

ξεκάθαρες. 

Rian van der Merwe and 

James Bakker (2003) 

23 Το site έχει μια ελκυστική εμφάνιση  Shuliang Li,  
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Klara Holeckova (2003) 

24 Η σχεδίαση είναι κατάλληλη για τον τύπο του 

site  

Shuliang Li,  

Klara Holeckova (2003) 

25 Το site αποπνέει μια αίσθηση πληρότητας  Shuliang Li,  

Klara Holeckova (2003) 

Λειτουργικότητα 

Πλοήγηση 

1 Υπήρχε  χάρτης ιστοσελίδας και βρισκόταν 

τοποθετημένο στο πάνω η αριστερό μέρος της 

ιστοσελίδας; 

Charles Oppenheim, 

Louise Ward (2006) 

2 Ξεκάθαρα και αποτελεσματικά εργαλεία 

πλοήγησης σε κάθε σελίδα  

F., Kline, Alastair, M., 

Morrison, Andrew, St., John 

(2004) 

3 Δυνατότητα επιστροφής στην αρχική σελίδας 

σε κάθε εσωτερική σελίδα  

F., Kline, Alastair, M., 

Morrison, Andrew, St., John 

(2004) 

4 Δεν παρατήθηκαν σπασμένοι 

σύνδεσμοι(Broken links); 

Charles Oppenheim, 

Louise Ward (2006) 

5 Κατάλληλος αριθμός βημάτων για να φτάσεις 

στον στόχο σου (όχι πάνω από 2-3) 

Charles Oppenheim, 

Louise Ward (2006) 

Φιλικότητα προς το χρήστη 

6 Υπάρχουν συχνές ερωτήσεις(FAQs) Stuart J. Barnes, Richard T. 

Vidgen (2002) 

7 Υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης στη σελίδα της 
βοήθειας; 

Stuart J. Barnes, Richard T. 

Vidgen (2002) 

8 Υπήρχε η επιλογή αναζήτησης στο site  Rian van der Merwe and 

James Bakker (2003) 

9 Υπήρχε Υπηρεσία after sale support στο site   

10 Υπήρχε δυνατότητα για online αναβαθμίσεις 

προϊόντων.  

 

11 Υπήρχε δυνατότητα εξατομικευμένης εισόδου 

στο site  

 

12 Δυνατότητα εκτύπωσης στις εσωτερικές Rian van der Merwe and 
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σελίδες που γινόταν παρουσίαση των 

προϊόντων  

James Bakker (2003) 

13 Υπήρχε πάνω από μία επιλογή γλώσσας Charles Oppenheim, Louise 

Ward (2006) 

 

 

5.2 Κλίμακα Βαθμολόγησης Ερωτηματολογίου  

Όπως είδαμε και στα διάφορα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στο τρίτο κεφάλαιο η 

κλίμακα βαθμολόγησης που εφαρμόζει ο κάθε συγγραφέας διαφέρει ανάλογα με το 

μοντέλο που χρησιμοποιεί. Εφόσον λοιπόν το παρόν μοντέλο που δημιουργήσαμε 

δανείζεται στοιχεία από πολλά διαφορετικά μοντέλα θεωρήθηκε σκόπιμο η κλίμακα 

βαθμολόγησης να είναι ενιαία και να έχει δύο επιλογές, δηλαδή την παρουσία (ΝΑΙ) 

ή  απουσία (ΟΧΙ)  των κριτηρίων που χρησιμοποιούμε στην αξιολόγηση.  

 

5.3 Μεθοδολογία Έρευνας  

Για την εξεύρεση των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα  πραγματοποιήθηκε 

αρχικά μια αναζήτηση στις μηχανές αναζήτησης Google και Yahoo με λέξεις κλειδιά 

«εταιρίες ιατρικού λογισμικού, software», και καταγράφηκαν όλες οι εταιρίες που 

εμφανίστηκαν στις σελίδες τις αναζήτησής μας και φυσικά διέθεταν ιστοχώρο.  Στη 

συνέχεια εφαρμόστηκε το μοντέλο αξιολόγησης. Εν συνεχεία καταρτίστηκαν οι 

πίνακες συχνοτήτων και εξήχθησαν τα ποσοστά των θετικών και αρνητικών 

απαντήσεων που συγκέντρωσε κάθε μια μεταβλητή.  Η πρόσβαση για την 

αξιολόγηση των ιστοσελίδων επιτεύχθηκε με τους γνωστούς browser internet 

Explorer της Microsoft και Mozilla firefox. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για 23 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η ανάλυση και επεξεργασία των 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο Microsoft Excel 2007.  
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5.4 Αποτελέσματα της Έρευνας  

Όπως φαίνεται παρακάτω δημιουργήθηκαν, για κάθε μια ενότητα του 

ερωτηματολογίου, πίνακες συχνοτήτων με τα ποσοστά των θετικών και αρνητικών 

απαντήσεων που συγκέντρωσε κάθε μεταβλητή. Διακρίνουμε λοιπόν, στην ενότητα 

Παράγοντες Μάρκετινγκ-Παρουσίαση Εταιρίας τα εξής: Το  65,22% των site που 

συμμετείχαν στην έρευνα είχε μια επαγγελματική εμφάνιση, σε αντίθεση με το 

34,78% αυτών.  Επιπλέον, ένα ποσοστό της τάξης του 17,39% δεν είχε διαθέσιμο το 

Ιστορικό της εταιρίας σε αντίθεση φυσικά με το 82,61% όπου υπήρχε διαθέσιμο το 

Ιστορικό της εταιρίας. Το 52,17% των site  που συμμετείχαν στην έρευνα δεν είχαν 

σαφή δήλωση στρατηγικής και στόχου της εταιρίας, σε αντίθεση με το 47,83%.  Το 

78,26% των εταιριών είχαν εύκολα διαθέσιμα τα πλήρη στοιχεία τους ενώ το 21,74% 

δεν είχε διαθέσιμες πληροφορίες.  Δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες στο site για 

διακρίσεις της εταιρίας, για το 100% των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Επίσης, βλέπουμε ότι μόνο το 13,04% των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα 

είχε πληροφορίες για πιστοποιήσεις της εταιρίας, ενώ το 86,96% δεν διέθεταν τέτοιου 

είδους πληροφορίες.   

Πίνακας 5 1:Παράγοντες Μάρκετινγκ- Παρουσίαση της Εταιρίας  

Παράγοντες Μάρκετινγκ  
Παρουσίαση Εταιρίας  ΝΑΙ   ΟΧΙ  

1 Η πρώτη εντύπωση είναι επαγγελματική. 65,22% 34,78% 
2 Διαθέσιμο Ιστορικό της εταιρίας  82,61% 17,39% 
3 Σαφής δήλωσης στρατηγικής και στόχου της εταιρίας  47,83% 52,17% 

4 
Πλήρεις στοιχεία της Εταιρίας εύκολα διαθέσιμα (e-mail, 
φυσική διεύθυνση, τηλέφωνο και φαχ) 78,26% 21,74% 

5 
Το λογότυπο της εταιρίας ανταποκρίνεται στο σχεδιασμό 
του site  65,22% 34,78% 

6 Διαθέσιμες πληροφορίες για διακρίσεις της εταιρίας.  0,00% 100,00% 
7 Διαθέσιμες πληροφορίες για πιστοποιήσεις της εταιρίας.   13,04% 86,96% 

 

Στην ενότητα Παράγοντες Μάρκετινγκ Παρουσίαση Προϊόντων διακρίνουμε όπως 

φαίνεται και από τον Πίνακα 2 ότι υπήρχε λεπτομερής περιγραφή των προϊόντων στο 

60,87% των site που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ δεν υπήρχε για το 39,13% αυτών.  

Υπήρχε κατάλληλη ομαδοποίηση των προϊόντων ανά κατηγορία στο 26,09% των 

εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ στο 73,91% δεν υπήρχε. Επιπλέον δεν 
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υπήρχαν διαφημίσεις για τα προϊόντα στο 91,30% των εταιριών, ενώ μόνο το 8,70% 

είχε διαφημίσεις γι’ αυτά.   Η παρουσίαση των προϊόντων στα site ήταν επαρκής για 

το 52,17% των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ για το 47,83% κρίθηκε 

ανεπαρκής.  Υπήρχε Demo έκδοση των προγραμμάτων στα site για το 21,74% των 

εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ για το 78,26% δεν υπήρχε.  Επίσης η 

παρουσίαση των  προϊόντων συνοδεύονταν από flash παρουσίαση στα site μόνο για 

το 17,39% των εταιριών, ενώ δεν υπήρχε στο 82,61% αυτών.  Η χρήση της 

κατάλληλης τεχνικής ορολογίας χρησιμοποιήθηκε για στο 65,22% των site που 

συμμετείχαν στην έρευνα σε αντίθεση με το  34,78% αυτών.  Επίσης χρήση του 

λεξιλογίου για την περιγραφή των προϊόντων ήταν κατάλληλο για το κοινό στο οποίο 

απευθυνόταν για στο 65,22% των site που συμμετείχαν στην έρευνα σε αντίθεση με 

το 34,78%.   

Πίνακας 5.2: Παράγοντες Μάρκετινγκ-Παρουσίαση Προϊόντων 

Παράγοντες Μάρκετινγκ  
Παρουσίαση Προϊόντων  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

1 
Υπήρχε λεπτομερής περιγραφή των προϊόντων  60,87

% 39,13% 

2 
Τα προϊόντα ήταν ομαδοποιημένα  κατάλληλα στις διάφορες 
κατηγορίες.   

26,09
% 73,91% 

3 Υπήρχαν διαφημίσεις για τα προϊόντα  8,70% 91,30% 

4 
Η παρουσίαση των προϊόντων ήταν  επαρκής.    52,17

% 47,83% 

5 
Υπήρχε διαθέσιμη Demo έκδοση των προγραμμάτων  21,74

% 78,26% 

6 
Η παρουσίαση των προϊόντων συνοδεύονταν και από άλλα 
μέσα (π.χ. flash παρουσίαση) 

17,39
% 82,61% 

7 
Χρήση κατάλληλης τεχνικής ορολογίας  65,22

% 34,78% 

8 

Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή των 
προϊόντων ήταν κατάλληλο για το κοινό στο οποίο 
απευθύνονταν.  

65,22
% 34,78% 

 

Στη ενότητα Παράγοντες Μάρκετινγκ-Ελκυστικότητα διαπιστώνουμε ότι το 69,57% 

των site που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν σαφές και αναγνώσιμο κείμενο σε 

αντίθεση με το 30,43% αυτών.  Υπήρχε αποτελεσματική χρήση του διαστήματος της 

ιστοσελίδας για το 65,22% των site σε αντίθεση με το 34,78%.  Οι εικόνες και οι 

φωτογραφίες ενίσχυαν το κείμενο στο 52,17% των site που συμμετείχαν στην έρευνα 

σε αντίθεση με το 47,83%.  Υπήρχε ικανοποιητική αντίθεση μεταξύ του background 
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και του κειμένου για το 73,91% σε αντίθεση με το 26,09% των site που συμμετείχαν 

στην έρευνα.  Η χρήση του χρώματος για το 56,52% των site, βελτίωνε την οπτική 

εμφάνιση, ενώ δεν συνέβαινε το ίδιο για το 43,48%. Δεν υπήρχε υψηλή ποιότητα των 

διαφημίσεων (banners) για το 86,96% των site που συμμετείχαν στην έρευνα σε 

αντίθεση με το 13,04% όπου υπήρχε υψηλή ποιότητα.  Οι εικόνες ήταν σε υψηλή 

ανάλυση και ξεκάθαρες για το 60,87% των site που συμμετείχαν στην έρευνα, σε 

αντίθεση με το 39,13% αυτών.  Το 56,52% των site θεωρήθηκε ότι είχαν μια 

ελκυστική εμφάνιση σε αντίθεση με το 43,48%.  Επίσης η σχεδίαση ήταν κατάλληλη 

για τον τύπο του site για το 52,17% σε αντίθεση με το 47,83% που θεωρήθηκε ότι δεν 

ήταν ελκυστική.  Μόνο το 39,13% των site που συμμετείχαν θεωρήθηκε ότι είχαν 

πληρότητα σε αντίθεση με το 60,87% που συγκέντρωσαν αρνητικές απαντήσεις.   

 

Πίνακας 5.3: Παράγοντες Μάρκετινγκ-Ελκυστικότητα 

Παράγοντες Μάρκετινγκ  
Ελκυστικότητα  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
1 Κείμενο σαφές και αναγνώσιμο.  69,57% 30,43% 
2 Αποτελεσματική χρήση του διαστήματος ιστοσελίδας.  65,22% 34,78% 
3 Οι εικόνες και οι φωτογραφίες ενισχύουν το κείμενο. 52,17% 47,83% 

4 
Ικανοποιητική αντίθεση μεταξύ του background και του 
κειμένου 73,91% 26,09% 

5 Η χρήση του χρώματος βελτιώνει την οπτική εμφάνιση. 56,52% 43,48% 
6 Υψηλή ποιότητα των διαφημίσεων ( banners) 13,04% 86,96% 
7 Οι εικόνες είναι σε υψηλή ανάλυση και ξεκάθαρες. 60,87% 39,13% 
8 Το site έχει μια ελκυστική εμφάνιση  56,52% 43,48% 
9 Η σχεδίαση είναι κατάλληλη για τον τύπο του site  52,17% 47,83% 

10 Το site αποπνέει μια αίσθηση πληρότητας  39,13% 60,87% 
 

Στην Ενότητα Λειτουργικότητα-Πλοήγηση διαπιστώνουμε ότι το 91,30% των site 

που συμμετείχαν στην έρευνα δεν διέθεταν χάρτη ιστοσελίδας, ενώ υπήρχε μόνο στο 

8,70% αυτών.  Υπήρχαν ξεκάθαρα και αποτελεσματικά εργαλεία πλοήγησης  στο 

30,43% των site που συμμετείχαν στην έρευνα σε αντίθεση με το 69,58% αυτών που 

δεν διέθεταν αποτελεσματικά εργαλεία πλοήγησης.  Δυνατότητα επιστροφής στην 

αρχική σελίδα σε κάθε εσωτερική σελίδα υπήρχε στο 17,39% των site, ενώ στο 

82,61% δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα.  Δεν παρατηρήθηκαν σπασμένοι σύνδεσμοι 

για το 100% των site.  Τέλος υπήρχε κατάλληλος αριθμός βημάτων τα οποία δεν 
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ξεπερνούσαν τα 2-3 για την επίτευξη του στόχου, στο 82,61% των site σε αντίθεση με 

το 17,37% αυτών.  

 

Πίνακας 5.4: Λειτουργικότητα-Πλοήγηση 

Λειτουργικότητα  
Πλοήγηση  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

1 
Υπήρχε  χάρτης ιστοσελίδας και βρισκόταν τοποθετημένο 
στο πάνω η αριστερό μέρος της ιστοσελίδας; 8,70% 91,30% 

2 
Ξεκάθαρα και αποτελεσματικά εργαλεία πλοήγησης σε 
κάθε σελίδα  30,43% 69,57% 

3 
Δυνατότητα επιστροφής στην αρχική σελίδας σε κάθε 
εσωτερική σελίδα  17,39% 82,61% 

4 Δεν παρατήθηκαν σπασμένοι σύνδεσμοι(Broken links); 100,00% 0,00% 

5 
Κατάλληλος αριθμός βημάτων για να φτάσεις στον στόχο 
σου (όχι πάνω από 2-3) 82,61% 17,39% 

 

Τέλος στην Ενότητα Λειτουργικότητα-Φιλικότητα προς τον χρήστη διαπιστώσαμε ότι 

δεν υπήρχαν συχνές ερωτήσεις (FAQs) στο 95,65% των site, ενώ υπήρχαν μόνο στο 

4,35% αυτών.  Δεν υπήρχε δυνατότατα εύρεσης στη σελίδα της βοήθειας για το 100% 

των site που συμμετείχαν στην έρευνα.  Επιπλέον διαπιστώσαμε ότι υπήρχε επιλογή 

αναζήτησης στο 30,43% των site, σε αντίθεση με το υπόλοιπο 69,57 όπου δεν υπήρχε 

τέτοια δυνατότητα. Υπήρχε υπηρεσία after sale support στο 47,83% των ιστοσελίδων 

που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα στο 52,17%.  

Επίσης παρατηρήσαμε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα online αναβάθμισης των 

προϊόντων για το 69,57% των ιστοχώρων των εταιριών που συμμετείχαν στην 

έρευνα, ενώ υπήρχε για το 30,43%.  Υπήρχε δυνατότητα εξατομικευμένης εισόδου 

στο site για το 26,09% των ιστοχώρων που συμμετείχαν στην έρευνα, σε αντίθεση  με 

το 65,22% όπου δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι σε 

κανέναν από τους ιστοχώρους δεν υπήρχε δυνατότητα εκτύπωσης στις εσωτερικές 

σελίδες που γινόταν η παρουσίαση των προϊόντων.  Τέλος δεν υπήρχε πάνω από μια 

δυνατότητα επιλογής γλώσσας πέραν της ελληνικής, για το 100% των ιστοχώρων που 

συμμετείχαν στην έρευνά μας.   
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Πίνακας 5.5: Λειτουργικότητα-Φιλικότητα προς τον χρήστη 

Λειτουργικότητα  
Φιλικότητα προς τον χρήστη  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
1 Υπάρχουν συχνές ερωτήσεις(FAQs) 4,35% 95,65% 
2 Υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης στη σελίδα της βοήθειας; 0,00% 100,00% 
3 Υπήρχε η επιλογή αναζήτησης στο site  30,43% 69,57% 
4 Υπήρχε Υπηρεσία after sale support στο site  47,83% 52,17% 
5 Υπήρχε δυνατότητα για online αναβαθμίσεις προϊόντων.  30,43% 69,57% 
6 Υπήρχε δυνατότητα εξατομικευμένης εισόδου στο site  26,09% 65,22% 

7 
Δυνατότητα εκτύπωσης στις εσωτερικές σελίδες που 
γινόταν παρουσίαση των προϊόντων  0,00% 100,00% 

8 
Υπήρχε πάνω από μία επιλογή γλώσσας πέραν της 
ελληνικής  0,00% 100,00% 

 

5.5 Συμπεράσματα  

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος παραγωγής ιατρικού λογισμικού έχει αναπτυχθεί με 

γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και οι εταιρίες παραγωγής και διάθεσης 

ιατρικού λογισμικού ακολουθούν τις επιταγές του σύγχρονου marketing και του 

ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να κάνουν σαφή την παρο υσία το υς στο  

διαδίκτυο.   Από την παραπάνω έρευνα διακρίνουμε ότι υπάρχουν παρόλο που 

υπάρχει μία έντονη και σαφής παρουσία των εταιριών αυτών στο διαδίκτυο ωστόσο 

υπάρχουν στο τομέα της εταιρικής παρουσίας και της παρουσίασης των προϊόντων 

σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής που θα καθιστούν την εταιρία αξιόπιστη 

προς τους πελάτες της.     

 

5.6 Περιορισμοί παραδοχές  

Για τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου έγιναν κάποιες παραδοχές:  

 Επιλέχτηκαν εκείνες οι ερωτήσεις που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις 

απαιτήσεις της έρευνας και στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα site 

τέτοιων εταιριών.  

 Δεν εξετάστηκαν τεχνικοί παράγοντες γιατί δεν αποτελούσε στόχος της 

παρούσας έρευνας.  



Αξιολόγησης Εταιριών Παραγωγής Ιατρικού Λογισμικού  
 

86 
 

 Επικεντρωθήκαμε κυρίως στους παράγοντες εκείνους που καθιστούν ένα site 

εμπορικό και ικανό να συμβαδίζει με την όλη στρατηγική marketing μιας 

εταιρίας και την προβολή της ίδιας και των προϊόντων της.  

 Μας ενδιέφερε να σχεδιάσουμε ένα εύκολο, εύχρηστο σύντομο και περιεκτικό 

ερωτηματολόγιο.  

 Λάβαμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε τέτοιες αγορές που 

μπορούν να χαρακτηριστούν και ως B2C αλλά και ως Β2Β. 
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