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Μεταπτυχιακή Εργασία στην κ. Βλαχοπούλου 
“Τεχνικές Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ηλεκτρονικών 
Καταστηµάτων: Πρακτικές Εφαρµογές – Πρόταση Μοντέλου”



ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ

•• ΗΗ έρευνα πραγµατεύεται τις τεχνικές ανάπτυξης και λειτουργίας ενόέρευνα πραγµατεύεται τις τεχνικές ανάπτυξης και λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού ς ηλεκτρονικού 
καταστήµατος και την συµβολή αυτών στην επιτυχία του, σχετικά µεκαταστήµατος και την συµβολή αυτών στην επιτυχία του, σχετικά µε τον αρχικό τον αρχικό 
σχεδιασµό και στρατηγικό προγραµµατισµό αυτού, την διαφήµιση καισχεδιασµό και στρατηγικό προγραµµατισµό αυτού, την διαφήµιση και τους τρόπους τους τρόπους 
βελτιστοποίησης εξυπηρέτησης των πελατών.βελτιστοποίησης εξυπηρέτησης των πελατών.

•• ΑκολουθείταιΑκολουθείται κυρίως πρακτική έρευνα πάνω σε σύγχρονες εφαρµογές τεχνικών καικυρίως πρακτική έρευνα πάνω σε σύγχρονες εφαρµογές τεχνικών και
παραδειγµάτων επιτυχηµένων εταιριών στο µοντέλο των ηλεκτρονικώνπαραδειγµάτων επιτυχηµένων εταιριών στο µοντέλο των ηλεκτρονικών καταστηµάτων καταστηµάτων 
((AmazonAmazon..comcom, , GraingerGrainger..comcom, , ee--shop.comshop.com, κ.λ.π.) που χρησιµοποιούν τις , κ.λ.π.) που χρησιµοποιούν τις 
παρουσιαζόµενες τεχνικές.παρουσιαζόµενες τεχνικές.

•• ΌλαΌλα γίνονται ώστε ο νέος επιχειρηµατίας ηλεκτρονικού καταστήµατος, γίνονται ώστε ο νέος επιχειρηµατίας ηλεκτρονικού καταστήµατος, να αποκτήσει να αποκτήσει 
ένα βασικό θεωρητικό αλλά και πρακτικό υπόβαθρο πάνω στις, σύγχρένα βασικό θεωρητικό αλλά και πρακτικό υπόβαθρο πάνω στις, σύγχρονές και µη, πιο ονές και µη, πιο 
βασικές τεχνικές ανάπτυξης της ηλεκτρονικής του επιχείρησης, ώστβασικές τεχνικές ανάπτυξης της ηλεκτρονικής του επιχείρησης, ώστε να αποκτήσει ε να αποκτήσει 
αυτή ανταγωνιστικά και κυρίως στρατηγικά πλεονεκτήµατα έναντι τωαυτή ανταγωνιστικά και κυρίως στρατηγικά πλεονεκτήµατα έναντι των ανταγωνιστών ν ανταγωνιστών 
τηςτης



ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ

•• ΑρχικάΑρχικά γίνεται µια γενική ανάλυση των ηλεκτρονικών αγορών και πιο συγκγίνεται µια γενική ανάλυση των ηλεκτρονικών αγορών και πιο συγκεκριµένα εκριµένα 
των ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών µοντέλων βάσει του B2B και B2C των ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών µοντέλων βάσει του B2B και B2C επιχειρήσεων για επιχειρήσεων για 
την εστίαση σε µοντέλα την εστίαση σε µοντέλα BB2C ηλεκτρονικών καταστηµάτων.2C ηλεκτρονικών καταστηµάτων.

•• Έπειτα γίνεται η ανάλυση και εξέταση τεχνικών ανάπτυξης, σχεδίασΈπειτα γίνεται η ανάλυση και εξέταση τεχνικών ανάπτυξης, σχεδίασης και λειτουργίας ης και λειτουργίας 
ηλεκτρονικού καταστήµατος διαχωρισµένη στις παρακάτω ενότητες:ηλεκτρονικού καταστήµατος διαχωρισµένη στις παρακάτω ενότητες:

1.1. Τον σχεδιασµόΤον σχεδιασµό
2.2. Την προώθηση και διαφήµιση του ηλεκτρονικού καταστήµατοςΤην προώθηση και διαφήµιση του ηλεκτρονικού καταστήµατος
3.3. Την ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατώνΤην ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών

•• Τα παραπάνω µας οδηγούν στην επίτευξη του σκοπού της εργασίας ποΤα παραπάνω µας οδηγούν στην επίτευξη του σκοπού της εργασίας που είναι η υ είναι η 
κατασκευή µοντέλου ηλεκτρονικού µοντέλου ηλεκτρονικού καταστήµατκατασκευή µοντέλου ηλεκτρονικού µοντέλου ηλεκτρονικού καταστήµατος βάσει των ος βάσει των 
πολιτικών και των τεχνικών που αυτό θα ακολουθεί.πολιτικών και των τεχνικών που αυτό θα ακολουθεί.

Είναι σηµαντικό να δοθούν ευχαριστίες για την συµβολή τους στην Είναι σηµαντικό να δοθούν ευχαριστίες για την συµβολή τους στην εκπόνηση της εκπόνηση της 
έρευνας: Στην επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Βλαχοπούλου Μάρω, στην Βέρευνας: Στην επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Βλαχοπούλου Μάρω, στην Βιβλιοθήκη του ιβλιοθήκη του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στον ηλεκτρονικό Σύνδεσµο Ελληνικών ΑκΠανεπιστηµίου Μακεδονίας, στον ηλεκτρονικό Σύνδεσµο Ελληνικών Ακαδηµαϊκών αδηµαϊκών 
Βιβλιοθηκών, και στους Βιβλιοθηκών, και στους ιστοχώρουςιστοχώρους συµβουλών, τεχνικών και λύσεων  στο ∆ιαδύκτιο. συµβουλών, τεχνικών και λύσεων  στο ∆ιαδύκτιο. 



ΣΤΟΧΟΣΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ& ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

•• ΤοΤο κύριο πρόβληµακύριο πρόβληµα είναι η διεξαγωγή λύσεων και προτάσεων στηριζόµενη στην βιβλιογείναι η διεξαγωγή λύσεων και προτάσεων στηριζόµενη στην βιβλιογραφική ραφική 
ανασκόπηση και κυριότερα στην αναζήτηση σύγχρονων πηγών του ∆ιαδανασκόπηση και κυριότερα στην αναζήτηση σύγχρονων πηγών του ∆ιαδυκτίου όσον αφορά τους υκτίου όσον αφορά τους 
τρόπους, τις συµβουλές, τις τεχνικές και τον σχεδιασµό ενός νέουτρόπους, τις συµβουλές, τις τεχνικές και τον σχεδιασµό ενός νέου πρωτοσυστηµένουπρωτοσυστηµένου
ηλεκτρονικού καταστήµατος, ώστε αυτό να επιτύχει και να αποκτήσεηλεκτρονικού καταστήµατος, ώστε αυτό να επιτύχει και να αποκτήσει στρατηγικά πλεονεκτήµατα ι στρατηγικά πλεονεκτήµατα 
έναντι των ανταγωνιστών του.έναντι των ανταγωνιστών του.

•• Ο Ο κύριος στόχοςκύριος στόχος της εργασίας είναι η συγκέντρωση Τεχνικών Ανάπτυξης Ηλεκτρονικώτης εργασίας είναι η συγκέντρωση Τεχνικών Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών ν 
Επιχειρήσεων µε έµφαση στα B2C Ηλεκτρονικά Καταστήµατα, ώστε να Επιχειρήσεων µε έµφαση στα B2C Ηλεκτρονικά Καταστήµατα, ώστε να δοθεί διεξοδικά ένας δοθεί διεξοδικά ένας 
γενικός σκελετός τρόπων και κατευθύνσεων για την δηµιουργία, σχεγενικός σκελετός τρόπων και κατευθύνσεων για την δηµιουργία, σχεδιασµό και ανάπτυξη ενός διασµό και ανάπτυξη ενός 
επιτυχηµένου ηλεκτρονικού καταστήµατος από τους νέους στον Κλάδοεπιτυχηµένου ηλεκτρονικού καταστήµατος από τους νέους στον Κλάδο επιχειρήσεις επιχειρήσεις ––
επιχειρηµατίες.επιχειρηµατίες.
Από το παραπάνω προκύπτει και άλλος βασικός στόχος που είναι η δΑπό το παραπάνω προκύπτει και άλλος βασικός στόχος που είναι η δηµιουργία πρότασης µοντέλου ηµιουργία πρότασης µοντέλου 
ηλεκτρονικής επιχείρησης ως προς βασικές αρχές που πρέπει να ακοηλεκτρονικής επιχείρησης ως προς βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται καθώς και λουθούνται καθώς και 
προτάσεις για µελλοντική έρευνα πάνω σε νέες ή ακόµα και µη εφαρπροτάσεις για µελλοντική έρευνα πάνω σε νέες ή ακόµα και µη εφαρµοζόµενες στον Κλάδο µοζόµενες στον Κλάδο 
τεχνικέςτεχνικές

•• Οι επιµέρους σκοποί της έρευνας είναι:Οι επιµέρους σκοποί της έρευνας είναι:
i.i. Η αρχική ενηµέρωση των αναγνωστών πάνω στα ηλεκτρονικά επιχειρηµΗ αρχική ενηµέρωση των αναγνωστών πάνω στα ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα και ειδικά ατικά µοντέλα και ειδικά 

σε αυτά που αφορούν ηλεκτρονικά καταστήµατασε αυτά που αφορούν ηλεκτρονικά καταστήµατα
ii.ii. Η απαρίθµηση πολλών τρόπων και τεχνικών ανάπτυξης και σχεδιασµούΗ απαρίθµηση πολλών τρόπων και τεχνικών ανάπτυξης και σχεδιασµού ηλεκτρονικής επιχείρησηςηλεκτρονικής επιχείρησης
iii.iii. Η εξέταση άλλων παραγόντων µέσα και από παραδείγµατα επιτυχηµένωΗ εξέταση άλλων παραγόντων µέσα και από παραδείγµατα επιτυχηµένων ηλεκτρονικών ν ηλεκτρονικών 

ιστοχώρωνιστοχώρων και εφαρµογών.και εφαρµογών.



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

•• ΗΗ µεθοδολογίαµεθοδολογία που ακολουθείται για την διεξαγωγή της παρακάτω µελέτης αυτής τπου ακολουθείται για την διεξαγωγή της παρακάτω µελέτης αυτής της εργασίας είναι ης εργασίας είναι 
η χρησιµοποίηση της η χρησιµοποίηση της εφαρµοσµένης έρευναςεφαρµοσµένης έρευνας..

•• Η ύπαρξη Η ύπαρξη γραφηµάτων και φωτογραφιών γραφηµάτων και φωτογραφιών –– στιγµιότυπωνστιγµιότυπων ηλεκτρονικών ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών ιστοσελίδων και 
παραδείγµατα τεχνικών βοηθούν στην ευκολότερη και πιο πρακτική κπαραδείγµατα τεχνικών βοηθούν στην ευκολότερη και πιο πρακτική κατανόηση των τεχνικών µέσα ατανόηση των τεχνικών µέσα 
από πραγµατικά παραδείγµατα.από πραγµατικά παραδείγµατα.

•• Οι Οι παραποµπέςπαραποµπές που έχουν ενσωµατωθεί στο κείµενο, χρησιµοποιούν κατά κανόνα τηπου έχουν ενσωµατωθεί στο κείµενο, χρησιµοποιούν κατά κανόνα την ν µέθοδο µέθοδο 
HarvardHarvard (συγγραφέας + ηµεροµηνία)(συγγραφέας + ηµεροµηνία)
Σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπου η εύρεση της ηµεροµηνίας ήταν αδύΣε ελάχιστες περιπτώσεις, όπου η εύρεση της ηµεροµηνίας ήταν αδύνατη για πηγές στο ∆ιαδύκτιο νατη για πηγές στο ∆ιαδύκτιο 
τοποθετείται το όνοµα συγγραφέα ή φορέα του άρθρου ή κειµένου, µτοποθετείται το όνοµα συγγραφέα ή φορέα του άρθρου ή κειµένου, µαζί µε τον τίτλο αζί µε τον τίτλο αυτόυαυτόυ, , 
ειδάλλως τοποθετείται η γενική διεύθυνση της ιστοσελίδας µαζί µεειδάλλως τοποθετείται η γενική διεύθυνση της ιστοσελίδας µαζί µε τον τίτλο του άρθρου τον τίτλο του άρθρου –– κειµένου.κειµένου.

•• Η διερεύνηση όλων των παραπάνω θεµάτων έγινε µε την µέθοδο της βΗ διερεύνηση όλων των παραπάνω θεµάτων έγινε µε την µέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ιβλιογραφικής ανασκόπησης 
Οι πηγές της βιβλιογραφίας προέρχονται κυρίως από:Οι πηγές της βιβλιογραφίας προέρχονται κυρίως από:

a.a. Σχετικές ιστοσελίδες µε τον Κλάδο του Ηλεκτρονικού Εµπορίου µε άΣχετικές ιστοσελίδες µε τον Κλάδο του Ηλεκτρονικού Εµπορίου µε άρθρα και δηµοσιεύσειςρθρα και δηµοσιεύσεις
b.b. ΙστότοποιΙστότοποι µε χρήσιµες συµβουλές και λύσεις & οδηγούς σε διάφορα ζητήµατα,µε χρήσιµες συµβουλές και λύσεις & οδηγούς σε διάφορα ζητήµατα, προβλήµατα και προβλήµατα και 

τρόπους ανάπτυξης νέας ηλεκτρονικής επιχείρησης.τρόπους ανάπτυξης νέας ηλεκτρονικής επιχείρησης.
c.c. ΙστοχώροιΙστοχώροι επιστηµονικών συγγραµµάτων, άρθρων, βιβλίων και δηµοσιεύσεων.επιστηµονικών συγγραµµάτων, άρθρων, βιβλίων και δηµοσιεύσεων.
d.d. Βιβλία σχετικά µε την ασφάλεια, τα επιχειρηµατικά µοντέλα, τεχνιΒιβλία σχετικά µε την ασφάλεια, τα επιχειρηµατικά µοντέλα, τεχνικές σχεδίασης, διαφήµισης, κές σχεδίασης, διαφήµισης, 

εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης CRM συστηµάτων.εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης CRM συστηµάτων.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

•• ΥπάρχουνΥπάρχουν συγκεκριµένα και διαφορετικά ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλασυγκεκριµένα και διαφορετικά ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα
σύµφωνα µε διαφόρους διαχωρισµούς που έχουν γίνει και που το καθσύµφωνα µε διαφόρους διαχωρισµούς που έχουν γίνει και που το καθένα από αυτά ένα από αυτά 
χαρακτηρίζει την γενική εικόνα της επιχείρησης. χαρακτηρίζει την γενική εικόνα της επιχείρησης. 

•• ΤαΤα ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα εισάγονται στις 2 µεγάλες καηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα εισάγονται στις 2 µεγάλες κατηγορίες τηγορίες 
διαχωρισµού των Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων. Στις διαχωρισµού των Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων. Στις businessbusiness--toto--businessbusiness ή B2B ή B2B 
επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις και στις businessbusiness--toto--consumerconsumer ή B2C επιχειρήσεις. ή B2C επιχειρήσεις. 

•• ΗΗ µελέτη όµως στο κύριο θέµα θα προσανατολίζεται στις ηλεκτρονικέµελέτη όµως στο κύριο θέµα θα προσανατολίζεται στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις  ς επιχειρήσεις  
που αφορούν κυρίως B2C ηλεκτρονικά εµπορικά καταστήµατα, τα οποίπου αφορούν κυρίως B2C ηλεκτρονικά εµπορικά καταστήµατα, τα οποία εντάσσονται α εντάσσονται 
στα ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα των  eστα ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα των  e--tailers και tailers και consumerconsumer portalsportals κυρίως κυρίως 
από το σύνολο των Β2C και Β2Β επιχειρήσεων.από το σύνολο των Β2C και Β2Β επιχειρήσεων.



∆ύο∆ύο Κατηγοριοποιήσεις ΑγορώνΚατηγοριοποιήσεις Αγορών

•• ΘαΘα εξετάσουµε την γενική κατηγοριοποίηση των εξετάσουµε την γενική κατηγοριοποίηση των B2C B2C και και B2B B2B ΑγορώνΑγορών

•• Πριν εξεταστεί αυτή επιβάλλεται να δούµε 2 ακόµα κατηγοριοποιήσεΠριν εξεταστεί αυτή επιβάλλεται να δούµε 2 ακόµα κατηγοριοποιήσεις ηλεκτρονικών ις ηλεκτρονικών 
αγορών.  Αυτές είναι:αγορών.  Αυτές είναι:

•• 1η κατηγοριοποίηση τριών κατηγοριών 1η κατηγοριοποίηση τριών κατηγοριών 
συστηµάτων Ηλεκτρονικών Αγορών:συστηµάτων Ηλεκτρονικών Αγορών:

1.1. BuyBuy--sideside:: Όπου έχουµε έναν αγοραστή και Όπου έχουµε έναν αγοραστή και 
πολλούς προµηθευτές, πολλούς προµηθευτές, 

2.2. SellSell--sideside:: Όπου έχουµε  ένα προµηθευτή και  Όπου έχουµε  ένα προµηθευτή και  
πολλούς αγοραστές, και τελευταία και πιο πολλούς αγοραστές, και τελευταία και πιο 
συνήθης την κατηγορία συνήθης την κατηγορία 

3.3. NetNet MarketsMarkets:: Όπου πολλοί αγοραστές και Όπου πολλοί αγοραστές και 
πολλοί προµηθευτές έρχονται σε επαφή και πολλοί προµηθευτές έρχονται σε επαφή και 
πραγµατοποιούν εµπορικές συναλλαγές µέσω πραγµατοποιούν εµπορικές συναλλαγές µέσω 
ενός τρίτου φορέα µέσω ενός υποτιθέµενου ενός τρίτου φορέα µέσω ενός υποτιθέµενου 
εµπορικού χώρου που ονοµάζεται ‘εµπορικού χώρου που ονοµάζεται ‘ΝetΝet
MarketMarket”. ”. 

•• 2η κατηγοριοποίηση Κάθετων και 2η κατηγοριοποίηση Κάθετων και 
Οριζόντιων Ηλεκτρονικών Αγορών:Οριζόντιων Ηλεκτρονικών Αγορών:

1.1. Κάθετες (Κάθετες (VerticalVertical MarketplacesMarketplaces):):
Εκείνες που προµηθεύουν συγκεκριµένα Εκείνες που προµηθεύουν συγκεκριµένα 
προϊόντα και υπηρεσίες από προϊόντα και υπηρεσίες από 
συγκεκριµένους κλάδους της αγοράς που συγκεκριµένους κλάδους της αγοράς που 
κυρίως συναλλάσσονται πρώτες ύλες,  κυρίως συναλλάσσονται πρώτες ύλες,  
έτοιµα προϊόντα και υπηρεσίες.έτοιµα προϊόντα και υπηρεσίες.

2.2. Οριζόντιες (Οριζόντιες (HorizontalHorizontal MarketplacesMarketplaces):):
Εκείνες οι ηλεκτρονικές αγορές που Εκείνες οι ηλεκτρονικές αγορές που 
συναλλάσσουν προϊόντα και υπηρεσίες από συναλλάσσουν προϊόντα και υπηρεσίες από 
όλους τους κλάδους και αναφέρονται στα όλους τους κλάδους και αναφέρονται στα 
MRO (Συντήρηση, Επισκευή και MRO (Συντήρηση, Επισκευή και 
υποστηρικτικές Εργασίες / ∆ιαδικασίες).υποστηρικτικές Εργασίες / ∆ιαδικασίες).



ΚατηγοριοποίησηΚατηγοριοποίηση B2BB2B και και B2C B2C Αγορών:Αγορών:
B2C B2C Ηλεκτρονικό ΕµπόριοΗλεκτρονικό Εµπόριο

•• ΤοΤο B2C ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η πιο συνηθισµένη µορφή ηλεκτρονιB2C ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η πιο συνηθισµένη µορφή ηλεκτρονικού κού 
εµπορίου, όπου η επιχείρηση χρησιµοποιεί τον κάθε ηλεκτρονικό τηεµπορίου, όπου η επιχείρηση χρησιµοποιεί τον κάθε ηλεκτρονικό της ς 
ιστότοπο µε σκοπό να πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικά µια πώληση προϊιστότοπο µε σκοπό να πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικά µια πώληση προϊόντος ή όντος ή 
υπηρεσίας σε έναν αποµακρυσµένο πελάτη. υπηρεσίας σε έναν αποµακρυσµένο πελάτη. 

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε πολλά καταστήµατα που κινούνται κυρίΥπάρχουν διαφοροποιήσεις σε πολλά καταστήµατα που κινούνται κυρίως στον χώρο του ως στον χώρο του 
Β2C ηλεκτρονικού εµπορίου (π.χ. Β2C ηλεκτρονικού εµπορίου (π.χ. www.ewww.e--shop.grshop.gr), δίνουν την δυνατότητα στον πελάτη ), δίνουν την δυνατότητα στον πελάτη 
να παραλάβει το προϊόν απευθείας από τις αποθήκες τους ή αλλιώς να παραλάβει το προϊόν απευθείας από τις αποθήκες τους ή αλλιώς ee--pointspoints. . 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό στις B2C αγορές είναι η µεγάλη ευκολΤο κυριότερο χαρακτηριστικό στις B2C αγορές είναι η µεγάλη ευκολία στις αγορές και οι ία στις αγορές και οι 
χαµηλότερες τιµές για τις αγορές των καταναλωτών. χαµηλότερες τιµές για τις αγορές των καταναλωτών. 

Επιτυγχάνεται µε πολλούς τρόπους, όπως µε τη δηµοσίευση τιµοκαταΕπιτυγχάνεται µε πολλούς τρόπους, όπως µε τη δηµοσίευση τιµοκαταλόγων, µε την λόγων, µε την 
προσφορά υπηρεσιών και  µε την 24ωρη διαθεσιµότητα σε  παραγγελίπροσφορά υπηρεσιών και  µε την 24ωρη διαθεσιµότητα σε  παραγγελίες και υποστήριξη ες και υποστήριξη 
πελατών . πελατών . 

Οι φάσεις στις οποίες χωρίζεται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίΟι φάσεις στις οποίες χωρίζεται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στις B2C αγορές ας στις B2C αγορές 
είναι: ο προσδιορισµός των ζητούµενων προϊόντων, η αναζήτηση στοείναι: ο προσδιορισµός των ζητούµενων προϊόντων, η αναζήτηση στους καταλόγους, η  υς καταλόγους, η  
σύγκριση των προϊόντων, και η αγορά.σύγκριση των προϊόντων, και η αγορά.



ΚατηγοριοποίησηΚατηγοριοποίηση B2BB2B και και B2C B2C Αγορών:Αγορών:
B2B B2B Ηλεκτρονικό ΕµπόριοΗλεκτρονικό Εµπόριο

•• ΑναφερόµαστεΑναφερόµαστε σε εκείνο το εµπόριο που αφορά τις πωλήσεις από σε εκείνο το εµπόριο που αφορά τις πωλήσεις από 
επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις και θα µπορούσαµε να το ονοµάσουµε επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις και θα µπορούσαµε να το ονοµάσουµε και και 
χονδρικό εµπόριο.  Ένα παράδειγµα πάνω στο B2B είναι οι παραγγελχονδρικό εµπόριο.  Ένα παράδειγµα πάνω στο B2B είναι οι παραγγελίες και οι ίες και οι 
αγορές που κάνει µια επιχείρηση από τους προµηθευτές της. αγορές που κάνει µια επιχείρηση από τους προµηθευτές της. 

Κύριο χαρακτηριστικό στις  Β2Β Αγορές είναι ότι επιτρέπει στις εΚύριο χαρακτηριστικό στις  Β2Β Αγορές είναι ότι επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πιχειρήσεις να 
βελτιώσουν τη µεταξύ τους συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίβελτιώσουν τη µεταξύ τους συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες των προµηθειών, ες των προµηθειών, 
το κόστος τους, την ταχύτερη αποστολή τους και τον αποτελεσµατικτο κόστος τους, την ταχύτερη αποστολή τους και τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο του ότερο έλεγχο του 
επιπέδου των διαθέσιµων αποθεµάτων. επιπέδου των διαθέσιµων αποθεµάτων. 

Οι εφαρµογές τύπου Β2Β είναι στενά συνδεδεµένες µε τη διεκπεραίωΟι εφαρµογές τύπου Β2Β είναι στενά συνδεδεµένες µε τη διεκπεραίωση προµηθειών ση προµηθειών 
µεταξύ των επιχειρήσεων και των προµηθευτών τους. Γι’ αυτό συχνάµεταξύ των επιχειρήσεων και των προµηθευτών τους. Γι’ αυτό συχνά ονοµάζονται και ονοµάζονται και 
συστήµατα  eσυστήµατα  e--procurementprocurement. . 

Υπάρχει πλέον εύκολα η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης µε προµηΥπάρχει πλέον εύκολα η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης µε προµηθευτές και θευτές και 
διανοµείς και η πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών πληρωµών, παρόµοια όδιανοµείς και η πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών πληρωµών, παρόµοια όπως και στα πως και στα 
συστήµατα EDI. Αυτό αυξάνει την ταχύτητα ανταλλαγής πληροφοριών συστήµατα EDI. Αυτό αυξάνει την ταχύτητα ανταλλαγής πληροφοριών και συναλλαγών και συναλλαγών 
και παράλληλα οδηγεί σε µείωση του κόστους. και παράλληλα οδηγεί σε µείωση του κόστους. 



ΤαξινόµησηΤαξινόµηση Μοντέλων σύµφωνα µε τις Μοντέλων σύµφωνα µε τις 
Β2Β2C C και και B2B B2B ΑγορέςΑγορές

•• ΠρινΠριν ξεκινήσουµε την ανάπτυξη των τεχνικών ανάπτυξης ηλεκτρονικού ξεκινήσουµε την ανάπτυξη των τεχνικών ανάπτυξης ηλεκτρονικού B2C B2C 
καταστήµατος, πρέπει να δούµε το σύνολο των καταστήµατος, πρέπει να δούµε το σύνολο των B2C, B2B B2C, B2B επιχειρηµατικών µοντέλων:επιχειρηµατικών µοντέλων:

•• ΒάσειΒάσει άλλου διαχωρισµού έχουµε:άλλου διαχωρισµού έχουµε:

Για τις B2C επιχειρήσεις:Για τις B2C επιχειρήσεις:

EE--Tailing/Consumer PortalsTailing/Consumer Portals
Bidding and AuctioningBidding and Auctioning
Consumer careConsumer care
Electronic Billing and Payment (EBP)Electronic Billing and Payment (EBP)

•• ΚατάΚατά LaudonLaudon και και TraverTraver είναι:είναι:

Για τις B2C επιχειρήσεις:Για τις B2C επιχειρήσεις:
PortalsPortals
EE--TailersTailers
Market CreatorsMarket Creators
ProvidersProviders

Για τις Β2Β επιχειρήσεις:Για τις Β2Β επιχειρήσεις:
Marketplace/ExchangeMarketplace/Exchange
EE--DistributorDistributor
B2B B2B ServiceService ProviderProvider
InfomediaryInfomediary
ΜatchmakerΜatchmaker



ΒΒ22CC Ηλεκτρονικά Ηλεκτρονικά 
Επιχειρηµατικά ΜοντέλαΕπιχειρηµατικά Μοντέλα (1)(1)

PortalsPortals: : Εδώ ανήκουν όλες εκείνες οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις οι οποίες Εδώ ανήκουν όλες εκείνες οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν παρέχουν κάποιο δεν παρέχουν κάποιο 
προϊόν αλλά διάφορες υπηρεσίες, είτε σε µορφή κάποιου γενικού παπροϊόν αλλά διάφορες υπηρεσίες, είτε σε µορφή κάποιου γενικού πακέτου, είτε όµως και σε µορφή κέτου, είτε όµως και σε µορφή 
εξειδικευµένου πακέτου, καθώς και διαφόρων ειδών υπηρεσίες.εξειδικευµένου πακέτου, καθώς και διαφόρων ειδών υπηρεσίες.

Μπορούν να διαχωριστούν βάσει των υπηρεσιών σε:Μπορούν να διαχωριστούν βάσει των υπηρεσιών σε:
1.1. Οριζόντιες/ΓενικέςΟριζόντιες/Γενικές ((Horizontal/GeneralHorizontal/General)) όπου παρέχουν γενικά πακέτα υπηρεσιών ή  όπου παρέχουν γενικά πακέτα υπηρεσιών ή  
απλές υπηρεσίες όπως υπηρεσίες αναζήτησης.απλές υπηρεσίες όπως υπηρεσίες αναζήτησης.
2.2. Κάθετες ή Εξειδικευµένες (Κάθετες ή Εξειδικευµένες (Vertical/SpecialisedVertical/Specialised--VortalVortal)) που προσφέρουν συγκεκριµένες που προσφέρουν συγκεκριµένες 
υπηρεσίες και προϊόντα σε εξειδικευµένο χώρο αγοράς.υπηρεσίες και προϊόντα σε εξειδικευµένο χώρο αγοράς.

Τα Τα ConsumerConsumer PortalsPortals αποτελούν υποοµάδα του επιχειρησιακού γενικού µοντέλου των     αποτελούν υποοµάδα του επιχειρησιακού γενικού µοντέλου των     
EE--Tailing/ConsumerTailing/Consumer PortalsPortals επιχειρήσεων. Σηµαντικότερο πλεονέκτηµά τους είναι ότι οι καλά επιχειρήσεων. Σηµαντικότερο πλεονέκτηµά τους είναι ότι οι καλά 
σχεδιασµένες καταναλωτικές πύλες µπορεί να κρύβουν πολλαπλάσιες σχεδιασµένες καταναλωτικές πύλες µπορεί να κρύβουν πολλαπλάσιες ευκαιρίες για αυξηµένα ευκαιρίες για αυξηµένα 
εισοδήµατα µέσω της διαφήµισης σε αγορά εισοδήµατα µέσω της διαφήµισης σε αγορά –– στόχο.στόχο.

Στο µοντέλο των Στο µοντέλο των ConsumerConsumer PortalsPortals ανήκουν και πολλά εµπορικά B2C ηλεκτρονικά καταστήµατα.ανήκουν και πολλά εµπορικά B2C ηλεκτρονικά καταστήµατα.

ProvidersProviders: : Ανήκουν γενικά οι επιχειρήσεις που προσφέρουν διάφορες υπηρεσίεςΑνήκουν γενικά οι επιχειρήσεις που προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες, είτε , είτε 
πουλώντας τις αλλά είτε και προσφέροντας αυτές  δωρεάν, έχοντας πουλώντας τις αλλά είτε και προσφέροντας αυτές  δωρεάν, έχοντας τότε ως εισόδηµα από τότε ως εισόδηµα από 
διαφηµιστικά έσοδα ή έσοδα εγγραφών και συνδροµητών.διαφηµιστικά έσοδα ή έσοδα εγγραφών και συνδροµητών.

Ανάλογα µε το είδος του κάθε Ανάλογα µε το είδος του κάθε ProviderProvider µπορεί να χωριστεί σε:µπορεί να χωριστεί σε:
1.1. ContentContent ProviderProvider:: όπου παρέχονται πληροφορίες και ψυχαγωγικά στοιχεία.όπου παρέχονται πληροφορίες και ψυχαγωγικά στοιχεία.
2.2. ServiceService ProviderProvider:: όπου εντάσσονται οι επιχειρήσεις που πουλούν υπηρεσίες.όπου εντάσσονται οι επιχειρήσεις που πουλούν υπηρεσίες.
3.3. CommunityCommunity ProviderProvider:: όπου είναι όπου είναι ιστότοποιιστότοποι µε συγκεκριµένες υπηρεσίες και επικοινωνία µε συγκεκριµένες υπηρεσίες και επικοινωνία 
µεταξύ των επισκεπτών του για εξειδικευµένο κοινό µε ειδικά ενδιµεταξύ των επισκεπτών του για εξειδικευµένο κοινό µε ειδικά ενδιαφέροντα και χόµπι. αφέροντα και χόµπι. 



ΒΒ22CC Ηλεκτρονικά Ηλεκτρονικά 
Επιχειρηµατικά ΜοντέλαΕπιχειρηµατικά Μοντέλα (2)(2)

EE--TailersTailers: : TTο µοντέλο eο µοντέλο e--tailertailer επιχείρησης παρέχει στους πελάτες την καλύτερη πρόσβαση στα επιχείρησης παρέχει στους πελάτες την καλύτερη πρόσβαση στα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτής. Συµπεριλαµβάνουν ολόκληρους προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτής. Συµπεριλαµβάνουν ολόκληρους onon--lineline καταλόγους, έτσι οι καταλόγους, έτσι οι 
καταναλωτές να µπορούν να βρουν οποιοδήποτε στοιχείο καταναλωτές να µπορούν να βρουν οποιοδήποτε στοιχείο –– προϊόν σε δευτερόλεπτα µέσω ενός προϊόν σε δευτερόλεπτα µέσω ενός 
συνδυασµού αναζήτησης συνδυασµού αναζήτησης –– «ξεφυλλίσµατος»(«ξεφυλλίσµατος»(browsingbrowsing), παραµετρικής έρευνας, και ανάκτησης λέξης ), παραµετρικής έρευνας, και ανάκτησης λέξης 
κλειδιού. κλειδιού. 

Τα eΤα e--tailertailer µοντέλα µπορούν να διαχωριστούν σε:µοντέλα µπορούν να διαχωριστούν σε:
1.1. VirtualVirtual MerchantMerchant:: µοιάζουν πολύ µε µοιάζουν πολύ µε onlineonline κατάστηµα λιανικής που λειτουργούν όλες τις κατάστηµα λιανικής που λειτουργούν όλες τις 
ώρες. Στο µοντέλο ανήκει και η περίπτωση της ώρες. Στο µοντέλο ανήκει και η περίπτωση της AmazonAmazon και πολλά και πολλά B2C B2C ηλεκτρονικά καταστήµατα.ηλεκτρονικά καταστήµατα.
2.2. ClicksClicks andand MortarMortar:: οπού είναι το οπού είναι το onlineonline κανάλι διανοµής µιας εταιρίας που διαθέτει φυσικό κανάλι διανοµής µιας εταιρίας που διαθέτει φυσικό 
κατάστηµα. κατάστηµα. 
3.3. CatalogCatalog MerchantMerchant:: είναι η είναι η onlineonline εκδοχή του καταλόγου εκδοχή του καταλόγου directdirect mailmail..
4.4. OnlineOnline MallMall:: έχει τα στοιχεία έχει τα στοιχεία διαδυκτιακούδιαδυκτιακού πολυκαταστήµατος µε υπηρεσίες πολυκαταστήµατος µε υπηρεσίες webweb marketing.marketing.
5.5. ManufacturerManufacturer--directdirect:: περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις –– παραγωγούς που πουλούν δικτυακά.παραγωγούς που πουλούν δικτυακά.

Market CreatorsMarket Creators: : Ανήκουν εκείνες οι ∆ιαδυκτιακές επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τΑνήκουν εκείνες οι ∆ιαδυκτιακές επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν την ην 
τεχνολογία του τεχνολογία του InternetInternet για δηµιουργία αγορών, φέρνοντας  σε επαφή αγοραστές και πωλητγια δηµιουργία αγορών, φέρνοντας  σε επαφή αγοραστές και πωλητέςές. . 
∆ηλαδή οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις οι οποίες φέρνοντας σε επαφή∆ηλαδή οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις οι οποίες φέρνοντας σε επαφή τους συναλλασσοµένους, τους συναλλασσοµένους, 
αµείβονται για την διαδικασία αυτήαµείβονται για την διαδικασία αυτή ((π.χ.π.χ. eBay.comeBay.com).).

Το µοντέλο Το µοντέλο MarketMarket CreatorCreator έχει παρεµφερή χαρακτηριστικά µε το µοντέλο της Ηλεκτρονικής έχει παρεµφερή χαρακτηριστικά µε το µοντέλο της Ηλεκτρονικής 
∆ηµοπρασίας (E∆ηµοπρασίας (E--AuctionAuction). ). 

Τα οφέλη για τους προµηθευτές και τους αγοραστές βρίσκονται κυρίΤα οφέλη για τους προµηθευτές και τους αγοραστές βρίσκονται κυρίως στην εξοικονόµηση ως στην εξοικονόµηση 
χρόνου, στη µεγάλη ποικιλία προϊόντων και στις χαµηλές τιµές λόγχρόνου, στη µεγάλη ποικιλία προϊόντων και στις χαµηλές τιµές λόγω χαµηλών εξόδων οργάνωσης.ω χαµηλών εξόδων οργάνωσης.

Παρόµοια στο µοντέλο Παρόµοια στο µοντέλο BiddingBidding andand auctioningauctioning, τα , τα sitessites προσφορών και δηµοπρασιών προσφορών και δηµοπρασιών 
πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µε αρκετά ελαστικά πρότυπα πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µε αρκετά ελαστικά πρότυπα τιµολόγησης. Όµοια και στο τιµολόγησης. Όµοια και στο 
µοντέλο µοντέλο TransactionTransaction BrokerBroker που βοηθά πελάτες για γρηγορότερες και συµφέρουσες συναλλαγές.που βοηθά πελάτες για γρηγορότερες και συµφέρουσες συναλλαγές.

http://www.ebay.com/


B2BB2B Ηλεκτρονικά Ηλεκτρονικά 
Επιχειρηµατικά ΜοντέλαΕπιχειρηµατικά Μοντέλα ((11))

EE--DistributorDistributor: : Μια επιχείρηση eΜια επιχείρηση e--distributordistributor προσφέρει και τα δύο προσφέρει και τα δύο 
πλεονεκτήµατα που ψάχνουν οι αγοραστέςπλεονεκτήµατα που ψάχνουν οι αγοραστές. M. Mιαια µεγάλη γκάµα µεγάλη γκάµα 
επιλογών προϊόντωνεπιλογών προϊόντων και την καθοδήγηση και την ποικιλία και την καθοδήγηση και την ποικιλία 
προσφερόµενων επιλογών που κάποιοι ζητούν. προσφερόµενων επιλογών που κάποιοι ζητούν. 

Όλοι µπορούν να λάβουν τις καλύτερες τιµές από τους eΌλοι µπορούν να λάβουν τις καλύτερες τιµές από τους e--
distributorsdistributors (Ηλεκτρονικούς διανοµείς), αφού λαµβάνουν πολλές (Ηλεκτρονικούς διανοµείς), αφού λαµβάνουν πολλές 
εκπτώσεις και προσφορές από τους συµµετέχοντες προµηθευτές για εκπτώσεις και προσφορές από τους συµµετέχοντες προµηθευτές για 
συνολικές και µεγάλες παραγγελίες. συνολικές και µεγάλες παραγγελίες. 

Οι ηλεκτρονικοί διανοµείς παρέχουν την ευκολία των σύντοµων και Οι ηλεκτρονικοί διανοµείς παρέχουν την ευκολία των σύντοµων και 
απευθείας αγορών για ένα ευρύ φάσµα των προϊόντων, από τα απευθείας αγορών για ένα ευρύ φάσµα των προϊόντων, από τα 
επεξεργασµένα υλικά έως τα τελικά προϊόντα και εµπορεύµατα.επεξεργασµένα υλικά έως τα τελικά προϊόντα και εµπορεύµατα.

Παράδειγµα των eΠαράδειγµα των e--distributordistributor µοντέλων  είναι και η ηλεκτρονική µοντέλων  είναι και η ηλεκτρονική 
εταιρία εταιρία Grainger.comGrainger.com..

Marketplace/ExchangeMarketplace/Exchange: : Περιλαµβάνονται οι Περιλαµβάνονται οι ιστότοποιιστότοποι
που βοηθούν τις επιχειρήσεις να φέρουν σε επαφή επιχειρήσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να φέρουν σε επαφή επιχειρήσεις 
–– αγοραστές µε επιχειρήσεις αγοραστές µε επιχειρήσεις –– προµηθευτές, έτσι ώστε να προµηθευτές, έτσι ώστε να 
υπάρξει σχετική µείωση στα κόστη.υπάρξει σχετική µείωση στα κόστη.

Χωρίζονται σε  Χωρίζονται σε  Κάθετα (Κάθετα (VerticalVertical)) και και Οριζόντια Οριζόντια 
((HorizontalHorizontal) ) MarketplacesMarketplaces, µε τα δεύτερα να , µε τα δεύτερα να 
επικεντρώνονται σε πιο ειδικούς τύπων αγαθών.επικεντρώνονται σε πιο ειδικούς τύπων αγαθών.

Μικρή µεταλλαγή του µοντέλου Μικρή µεταλλαγή του µοντέλου MarketplaceMarketplace, , απότελειαπότελει το το 
µοντέλο Αγοράς Τρίτου φορέα (µοντέλο Αγοράς Τρίτου φορέα (ThirdThird PartyParty MarketplaceMarketplace), ), 
κατάλληλο στις περιπτώσεις που οι εταιρίες επιθυµούν να κατάλληλο στις περιπτώσεις που οι εταιρίες επιθυµούν να 
παραχωρήσουν το δικτυακό τους marketing σε τρίτο φορέα.παραχωρήσουν το δικτυακό τους marketing σε τρίτο φορέα. Το µοντέλο αγορών τρίτου φορέα

ΗΗ αµοιβή για αυτές τις επιχειρήσεις προκύπτει από µερίδιο αµοιβή για αυτές τις επιχειρήσεις προκύπτει από µερίδιο –– «φόρο» πάνω στις συναλλαγές  των «φόρο» πάνω στις συναλλαγές  των 
συµβαλλόµενων µερών.συµβαλλόµενων µερών.

http://www.grainger.com/Grainger/wwg/start.shtml


B2BB2B Ηλεκτρονικά Ηλεκτρονικά 
Επιχειρηµατικά ΜοντέλαΕπιχειρηµατικά Μοντέλα ((22))

InfomediaryInfomediary: : Το µοντέλο αναφέρεται σε εκείνες τις Το µοντέλο αναφέρεται σε εκείνες τις 
ηλεκτρονικές εταιρίες που συγκεντρώνουν πληροφορίες και δεδοµέναηλεκτρονικές εταιρίες που συγκεντρώνουν πληροφορίες και δεδοµένα
πελατών ώστε είτε να βοηθήσουν τις διαφηµιστικές εταιρίες να βροπελατών ώστε είτε να βοηθήσουν τις διαφηµιστικές εταιρίες να βρουν υν 
την κατάλληλη αγορά την κατάλληλη αγορά –– στόχο, είτε να βοηθήσουν τις εµπορικές στόχο, είτε να βοηθήσουν τις εµπορικές 
εταιρίες να απευθυνθούν στους κατάλληλους καταναλωτές. εταιρίες να απευθυνθούν στους κατάλληλους καταναλωτές. 

Ανάλογα µε τους παραπάνω σκοπούς το µοντέλο χωρίζεται σε  Ανάλογα µε τους παραπάνω σκοπούς το µοντέλο χωρίζεται σε  
AudienceAudience BrokerBroker και και LeadLead GeneratorGenerator αντίστοιχα.αντίστοιχα.

Για να πετύχει την συγκέντρωση πληροφοριών των Για να πετύχει την συγκέντρωση πληροφοριών των 
καταναλωτών που θέλει, προσφέρει στους καταναλωτές κάτι δωρεάν, καταναλωτών που θέλει, προσφέρει στους καταναλωτές κάτι δωρεάν, 
όπως το ελεύθερο λογισµικό ή η ελεύθερη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. όπως το ελεύθερο λογισµικό ή η ελεύθερη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. 

Παράδειγµα του µοντέλου αποτελεί ο ιστοχώρος Παράδειγµα του µοντέλου αποτελεί ο ιστοχώρος doubleclickdoubleclick..comcom
((http://www.doubleclick.com/us/http://www.doubleclick.com/us/) όπου µε ) όπου µε inin--streamstream βίντεο και άλλες βίντεο και άλλες 
µεθόδους τραβάει την προσοχή των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων.µεθόδους τραβάει την προσοχή των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων.

B2B Service ProviderB2B Service Provider: : Εδώ ανήκουν οι ηλεκτρονικές εταιρίες που προσφέρουν  ∆ιαδυκτιακέΕδώ ανήκουν οι ηλεκτρονικές εταιρίες που προσφέρουν  ∆ιαδυκτιακές ς 
εταιρικές υπηρεσίες ή υπενοικιάζουν ∆ιαδυκτιακές εφαρµογές λογισεταιρικές υπηρεσίες ή υπενοικιάζουν ∆ιαδυκτιακές εφαρµογές λογισµικού. µικού. 

Ανάλογα µε το αν πουλούν υπηρεσίες ή νοικιάζουν λογισµικό χωρίζοΑνάλογα µε το αν πουλούν υπηρεσίες ή νοικιάζουν λογισµικό χωρίζονται σε νται σε TraditionalTraditional ή ή 
ApplicationApplication ServiceService ProvidersProviders αντίστοιχα αντίστοιχα 

Στο µοντέλο αυτό εντάσσεται και αυτό του  Στο µοντέλο αυτό εντάσσεται και αυτό του  ValueValue ChainChain ServiceService ProviderProvider που ειδικεύεται σε µια που ειδικεύεται σε µια 
συγκεκριµένη λειτουργία της αλυσίδας αξιών. Αυτή µπορεί να είναισυγκεκριµένη λειτουργία της αλυσίδας αξιών. Αυτή µπορεί να είναι οι προµήθειες, οι ηλεκτρονικές οι προµήθειες, οι ηλεκτρονικές 
πληρωµές, οι λογιστικές εφαρµογές, το marketing κ.λ.π.πληρωµές, οι λογιστικές εφαρµογές, το marketing κ.λ.π.

Παράδειγµα για το µοντέλο αυτό είναι το σύστηµα Παράδειγµα για το µοντέλο αυτό είναι το σύστηµα FedexFedex InternetInternet ShipShip ((http://www.fedex.comhttp://www.fedex.com) που ) που 
προορίζεται για την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας αποστολής εµππροορίζεται για την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας αποστολής εµπορευµάτων και για τη δυνατότητα ορευµάτων και για τη δυνατότητα 
δροµολόγησης της µέσω του ∆ιαδικτύου χωρίς επιπλέον επαφές µε εξδροµολόγησης της µέσω του ∆ιαδικτύου χωρίς επιπλέον επαφές µε εξωτερικούς συνεργάτες.ωτερικούς συνεργάτες.

http://www.doubleclick.com/us/
http://www.fedex.com/


1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Λειτουργική & Επιτυχής Σχεδίαση και Λειτουργική & Επιτυχής Σχεδίαση και 

Προγραµµατισµός Ηλεκτρονικής ΕπιχείρησηςΠρογραµµατισµός Ηλεκτρονικής Επιχείρησης

•• ΗΗ πιο σηµαντική οµάδα παραγόντων για την επιτυχία µιας ηλεκτρονικπιο σηµαντική οµάδα παραγόντων για την επιτυχία µιας ηλεκτρονικής ής 
επιχείρησης έγκειται στην σχεδίαση και τον προγραµµατισµό τηςεπιχείρησης έγκειται στην σχεδίαση και τον προγραµµατισµό της

•• Υπάρχουν ∆ιάφοροι Τρόποι Απόκτησης όπως επίσης και Εργαλεία ΣχεδΥπάρχουν ∆ιάφοροι Τρόποι Απόκτησης όπως επίσης και Εργαλεία Σχεδίασης ίασης 
(Γλώσσες Προγραµµατισµού, πρότυπα (Γλώσσες Προγραµµατισµού, πρότυπα XML, XML, ειδικά προγράµµατα) για την ειδικά προγράµµατα) για την 
δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατοςδηµιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος

•• Η επιτυχής σχεδίαση ηλεκτρονικής επιχείρησης στηρίζεται σε 2 διαΗ επιτυχής σχεδίαση ηλεκτρονικής επιχείρησης στηρίζεται σε 2 διαφορετικούς φορετικούς 
παράγοντες:παράγοντες:

Στην εµφάνιση και στο περιεχόµενο των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικΣτην εµφάνιση και στο περιεχόµενο των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού ού 
καταστήµατος καταστήµατος 

Στην ευκολία πλοήγησης στο Στην ευκολία πλοήγησης στο site site καικαι στη λειτουργικότητα αυτούστη λειτουργικότητα αυτού



ΕπιτυχήςΕπιτυχής Απόκτηση και Σχεδιασµός Απόκτηση και Σχεδιασµός 
Ηλεκτρονικής ΕπιχείρησηςΗλεκτρονικής Επιχείρησης

•• ΟιΟι πιο συνηθισµένες περιπτώσεις για την απόκτηση και την δηµιουργίπιο συνηθισµένες περιπτώσεις για την απόκτηση και την δηµιουργία ηλεκτρονικής επιχείρησης α ηλεκτρονικής επιχείρησης 
είναι:είναι:

1.1. η ανάθεση του έργου σε εξειδικευµένο συνεργάτη η ανάθεση του έργου σε εξειδικευµένο συνεργάτη -- εταιρία, που έχει γνώση στην ανάπτυξη εταιρία, που έχει γνώση στην ανάπτυξη 
εφαρµογών στο ∆ιαδίκτυο εφαρµογών στο ∆ιαδίκτυο 
Πολλά είναι τα Πολλά είναι τα site site που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό στον παγκόσµιο ιστό όπως τπου δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό στον παγκόσµιο ιστό όπως το ο 
««storestore..yahooyahoo..comcom», το «», το «www.bizland.comwww.bizland.com», το «», το «www.onecommerce.netwww.onecommerce.net», και στην Ελλάδα το », και στην Ελλάδα το 
«http://«http://www.emporos.grwww.emporos.gr». ». 

2.2. ΗΗ προσωπική ενασχόληση για την δηµιουργία του προσωπική ενασχόληση για την δηµιουργία του 
καταστήµατος µέσα από ειδικά προγράµµατα καταστήµατος µέσα από ειδικά προγράµµατα 
ανάπτυξης ιστοσελίδων ή µέσα από περιβάλλοντα  ανάπτυξης ιστοσελίδων ή µέσα από περιβάλλοντα  
αυτοµατοποιηµένης ανάπτυξης ηλεκτρονικών αυτοµατοποιηµένης ανάπτυξης ηλεκτρονικών 
καταστηµάτωνκαταστηµάτων
Τέτοια προγράµµατα είναι τα: Τέτοια προγράµµατα είναι τα: ecBuilderecBuilder, , StoreBotStoreBot, , 
MyStoreMyStore, EZ, EZ--MallMall, , SmartStoreSmartStore, , SoftCartSoftCart και πολλά και πολλά 
άλλα  άλλα  
Ειδικά προγράµµατα και εφαρµογές εταιριών Ειδικά προγράµµατα και εφαρµογές εταιριών 
προσφέρονται στον παγκόσµιο χώρο προσφέρονται στον παγκόσµιο χώρο 
((http://http://store.yahoo.comstore.yahoo.com) αλλά και στην Ελλάδα µε ) αλλά και στην Ελλάδα µε 
διάφορες εφαρµογές όπως διάφορες εφαρµογές όπως toto Click2Shell.Click2Shell.

3.3. Η τρίτη και πιο ακριβή λύση είναι η πρόσληψη Η τρίτη και πιο ακριβή λύση είναι η πρόσληψη 
οµάδας προγραµµατιστών για την σχεδίαση οµάδας προγραµµατιστών για την σχεδίαση 
ηλεκτρονικού καταστήµατος στα µέτρα του κάθε ηλεκτρονικού καταστήµατος στα µέτρα του κάθε 
επιχειρηµατία  επιχειρηµατία  

http://store.yahoo.com/


ΚριτήριαΚριτήρια Αξιολόγησης των Λύσεων Αξιολόγησης των Λύσεων 
Απόκτησης και ΣχεδίασηςΑπόκτησης και Σχεδίασης

•• ΟιΟι παραπάνω λύσεις απόκτησης είναι παραπάνω λύσεις απόκτησης είναι καταλληλέςκαταλληλές για την κάθε ηλεκτρονική επιχείρηση ανάλογα µε για την κάθε ηλεκτρονική επιχείρηση ανάλογα µε 
το µέγεθος, το περιβάλλον και το είδος αυτής. ∆ηλαδή:το µέγεθος, το περιβάλλον και το είδος αυτής. ∆ηλαδή:

1.1. Η ανάθεση του έργου σε εξειδικευµένο συνεργάτη Η ανάθεση του έργου σε εξειδικευµένο συνεργάτη –– εταιρία. εταιρία. 
Ενδείκνυται για επιχειρήσεις που δεν υπάρχει χρόνος για τον προσΕνδείκνυται για επιχειρήσεις που δεν υπάρχει χρόνος για τον προσωπικό σχεδιασµό τους από τον ωπικό σχεδιασµό τους από τον 
επιχειρηµατία και για εκείνες µε ένα σχετικό προϋπολογισµένο κεφεπιχειρηµατία και για εκείνες µε ένα σχετικό προϋπολογισµένο κεφάλαιο για την ανάθεση σχεδιασµού άλαιο για την ανάθεση σχεδιασµού 
σε εξειδικευµένη εταιρία η σχεδιαστή ηλεκτρονικών ιστότοπων.σε εξειδικευµένη εταιρία η σχεδιαστή ηλεκτρονικών ιστότοπων.

2.2. Η προσωπική ενασχόληση για την δηµιουργία του Η προσωπική ενασχόληση για την δηµιουργία του 
καταστήµατος καταστήµατος 
Ενδείκνυται για επιχειρηµατίες Ενδείκνυται για επιχειρηµατίες –– προγραµµατιστές προγραµµατιστές 
µε αρκετή εµπειρία στην σχεδίαση µέσα από µε αρκετή εµπειρία στην σχεδίαση µέσα από 
κώδικα ή ειδικά προγράµµατα και χρόνο για κώδικα ή ειδικά προγράµµατα και χρόνο για 
ψάξιµο και αποτελεσµατική «αντιγραφή» ψάξιµο και αποτελεσµατική «αντιγραφή» 
καινοτόµων ιδεών άλλων καινοτόµων ιδεών άλλων ιστοτόπωνιστοτόπων..

3.3. Η πρόσληψη οµάδας προγραµµατιστών για την Η πρόσληψη οµάδας προγραµµατιστών για την 
σχεδίαση ηλεκτρονικού καταστήµατος   σχεδίαση ηλεκτρονικού καταστήµατος   
Ενδείκνυται για εµπορικές επιχειρήσεις µεγάλου Ενδείκνυται για εµπορικές επιχειρήσεις µεγάλου 
µεγέθους για τις οποίες πρέπει να γίνει µεγέθους για τις οποίες πρέπει να γίνει 
προσεκτικός και ειδικός σχεδιασµός ανάλογα µε προσεκτικός και ειδικός σχεδιασµός ανάλογα µε 
την φύση της κάθε µίας.την φύση της κάθε µίας.



ΆλλαΆλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και 
∆ιαχείρισης:∆ιαχείρισης:

Web HostingWeb Hosting (1)(1)

•• ΟΟ πελάτης πελάτης –– επιχείρηση έχει την επιλογή είτε να κατοχυρώσει ένα δικό του επιχείρηση έχει την επιλογή είτε να κατοχυρώσει ένα δικό του domaindomain namename και να και να 
στεγάσει το ηλεκτρονικό του κατάστηµα κάτω από αυτό, είτε να χρηστεγάσει το ηλεκτρονικό του κατάστηµα κάτω από αυτό, είτε να χρησιµοποιήσει τα "ηλεκτρονικά σιµοποιήσει τα "ηλεκτρονικά 
εµπορικά πάρκα" που έχουν δηµιουργήσει όσες εταιρίες κατασκευάζοεµπορικά πάρκα" που έχουν δηµιουργήσει όσες εταιρίες κατασκευάζουν εργαλεία δηµιουργίας υν εργαλεία δηµιουργίας webweb
shopsshops. . 
Το αρνητικό σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι σε ένα χώρο παρουσιΤο αρνητικό σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι σε ένα χώρο παρουσιάζονται περισσότερα από ένα άζονται περισσότερα από ένα 
καταστήµατα, µε αποτέλεσµα να χάνεται η ξεχωριστή ταυτότητα του καταστήµατα, µε αποτέλεσµα να χάνεται η ξεχωριστή ταυτότητα του καταστήµατος ανάµεσα στα καταστήµατος ανάµεσα στα 
υπόλοιπα.υπόλοιπα.

•• Οι βασικές κατηγορίες υπηρεσιών Οι βασικές κατηγορίες υπηρεσιών hostinghosting είναι:είναι:
το το virtualvirtual (ιδεατή) που µία εταιρεία µπορεί να έχει τη δική της ηλεκτρονικ(ιδεατή) που µία εταιρεία µπορεί να έχει τη δική της ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδα ή διεύθυνση και ιστοσελίδα 
εγκατεστηµένες στον ίδιο εξοπλισµό και παράλληλα µε άλλες εταιρεεγκατεστηµένες στον ίδιο εξοπλισµό και παράλληλα µε άλλες εταιρείεςίες
το το dedicateddedicated (αποκλειστική), που αφορά στην αποκλειστική φιλοξενία των ιστοσ(αποκλειστική), που αφορά στην αποκλειστική φιλοξενία των ιστοσελίδων σε εξοπλισµό ελίδων σε εξοπλισµό 
που προορίζεται για ένα συγκεκριµένο πελάτη.που προορίζεται για ένα συγκεκριµένο πελάτη.
Υπηρεσίες φιλοξενίας Υπηρεσίες φιλοξενίας collocationcollocation όπου υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης του εξοπλισµού µιας όπου υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης του εξοπλισµού µιας 
εταιρίας στον χώρο (π.χ. data εταιρίας στον χώρο (π.χ. data centercenter) της εταιρίας που παρέχει την υπηρεσία) της εταιρίας που παρέχει την υπηρεσία

•• ΜεΜε τον όρο τον όρο webweb hostinghosting εννοούµε γενικά όλες τις υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων και εεννοούµε γενικά όλες τις υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων και εφαρµογών φαρµογών 
∆ιαδυκτίου ∆ιαδυκτίου 
•• ToTo βασικό βασικό hostinghosting είναι η τοποθέτηση ενός είναι η τοποθέτηση ενός webweb sitesite ή µιας ή µιας webweb εφαρµογής σε έναν υπολογιστή εφαρµογής σε έναν υπολογιστή 
συνδεδεµένο στο συνδεδεµένο στο InternetInternet, ώστε το , ώστε το sitesite και η εφαρµογή να είναι διαθέσιµα στους υπόλοιπους υπολογιστές και η εφαρµογή να είναι διαθέσιµα στους υπόλοιπους υπολογιστές 
του ∆ιαδικτύου του ∆ιαδικτύου 

Μέσα στις βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρίες Μέσα στις βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρίες webweb hostinghosting, είναι η και η κατοχύρωσης ενός , είναι η και η κατοχύρωσης ενός 
domaindomain namename της επιλογής του πελάτη καθώς κι αυτό της φιλοξενίας στον  της επιλογής του πελάτη καθώς κι αυτό της φιλοξενίας στον  serverserver της  εταιρίας της  εταιρίας webweb hostinghosting..
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Web HostingWeb Hosting (2)(2)
•• ΥπάρχουνΥπάρχουν πολλές παραδείγµατα εταιριών που προσφέρουν είτε δωρεάν υπηρεσίπολλές παραδείγµατα εταιριών που προσφέρουν είτε δωρεάν υπηρεσίες Web ες Web 

hostinghosting ((domaindomain namename, FTP, , FTP, forumforum, κ.λ.π.), είτε µε πολύ χαµηλές χρεώσεις (6 , κ.λ.π.), είτε µε πολύ χαµηλές χρεώσεις (6 –– 7 $) 7 $) 
ανταγωνιστικές υπηρεσίες και υψηλό χώρο αποθήκευσης(ανταγωνιστικές υπηρεσίες και υψηλό χώρο αποθήκευσης(storagestorage) και ) και bandwidthbandwidth (έως (έως 
3500 3500 –– 4000 GB)4000 GB)
www.www.lunarpageslunarpages..comcom
www.awardspace.comwww.awardspace.com

http://www.lunarpages.com/
http://www.awardspace.com/
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Κώδικας Κώδικας HTML HTML –– Στρατηγικά ΠλεονεκτήµαταΣτρατηγικά Πλεονεκτήµατα

•• ΤαΤα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα που µας προφέρει ο άµεσος σχεδιασµόπιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα που µας προφέρει ο άµεσος σχεδιασµός µε κώδικα HTML είναις µε κώδικα HTML είναι::

Μια πολύ βαθύτερη κατανόηση του ∆ιαδυκτίου και του προγραµµατισµΜια πολύ βαθύτερη κατανόηση του ∆ιαδυκτίου και του προγραµµατισµού άλλων ιστοσελίδων από την ού άλλων ιστοσελίδων από την 
γνώση αυτήςγνώση αυτής
Η γρηγορότερη φόρτωση των σελίδων εφόσον τα αυτόµατα προγράµµαταΗ γρηγορότερη φόρτωση των σελίδων εφόσον τα αυτόµατα προγράµµατα τοποθετούν συχνά τοποθετούν συχνά 
άχρηστο κώδικα που µπερδεύει τον άχρηστο κώδικα που µπερδεύει τον browserbrowser και καθυστερεί την εµφάνιση της σελίδας.και καθυστερεί την εµφάνιση της σελίδας.
Μεγαλύτερη αξιοπιστία αφού τα προγράµµατα κατασκευής σελίδων δενΜεγαλύτερη αξιοπιστία αφού τα προγράµµατα κατασκευής σελίδων δεν είναι 100% αξιόπιστα και είναι 100% αξιόπιστα και 
λειτουργικά λειτουργικά 
Εξυπνότερη σχεδίαση αφού µε κώδικα είναι ευκολότερο να δηµιουργήΕξυπνότερη σχεδίαση αφού µε κώδικα είναι ευκολότερο να δηµιουργήσουµε σελίδες που θα σουµε σελίδες που θα 
προσαρµόζονται αυτόµατα στις ιδιαιτερότητες της οθόνης κάθε χρήσπροσαρµόζονται αυτόµατα στις ιδιαιτερότητες της οθόνης κάθε χρήστη.τη.
Καλύτερος έλεγχος του αποτελέσµατος Καλύτερος έλεγχος του αποτελέσµατος 
Υψηλότερη ευελιξία αφού κανένα πρόγραµµα υποστηρίζει το σύνολο τΥψηλότερη ευελιξία αφού κανένα πρόγραµµα υποστηρίζει το σύνολο των δυνατοτήτων της HTML.ων δυνατοτήτων της HTML.
Ευκολότερη επίλυση προβληµάτων µέσα από την απόλυτη κατανόηση τηΕυκολότερη επίλυση προβληµάτων µέσα από την απόλυτη κατανόηση της σχεδιασµένης από το µηδέν ς σχεδιασµένης από το µηδέν 
σελίδαςσελίδας
Επέκταση και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα και κώδικες εφόσον όποΕπέκταση και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα και κώδικες εφόσον όποιος γνωρίζει κώδικα HTML µπορεί ιος γνωρίζει κώδικα HTML µπορεί 
πολύ ευκολότερα να κατανοήσει και να αξιοποιήσει άλλες τεχνολογίπολύ ευκολότερα να κατανοήσει και να αξιοποιήσει άλλες τεχνολογίες και γλώσσες προγραµµατισµού.ες και γλώσσες προγραµµατισµού.

•• ΟΟ κώδικάς των ιστοσελίδων για όλους τους περιηγητές ∆ιαδυκτίου γρκώδικάς των ιστοσελίδων για όλους τους περιηγητές ∆ιαδυκτίου γράφεται σε ένα άφεται σε ένα 
καθολικό, κώδικα κειµένου τύπου ASCII, αποκαλούµενου ως HTML κώδκαθολικό, κώδικα κειµένου τύπου ASCII, αποκαλούµενου ως HTML κώδικα.ικα.

Η HTML είναι µια αρκετά απλή γλώσσα µε ένα συγκεκριµένο σύνολο εΗ HTML είναι µια αρκετά απλή γλώσσα µε ένα συγκεκριµένο σύνολο ετικετών, οι οποίες τικετών, οι οποίες 
µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να διευκρινίσουν πώς πρέπει να τοπµπορεί να χρησιµοποιηθούν για να διευκρινίσουν πώς πρέπει να τοποθετηθούν τα διαφορετικά οθετηθούν τα διαφορετικά 
στοιχεία της ιστοσελίδαςστοιχεία της ιστοσελίδας
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Τεχνική Χρήσης Τεχνική Χρήσης Frame Frame ή ή FrameSetFrameSet
•• ΤαΤα πλαίσια (πλαίσια (framesframes) που αποτελούν στοιχείο ) που αποτελούν στοιχείο –– ετικέτα του HTML κώδικα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να ετικέτα του HTML κώδικα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 
παρουσιάσουν το περιεχόµενο των σελίδων τους διαχωρισµένο µε τηνπαρουσιάσουν το περιεχόµενο των σελίδων τους διαχωρισµένο µε την χρησιµοποίηση πλαισίων χρησιµοποίηση πλαισίων 
•• Μια ιστοσελίδα χωρίς πλαίσια  δηλαδή, διακρίνεται από µια κεφαλίΜια ιστοσελίδα χωρίς πλαίσια  δηλαδή, διακρίνεται από µια κεφαλίδα (HEAD) και από το σώµα (BODY) δα (HEAD) και από το σώµα (BODY) 
της ιστοσελίδας, Ένας ιστότοπος που κάνει χρησιµοποίηση πλαισίωντης ιστοσελίδας, Ένας ιστότοπος που κάνει χρησιµοποίηση πλαισίων διακρίνεται εκτός από τα παραπάνω και διακρίνεται εκτός από τα παραπάνω και 
από από framesframes ή πιο σωστά ή πιο σωστά framesetframeset µέσα στο σώµα (BODY) της ιστοσελίδας µέσα στο σώµα (BODY) της ιστοσελίδας 

Μια από τις δυνατότητες που µας δίνει η ετικέτα Μια από τις δυνατότητες που µας δίνει η ετικέτα framesetframeset είναι να διατηρείται το ένα πλαίσιο σταθερό, είναι να διατηρείται το ένα πλαίσιο σταθερό, 
που είναι συνήθως αυτό ή αυτά που χρησιµοποιούνται για την κεντρπου είναι συνήθως αυτό ή αυτά που χρησιµοποιούνται για την κεντρική πλοήγηση µέσα στο ική πλοήγηση µέσα στο sitesite και έχουν και έχουν 
συνήθως την µορφή ενός συνήθως την µορφή ενός navigationnavigation menumenu

Από την άλλη πλευρά όµως υπάρχουν και αντιδράσεις που υποστηρίζοΑπό την άλλη πλευρά όµως υπάρχουν και αντιδράσεις που υποστηρίζουν ότι η χρησιµοποίηση υν ότι η χρησιµοποίηση framesframes
οδηγούν σε κακή και µη λειτουργική σχεδίαση των ιστοσελίδωνοδηγούν σε κακή και µη λειτουργική σχεδίαση των ιστοσελίδων και επίσης καταλαµβάνουν πολύ χώρο.και επίσης καταλαµβάνουν πολύ χώρο.
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JavaScriptJavaScript

•• ΕκτόςΕκτός από την από την HTML, HTML, η επόµενη γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται ευρέως για η επόµενη γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται ευρέως για την την 
κατασκευή ιστότοπων είναι η κατασκευή ιστότοπων είναι η JavascriptJavascript..
•• Ο σηµαντικότερος λόγος χρησιµοποίησης της είναι:Ο σηµαντικότερος λόγος χρησιµοποίησης της είναι:

Η δυναµικότητα που επιτυγχάνεται για τις ιστοσελίδες, που αποτελΗ δυναµικότητα που επιτυγχάνεται για τις ιστοσελίδες, που αποτελεί πολύ σηµαντικό στοιχείο για τον εί πολύ σηµαντικό στοιχείο για τον 
ιστότοπό, αφού µέσω αυτής µπορεί πολύ εύκολα να τροποποιηθεί η σιστότοπό, αφού µέσω αυτής µπορεί πολύ εύκολα να τροποποιηθεί η σελίδα που βλέπει ο χρήστης,  ανάλογα ελίδα που βλέπει ο χρήστης,  ανάλογα 
µε τις επιλογές και τα «κλικ» που κάνει στην υπάρχουσα κάθε φοράµε τις επιλογές και τα «κλικ» που κάνει στην υπάρχουσα κάθε φορά σελίδα και να δηµιουργήσει νέα σελίδα και να δηµιουργήσει νέα 
παράθυρα ή να τροποποιήσει τα υπάρχοντα. παράθυρα ή να τροποποιήσει τα υπάρχοντα. 

•• ΈναΈνα παράδειγµα εκτέλεσης µιας παράδειγµα εκτέλεσης µιας 
εφαρµογής µέσω κώδικα εφαρµογής µέσω κώδικα JavascriptJavascript δίνεται δίνεται 
παρακάτω έτσι ώστε µε τις επιλογές και τις παρακάτω έτσι ώστε µε τις επιλογές και τις 
τιµές που βάζουµε παίρνουµε και διαφορετικά τιµές που βάζουµε παίρνουµε και διαφορετικά 
αποτελέσµατα στις ιστοσελίδες που αποτελέσµατα στις ιστοσελίδες που 
βλέπουµε:βλέπουµε:



ΆλλαΆλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και 
∆ιαχείρισης:∆ιαχείρισης:

FormsForms

•• ΗΗ χρήση φορµών συµπλήρωσης είτε για να κρατούµε συγκεντρωµένους τχρήση φορµών συµπλήρωσης είτε για να κρατούµε συγκεντρωµένους τους πελάτες, είτε για ους πελάτες, είτε για 
διαχείριση των συναλλαγών, είναι επιτακτική ανάγκη και προοπτικήδιαχείριση των συναλλαγών, είναι επιτακτική ανάγκη και προοπτική στον αρχικό σχεδιασµό του κάθε στον αρχικό σχεδιασµό του κάθε 
ηλεκτρονικού ιστότοπουηλεκτρονικού ιστότοπου
•• ∆ηµιουργούνται µε τον συνδυασµό της ετικέτας <∆ηµιουργούνται µε τον συνδυασµό της ετικέτας <FORMFORM> της > της HTML HTML και µε χρησιµοποίηση αντικειµένων και µε χρησιµοποίηση αντικειµένων 
της της JavaScriptJavaScript. . 

•• ΈναΈνα παράδειγµα συµπλήρωσης φόρµας για παράδειγµα συµπλήρωσης φόρµας για 
την εγγραφή νέου χρήστη στο ελληνικό την εγγραφή νέου χρήστη στο ελληνικό 
ηλεκτρονικό εµπορικό κατάστηµα ηλεκτρονικό εµπορικό κατάστηµα ee--shop shop 
µπορούµε να δούµε στο παρακάτω µπορούµε να δούµε στο παρακάτω linklink::

((http://www.ehttp://www.e--shop.gr/usr_save_user.phtmlshop.gr/usr_save_user.phtml))

•• OOι ∆ιαδυκτιακές εφαρµογές που βασίζονται σε φόρµες και ι ∆ιαδυκτιακές εφαρµογές που βασίζονται σε φόρµες και 
ειδικά σε όλες εκείνες τις κατηγορίες Web εφαρµογών που ειδικά σε όλες εκείνες τις κατηγορίες Web εφαρµογών που 
ζητούν την εισαγωγή χρηστών µέσω περιβαλλόντων φορµών, ζητούν την εισαγωγή χρηστών µέσω περιβαλλόντων φορµών, 
επιστρέφοντας δυναµικά το περιεχόµενο ιστοσελίδων, επιστρέφοντας δυναµικά το περιεχόµενο ιστοσελίδων, 
µπορούν να απλοποιηθούν χρησιµοποιώντας µπορούν να απλοποιηθούν χρησιµοποιώντας XformsXforms..

Αυτό γίνεται µέσα από ένα απλουστευµένο πρότυπο Αυτό γίνεται µέσα από ένα απλουστευµένο πρότυπο 
προγραµµατισµού και χρησιµοποιώντας προγραµµατισµού και χρησιµοποιώντας XFormsXForms και ένα και ένα 
υποσύνολο J2ΕΕυποσύνολο J2ΕΕ..

Για να δηµιουργήσουµε την εφαρµογή θα µας βοηθήσει Για να δηµιουργήσουµε την εφαρµογή θα µας βοηθήσει 
και κάποιος σχετικός και κάποιος σχετικός JavaJava EditorEditor και τα και τα ΧΜLBeansΧΜLBeans και ο και ο 
JavaBeansJavaBeans

http://www.e-shop.gr/usr_save_user.phtml


ΆλλαΆλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και 
∆ιαχείρισης:∆ιαχείρισης:

Χρησιµοποίηση Χρησιµοποίηση CookiesCookies

•• ΤαΤα cookiescookies είναι ένας εναλλακτικός µηχανισµός, τα οποία προγραµµατίζονται είναι ένας εναλλακτικός µηχανισµός, τα οποία προγραµµατίζονται συνήθως σε συνήθως σε JavascriptJavascript, και , και 
τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιούν γνωστές τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιούν γνωστές ιστόθέσειςιστόθέσεις για να παρακολουθήσουν χρήστες.για να παρακολουθήσουν χρήστες.
•• Τα συστατικά µέρη των Τα συστατικά µέρη των Cookies Cookies είναι: είναι: 
a.a. Μια γραµµή κεφαλίδα Μια γραµµή κεφαλίδα CookieCookie στο µήνυµα αίτησηςστο µήνυµα αίτησης
b.b. Ένα αρχείο Ένα αρχείο CookieCookie, που κρατείται στο τερµατικό σύστηµα του χρήστη, που κρατείται στο τερµατικό σύστηµα του χρήστη
c.c. Μία βάση δεδοµένων υποστήριξης στον ιστοχώροΜία βάση δεδοµένων υποστήριξης στον ιστοχώρο

•• ΟιΟι πιο σηµαντικοί λόγοι που χρησιµοποιούνται τα πιο σηµαντικοί λόγοι που χρησιµοποιούνται τα cookiescookies από επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εµπορίου είναι:από επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εµπορίου είναι:
i.i. Ο εντοπισµός του αριθµού των χρηστών που επισκέπτονται το Ο εντοπισµός του αριθµού των χρηστών που επισκέπτονται το sitesite
ii.ii. Η αναγνώριση της ταυτότητας αυτών των χρηστών Η αναγνώριση της ταυτότητας αυτών των χρηστών –– καταναλωτών καταναλωτών 
iii.iii. Η συλλογή ακριβών στοιχείων για τον Η συλλογή ακριβών στοιχείων για τον καθέκαθέ καταναλωτή ξεχωριστά, σχετικά µε τις συναλλαγές του, τις καταναλωτή ξεχωριστά, σχετικά µε τις συναλλαγές του, τις 
περιοχές του περιοχές του sitesite που επισκέφθηκε, τον χρόνο επίσκεψης του, κ.λ.π.που επισκέφθηκε, τον χρόνο επίσκεψης του, κ.λ.π.

•• ΜπορείΜπορεί να γίνει συνδυασµός Φορµών να γίνει συνδυασµός Φορµών ΣυµπλήρωσηςΣυµπλήρωσης µεµε χρησιµοποίησηχρησιµοποίηση CookiesCookies
ώστε να δηµιουργείται ένα ώστε να δηµιουργείται ένα cookie cookie που να περιέχει τις τιµές που ζητούµε στην που να περιέχει τις τιµές που ζητούµε στην 
συµπλήρωση φορµών ώστε ανάλογα µε τις τιµές που δίνει ο κάθε χρήσυµπλήρωση φορµών ώστε ανάλογα µε τις τιµές που δίνει ο κάθε χρήστης να παίρνει στης να παίρνει 
και ανάλογα αποτελέσµατα.και ανάλογα αποτελέσµατα.



ΆλλαΆλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και 
∆ιαχείρισης:∆ιαχείρισης:

Σύνολο Προτύπων Σύνολο Προτύπων XMLXML

•• ΟρισµόςΟρισµός::
Με την έννοια XML εννοούµε ένα σύνολο «προδιαγραφών» και προτύπωΜε την έννοια XML εννοούµε ένα σύνολο «προδιαγραφών» και προτύπων που ν που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία των νέων ετικετών γµπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία των νέων ετικετών για να ια να 
δηµιουργήσουµε νέα στοιχεία από αυτά που µας δίνουν οι δυνατότητδηµιουργήσουµε νέα στοιχεία από αυτά που µας δίνουν οι δυνατότητες της HTML.ες της HTML.

ΥπάρχουνΥπάρχουν ευρέως χρησιµοποιούµενες γλώσσες βασισµένες στο πρότυπο ευρέως χρησιµοποιούµενες γλώσσες βασισµένες στο πρότυπο 
XML όπως η XHTML για την σχεδίαση ιστοσελίδων, και η SMIL 2.0 ποXML όπως η XHTML για την σχεδίαση ιστοσελίδων, και η SMIL 2.0 που βρίσκει υ βρίσκει 
εφαρµογή σε ∆ιαδυκτιακές οπτικοακουστικές παρουσιάσεις άλλα και εφαρµογή σε ∆ιαδυκτιακές οπτικοακουστικές παρουσιάσεις άλλα και σε Web σε Web 
εφαρµογές και υπηρεσίες εφαρµογές και υπηρεσίες τηλεκπαίδευσηςτηλεκπαίδευσης..

Το ευρέως διαδεδοµένο και δωρεάν λογισµικό Το ευρέως διαδεδοµένο και δωρεάν λογισµικό RealMediaRealMedia PlayerPlayer που που 
χρησιµοποιείται αρκετά στο ∆ιαδύκτιο µεταφράζει σε οπτικοακουστιχρησιµοποιείται αρκετά στο ∆ιαδύκτιο µεταφράζει σε οπτικοακουστικό υλικό κό υλικό ––
παρουσίαση τον κώδικα XML που περιέχουν τα αρχεία τύπου SMIL 2.0παρουσίαση τον κώδικα XML που περιέχουν τα αρχεία τύπου SMIL 2.0. . 



ΆλλαΆλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και 
∆ιαχείρισης:∆ιαχείρισης:

PHP, PHP, MySQLMySQL και και Apache ServerApache Server

•• ΗΗ PHP PHP είναι πολύ σηµαντική στην σχεδίαση ηλεκτρονικών εµπορικών καταστείναι πολύ σηµαντική στην σχεδίαση ηλεκτρονικών εµπορικών καταστηµάτων γιατί είναι ηµάτων γιατί είναι είναιείναι
αναγκαία για την ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων (αναγκαία για την ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων (databasesdatabases) µε την παράλληλη χρησιµοποίηση της ) µε την παράλληλη χρησιµοποίηση της MySQLMySQL..
•• Χρειάζεται προγραµµατισµός σε PHP γλώσσα ώστε να µπορούν να δηµιΧρειάζεται προγραµµατισµός σε PHP γλώσσα ώστε να µπορούν να δηµιουργηθούν δυναµικές ουργηθούν δυναµικές 
ιστοσελίδες µε εφαρµογές βάσεων δεδοµένων, τις οποίες επιτυγχάνοιστοσελίδες µε εφαρµογές βάσεων δεδοµένων, τις οποίες επιτυγχάνουµε µε την υµε µε την MySQLMySQL ή µε άλλα ή µε άλλα 
παρεµφερή συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων παρεµφερή συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 

ΓιαΓια την ανάπτυξη κειµένων PHP  πολύ συχνά χρησιµοποιούµε και τον συτην ανάπτυξη κειµένων PHP  πολύ συχνά χρησιµοποιούµε και τον συνδυασµό νδυασµό 
της PHP µε το δωρεάν λογισµικό της της PHP µε το δωρεάν λογισµικό της ApacheApache που δίνεται στον Web που δίνεται στον Web ServerServer ApacheApache::

((www.apache.orgwww.apache.org))

•• ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα της συνδυασµένης χρησιµοποίησης της συνδυασµένης χρησιµοποίησης 
PHP και PHP και MySQLMySQL σε ηλεκτρονικό κατάστηµα:σε ηλεκτρονικό κατάστηµα:

i.i. ∆ιαφορετικά ∆ιαφορετικά BannerBanner –– Μηνύµατα που βλέπει ο κάθε Μηνύµατα που βλέπει ο κάθε 
χρήστης. χρήστης. 
ii.ii. Εύκολη διαχείριση του ιστοχώρου, των πληροφοριών και Εύκολη διαχείριση του ιστοχώρου, των πληροφοριών και 
των επισκεπτών από αποτελεσµατικά σχεδιασµένες και των επισκεπτών από αποτελεσµατικά σχεδιασµένες και 
δυναµικές Βάσεις δεδοµένων.δυναµικές Βάσεις δεδοµένων.
iii.iii. Τα εκατοντάδες των Τα εκατοντάδες των forumsforums (πίνακες µηνυµάτων) στο (πίνακες µηνυµάτων) στο 
διαδίκτυο οργανώνονται χρησιµοποιώντας PHP και διαδίκτυο οργανώνονται χρησιµοποιώντας PHP και MySQLMySQL
iv.iv. Αποτελεσµατικότερη ∆ιαχείριση του ιστότοπου Αποτελεσµατικότερη ∆ιαχείριση του ιστότοπου 

http://www.apache.org/


ΤεχνικέςΤεχνικές εµφάνισης και περιεχοµένου:εµφάνισης και περιεχοµένου:
Τρόποι Καλής Οργάνωσης περιεχοµένουΤρόποι Καλής Οργάνωσης περιεχοµένου

•• ΟιΟι επιτυχείς επιτυχείς ιστοχώροιιστοχώροι είναι αυτοί που έχουν κατορθώσει, µέσω της κατάλληλης χρησιµοποείναι αυτοί που έχουν κατορθώσει, µέσω της κατάλληλης χρησιµοποίησης ενός ίησης ενός 
σχεδιαγράµµατος, να συνδυάσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα περισχεδιαγράµµατος, να συνδυάσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα περιεχοµένου, επικοινωνίας και µάρκετινγκ εχοµένου, επικοινωνίας και µάρκετινγκ 
µέσα σε µια εύχρηστης και ενδιαφέρουσας αρχική σελίδα γρήγορηςµέσα σε µια εύχρηστης και ενδιαφέρουσας αρχική σελίδα γρήγορης--φόρτωσης.φόρτωσης.

•• ΓενικέςΓενικές Τεχνικές Καλής Οργάνωσης:Τεχνικές Καλής Οργάνωσης:
i.i. Η οργάνωση του ιστοχώρου σε ένα διακλαδωµένο δέντρο που αρχίζει Η οργάνωση του ιστοχώρου σε ένα διακλαδωµένο δέντρο που αρχίζει µε την αρχική µε την αρχική 
σελίδα και διακλαδίζεται στις επικεφαλίδες των σελίδα και διακλαδίζεται στις επικεφαλίδες των υποενοτήτωνυποενοτήτων της, στις σελίδες γεγονότος, της, στις σελίδες γεγονότος, 
στις φόρµες, στις εικόνες, στις σελίδες, στις στις φόρµες, στις εικόνες, στις σελίδες, στις thumbnailthumbnail galleriesgalleries (γκαλερί µικρών εικόνων (γκαλερί µικρών εικόνων 
συνδέσεων) εάν υπάρχουν και στα σηµεία συνδέσεων συνδέσεων) εάν υπάρχουν και στα σηµεία συνδέσεων κ.τ.λ.π.κ.τ.λ.π.
ii.ii. τα σχεδιαγράµµατά να είναι απλά, και να εστιάζουν στο περιεχόµεντα σχεδιαγράµµατά να είναι απλά, και να εστιάζουν στο περιεχόµενο κάθε στοιχείου ο κάθε στοιχείου 
των σελίδων παρά στην προσπάθεια να επιτευχθούν περίπλοκοι συνδυτων σελίδων παρά στην προσπάθεια να επιτευχθούν περίπλοκοι συνδυασµοί για τις θέσεις ασµοί για τις θέσεις 
των στοιχείων.των στοιχείων.
iii.iii. Οι λίστες µε Οι λίστες µε bulletsbullets, οι πίνακες, οι σύντοµες φόρµες και οι γρήγορες, σαφείς , οι πίνακες, οι σύντοµες φόρµες και οι γρήγορες, σαφείς 
προσφορές δίνουν στρατηγικό πλεονέκτηµα σχετικά µε τις αργές σελπροσφορές δίνουν στρατηγικό πλεονέκτηµα σχετικά µε τις αργές σελίδες των ίδες των 
ανταγωνιστών µας.ανταγωνιστών µας.
iv.iv. Για την κάθε εφαρµογή που χρησιµοποιεί συγκεκριµένο λογισµικό γιΓια την κάθε εφαρµογή που χρησιµοποιεί συγκεκριµένο λογισµικό για να τρέξει που α να τρέξει που 
δεν υπάρχει σε όλα τα συστήµατα, η ηλεκτρονική επιχείρηση πρέπειδεν υπάρχει σε όλα τα συστήµατα, η ηλεκτρονική επιχείρηση πρέπει να προσφέρει δωρεάν να προσφέρει δωρεάν 
downloadsdownloads µε µε plugplug--insins

Γενικά θα πρέπει να µην χρησιµοποιούµε πολλές εφαρµογές που χρειΓενικά θα πρέπει να µην χρησιµοποιούµε πολλές εφαρµογές που χρειάζονται έξτρα άζονται έξτρα 
λογισµικό λογισµικό –– plug insplug ins

Το ίδιο κάνουν και οι επιτυχηµένες εταιρίες Το ίδιο κάνουν και οι επιτυχηµένες εταιρίες YahooYahoo..comcom, η , η AmazonAmazon..comcom και το και το 
GoogleGoogle..comcom
v.v. Να χρησιµοποιούνται µεθοδολογίες καλύτερης ολικής οργάνωσης Να χρησιµοποιούνται µεθοδολογίες καλύτερης ολικής οργάνωσης site (SDLC, site (SDLC, κ.λ.π.κ.λ.π.))
vi.vi. Η εµφάνιση περιεχοµένου να είναι απλή και όχι µε πολύπλοκα Η εµφάνιση περιεχοµένου να είναι απλή και όχι µε πολύπλοκα links links και καταλόγους.και καταλόγους.



ΤεχνικέςΤεχνικές εµφάνισης και περιεχοµένου:εµφάνισης και περιεχοµένου:
Τεχνικές σωστής επιλογής και τοποθέτησης Τεχνικές σωστής επιλογής και τοποθέτησης 

εικόνωνεικόνων

•• ΗΗ πιο σηµαντικές συµβουλές επιλογής και τοποθέτησης πιο σηµαντικές συµβουλές επιλογής και τοποθέτησης 
εικόνων είναι:εικόνων είναι:

Η εύρεση εικόνων µαζικά αποδεκτών από τα διάφορα µέρη της αγοράςΗ εύρεση εικόνων µαζικά αποδεκτών από τα διάφορα µέρη της αγοράς
–– στόχου.στόχου.

Το κέρδος από αυτό είναι µέσα από την παράλληλη εµφάνιση εικόνωνΤο κέρδος από αυτό είναι µέσα από την παράλληλη εµφάνιση εικόνων
των προϊόντων και των υπηρεσιών, όσο οι επισκέπτες κατεβάζουν τιτων προϊόντων και των υπηρεσιών, όσο οι επισκέπτες κατεβάζουν τις ς 
επιθυµητές για αυτούς εικόνες από το επιθυµητές για αυτούς εικόνες από το sitesite..

Επίσης το µικρό µέγεθος των εικόνων σε Επίσης το µικρό µέγεθος των εικόνων σε Kb Kb παίζει ρόλο για το γρήγορο παίζει ρόλο για το γρήγορο 
άνοιγµα σελίδων και εφαρµογών.άνοιγµα σελίδων και εφαρµογών.

Η ιδιότητα Η ιδιότητα <ALT> <ALT> των ετικετών των ετικετών HTML HTML πρέπει να χρησιµοποιείται για πρέπει να χρησιµοποιείται για 
κάθε ετικέτα εικόνας ώστε να εµφανίζεται σχετικό µε την εικόνα κκάθε ετικέτα εικόνας ώστε να εµφανίζεται σχετικό µε την εικόνα κείµενο είµενο 
µέχρι την φόρτωση αυτής.µέχρι την φόρτωση αυτής.



ΤεχνικέςΤεχνικές εµφάνισης και περιεχοµένου:εµφάνισης και περιεχοµένου:

Τεχνικές Τεχνικές -- µεθοδολογίες έλξης Επισκεπτώνµεθοδολογίες έλξης Επισκεπτών

•• ΟιΟι ελκυστικές, εύκολες στην κατανόηση και εύκολες στη διαχείριση ιελκυστικές, εύκολες στην κατανόηση και εύκολες στη διαχείριση ιστοσελίδες ενός στοσελίδες ενός 
ηλεκτρονικού καταστήµατος, και το γρήγορο φόρτωµα αυτών, κάνουν ηλεκτρονικού καταστήµατος, και το γρήγορο φόρτωµα αυτών, κάνουν ένα κατάστηµα επιτυχηµένο.ένα κατάστηµα επιτυχηµένο.
•• ∆ιάφορες Τεχνικές Έλξης των Επισκεπτών του ∆ιαδυκτίου είναι:∆ιάφορες Τεχνικές Έλξης των Επισκεπτών του ∆ιαδυκτίου είναι:
i.i. Ο προσεκτικός σχεδιασµός και το καλά Ο προσεκτικός σχεδιασµός και το καλά στοχοθετηµένοστοχοθετηµένο περιεχόµενο του περιεχόµενο του sitesite ώστε να µην ώστε να µην 
αποφεύγεται από τους πιθανούς χρήστες.αποφεύγεται από τους πιθανούς χρήστες.
ii.ii. Να είναι ο Να είναι ο ιστοχώροςιστοχώρος ευχάριστος και όχι κουραστικός µε οδηγίες και επιµονή στοιχείωνευχάριστος και όχι κουραστικός µε οδηγίες και επιµονή στοιχείων που που 
πιέζουν τον επισκέπτη να εκτελέσει µια ενέργεια.πιέζουν τον επισκέπτη να εκτελέσει µια ενέργεια.
iii.iii. Ο συνδυασµός  πολλών σχεδιαστικών εργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδωΟ συνδυασµός  πολλών σχεδιαστικών εργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδων όπως φαίνεται και στο ν όπως φαίνεται και στο 
παρακάτω διάγραµµα. παρακάτω διάγραµµα. 

iv.iv. ΗΗ µελέτη των καταναλωτικών µελέτη των καταναλωτικών 
συνηθειών των διαφόρων αγορών συνηθειών των διαφόρων αγορών ––στόχων, στόχων, 
ειδικά αν αυτή η αγορά δεν περιορίζεται ειδικά αν αυτή η αγορά δεν περιορίζεται 
µόνο στην χώρα εγκατάστασης και µόνο στην χώρα εγκατάστασης και 
δραστηριοποίησης του ηλεκτρονικού  δραστηριοποίησης του ηλεκτρονικού  
καταστήµατος αλλά και σε άλλες αγορές καταστήµατος αλλά και σε άλλες αγορές 
χωρών του εξωτερικού.χωρών του εξωτερικού.
v.v. Η χρησιµοποίηση είδη δοκιµασµένων Η χρησιµοποίηση είδη δοκιµασµένων 
µεθόδων σχεδίασης και χαρακτηριστικών που µεθόδων σχεδίασης και χαρακτηριστικών που 
χαρακτηρίζουν γνωστά και επιτυχηµένα χαρακτηρίζουν γνωστά και επιτυχηµένα sitesite, , 
δηλαδή η αντιγραφή ιδεών και κώδικα από δηλαδή η αντιγραφή ιδεών και κώδικα από 
άλλα άλλα sitesite..

ΠαράδειγµαΠαράδειγµα δηµιουργικού αντιγραφέα αποτελεί δηµιουργικού αντιγραφέα αποτελεί 
και η και η AmazonAmazon..comcom που παρόλη την ιδιαίτερη που παρόλη την ιδιαίτερη 
πρωτοτυπία στο πρωτοτυπία στο sitesite της αντέγραψε στοιχεία της αντέγραψε στοιχεία 
σχεδίασης της επιτυχηµένης ηλεκτρονικής σχεδίασης της επιτυχηµένης ηλεκτρονικής 
επιχείρησης δηµοπρασιών επιχείρησης δηµοπρασιών eBayeBay



ΤεχνικέςΤεχνικές εµφάνισης και περιεχοµένου:εµφάνισης και περιεχοµένου:
Τεχνικές µεθόδών και επιλογών χρωµάτων Τεχνικές µεθόδών και επιλογών χρωµάτων 

•• ΕάνΕάν δεν δοθεί µεγάλη προσοχή στα χρώµατα του δεν δοθεί µεγάλη προσοχή στα χρώµατα του sitesite, η περιοχή είτε θα είναι απλή και βαρετή, , η περιοχή είτε θα είναι απλή και βαρετή, 
είτε τόσο «χαοτική» που θα είναι δύσκολο στο µάτι του περιηγητή είτε τόσο «χαοτική» που θα είναι δύσκολο στο µάτι του περιηγητή να την εξερευνήσει.να την εξερευνήσει.

•• Ένας σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι όΈνας σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι ότι:τι:
Οι Οι browsersbrowsers µπορούν µόνο να δουν 256 χρώµατα και ακόµα και αυτός ο αριθµός µπορούν µόνο να δουν 256 χρώµατα και ακόµα και αυτός ο αριθµός δεν είναι πάντα δεν είναι πάντα 

εφικτός αφού όλοι οι περιηγητές δεν έχουν την ίδια ανάλυση 256 χεφικτός αφού όλοι οι περιηγητές δεν έχουν την ίδια ανάλυση 256 χρωµάτων.ρωµάτων.

•• Μερικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται όσον αφορά την επιλοΜερικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται όσον αφορά την επιλογή χρωµάτων γή χρωµάτων 
είναι:είναι:
i.i. Στην επιλογή άλλου χρώµατος εκτός των 256 πρέπει να ληφθεί υπ’ όΣτην επιλογή άλλου χρώµατος εκτός των 256 πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν εάν ο ψιν εάν ο browser browser µπορεί µπορεί 
να αναµίξει τα 256 χρώµατα ώστε να δηµιουργήσει το ζητούµενο (να αναµίξει τα 256 χρώµατα ώστε να δηµιουργήσει το ζητούµενο (ditheringdithering).).
ii.ii. Πρέπει να δηµιουργούµε δυναµικά την επιλογή της ανάλυσης της ιστΠρέπει να δηµιουργούµε δυναµικά την επιλογή της ανάλυσης της ιστοσελίδας µας για κάθε οσελίδας µας για κάθε 
λειτουργικό σύστηµα, περιηγητή και οθόνη χρήστη και όχι να χρησιλειτουργικό σύστηµα, περιηγητή και οθόνη χρήστη και όχι να χρησιµοποιείται η γενικά ανεπιτυχή µοποιείται η γενικά ανεπιτυχή 
µέθοδος της πρότασης προς τον χρήστη µίας πιο κατάλληλης επιλογήµέθοδος της πρότασης προς τον χρήστη µίας πιο κατάλληλης επιλογής ανάλυσηςς ανάλυσης

Π.χ.Π.χ. «Η σελίδα εµφανίζεται καλύτερα µε τον «Η σελίδα εµφανίζεται καλύτερα µε τον browserbrowser “Χ” σε ανάλυση  1024x768»“Χ” σε ανάλυση  1024x768»
iii.iii. Η χρησιµοποίηση κίτρινων, κόκκινων και «φανταχτερών»  χρωµάτων πΗ χρησιµοποίηση κίτρινων, κόκκινων και «φανταχτερών»  χρωµάτων πρέπει να ρέπει να 
χρησιµοποιούνται στα ιδιαίτερα σηµεία που θέλουµε στραφεί η προσχρησιµοποιούνται στα ιδιαίτερα σηµεία που θέλουµε στραφεί η προσοχή του επισκέπτη του οχή του επισκέπτη του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος.ηλεκτρονικού καταστήµατος.



ΤεχνικέςΤεχνικές εµφάνισης και περιεχοµένου:εµφάνισης και περιεχοµένου:
Σωστή εµφάνιση σε διαφορετικούς Σωστή εµφάνιση σε διαφορετικούς 

περιηγητές και συστήµαταπεριηγητές και συστήµατα

•• ΠρέπειΠρέπει να χρησιµοποιήσουµε συγκεκριµένες µεθοδολογίες και ιδιότητες τηνα χρησιµοποιήσουµε συγκεκριµένες µεθοδολογίες και ιδιότητες της HTML λαµβάνοντας ς HTML λαµβάνοντας 
υπόψη τα διαφορετικά αντικείµενα σε κάθε ιστοσελίδα, τις διαφορευπόψη τα διαφορετικά αντικείµενα σε κάθε ιστοσελίδα, τις διαφορετικές αναλύσεις οθόνης και τους τικές αναλύσεις οθόνης και τους 
διαφορετικούς περιηγητές.διαφορετικούς περιηγητές.

•• Τέτοιες τεχνικές είναι:Τέτοιες τεχνικές είναι:

i.i. Ο ορισµός των ιδιοτήτων HEIGHT (Ύψος) και WIDTH (Πλάτος), µε τιςΟ ορισµός των ιδιοτήτων HEIGHT (Ύψος) και WIDTH (Πλάτος), µε τις οποίες οι οποίες οι browsersbrowsers ξέρουν ξέρουν 
που θα τοποθετήσουν επακριβώς την κάθε εικόνα και βίντεο.που θα τοποθετήσουν επακριβώς την κάθε εικόνα και βίντεο.

Ακόµα έτσι το φόρτωµα της σελίδας γίνεται ακόµα πιο γρήγορα. Ακόµα έτσι το φόρτωµα της σελίδας γίνεται ακόµα πιο γρήγορα. 
ii.ii. Η προσοχή στην επιλογή γραµµατοσειράς ώστε να υποστηρίζεται γενιΗ προσοχή στην επιλογή γραµµατοσειράς ώστε να υποστηρίζεται γενικά από όλους τους κά από όλους τους 
browsers. browsers. 

Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε απλές γραµµατοσειρές, όπως οι Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε απλές γραµµατοσειρές, όπως οι ArialArial, , VerdanaVerdana, , TahomaTahoma, που , που 
τις διαθέτουν όλοι οι χρήστες.τις διαθέτουν όλοι οι χρήστες.
iii.iii. Ο παραµετρικός και δυναµικός προγραµµατισµός των αναλύσεων οθόνηΟ παραµετρικός και δυναµικός προγραµµατισµός των αναλύσεων οθόνης που θα έχει η κάθε ς που θα έχει η κάθε 
σελίδα του σελίδα του sitesite..
iv.iv. Να µην χρησιµοποιείται η γλώσσα Να µην χρησιµοποιείται η γλώσσα JavaJava για δηµιουργία γραφικών στο για δηµιουργία γραφικών στο sitesite γενικά, αλλά κυρίως γενικά, αλλά κυρίως 
για προγραµµατισµό εφαρµογών στην σελίδα, λόγω αργοπορίας και για προγραµµατισµό εφαρµογών στην σελίδα, λόγω αργοπορίας και κρασαρίσµατοςκρασαρίσµατος ορισµένων ορισµένων 
εφαρµογών.εφαρµογών.

Τέλος ο έλεγχος της λειτουργίας του ιστότοπου σε διαφορετικά συσΤέλος ο έλεγχος της λειτουργίας του ιστότοπου σε διαφορετικά συστήµατα και τήµατα και 
περιηγητές είναι πολύ σηµαντικός για τα συµπεράσµατα της επιτυχίπεριηγητές είναι πολύ σηµαντικός για τα συµπεράσµατα της επιτυχίας του εξεταζόµενου ας του εξεταζόµενου 
ηλεκτρονικού καταστήµατος.ηλεκτρονικού καταστήµατος.



ΤεχνικέςΤεχνικές αποτελεσµατικής πλοήγησης:αποτελεσµατικής πλοήγησης:
Χρησιµοποίηση Χρησιµοποίηση LinkLink µεθόδωνµεθόδων

•• ΠρέπειΠρέπει να δίνουµε προσοχή στο βασικό στοιχείο των να δίνουµε προσοχή στο βασικό στοιχείο των linklink (συνδέσεων) σε κάθε (συνδέσεων) σε κάθε sitesite, αφού η , αφού η 
πλοήγηση και η σωστή λειτουργία προηγείται της πλοήγηση και η σωστή λειτουργία προηγείται της εµφανισιακήςεµφανισιακής και «καλλιτεχνικής» τελειότητας και «καλλιτεχνικής» τελειότητας 
αυτού.αυτού.

•• Μερικές Μερικές Link Link µεθόδους έχουµε παρακάτω:µεθόδους έχουµε παρακάτω:
i.i. Σχετικά µε την σωστή εµφάνιση  που πρέπει να έχουν τα Σχετικά µε την σωστή εµφάνιση  που πρέπει να έχουν τα linkslinks, πρέπει ακόµα και αν αυτά είναι , πρέπει ακόµα και αν αυτά είναι 
εικονοστοιχείαεικονοστοιχεία ή ή animationanimation να δίνονται γραπτές πληροφορίες για το ότι αποτελούν συνδέσεις να δίνονται γραπτές πληροφορίες για το ότι αποτελούν συνδέσεις και και 
κάποιο στοιχείο για το που οδηγούν αυτές.κάποιο στοιχείο για το που οδηγούν αυτές.

ii.ii. Η χρησιµοποίηση των Η χρησιµοποίηση των link link για την εκτέλεση ή την δηµιουργία µιας εφαρµογής.για την εκτέλεση ή την δηµιουργία µιας εφαρµογής.
Αρχικός στόχος του χρήστη είναι να αλλάξει την κατάσταση κάποιουΑρχικός στόχος του χρήστη είναι να αλλάξει την κατάσταση κάποιου συνόλου στοιχείων µε την συνόλου στοιχείων µε την 

εκτέλεση συγκεκριµένων εντολών που βρίσκονται αποθηκευµένες στο εκτέλεση συγκεκριµένων εντολών που βρίσκονται αποθηκευµένες στο linklink..

iii.iii. Η περιήγηση πρέπει να είναι γρήγορη και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεΗ περιήγηση πρέπει να είναι γρήγορη και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθειαια
Οι πελάτες δεν πρέπει ποτέ να είναι περισσότερο από τρία κλικ µαΟι πελάτες δεν πρέπει ποτέ να είναι περισσότερο από τρία κλικ µακριά από αυτό που ψάχνουνκριά από αυτό που ψάχνουν

Άλλες 2 προτάσεις που µπορούν να γίνουν είναι:Άλλες 2 προτάσεις που µπορούν να γίνουν είναι:
1.1. Να µην χρησιµοποιούνται συνήθως ως εφαρµογές προγραµµατισµένων κΝα µην χρησιµοποιούνται συνήθως ως εφαρµογές προγραµµατισµένων κουµπιών απλά για την ουµπιών απλά για την 
µετακίνηση σε άλλη σελίδαµετακίνηση σε άλλη σελίδα
2.2. Θα πρέπει ένα Θα πρέπει ένα linklink να δηλώσει ξεκάθαρα, ότι οδηγεί στην εκτέλεση κάποιας εφαρµογήςνα δηλώσει ξεκάθαρα, ότι οδηγεί στην εκτέλεση κάποιας εφαρµογής, και όχι , και όχι 
απλά σε κάποια νέα σελίδααπλά σε κάποια νέα σελίδα



ΤεχνικέςΤεχνικές αποτελεσµατικής πλοήγησης:αποτελεσµατικής πλοήγησης:
Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι, Πίνακες και Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι, Πίνακες και 

Web Web TemplatesTemplates
ΤαΤα Web Web TemplatesTemplates είναι έτοιµα σταθερά  πρότυπα είναι έτοιµα σταθερά  πρότυπα ιστοχώρωνιστοχώρων που µας επιτρέπει να που µας επιτρέπει να 

δηµιουργούµε υψηλής ποιότητας δηµιουργούµε υψηλής ποιότητας ιστοχώρουςιστοχώρους σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και µε σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και µε 
χαµηλό κόστος.χαµηλό κόστος.
1.1. Προσφέρουν πολλή ποικιλία και στο ύφος και στην παρουσίαση του ιΠροσφέρουν πολλή ποικιλία και στο ύφος και στην παρουσίαση του ιστοχώρου µας. στοχώρου µας. 
2.2. Η πλοήγηση του χρήστη γίνεται πολλή πιο εύκολη από τα σταθερά µεΗ πλοήγηση του χρήστη γίνεται πολλή πιο εύκολη από τα σταθερά µενού που έχουν τα πιο νού που έχουν τα πιο 
πολλά Web πολλά Web TemplatesTemplates αλλά και πολύ πιο γρήγορη, αφού το σταθερό στοιχείο των Web αλλά και πολύ πιο γρήγορη, αφού το σταθερό στοιχείο των Web TemplatesTemplates
δεν δεν µεταφορτώνεταιµεταφορτώνεται από σελίδα σε σελίδα.από σελίδα σε σελίδα.

ΓιαΓια την καλύτερη σχεδίαση αλλά και εύκολη πληροφόρηση και πλοήγηση την καλύτερη σχεδίαση αλλά και εύκολη πληροφόρηση και πλοήγηση στο στο sitesite, , 
προτείνεται και η χρησιµοποίηση ειδικών εξειδικευµένων εργαλείωνπροτείνεται και η χρησιµοποίηση ειδικών εξειδικευµένων εργαλείων -- προγραµµάτων, προγραµµάτων, 
ειδικά σχεδιασµένων για το σκοπό αυτό, που ονοµάζονται "ηλεκτρονειδικά σχεδιασµένων για το σκοπό αυτό, που ονοµάζονται "ηλεκτρονικοί κατάλογοι. ικοί κατάλογοι. 
1.1. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι έχουν το κύριο πλεονέκτηµα της εύκοληςΟι ηλεκτρονικοί κατάλογοι έχουν το κύριο πλεονέκτηµα της εύκολης δηµιουργίας, συντήρησης δηµιουργίας, συντήρησης 
και ανανέωσης. και ανανέωσης. 
2.2. Μπορούµε να αλλάξουµε τις τιµές, τα προϊόντα και στοιχεία του ηλΜπορούµε να αλλάξουµε τις τιµές, τα προϊόντα και στοιχεία του ηλεκτρονικού καταστήµατος µε εκτρονικού καταστήµατος µε 
αυτόµατα.αυτόµατα.

ΟιΟι πίνακες χρησιµοποιούνται και για την καλή τακτοποίηση και εύκολπίνακες χρησιµοποιούνται και για την καλή τακτοποίηση και εύκολη διαχείριση της η διαχείριση της 
σελίδας και τα στοιχεία που φιλοξενούν µπορούν να είναι κείµενο,σελίδας και τα στοιχεία που φιλοξενούν µπορούν να είναι κείµενο, εικόνες, συνδέσεις, εικόνες, συνδέσεις, 
φόρµες, πεδία φορµών, άλλοι πίνακες, κ.λπ., τα οποία τακτοποιούνφόρµες, πεδία φορµών, άλλοι πίνακες, κ.λπ., τα οποία τακτοποιούνται σε σειρές και ται σε σειρές και 
στήλες για το κάθε κελί των πινάκων.στήλες για το κάθε κελί των πινάκων.
1.1. Μας επιτρέπουν τον καλύτερο έλεγχο του Μας επιτρέπουν τον καλύτερο έλεγχο του sitesite µε τον διαχωρισµό των σελίδων µας σε ακριβή µε τον διαχωρισµό των σελίδων µας σε ακριβή 
τµήµατα ελέγχοντας καλύτερα έτσι, την τοποθέτηση του κειµένου κατµήµατα ελέγχοντας καλύτερα έτσι, την τοποθέτηση του κειµένου και των γραφικών.ι των γραφικών.
2.2. Οδηγούν στην πιο εύκολη περιήγηση των χρηστών.Οδηγούν στην πιο εύκολη περιήγηση των χρηστών.



ΤεχνικέςΤεχνικές αποτελεσµατικής πλοήγησης:αποτελεσµατικής πλοήγησης:
SiteSite MapMap, , ShoppingShopping CartCart, Εσωτερικές , Εσωτερικές 

Μηχανές Αναζήτησης Μηχανές Αναζήτησης 

ΑνΑν το ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι µεγάλο, τότε όχι µόνο απαιτείταιτο ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι µεγάλο, τότε όχι µόνο απαιτείται η η 
δηµιουργία ενός δηµιουργία ενός sitesite mapmap, αλλά πρέπει ακόµη να τοποθετηθεί παραποµπή , αλλά πρέπει ακόµη να τοποθετηθεί παραποµπή 
προς αυτό από όλες τις σελίδες, ώστε ο χρήστης  να βρίσκεται άµεπρος αυτό από όλες τις σελίδες, ώστε ο χρήστης  να βρίσκεται άµεσα στο σα στο 
χρήσιµο αυτό εργαλείο περιήγησηςχρήσιµο αυτό εργαλείο περιήγησης

ΓιαΓια την ευκολία των παραγγελιών και την πλοήγηση των καταναλωτών την ευκολία των παραγγελιών και την πλοήγηση των καταναλωτών 
στα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν για αγορά, χρησιµοποιούνται καιστα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν για αγορά, χρησιµοποιούνται και τα τα 
γνωστά γνωστά shoppingshopping cartcart των B2C κυρίως καταστηµάτων, που είναι ένα των B2C κυρίως καταστηµάτων, που είναι ένα 
εγγραφές στην βάση δεδοµένων του καταστήµατος που λειτουργούν σαεγγραφές στην βάση δεδοµένων του καταστήµατος που λειτουργούν σαν ν 
ψηφιακό καλάθι ψηφιακό καλάθι supersuper marketmarket..

ΓιαΓια την εύρεση συγκεκριµένων προϊόντων ή γενικά οποιωνδήποτε την εύρεση συγκεκριµένων προϊόντων ή γενικά οποιωνδήποτε 
στοιχείων που υπάρχουν σε ένα µεγάλο στοιχείων που υπάρχουν σε ένα µεγάλο sitesite, µπορούν να χρησιµοποιηθούν , µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
µηχανές αναζήτησης για κάθε µηχανές αναζήτησης για κάθε sitesite µε αρκετό και διαφορετικό υλικόµε αρκετό και διαφορετικό υλικό



ΤεχνικέςΤεχνικές αποτελεσµατικής πλοήγησης:αποτελεσµατικής πλοήγησης:
Γρήγορα Γρήγορα DownloadsDownloads και φόρτωση και φόρτωση 

ιστοσελίδωνιστοσελίδων

ΛόγωΛόγω του ότι έχουµε το πολύ 5 δευτερόλεπτα για να κεντρίσουµε την του ότι έχουµε το πολύ 5 δευτερόλεπτα για να κεντρίσουµε την 
προσοχή κάποιου χρήστη,  εάν µια σελίδα είναι «βαριά» σε περιηγηπροσοχή κάποιου χρήστη,  εάν µια σελίδα είναι «βαριά» σε περιηγητή χρήστη τή χρήστη 
που χρησιµοποιεί µόντεµ 56 που χρησιµοποιεί µόντεµ 56 kbpskbps για παράδειγµα, θα οδηγήσει τον χρήστηγια παράδειγµα, θα οδηγήσει τον χρήστη
στην αποφυγή ή την έξοδο από το στην αποφυγή ή την έξοδο από το site.site.

ΚάποιεςΚάποιες τεχνικές που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πάνω εδώ είναι:τεχνικές που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πάνω εδώ είναι:

I.I. Η χρησιµοποίηση διαφορετικών Η χρησιµοποίηση διαφορετικών format format των των πολυµεσικώνπολυµεσικών αρχείων ώστε να βρούµε αρχείων ώστε να βρούµε 
το πιο µικρό σε µέγεθος και σχετικά λεπτοµερές αρχείο.το πιο µικρό σε µέγεθος και σχετικά λεπτοµερές αρχείο.
II.II. Η δηµιουργία της σελίδας να µην γίνεται µέσα σε ένα πίνακα Η δηµιουργία της σελίδας να µην γίνεται µέσα σε ένα πίνακα (TABLE)(TABLE), αλλά σε , αλλά σε 
πολλούς ώστε να έχουµε την γρήγορη φόρτωση τηςπολλούς ώστε να έχουµε την γρήγορη φόρτωση της επικεφαλίδας (ένας χωριστός επικεφαλίδας (ένας χωριστός 
πίνακας).πίνακας).



ΣυνήθηΣυνήθη προβλήµατα στον Σχεδιασµό προβλήµατα στον Σχεδιασµό 
ΙστοσελίδωνΙστοσελίδων

•• ΆλλαΆλλα προβλήµατα και σχετικά σχεδιαστικά λάθη που πρέπει να αποφεύγονπροβλήµατα και σχετικά σχεδιαστικά λάθη που πρέπει να αποφεύγονται είναι:ται είναι:

ΕτικέτεςΕτικέτες πουπου αναβοσβήνουναναβοσβήνουν ((blinkblink tagstags) ) καικαι κυλιόµενακυλιόµενα µηνύµαταµηνύµατα ((marqeesmarqees))
ΤΤαα υπερβολικάυπερβολικά animationanimation ήή javajava appletsapplets πουπου παρατηρούνταιπαρατηρούνται σεσε ορισµέναορισµένα sitessites
Προβλήµατα στον χρωµατισµό και στο µέγεθος γραµµάτωνΠροβλήµατα στον χρωµατισµό και στο µέγεθος γραµµάτων
Η άλογη και υπερβολική χρήση έντονων χρωµάτων τόσο στο Η άλογη και υπερβολική χρήση έντονων χρωµάτων τόσο στο backgroundbackground της σελίδας, όσο και στον της σελίδας, όσο και στον 

συνδυασµό που κάνει αυτό µε το κείµενο.συνδυασµό που κάνει αυτό µε το κείµενο.
Η παραγωγή άχρηστων διαδικασιών καθώς και η προσθήκη πολλών ΜΕΤΑΗ παραγωγή άχρηστων διαδικασιών καθώς και η προσθήκη πολλών ΜΕΤΑ tagstags σε κάθε σελίδασε κάθε σελίδα
Ο Ο κακόκακόςς προγραµµατισµόπρογραµµατισµόςς τηςτης HTML HTML καικαι τωντων linkslinks
Οι υπερβολικοί µετρητές και η υπερβολική χρήση Οι υπερβολικοί µετρητές και η υπερβολική χρήση framesframes
Η ανυπαρξία επικοινωνίας (µέσω eΗ ανυπαρξία επικοινωνίας (µέσω e--mailmail) στην ιστοσελίδα) στην ιστοσελίδα

•• Για την αποφυγή των παραπάνω λαθών και ακόµα για συµβουλές  για Για την αποφυγή των παραπάνω λαθών και ακόµα για συµβουλές  για τις τεχνικές σχεδίασης τις τεχνικές σχεδίασης 
υπάρχουν πολλά ειδικά υπάρχουν πολλά ειδικά sitesite τα οποία σας παρέχουν τις παραπάνω πληροφορίες.τα οποία σας παρέχουν τις παραπάνω πληροφορίες.

Π.χ.Π.χ. ((www.webpagesthatsuck.comwww.webpagesthatsuck.com))

•• ΤοΤο πιοπιο συχνόσυχνό πρόβληµαπρόβληµα πουπου παρατηρείταιπαρατηρείται συνήθωςσυνήθως είναιείναι κυρίωςκυρίως στιςστις σελίδεςσελίδες πουπου δηµιουργούνταιδηµιουργούνται απόαπό
όχιόχι αρκετάαρκετά έµπειρουςέµπειρους σεσε κώδικακώδικα σχεδιαστέςσχεδιαστές, , µέσαµέσα απόαπό έτοιµαέτοιµα σχεδιαστικάσχεδιαστικά προγράµµαταπρογράµµατα σελίδωνσελίδων

Το πρόβληµα εντοπίζεται στο ότι Το πρόβληµα εντοπίζεται στο ότι οο σχηµατιζόµενοςσχηµατιζόµενος ιστοχώροςιστοχώρος τηςτης ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής επιχείρησηςεπιχείρησης παραµένειπαραµένει
στατικόςστατικός καικαι αναλλοίωτοςαναλλοίωτος όσοςόσος χρόνοςχρόνος καικαι αναν περάσειπεράσει

http://www.webpagesthatsuck.com/


2η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ2η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
∆ιαφήµιση, Επικοινωνία ∆ιαφήµιση, Επικοινωνία 
& Προσέλκυση Πελατών& Προσέλκυση Πελατών

•• ΤεχνικέςΤεχνικές διαφήµισης, τρόποί προσέλκυσης πελατών, τόσο ως προς το διαφήµισης, τρόποί προσέλκυσης πελατών, τόσο ως προς το 
ηλεκτρονικό µας κατάστηµα, όσο και αυτή που συµβαίνει µέσα σε αυηλεκτρονικό µας κατάστηµα, όσο και αυτή που συµβαίνει µέσα σε αυτό, θα τό, θα 
εξεταστούν σε αυτήν την ενότητα. εξεταστούν σε αυτήν την ενότητα. 

•• Μιλούµε και για εκείνες τις τεχνικές που µας αποφέρουν κέρδη καιΜιλούµε και για εκείνες τις τεχνικές που µας αποφέρουν κέρδη και έχουν να έχουν να 
κάνουν µε την διαφήµιση άλλων εταιριών από το ηλεκτρονικό κατάστκάνουν µε την διαφήµιση άλλων εταιριών από το ηλεκτρονικό κατάστηµα  και ηµα  και 
αµφίδροµα.αµφίδροµα.

Τα διαφηµιστικά Τα διαφηµιστικά bannersbanners, είναι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος προσέλκυσης , είναι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος προσέλκυσης 
πελατών στα ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.πελατών στα ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.

•• Υπάρχουν δεσµεύσεις σε όλες τις τεχνικές διαφήµισης ως προς την Υπάρχουν δεσµεύσεις σε όλες τις τεχνικές διαφήµισης ως προς την ειλικρίνεια ειλικρίνεια 
τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίοτους, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου (υ (FederalFederal
TradeTrade CommissionCommission), όπου αυτές πρέπει να είναι ειλικρινείς και τεκµηριωµένες. ), όπου αυτές πρέπει να είναι ειλικρινείς και τεκµηριωµένες. 



ΤεχνικέςΤεχνικές Χρησιµοποίησης Χρησιµοποίησης BannersBanners

•• ΟΟ πιο πετυχηµένος και διαδεδοµένος τρόπος για να πετύχουµεπιο πετυχηµένος και διαδεδοµένος τρόπος για να πετύχουµε την προσέλκυση του την προσέλκυση του 
κάθε πιθανού καταναλωτή είναι η χρησιµοποίηση των κάθε πιθανού καταναλωτή είναι η χρησιµοποίηση των BannersBanners..

Αυτή η µορφή Αυτή η µορφή onon--lineline διαφήµισης συνεπάγεται την «δηµοσίευση» της σε µια ιστοσελίδα, διαφήµισης συνεπάγεται την «δηµοσίευση» της σε µια ιστοσελίδα, 
ενώ προορίζεται στην αύξηση της κυκλοφορίας του διαφηµιζόµενου ιενώ προορίζεται στην αύξηση της κυκλοφορίας του διαφηµιζόµενου ιστοχώρου, µε την στοχώρου, µε την 
σύνδεση σε αυτόν από το σύνδεση σε αυτόν από το linklink του σχετικού του σχετικού bannerbanner..

Τα Τα bannersbanners έχουν συνήθως µέγεθος 468*60 έχουν συνήθως µέγεθος 468*60 pixelspixels αν και αυτό µπορεί να διαφέρει ή να αν και αυτό µπορεί να διαφέρει ή να 
υπάρχει µε την µορφή κουµπιού.υπάρχει µε την µορφή κουµπιού.

468 × 60 pixel, file size: 42 KB, MIME type: image/png)

••ΤρόποςΤρόπος αξιολόγησης αξιολόγησης bannerbanner::
Βασίζεται στο Βασίζεται στο clickclick ––throughthrough raterate που σηµειώνει σε µια σελίδα, δηλαδή κατά πόσες που σηµειώνει σε µια σελίδα, δηλαδή κατά πόσες 
φορές που ανοίγει κάποιος µια σελίδα, θα κάνει φορές που ανοίγει κάποιος µια σελίδα, θα κάνει clickclick στο δηµοσιευµένο στο δηµοσιευµένο bannerbanner. . 
Εάν σήµερα έχουµε ένα CRT ποσοστό της τάξεως του 1 Εάν σήµερα έχουµε ένα CRT ποσοστό της τάξεως του 1 –– 2% για κάποιο 2% για κάποιο bannerbanner, , 

αυτό θεωρείται πολύ επιτυχηµένο.αυτό θεωρείται πολύ επιτυχηµένο.
Στο παρελθόν, δηλαδή στα πρώτα χρόνια ευρείας χρησιµοποίησης τουΣτο παρελθόν, δηλαδή στα πρώτα χρόνια ευρείας χρησιµοποίησης του ∆ιαδυκτίου, ∆ιαδυκτίου, 

σηµειώνονταν κατά µέσο όρο ποσοστά σηµειώνονταν κατά µέσο όρο ποσοστά CRT CRT έως και 3%.έως και 3%.
Σήµερα ο µέσος όρος του Σήµερα ο µέσος όρος του clickclick--throughthrough φτάνει κάτω από 0,5%.φτάνει κάτω από 0,5%.



ΤεχνικέςΤεχνικές Χρησιµοποίησης Χρησιµοποίησης BannersBanners::
Τρόποι Αποδοτικής και Ελκυστικής σχεδίασης Τρόποι Αποδοτικής και Ελκυστικής σχεδίασης 

•• ΤοΤο πρώτο πράγµα που πρέπει να προσέχουµε:πρώτο πράγµα που πρέπει να προσέχουµε:
Να κρατήσουµε το Να κρατήσουµε το bannerbanner απλό γιατί έτσι υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες να τραβήξουµε ταπλό γιατί έτσι υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες να τραβήξουµε την ην 

προσοχή, αλλά το ίδιο γίνεται και µε ένα περίεργο και πρωτότυπο προσοχή, αλλά το ίδιο γίνεται και µε ένα περίεργο και πρωτότυπο µήνυµα σε αυτό. µήνυµα σε αυτό. 
Τα πιο πολύπλοκα σχέδια είναι δύσκολα αναγνωρίσιµα και δεν προτιΤα πιο πολύπλοκα σχέδια είναι δύσκολα αναγνωρίσιµα και δεν προτιµούνταιµούνται

•• Σχετικά µε το µέγεθος και το σχήµα των Σχετικά µε το µέγεθος και το σχήµα των bannersbanners µπορεί να διαφέρει από το κλασσικό. µπορεί να διαφέρει από το κλασσικό. 
Μπορεί να είναι:Μπορεί να είναι:

1.1. Button link Button link που είναι πολύ επιτυχηµένο όπως έχει αποδειχθεί από µετρήσεις.που είναι πολύ επιτυχηµένο όπως έχει αποδειχθεί από µετρήσεις.
2.2. Τετράγωνα Τετράγωνα bannersbanners (συχνά 250*250 (συχνά 250*250 pixelspixels όπως το πορτοκαλί όπως το πορτοκαλί bannerbanner της παρακάτω εικόνας από της παρακάτω εικόνας από sitesite) ) 
όπου λόγω µεγέθους όπου λόγω µεγέθους –– σχήµατος φέρνει συνήθως καλύτερα αποτελέσµατα. σχήµατος φέρνει συνήθως καλύτερα αποτελέσµατα. 

3.3. BannerBanner που έχουν την µορφή µακριών ορθογώνιων που έχουν την µορφή µακριών ορθογώνιων 
λωρίδων στυλ λωρίδων στυλ navigationnavigation barbar µε κάποιες επιλογές σε αυτάµε κάποιες επιλογές σε αυτά..
4.4. Πολύ µικρά Πολύ µικρά bannersbanners που συνήθωςπου συνήθως τοποθετούνται στο τοποθετούνται στο 
κάτω µέρος των σελίδων ως πηγή εσόδων, εφόσον µπορούµε κάτω µέρος των σελίδων ως πηγή εσόδων, εφόσον µπορούµε 
να φιλοξενήσουµε έως και 10 τέτοια να φιλοξενήσουµε έως και 10 τέτοια bannersbanners λόγω του λόγω του 
µικρού κόστους. µικρού κόστους. 
•• Σχετικά µε τα Σχετικά µε τα χρώµατα του χρώµατα του bannerbanner αποδίδουν αποδίδουν 
καλύτερα τα έντονα, κυρίως το πράσινο και το κίτρινο. Να καλύτερα τα έντονα, κυρίως το πράσινο και το κίτρινο. Να 
αποφεύγονται αυτά που µοιάζουν µε το φόντο της σελίδας.αποφεύγονται αυτά που µοιάζουν µε το φόντο της σελίδας.
•• Σηµαντική τεχνική σχεδίασης, η σχεδίαση Σηµαντική τεχνική σχεδίασης, η σχεδίαση δυναµικού δυναµικού 
εναλλασσόµενου (εναλλασσόµενου (rotatingrotating)  )  bannerbanner, που είναι συνήθως  , που είναι συνήθως  
αποτελεσµατικότερος τρόπος διαφήµισηςαποτελεσµατικότερος τρόπος διαφήµισης

Απαιτεί έξτρα προγραµµατιστική εργασία για να Απαιτεί έξτρα προγραµµατιστική εργασία για να 
λειτουργήσειλειτουργήσει, , συνήθως µε την χρησιµοποίηση ενός αρχείου συνήθως µε την χρησιµοποίηση ενός αρχείου 
..cgicgi



ΤεχνικέςΤεχνικές Χρησιµοποίησης Χρησιµοποίησης BannersBanners::
Τεχνικές Τοποθέτησης  στις ιστοσελίδεςΤεχνικές Τοποθέτησης  στις ιστοσελίδες

•• HH θέση και το είδος των θέση και το είδος των bannersbanners µπορούν να παίξουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία που θα µπορούν να παίξουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία που θα 
έχουνέχουν..

•• Βάσει ερευνών έχουν παρατηρηθεί και ορισµένα πρακτικά και µετρήσΒάσει ερευνών έχουν παρατηρηθεί και ορισµένα πρακτικά και µετρήσιµα αποτελέσµατα ιµα αποτελέσµατα 
βάση της τοποθέτησης βάση της τοποθέτησης bannersbanners σε διάφορα µέρη των ίδιων σελίδωνσε διάφορα µέρη των ίδιων σελίδων..

Σχετικές αποτελέσµατα που θα βοηθήσουν στην τοποθέτηση και επιλοΣχετικές αποτελέσµατα που θα βοηθήσουν στην τοποθέτηση και επιλογή γή banner banner είναι ότι:είναι ότι:
a.a. Τα Τα bannerbanner που βρίσκονται λίγο πιο κάτω από την κορυφή της σελίδας, περίποπου βρίσκονται λίγο πιο κάτω από την κορυφή της σελίδας, περίπου δηλαδή στο πρώτο 1/3 υ δηλαδή στο πρώτο 1/3 
της οθόνης, εµφανίζουν συνήθως αυξηµένο της οθόνης, εµφανίζουν συνήθως αυξηµένο clickclick--throughthrough κατά 77%.κατά 77%.
b.b. Αν αντί για ένα κλασικό Αν αντί για ένα κλασικό bannerbanner στην σελίδα, χρησιµοποιείται ένα στην σελίδα, χρησιµοποιείται ένα linklink τύπου µεγάλου κουµπιού (τύπου µεγάλου κουµπιού (buttonbutton) ) 
στο κάτω δεξιά µέρος της σελίδας, τότε παρατηρείται αύξηση στο κάτω δεξιά µέρος της σελίδας, τότε παρατηρείται αύξηση clickthroughclickthrough κατά 228%. κατά 228%. 

c.c. ∆εν∆εν ισχύει ότι η επανάληψη ενός ισχύει ότι η επανάληψη ενός bannerbanner στο κάτω µέρος της ίδιας σελίδας αυξάνει το CTR αφού δεν στο κάτω µέρος της ίδιας σελίδας αυξάνει το CTR αφού δεν 
παρατηρήθηκε στην έρευνα κάποια ποσοστιαία διαφορά.παρατηρήθηκε στην έρευνα κάποια ποσοστιαία διαφορά.
d.d. Τα εικονογραφηµένα Τα εικονογραφηµένα bannerbanner αξιολογούνται θετικότερα, εάν  τοποθετούνται στην αριστερή έναναξιολογούνται θετικότερα, εάν  τοποθετούνται στην αριστερή έναντι της τι της 
δεξιάς πλευράς µιας ιστοσελίδας.δεξιάς πλευράς µιας ιστοσελίδας.
e.e. Τα Τα bannerbanner που περιέχουν κυρίως απλό κείµενο προτιµούνται περισσότερο, καιπου περιέχουν κυρίως απλό κείµενο προτιµούνται περισσότερο, και γενικά όσα γενικά όσα bannerbanner
βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της ιστοσελίδας όταν θα έχουµε ίβρίσκονται στην αριστερή πλευρά της ιστοσελίδας όταν θα έχουµε ίδιας µορφής διας µορφής bannerbanner στην σελίδα.στην σελίδα.



ΤεχνικέςΤεχνικές Χρησιµοποίησης Χρησιµοποίησης BannersBanners::
Αποτελεσµατικές Τοποθεσίες και Τεχνικές Αποτελεσµατικές Τοποθεσίες και Τεχνικές 

δηµοσίευσης δηµοσίευσης 
•• ΑνΑν τα τα bannersbanners µας βρίσκονται σε σελίδες τις οποίες ο χρήστης επισκέπτεται γιαµας βρίσκονται σε σελίδες τις οποίες ο χρήστης επισκέπτεται για την εκτέλεση την εκτέλεση 
συγκεκριµένης εργασίας, οι πιθανότητες να επιλέξει κάποιο συγκεκριµένης εργασίας, οι πιθανότητες να επιλέξει κάποιο bannerbanner για την µεταφορά του σε άλλο για την µεταφορά του σε άλλο site site είναι είναι 
πολύ µικρές.πολύ µικρές.

Πρέπει να τοποθετείται ένα Πρέπει να τοποθετείται ένα bannerbanner στις σελίδες που ο χρήστης είτε δεν έχει ξεκινήσει ακόµα την στις σελίδες που ο χρήστης είτε δεν έχει ξεκινήσει ακόµα την 
δουλειά του, είτε είναι στη στιγµή που θα την τελειώσει. δουλειά του, είτε είναι στη στιγµή που θα την τελειώσει. 

Έτσι προτείνονται οι παρακάτω Έτσι προτείνονται οι παρακάτω ιστοχώροιιστοχώροι για την δηµοσίευση για την δηµοσίευση bannerbanner::
i.i. ΗomeΗome pagespages των εταιριών πρόσβασης των εταιριών πρόσβασης internetinternet ((ISPsISPs) και των ) και των portalsportals, όπου µπορεί να είναι και οι , όπου µπορεί να είναι και οι 
αρχικές σελίδες του χρήστη. αρχικές σελίδες του χρήστη. 
ii.ii. PPortalsortals κυρίως για κυρίως για σερφάρισµασερφάρισµα και αναζήτηση κάποιων στοιχείωνκαι αναζήτηση κάποιων στοιχείων. . 
iii.iii. SSiteite που σχετίζονται µε τον καιρό. που σχετίζονται µε τον καιρό. 
iv.iv. ΒannersΒanners σε πολύ εσωτερικές (βαθιές) σελίδες ενός σε πολύ εσωτερικές (βαθιές) σελίδες ενός sitesite. . 

•• ΆλλαΆλλα στοιχεία που αφορούν και πρέπει να επηρεάσουν την απόφαση δηµοσστοιχεία που αφορούν και πρέπει να επηρεάσουν την απόφαση δηµοσίευσης ενός ίευσης ενός banner banner είναι:είναι:
i.i. Η δηµοτικότητα ενός ιστότοπου για την επιλογή του ως τοποθεσίας Η δηµοτικότητα ενός ιστότοπου για την επιλογή του ως τοποθεσίας δηµοσίευσης διαφηµιστικού δηµοσίευσης διαφηµιστικού 
εικονιδίου. Ο αριθµός των σελίδων αυτού είναι εικονιδίου. Ο αριθµός των σελίδων αυτού είναι αντιστρόφοςαντιστρόφος ανά΄λογοςανά΄λογος µε το µε το CTR CTR σε µια απ’ αυτές. σε µια απ’ αυτές. 
ii.ii. Η τιµή δηµοσίευσης ενός Η τιµή δηµοσίευσης ενός banner banner ανάλογα µε το σύστηµα CPM ή µε το PPPCT(ανάλογα µε το σύστηµα CPM ή µε το PPPCT(PricePrice PerPer ClickClick ThroughThrough))

•• ΤρόποιΤρόποι επικοινωνίας για δηµοσίευσης ενός επικοινωνίας για δηµοσίευσης ενός banner banner είναι:είναι:
Προσωπική επικοινωνία ξεχωριστά σε κάθε Προσωπική επικοινωνία ξεχωριστά σε κάθε sitesite που µας ενδιαφέρει να δηµοσιευτεί το που µας ενδιαφέρει να δηµοσιευτεί το bannerbanner. . 
Επιλογή µιας  διαφηµιστικής αντιπροσωπείας µε πλήρεις υπηρεσίες.Επιλογή µιας  διαφηµιστικής αντιπροσωπείας µε πλήρεις υπηρεσίες.
Χρησιµοποίηση ενός δικτύου Χρησιµοποίηση ενός δικτύου bannerbanner ((BannerBanner adad networksnetworks))
Πρακτική των ανταλλαγών Πρακτική των ανταλλαγών bannersbanners, κυρίως για όσους  δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν για , κυρίως για όσους  δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν για 

διαφήµιση.διαφήµιση.



ΤεχνικέςΤεχνικές Χρησιµοποίησης Χρησιµοποίησης BannersBanners::
Μετεξέλιξη των Μετεξέλιξη των BannersBanners –– RichRich MediaMedia AdsAds

•• OO όρος όρος RichRich MediaMedia AdsAds χρησιµοποιείται για να περιγράψει κάθε µορφή διαφήµισης στο χρησιµοποιείται για να περιγράψει κάθε µορφή διαφήµισης στο InternetInternet η οποία η οποία 
έχει δηµιουργηθεί µε τη χρήση προχωρηµένων εφαρµογών λογισµικού έχει δηµιουργηθεί µε τη χρήση προχωρηµένων εφαρµογών λογισµικού και και πολυµεσικώνπολυµεσικών εφαρµογώνεφαρµογών..

Εδώ ανήκουν και τα δυναµικά Εδώ ανήκουν και τα δυναµικά rotating banners.rotating banners.
•• Επίσης στα Επίσης στα Rich Media Ads Rich Media Ads ανήκουν:ανήκουν:
i.i. Τα Τα interstitialsinterstitials, τα οποία είναι διαφηµιστικές σελίδες ή παράθυρα που εµφανίζοντ, τα οποία είναι διαφηµιστικές σελίδες ή παράθυρα που εµφανίζονται για λίγα αι για λίγα 
δευτερόλεπτα και µετά χάνονται.δευτερόλεπτα και µετά χάνονται.
ii.ii. Τα Τα beyondbeyond--thethe--bannerbanner bannersbanners που είναι τα  που είναι τα  bannersbanners που τρέχουν συγκεκριµένες εφαρµογές.που τρέχουν συγκεκριµένες εφαρµογές.
iii.iii. Τα Τα animatedanimated cursorscursors που είναι ειδικά που είναι ειδικά εφέεφέ τα οποία ενεργοποιούνται µε την κίνηση του ποντικιού.τα οποία ενεργοποιούνται µε την κίνηση του ποντικιού.
iv.iv. Το Το richrich mediamedia ee--mailmail, που αποτελεί ένα , που αποτελεί ένα πολυµεσικόπολυµεσικό ee--mailmail που µπορεί να τρέξει κάποια εφαρµογή.που µπορεί να τρέξει κάποια εφαρµογή.

•• ΤαΤα RichRich MediaMedia AdsAds µπορούν να δηµιουργηθούν είτε από µπορούν να δηµιουργηθούν είτε από 
εξειδικευµένες εταιρείες που υπάρχουν σε µεγάλη πληθώρα στο εξειδικευµένες εταιρείες που υπάρχουν σε µεγάλη πληθώρα στο 
internetinternet και από προγράµµατα πολλών εταιριών λογισµικού.και από προγράµµατα πολλών εταιριών λογισµικού.

Υπάρχουν αρκετές σελίδες για τους τρόπους δηµιουργίας Υπάρχουν αρκετές σελίδες για τους τρόπους δηµιουργίας 
τέτοιων τέτοιων bannersbanners αλλά και για τις τεχνολογίες αυτώναλλά και για τις τεχνολογίες αυτών ((Point RollPoint Roll))..
•• Τα στρατηγικά πλεονεκτήµατα  των Τα στρατηγικά πλεονεκτήµατα  των Rich Media Ads Rich Media Ads είναι :είναι :

Η σχεδίαση αυτών µε γνωστές γλώσσες προσφέρει  Η σχεδίαση αυτών µε γνωστές γλώσσες προσφέρει  
µεγαλύτερη υποστήριξη από τους περισσότερους περιηγητές.µεγαλύτερη υποστήριξη από τους περισσότερους περιηγητές.

Υπάρχει η δυνατότητα για συλλογή λεπτοµερών στοιχείων Υπάρχει η δυνατότητα για συλλογή λεπτοµερών στοιχείων 
της αλληλεπίδρασης των χρηστών µε τα της αλληλεπίδρασης των χρηστών µε τα RichRich MediaMedia AdsAds..

Μας προσφέρουν Μας προσφέρουν πολυµεσικότηταπολυµεσικότητα ((interactivityinteractivity) εφόσον ) εφόσον 
µπορούµε να δηµιουργήσουµε εντυπωσιακές, ελκυστικές αλλά µπορούµε να δηµιουργήσουµε εντυπωσιακές, ελκυστικές αλλά 
καθ’ όλα λειτουργικές εφαρµογές.καθ’ όλα λειτουργικές εφαρµογές.



ΤεχνικέςΤεχνικές Χρησιµοποίησης Χρησιµοποίησης BannersBanners: : 
Τεχνικές Γραµµικού ΠρογραµµατισµούΤεχνικές Γραµµικού Προγραµµατισµού

•• ΟιΟι πιο σηµαντικές τεχνικές προκλήσεις που µπορούν να επιτευχθούν µπιο σηµαντικές τεχνικές προκλήσεις που µπορούν να επιτευχθούν µέσα από την έσα από την 
χρησιµοποίηση πρακτικών γραµµικού προγραµµατισµού είναι:χρησιµοποίηση πρακτικών γραµµικού προγραµµατισµού είναι:
i.i. Η ενδεχόµενη βελτίωση του ποσοστού Η ενδεχόµενη βελτίωση του ποσοστού clickclick –– throughthrough σε ένα σε ένα sitesite
ii.ii. Η βελτιστοποίηση της πιθανής εµφάνισης των διαφηµίσεωνΗ βελτιστοποίηση της πιθανής εµφάνισης των διαφηµίσεων

Το µειονέκτηµα πολυάριθµων τεχνικών προσαρµογής και εξατοµίκευσηΤο µειονέκτηµα πολυάριθµων τεχνικών προσαρµογής και εξατοµίκευσης που αναπτύσσονται στις ς που αναπτύσσονται στις 
περιοχές του data περιοχές του data miningmining και του φιλτραρίσµατος πληροφοριών είναι ότι απαιτείται συλλογήκαι του φιλτραρίσµατος πληροφοριών είναι ότι απαιτείται συλλογή πολλών πολλών 
πληροφοριών για τους χρήστες.πληροφοριών για τους χρήστες.
•• Από την άλλη οι τεχνικές γραµµικού προγραµµατισµού στην χρησιµοπΑπό την άλλη οι τεχνικές γραµµικού προγραµµατισµού στην χρησιµοποίηση των οίηση των banners banners µπορούν να µπορούν να 
αυξήσουν το αυξήσουν το CTR CTR αλλά και να το ελέγξουν από τυχόν παρεµβάσεις. Τέτοιες τεχνικές αλλά και να το ελέγξουν από τυχόν παρεµβάσεις. Τέτοιες τεχνικές είναι:είναι:
1.1. Τεχνικές µε τροποποιήσεις στον γραµµικό προγραµµατισµό, οι οποίεΤεχνικές µε τροποποιήσεις στον γραµµικό προγραµµατισµό, οι οποίες ανάλογα µε τα διαφηµιστικά και το ς ανάλογα µε τα διαφηµιστικά και το 
περιεχόµενο που εµφανίζονται στην οθόνη του χρήστη και της συµπεπεριεχόµενο που εµφανίζονται στην οθόνη του χρήστη και της συµπεριφοράς του στην σελίδα µας δίνουν  ριφοράς του στην σελίδα µας δίνουν  
συµπεράσµατα για την καταναλωτική συµπεριφορά του χρήστη.συµπεράσµατα για την καταναλωτική συµπεριφορά του χρήστη.
2.2. Κατασκευή αποδοτικών αλγόριθµων συστάδων (Κατασκευή αποδοτικών αλγόριθµων συστάδων (clusteringclustering) για την υλοποίηση περισσότερων ) για την υλοποίηση περισσότερων clickclick--
throughthrough ποσοστών, όταν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της σποραδικότητας κποσοστών, όταν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της σποραδικότητας και του µεγάλου αριθµού αι του µεγάλου αριθµού 
στοιχείων και ιδιοτήτων που υπάρχουν στις σελίδες των στοιχείων και ιδιοτήτων που υπάρχουν στις σελίδες των sitesite..

3.3. ΓνωστέςΓνωστές µέθοδοι γραµµικού προγραµµατισµού µε την χρήση CTR Αλγορίθµων  µέθοδοι γραµµικού προγραµµατισµού µε την χρήση CTR Αλγορίθµων  «Εκµάθησης», ώστε «Εκµάθησης», ώστε 
να παίρνουµε ακριβείς και όχι «τροποποιηµένες προς τα πάνω» αναφνα παίρνουµε ακριβείς και όχι «τροποποιηµένες προς τα πάνω» αναφορές για τα ποσοστά των ορές για τα ποσοστά των clickclick--
throughthrough των διαφηµιστικών των διαφηµιστικών bannersbanners στα επιλεγόµενα από στα επιλεγόµενα από sitesite φιλοξενίας αυτών.φιλοξενίας αυτών.
4.4. Βελτιώσεις του γραµµικού προγραµµατισµού ώστε να λυθεί και το πρΒελτιώσεις του γραµµικού προγραµµατισµού ώστε να λυθεί και το πρόβληµα των όβληµα των multimulti--impressionsimpressions
όπού δύο ή περισσότερα όπού δύο ή περισσότερα bannersbanners εµφανίζονται συγχρόνως.εµφανίζονται συγχρόνως.



PopPop--Up WindowsUp Windows

•• TTα α poppop –– upup παράθυρα είναι παράθυρα του περιηγητή  ∆ιαδικτύου που παράθυρα είναι παράθυρα του περιηγητή  ∆ιαδικτύου που 
τρέχουµε, που ανοίγουν πάνω από το κύρια παράθυρα του περιηγητήτρέχουµε, που ανοίγουν πάνω από το κύρια παράθυρα του περιηγητή..

‘E‘Eχουν συνήθως κακή φήµη και αυτό γίνεται δικαιολογηµένα, εφόσον σχουν συνήθως κακή φήµη και αυτό γίνεται δικαιολογηµένα, εφόσον συνήθως µπορεί υνήθως µπορεί 
να είναι αρκετά ενοχλητικές ώστε να οδηγούν τους πελάτες µακριά.να είναι αρκετά ενοχλητικές ώστε να οδηγούν τους πελάτες µακριά.

Χρησιµοποιηµένα σωστά, µπορεί να είναι µια πολύ αποτελεσµατική κΧρησιµοποιηµένα σωστά, µπορεί να είναι µια πολύ αποτελεσµατική και εµπορική αι εµπορική 
στρατηγική διαφήµισης στο ∆ιαδίκτυο.στρατηγική διαφήµισης στο ∆ιαδίκτυο.

Μετρήσεις έχουν δείξει ότι όταν  χρησιµοποιούνται Μετρήσεις έχουν δείξει ότι όταν  χρησιµοποιούνται poppop--upup ((υπερεµφανιζόµενουπερεµφανιζόµενο) ) 
παράθυρα για την διαφήµιση µιας εταιρίας, τότε µπορεί να υπάρξειπαράθυρα για την διαφήµιση µιας εταιρίας, τότε µπορεί να υπάρξει αύξηση µέχρι και 50% αύξηση µέχρι και 50% 
των επισκεπτών και των (των επισκεπτών και των (signsign -- upsups) εγγραφών ή συµφωνιών των χρηστών.) εγγραφών ή συµφωνιών των χρηστών.

ΥπάρχουνΥπάρχουν και τα και τα poppop--underunder παράθυρα τα οποία είναι παράθυρα τα οποία ανοίγουν παράθυρα τα οποία είναι παράθυρα τα οποία ανοίγουν 
αυτόµατα στην οθόνη όταν επισκεφθούµε κάποια αυτόµατα στην οθόνη όταν επισκεφθούµε κάποια webweb σελίδα και παραµένουν κρυµµένα σελίδα και παραµένουν κρυµµένα 
από τον χρήστη µέχρι τη στιγµή που θα κλείσει τον από τον χρήστη µέχρι τη στιγµή που θα κλείσει τον browserbrowser..

Η δηµιουργία ενός νέου παραθύρου Η δηµιουργία ενός νέου παραθύρου poppop--upup χρησιµοποιείται και στον κλασσικό χρησιµοποιείται και στον κλασσικό 
σχεδιασµό ενός ιστότοπου. Μπορεί απλά να γίνεται η ενεργοποίηση σχεδιασµό ενός ιστότοπου. Μπορεί απλά να γίνεται η ενεργοποίηση του, από µια επιλογή του, από µια επιλογή 
του χρήστη που ήδη βρίσκεται µέσα στο του χρήστη που ήδη βρίσκεται µέσα στο sitesite που αφορά το που αφορά το poppop--upup..

Οι συνδέσεις των Οι συνδέσεις των poppop--upup παραθύρων πρέπει να οδηγούν σε νέα εµφανιζόµενα παραθύρων πρέπει να οδηγούν σε νέα εµφανιζόµενα 
παράθυρα, ώστε ο χρήστης  να µπορεί να επιστρέψει στη σελίδα παράθυρα, ώστε ο χρήστης  να µπορεί να επιστρέψει στη σελίδα -- κατάλογο συνδέσεων.κατάλογο συνδέσεων.



PopPop--UpUp WindowsWindows::
Τεχνικές για µεγαλύτερη αποδοτικότητα των Τεχνικές για µεγαλύτερη αποδοτικότητα των 

PopPop--Up WindowsUp Windows
•• ΣχετικάΣχετικά µε το µήνυµα των µε το µήνυµα των PopPop--Up Windows, Up Windows, µπορεί το µήνυµα να συνοδεύεται από µια µπορεί το µήνυµα να συνοδεύεται από µια 
προσφορά που συνοδεύει π.χ. την εγγραφή στο κατάστηµα µας όπως:προσφορά που συνοδεύει π.χ. την εγγραφή στο κατάστηµα µας όπως:
i.i. Μια ειδική έκθεση ή σηµαντική πληροφορία, µη διαθέσιµη πουθενά αΜια ειδική έκθεση ή σηµαντική πληροφορία, µη διαθέσιµη πουθενά αλλού στο λλού στο site. site. 
ii.ii. Ένα σχετικό µε τον ιστοχώρο µας ηλεκτρονικό βιβλίο (eΈνα σχετικό µε τον ιστοχώρο µας ηλεκτρονικό βιβλίο (e--bookbook).).
iii.iii. Ένα κουπόνι εκπτώσεωνΈνα κουπόνι εκπτώσεων
iv.iv. Ένα Ένα linklink µε µια ειδική προσφορά που δεν υπάρχει αλλού στο διαφηµιζόµενο µε µια ειδική προσφορά που δεν υπάρχει αλλού στο διαφηµιζόµενο sitesite..
v.v. Μια ελεύθερη σειρά µαθηµάτων µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Μια ελεύθερη σειρά µαθηµάτων µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

•• ΆλλοιΆλλοι τρόποι ενίσχυσης της αποδοτικότητας των τρόποι ενίσχυσης της αποδοτικότητας των PopPop--Up Windows Up Windows είναι:είναι:
1.1. Καθυστέρηση στην είσοδο Καθυστέρηση στην είσοδο -- εκτέλεση του εκτέλεση του υπερεµφανιζόµενουυπερεµφανιζόµενου παραθύρου 5 ή 10 δευτερολέπτων παραθύρου 5 ή 10 δευτερολέπτων 
προτού να εµφανιστεί στον ιστοχώρο. Μπορεί να εµφανίζεται αρχικάπροτού να εµφανιστεί στον ιστοχώρο. Μπορεί να εµφανίζεται αρχικά ένα ενηµερωτικό κείµενο που θα ένα ενηµερωτικό κείµενο που θα 
ενηµερώνει τον χρήστη σχετικά µε το διαφηµιζόµενο ενηµερώνει τον χρήστη σχετικά µε το διαφηµιζόµενο sitesite..
2.2. ∆εν πρέπει να δηµιουργούµε πολύ µεγάλα  ∆εν πρέπει να δηµιουργούµε πολύ µεγάλα  poppop ––upup windowswindows που θα καλύπτουν την οθόνη.που θα καλύπτουν την οθόνη.
3.3. Να µην παραπλανιέται ο χρήστης µε κανένα τρόπο πάνω στην λειτουρΝα µην παραπλανιέται ο χρήστης µε κανένα τρόπο πάνω στην λειτουργία του γία του poppop –– upup παραθύρου, παραθύρου, 
ειδικά όσον αφορά το κλείσιµο αυτού το οποίο θα πρέπει να γίνεταειδικά όσον αφορά το κλείσιµο αυτού το οποίο θα πρέπει να γίνεται εύκολα.ι εύκολα.
4.4. Πρέπει να µην αποσπάσουµε εντελώς τον επισκέπτη µας από το υπόλοΠρέπει να µην αποσπάσουµε εντελώς τον επισκέπτη µας από το υπόλοιπο του ιστοχώρου µας µε ιπο του ιστοχώρου µας µε 
περιορισµένο χρόνο εµφάνισης του περιορισµένο χρόνο εµφάνισης του PopPop--Up Window.Up Window.
5.5. NNα εµφανίζεται ένα α εµφανίζεται ένα poppop –– upup παράθυρο υπό µορφή ερώτησης κατά την έξοδο του χρήστη.παράθυρο υπό µορφή ερώτησης κατά την έξοδο του χρήστη.
6.6. Η προβολή ενός ενηµερωτικού κειµένου που θα εµφανίζεται αρχικά σΗ προβολή ενός ενηµερωτικού κειµένου που θα εµφανίζεται αρχικά στο το poppop –– upup windowwindow και θα και θα 
ενηµερώνει τον χρήστη σχετικά µε το διαφηµιζόµενο ενηµερώνει τον χρήστη σχετικά µε το διαφηµιζόµενο sitesite..
7.7. Η εµφάνισης κείµένου τοποθετηµένο µέσα σε µια εικόνα δίνει την δΗ εµφάνισης κείµένου τοποθετηµένο µέσα σε µια εικόνα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να λάβει υνατότητα στον χρήστη να λάβει 
αποδοτικότερα το µήνυµα που του προσφέρουµε, ιδιαίτερα αν είναι αποδοτικότερα το µήνυµα που του προσφέρουµε, ιδιαίτερα αν είναι µεγάλο και πολύπλοκο. µεγάλο και πολύπλοκο. 



PopPop –– UpUp WindowsWindows::
Αρνητικοί Παράγοντες ΧρησιµοποίησηςΑρνητικοί Παράγοντες Χρησιµοποίησης

Pop Pop –– Up WindowsUp Windows
•• ΥπάρχουνΥπάρχουν διάφοροι λόγοι για να µην χρησιµοποιηθούν τα διάφοροι λόγοι για να µην χρησιµοποιηθούν τα PopPop--Up WindowsUp Windows ως ως 
τρόπος τρόπος ∆ιαφηµισής∆ιαφηµισής..

Μερικοί από αυτούς είναι:Μερικοί από αυτούς είναι:
1.1. Λόγω της εκτενής, παραπλανητικής και κακόβουλης χρήσης αυτών, µπΛόγω της εκτενής, παραπλανητικής και κακόβουλης χρήσης αυτών, µπορεί µια σωστή ορεί µια σωστή 
καθ’ όλα διαφήµιση να µην γίνει καν αντιληπτή από τον χρήστη λόγκαθ’ όλα διαφήµιση να µην γίνει καν αντιληπτή από τον χρήστη λόγω των γενικών µέτρων ω των γενικών µέτρων 
που έχει πάρει για τα που έχει πάρει για τα poppop –– upup παράθυρα.παράθυρα.
2.2. Οι χρήστες του Οι χρήστες του internetinternet χρησιµοποιούν ευρέως «χρησιµοποιούν ευρέως «PopPop –– UpUp ΒlockersΒlockers» τα οποία είναι » τα οποία είναι 
προγράµµατα που σταµατούν γενικά τα  προγράµµατα που σταµατούν γενικά τα  poppop –– upup παράθυρα.παράθυρα.

GoogleGoogle PopPop –– UpUp BlockerBlocker

3.3. ΥπάρχουνΥπάρχουν επιλογές για τον πλήρη ή µερικό επιλογές για τον πλήρη ή µερικό 
αποκλεισµό των εµφανιζόµενων παραθύρων µέσα από αποκλεισµό των εµφανιζόµενων παραθύρων µέσα από 
πρόσθετα και των λειτουργικών συστηµάτων όπως το πρόσθετα και των λειτουργικών συστηµάτων όπως το 
««WindowsWindows XP XP ServiceService PackPack 2 (SVP2) 2 (SVP2) PopPop--upup BlockerBlocker», », 
και από τα προγράµµατα ελέγχου ιών και επιθέσεων από και από τα προγράµµατα ελέγχου ιών και επιθέσεων από 
το ∆ιαδύκτιο, όπως το το ∆ιαδύκτιο, όπως το NortonNorton InternetInternet SecuritySecurity. . 



ΤεχνικέςΤεχνικές Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (ee--mailmail): ): 
Τεχνικές αύξησης των πωλήσεωνΤεχνικές αύξησης των πωλήσεων (1)(1)

•• ΤοΤο πιο σηµαντικό πρόβληµα στη διαφήµιση µέσω πιο σηµαντικό πρόβληµα στη διαφήµιση µέσω ee--mailmail είναιείναι οι συχνές ενοχλήσεις µε οι συχνές ενοχλήσεις µε 
επίµονο τρόπο σε χιλιάδες, µη πραγµατικά ενδιαφερόµενους χρήστεςεπίµονο τρόπο σε χιλιάδες, µη πραγµατικά ενδιαφερόµενους χρήστες για το µήνυµα που για το µήνυµα που 
στέλνετεστέλνετε..

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δηµιουργήσουµε το πιο κατάλληλο καΥπάρχουν πολλοί τρόποι για να δηµιουργήσουµε το πιο κατάλληλο και αποδοτικό µήνυµα ι αποδοτικό µήνυµα 
και για την αποστολή του στο κατάλληλο κοινό.και για την αποστολή του στο κατάλληλο κοινό.

•• ΥπάρχουνΥπάρχουν διάφοροι τρόποι για την αύξηση των πωλήσεων µέσω διάφοροι τρόποι για την αύξηση των πωλήσεων µέσω ee--mail mail διαφήµιαηςδιαφήµιαης::

•• ΟΟ καταναλωτής ενδιαφέρεται να βρει εκείνον τον καταναλωτής ενδιαφέρεται να βρει εκείνον τον 
ιστότοπο που θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον. Ένα ιστότοπο που θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον. Ένα 
διασκεδαστικό eδιασκεδαστικό e--mailmail είναι αποδεδειγµένο ότι αυξάνει τον είναι αποδεδειγµένο ότι αυξάνει τον 
αριθµό επισκέψεων στον χώρο µας. Είναι κατάλληλο  µόνο αριθµό επισκέψεων στον χώρο µας. Είναι κατάλληλο  µόνο 
εάν «πωλούµε» την ίδια την διασκέδαση ή την ψυχαγωγία.εάν «πωλούµε» την ίδια την διασκέδαση ή την ψυχαγωγία.
•• Η δοκιµασµένη συνταγή και ο σχεδιασµός ολόκληρων Η δοκιµασµένη συνταγή και ο σχεδιασµός ολόκληρων 
των των ιστοχώρωνιστοχώρων και των διαφηµίσεων αυτών, µε  και των διαφηµίσεων αυτών, µε  
πρωτοτυπία και χρησιµοποίηση πρωτοτυπία και χρησιµοποίηση πολυµεσικώνπολυµεσικών µνηµάτωνµνηµάτων..
•• Επίτευξη ενός πιο προσωπικού Επίτευξη ενός πιο προσωπικού ee--mailmail και δηµιουργία και δηµιουργία 
µιας στενής σχέσης µε τον καταναλωτή κάτι που µιας στενής σχέσης µε τον καταναλωτή κάτι που 
επιτυγχάνεται κατ’ αρχήν µε ερωτήσεις για να  κεντρίσουµε επιτυγχάνεται κατ’ αρχήν µε ερωτήσεις για να  κεντρίσουµε 
το προσωπικό ενδιαφέροντο προσωπικό ενδιαφέρον..

Τρόπος για να πετύχουµε την πιο προσωπική και Τρόπος για να πετύχουµε την πιο προσωπική και 
στοχευµένηστοχευµένη διαφήµιση αποτελεί και η αποστολή των διαφήµιση αποτελεί και η αποστολή των ee--mail mail 
newsletters.newsletters.



ΤεχνικέςΤεχνικές Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (ee--mailmail): ): 
Τεχνικές αύξησης των πωλήσεωνΤεχνικές αύξησης των πωλήσεων (2)(2)

•• ΤοΤο ee--mailmail newsletternewsletter είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που αποστέλλεται σε τακτά χρονιείναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που αποστέλλεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα κά διαστήµατα 
και περιέχει πληροφόρηση για το ηλεκτρονικό διαφηµιζόµενο κατάστκαι περιέχει πληροφόρηση για το ηλεκτρονικό διαφηµιζόµενο κατάστηµα και τα προϊόντα του, άρθρα για ηµα και τα προϊόντα του, άρθρα για 
θέµατα που ενδιαφέρουν τους χρήστες.θέµατα που ενδιαφέρουν τους χρήστες.

Πολλές φορές αυτά είναι που οδηγούν τους καταναλωτές ξανά στο Πολλές φορές αυτά είναι που οδηγούν τους καταναλωτές ξανά στο sitesite ή στο να δεχθούν γίνουν ή στο να δεχθούν γίνουν 
συνδροµητές στο eσυνδροµητές στο e--mailmail newsletternewsletter..
•• ΣηµαντικάΣηµαντικά πλεονεκτήµατα των πλεονεκτήµατα των ee--mail mail 
newsletters newsletters είναι:είναι:

1.1. ∆ηµιουργία∆ηµιουργία ενός νέου δυναµικού καναλιού ενός νέου δυναµικού καναλιού 
επικοινωνίας µε τον χρήστη από όπου µπορούµε να τον επικοινωνίας µε τον χρήστη από όπου µπορούµε να τον 
ενηµερώνουµε για νέα στοιχεία και προϊόντα της εταιρίας. ενηµερώνουµε για νέα στοιχεία και προϊόντα της εταιρίας. 
2.2. Οι χρήστες είναι πιο δεκτικοί και προσεκτικοί στην Οι χρήστες είναι πιο δεκτικοί και προσεκτικοί στην 
διαφηµιστική πληροφορία µέσα στα µηνύµατα του διαφηµιστική πληροφορία µέσα στα µηνύµατα του 
ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου.ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου.
3.3. Βοηθάει την επιχείρηση αφού το υλικό αυτών Βοηθάει την επιχείρηση αφού το υλικό αυτών 
χρησιµοποιείται και για τον εµπλουτισµό του χρησιµοποιείται και για τον εµπλουτισµό του sitesite..
4.4. Εξασφαλίζονται πιστοί επισκέπτες στο Εξασφαλίζονται πιστοί επισκέπτες στο sitesite. Νιώθουν  . Νιώθουν  
ότι η εταιρεία τους θυµάται και τους παρέχει χρήσιµες ότι η εταιρεία τους θυµάται και τους παρέχει χρήσιµες 
πληροφορίες µοναδικές γι’ αυτούςπληροφορίες µοναδικές γι’ αυτούς..
5.5. Είναι πολύ πιο φτηνά αλλά και αποδοτικά από τους Είναι πολύ πιο φτηνά αλλά και αποδοτικά από τους 
υπόλοιπους τρόπους διαφήµισης.υπόλοιπους τρόπους διαφήµισης.

Μια πολύ επιτυχηµένη εφαρµογή eΜια πολύ επιτυχηµένη εφαρµογή e--mailmail newsletternewsletter
χρησιµοποιεί και το  χρησιµοποιεί και το  ee--shopshop (http://(http://www.ewww.e--shop.grshop.gr/) σε /) σε 
προσωπικό επίπεδο µόνο για εκείνους τους καταναλωτές προσωπικό επίπεδο µόνο για εκείνους τους καταναλωτές 
που έχουν πραγµατοποιήσει που έχουν πραγµατοποιήσει διαδυκτιακήδιαδυκτιακή αγορά στο αγορά στο 
παρελθόν.παρελθόν.



ΤεχνικέςΤεχνικές Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (ee--mailmail): ): 
Άλλες τεχνικές για Άλλες τεχνικές για personalized epersonalized e--mail mail 

•• ΥπάρχουνΥπάρχουν επίσης και άλλες τεχνικές για να επιτύχουµε επίσης και άλλες τεχνικές για να επιτύχουµε personalizedpersonalized ee--mailmail διαφηµίσεις. διαφηµίσεις. 
Μερικά βήµατα και µεθόδους που µπορούµε να ακολουθήσουµε είναι:Μερικά βήµατα και µεθόδους που µπορούµε να ακολουθήσουµε είναι:
Να δώσουµε την εντύπωση ότι η επιλογή των απεσταλµένων Να δώσουµε την εντύπωση ότι η επιλογή των απεσταλµένων ee--mailmail στους πελάτες δεν είναι τυχαία από στους πελάτες δεν είναι τυχαία από 

όλη την λίστα πελατών και χρηστών. Η ονοµαστική αναφορά βοηθάει όλη την λίστα πελατών και χρηστών. Η ονοµαστική αναφορά βοηθάει («Κύριε Σταυρίδη,…», κ.λ.π.)(«Κύριε Σταυρίδη,…», κ.λ.π.)
Αναφορά σε στοιχεία που µας έκαναν να απευθυνθούµε συγκεκριµένα Αναφορά σε στοιχεία που µας έκαναν να απευθυνθούµε συγκεκριµένα στον κάθε καταναλωτή στον κάθε καταναλωτή 

ξεχωριστά, όπως: «Κύριε ξεχωριστά, όπως: «Κύριε ΟικονοµούΟικονοµού, µετά από την πρόσφατη ενηµέρωση µας για την επιτυχή πορεία σας, µετά από την πρόσφατη ενηµέρωση µας για την επιτυχή πορεία σας
στο εµπόριο ηλεκτρονικών ειδών, σκεφθήκαµε ότι θα ενδιαφερόσασταστο εµπόριο ηλεκτρονικών ειδών, σκεφθήκαµε ότι θα ενδιαφερόσασταν για …(ν για …(διαφήµησηδιαφήµηση) ».) ».

Τα µηνύµατα να είναι συνοπτικά, ενδιαφέροντα και δηµιουργικά. ΜηΤα µηνύµατα να είναι συνοπτικά, ενδιαφέροντα και δηµιουργικά. Μην «φοβίστε» τους παραλήπτες µε ν «φοβίστε» τους παραλήπτες µε 
πολλές λέξεις και συσσωρευµένα διαστήµατα. πολλές λέξεις και συσσωρευµένα διαστήµατα. 

Να υπάρχει η δυνατότητα να προβάλλουµε στους χρήστες και να τουςΝα υπάρχει η δυνατότητα να προβάλλουµε στους χρήστες και να τους παρέχουµε απαντήσεις στις παρέχουµε απαντήσεις στις 
ερωτήσεις και τα ζητήµατα τους όταν µας στέλνουν eερωτήσεις και τα ζητήµατα τους όταν µας στέλνουν e--mailmail σε λιγότερο από 24 ώρες.σε λιγότερο από 24 ώρες.

Τεχνικές µηνύµατος προσφοράς ή µιας έκπτωσης στον καταναλωτή κάνΤεχνικές µηνύµατος προσφοράς ή µιας έκπτωσης στον καταναλωτή κάνει το µήνυµα να φαίνεται πιο ει το µήνυµα να φαίνεται πιο 
προσωπικό (π.χ. «Είστε ο 501ος χρήστης που επισκέφθηκε πριν Χ µέπροσωπικό (π.χ. «Είστε ο 501ος χρήστης που επισκέφθηκε πριν Χ µέρες το νέο µας ρες το νέο µας sitesite. Έχετε πρόσβαση σε . Έχετε πρόσβαση σε 
µια ειδική προσφορά που προσφέρει ο µια ειδική προσφορά που προσφέρει ο ιστοχώροςιστοχώρος µας… (µας… (--> > linklink) »).) »).

ΗΗ αποστολή µιας ηλεκτρονικής αποστολή µιας ηλεκτρονικής 
επιχειρησιακής κάρτας µε ευχές για κάποιο επιχειρησιακής κάρτας µε ευχές για κάποιο 
γεγονός (γενέθλια, κ.λ.π.).γεγονός (γενέθλια, κ.λ.π.).

Το σταλµένο µήνυµα να έχει κάποιο Το σταλµένο µήνυµα να έχει κάποιο 
συµβουλευτικό χαρακτήρα.συµβουλευτικό χαρακτήρα.

Η λύση πάνω στο πρόβληµα των Η λύση πάνω στο πρόβληµα των spam espam e--
mails mails είναι η δηµιουργία ενός δικτύου µεταξύ είναι η δηµιουργία ενός δικτύου µεταξύ 
εµπορικής επιχείρησης / επιχειρήσεων και εµπορικής επιχείρησης / επιχειρήσεων και 
χρηστών, µέσω ενδιάµεσης επιχείρησης (χρηστών, µέσω ενδιάµεσης επιχείρησης (thirdthird
partyparty -- admediaryadmediary) η οποία) η οποία διαχειρίζεται τα διαχειρίζεται τα ee--
mail mail µέσω βάσεων δεδοµένων.µέσω βάσεων δεδοµένων.



Search Engine MachinesSearch Engine Machines && Τεχνικές Τεχνικές 
Αποδοτικότερου Αποδοτικότερου Search Engine PositioningSearch Engine Positioning

•• ΧρησιµοποιώνταςΧρησιµοποιώντας µηχανές αναζήτησης, οι επισκέπτες µπορούν να βρουν τις περιοχέςµηχανές αναζήτησης, οι επισκέπτες µπορούν να βρουν τις περιοχές που ψάχνουν µε που ψάχνουν µε 
ποικίλους τρόπους, όπως από την προβολή διαφηµίσεων από τις µηχαποικίλους τρόπους, όπως από την προβολή διαφηµίσεων από τις µηχανές αναζήτησης ή από συµβαλλόµενα νές αναζήτησης ή από συµβαλλόµενα --
συνεργαζόµενα µέλη και επιχειρήσεις που παρατίθενται στις µηχανέσυνεργαζόµενα µέλη και επιχειρήσεις που παρατίθενται στις µηχανές αναζήτησης.ς αναζήτησης.

Παρεµφερή εφαρµογή των Παρεµφερή εφαρµογή των search engine machine search engine machine είναι οι εφαρµογές είναι οι εφαρµογές pathfinderpathfinder που συγκρίνουν τιµές που συγκρίνουν τιµές 
και προϊόντα για διάφορες εµπορικές επιχειρήσεις (που έχουν εγγρκαι προϊόντα για διάφορες εµπορικές επιχειρήσεις (που έχουν εγγραφεί σε αυτά) και προτείνουν µε την σειρά αφεί σε αυτά) και προτείνουν µε την σειρά 
το φθηνότερο και σχετικών χαρακτηριστικών προϊόν που ζητήθηκε. Κτο φθηνότερο και σχετικών χαρακτηριστικών προϊόν που ζητήθηκε. Κυρίως συναντούνται ως ξεχωριστά υρίως συναντούνται ως ξεχωριστά site.site.

•• ΓιαΓια καλύτερο καλύτερο Search Engine Positioning Search Engine Positioning πρέπει να ακολουθήσουµε ορισµένα βήµατα:πρέπει να ακολουθήσουµε ορισµένα βήµατα:
1.1. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούµε παραπλανητικές και ψευδείς πληροφορ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούµε παραπλανητικές και ψευδείς πληροφορίες περιεχοµένου για το ίες περιεχοµένου για το site site µας. µας. 
Μακροπρόθεσµα µειώνει την αξιοπιστία µας.Μακροπρόθεσµα µειώνει την αξιοπιστία µας.
2.2. Οι συνδέσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο στα αποτελέσµατα των µηχανώνΟι συνδέσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο στα αποτελέσµατα των µηχανών αναζήτησης. Ο αναζήτησης. Ο ιστοχώροςιστοχώρος θα θα 
πρέπει να έχει ιεραρχικές συνδέσεις που να περιέχουν κείµενο.πρέπει να έχει ιεραρχικές συνδέσεις που να περιέχουν κείµενο.

3.3. ΟιΟι ετικέτες TITLE και ALT πρέπει να είναι ετικέτες TITLE και ALT πρέπει να είναι 
περιγραφικές και ακριβείς, το ίδιο και οι περιγραφικές και ακριβείς, το ίδιο και οι META META ετικέτες.ετικέτες.
4.4. Να µην υπάρχουν κενά ή λανθασµένα Να µην υπάρχουν κενά ή λανθασµένα linkslinks..
5.5. Η τοποθέτηση δηµοφιλών συµβουλών ή Η τοποθέτηση δηµοφιλών συµβουλών ή 
εγχειριδίων (εγχειριδίων (tutorialtutorial) βοηθάει στο να  εµφανίζεται το ) βοηθάει στο να  εµφανίζεται το 
sitesite µας σε χρήστες που ψάχνουν πληροφορίες.µας σε χρήστες που ψάχνουν πληροφορίες.
6.6. Χρησιµοποίηση µεθόδων πιθανής ένωσης στοιχείων Χρησιµοποίηση µεθόδων πιθανής ένωσης στοιχείων 
του του sitesite µας πάνω στα αποτελέσµατα των µηχανών  µας πάνω στα αποτελέσµατα των µηχανών  
αναζήτησης.αναζήτησης.
7.7. Αποφυγή του Αποφυγή του redirection redirection από τις σελίδες µας.από τις σελίδες µας.
8.8. Χρησιµοποίηση στρατηγικών µισθωµένης Χρησιµοποίηση στρατηγικών µισθωµένης 
τοποθέτησης για τα αποτελέσµατα των µηχανών.τοποθέτησης για τα αποτελέσµατα των µηχανών.



ΤεχνικέςΤεχνικές Προσφοράς Υπηρεσιών: Προσφοράς Υπηρεσιών: 
Επιτυχηµένες Προσφορές ΥπηρεσιώνΕπιτυχηµένες Προσφορές Υπηρεσιών

•• ΟιΟι προσφορές υπηρεσιών µπορούν να χωριστούν σε:προσφορές υπηρεσιών µπορούν να χωριστούν σε:
Προσφορά υπηρεσιών και πληροφοριών , είτε δωρεάν, είτε µε µια µιΠροσφορά υπηρεσιών και πληροφοριών , είτε δωρεάν, είτε µε µια µικρή αµοιβή.κρή αµοιβή.
Προσφορά δωρεάν εργαλείων και εφαρµογών.Προσφορά δωρεάν εργαλείων και εφαρµογών.

•• Επιτυχηµένες υπηρεσίες που µπορούµε να προσφέρουµε είναι:Επιτυχηµένες υπηρεσίες που µπορούµε να προσφέρουµε είναι:
1.1. Αναζήτηση ΠληροφοριώνΑναζήτηση Πληροφοριών
2.2. Πληροφορίες Ειδήσεων και ΑθλητικώνΠληροφορίες Ειδήσεων και Αθλητικών
3.3. Πληροφορίες Ευρέσεως ΕργασίαςΠληροφορίες Ευρέσεως Εργασίας
4.4. Συµβουλές και ειδικού περιεχοµένου εγχειρίδιαΣυµβουλές και ειδικού περιεχοµένου εγχειρίδια
5.5. Υπηρεσίες Υπηρεσίες Chat Mail (HotmailChat Mail (Hotmail –– msn messenger, msn messenger, κ.λ.π.κ.λ.π.))
6.6. Πληροφορίες για ταξίδια και επενδύσειςΠληροφορίες για ταξίδια και επενδύσεις
7.7. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (η πιο διαδεδοµένη υπηρεσία)Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (η πιο διαδεδοµένη υπηρεσία)..
8.8. Προσφορά Προσφορά διαδικτικώνδιαδικτικών υπηρεσιών ασφαλούς αποθήκευσηςυπηρεσιών ασφαλούς αποθήκευσης

Γενικά τέτοιες υπηρεσίες προσφέρονται από νέες ειδικευόµενες επιΓενικά τέτοιες υπηρεσίες προσφέρονται από νέες ειδικευόµενες επιχειρήσεις που προσφέρουν χειρήσεις που προσφέρουν 
έναντι µηνιαίας συνδροµής προσφέρουν αυτήν την δηµοφιλή υπηρεσίαέναντι µηνιαίας συνδροµής προσφέρουν αυτήν την δηµοφιλή υπηρεσία καθώς και διάφορες εφαρµογές καθώς και διάφορες εφαρµογές 
διαχείρισης αυτών.διαχείρισης αυτών.

∆εν συνηθίζονται δηλαδή ως υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήµατος∆εν συνηθίζονται δηλαδή ως υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήµατος

•• Πολλές Πολλές ελέυθερεςελέυθερες και δωρεάν υπηρεσίες είναι διαθέσιµες στο και δωρεάν υπηρεσίες είναι διαθέσιµες στο Hotmail Hotmail και στο και στο YahooYahoo
http://http://www.hotmail.comwww.hotmail.com//
http://http://www.yahoo.comwww.yahoo.com//



ΤεχνικέςΤεχνικές Προσφοράς Υπηρεσιών: Προσφοράς Υπηρεσιών: 
Επιτυχηµένες ∆ωρεάν Προσφορές Επιτυχηµένες ∆ωρεάν Προσφορές 

Εφαρµογών και Εργαλείων Εφαρµογών και Εργαλείων 
•• ΕκτόςΕκτός από τις προσφορές υπηρεσιών όµως µπορούµε να προσφέρουµε και εφαπό τις προσφορές υπηρεσιών όµως µπορούµε να προσφέρουµε και εφαρµογές λογισµικού και αρµογές λογισµικού και 
εργαλεία όπως:εργαλεία όπως:
1.1. Η προσφορά ευρέως χρησιµοποιούµενων και δηµοφιλών προσθέτων (Η προσφορά ευρέως χρησιµοποιούµενων και δηµοφιλών προσθέτων (plugplug –– insins, , addadd -- insins) στους ) στους 
χρήστες του χρήστες του sitesite
2.2. Η προσφορά λογισµικού, προγραµµάτων άλλα και παιχνιδιών. Η προσφορά λογισµικού, προγραµµάτων άλλα και παιχνιδιών. 

Τέτοιο λογισµικό µπορούµε να βρούµε στο γνωστό Τέτοιο λογισµικό µπορούµε να βρούµε στο γνωστό sitesite downloaddownload..comcom (http://(http://www.download.comwww.download.com).).
Μπορούµε επίσης να το χρησιµοποιήσουµε σε προσφορά στο Μπορούµε επίσης να το χρησιµοποιήσουµε σε προσφορά στο site site µας αν πάροµε άδεια δηµοσίευσης µας αν πάροµε άδεια δηµοσίευσης 

από τον κάτοχο πνευµατικών δικαιωµάτων της εφαρµογής.από τον κάτοχο πνευµατικών δικαιωµάτων της εφαρµογής.
Το Το ελέυθεροελέυθερο λογισµικό δεν χρειάζεται άδεια δεν πρέπει όµως να φαίνεται ότι λογισµικό δεν χρειάζεται άδεια δεν πρέπει όµως να φαίνεται ότι χρησιµοποιείται για χρησιµοποιείται για 

επίτευξη κέρδους.επίτευξη κέρδους.

ΕπίσηςΕπίσης δωρεάν είναι και τα προγράµµατα δωρεάν είναι και τα προγράµµατα 
freefree--trials trials των εταιριών λογισµικού για των εταιριών λογισµικού για 
προώθηση αυτών. προώθηση αυτών. 

∆ωρεάν µπορούµε να προσφέρουµε µε ∆ωρεάν µπορούµε να προσφέρουµε µε 
σχετική άδεια και γνωστά σχετική άδεια και γνωστά demo demo παιχνίδια. παιχνίδια. 
Προϋποθέτει µεγάλο αποθηκευτικό χώρο της Προϋποθέτει µεγάλο αποθηκευτικό χώρο της 
εταιρίας.εταιρίας.
3.3. Η προσφορά ελεύθερων προγραµµάτων Η προσφορά ελεύθερων προγραµµάτων 
δικτυακής  τηλεφωνίας.δικτυακής  τηλεφωνίας.

Το πιο γνωστό ελεύθερο λογισµικό Το πιο γνωστό ελεύθερο λογισµικό 
εφαρµογής εφαρµογής διαδυκτιακούδιαδυκτιακού τηλεφώνου είναι το τηλεφώνου είναι το 
skypeskype ( ( http://http://www.skype.comwww.skype.com/ / ) ) 

http://www.skype.com/


ΤεχνικέςΤεχνικές Personalized AdvertisingPersonalized Advertising

•• ΓιαΓια να επιτύχουµε την πιο προσωπική και οικεία διαφήµιση πρέπει:να επιτύχουµε την πιο προσωπική και οικεία διαφήµιση πρέπει:

Το µέγεθος του µηνύµατος δεν πρέπει να ακολουθεί τον γενικό κανόΤο µέγεθος του µηνύµατος δεν πρέπει να ακολουθεί τον γενικό κανόνα της λιτότητας και να της λιτότητας και 
υπερβολικής περιεκτικότητας, αλλά να δίνονται όσο πιο πολλές πληυπερβολικής περιεκτικότητας, αλλά να δίνονται όσο πιο πολλές πληροφορίες πάνω στο εξεταζόµενο θέµα. ροφορίες πάνω στο εξεταζόµενο θέµα. 

Τα θέµατα στη διαφήµιση να απευθύνονται σε πολύ εξειδικευµένο κοΤα θέµατα στη διαφήµιση να απευθύνονται σε πολύ εξειδικευµένο κοινό. Αυτό κρίνεται ανάλογα µε ινό. Αυτό κρίνεται ανάλογα µε 
το περιεχόµενο και τα κείµενα των σελίδων που δηµοσίευσης των διτο περιεχόµενο και τα κείµενα των σελίδων που δηµοσίευσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων.αφηµιστικών µηνυµάτων.

ElectronicElectronic catalogcatalog personalizationpersonalization cyclecycle

ΝαΝα ακολουθούνται κανόνες συσχετισµού ακολουθούνται κανόνες συσχετισµού 
((associativeassociative rulerule) και συνεργατικές τεχνικές ) και συνεργατικές τεχνικές 
φιλτραρίσµατος  που βοηθούν στον προσδιορισµό του φιλτραρίσµατος  που βοηθούν στον προσδιορισµό του 
βαθµού σχετικότητας του κοινού παρατηρητή και του βαθµού σχετικότητας του κοινού παρατηρητή και του 
εµφανιζόµενου εµφανιζόµενου µυνήµατοςµυνήµατος..

Να γίνεται η υιοθέτηση στο σχεδιασµό αυτών, µιας Να γίνεται η υιοθέτηση στο σχεδιασµό αυτών, µιας 
επαγωγικής τεχνικής δένδρων αποφάσεων (επαγωγικής τεχνικής δένδρων αποφάσεων (decisiondecision--
treestrees) ή η χρησιµοποίηση διαφόρων πλαισίων ) ή η χρησιµοποίηση διαφόρων πλαισίων 
((frameworksframeworks) στον σχεδιασµό της διαφήµισης.) στον σχεδιασµό της διαφήµισης.

Να εστιάσουµε στο κάθε µερίδιο αγοράς που Να εστιάσουµε στο κάθε µερίδιο αγοράς που 
επισκέπτεται το επισκέπτεται το sitesite και αλληλεπιδρά µε τις διαφηµίσεις και αλληλεπιδρά µε τις διαφηµίσεις 
που αυτό φιλοξενεί.που αυτό φιλοξενεί.

Να υπάρχει εξατοµίκευση (Να υπάρχει εξατοµίκευση (personalizationpersonalization) της ) της 
πρόσβασης πληροφοριών για τους ηλεκτρονικούς πρόσβασης πληροφοριών για τους ηλεκτρονικούς 
καταλόγους στο ∆ιαδύκτιο. καταλόγους στο ∆ιαδύκτιο. 



Product Placement Product Placement –– Error Adverts Error Adverts 
-- ΧορηγίεςΧορηγίες

•• ΜεΜε τον όρο τον όρο Product Placement Product Placement εννοούµε:εννοούµε:
Την πρακτική της τοποθέτησης διαφηµίσεων µέσα στο ίδιο το περιεχΤην πρακτική της τοποθέτησης διαφηµίσεων µέσα στο ίδιο το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού όµενο του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης / θεατής να µην µπορκαταστήµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης / θεατής να µην µπορεί να τις αποφύγει.εί να τις αποφύγει.
Βασικό ρόλο παίζει η επιλογή του ιστοχώρου φιλοξενίας της διαφήµΒασικό ρόλο παίζει η επιλογή του ιστοχώρου φιλοξενίας της διαφήµισης σχετικά µε το περιεχόµενο ισης σχετικά µε το περιεχόµενο 

και την δηµοτικότητά του.και την δηµοτικότητά του.
Μέσω της µεθόδου του Μέσω της µεθόδου του Product PlacementProduct Placement αυξάνουµε τα περιθώρια κέρδους από τα έσοδα των αυξάνουµε τα περιθώρια κέρδους από τα έσοδα των 

διαφηµίσεων για λογαριασµό άλλων διαφηµίσεων για λογαριασµό άλλων site.site.

•• ΤαΤα Error Adverts Error Adverts είναι ακόµα ένας αποτελεσµατικός τρόπος διαφήµισης γιατί :είναι ακόµα ένας αποτελεσµατικός τρόπος διαφήµισης γιατί :
Όταν µια σελίδα ενός Όταν µια σελίδα ενός site site δεν είναι διαθέσιµη, γίνεται παραποµπή σε άλλο δεν είναι διαθέσιµη, γίνεται παραποµπή σε άλλο site site που διαφηµίζεταιπου διαφηµίζεται από από 

το το site.site.
Η µέθοδος αυτή έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν από διαφορές µηχΗ µέθοδος αυτή έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν από διαφορές µηχανές αναζήτησης, όπως και από ανές αναζήτησης, όπως και από 

αυτήν στην ιστοσελίδα της αυτήν στην ιστοσελίδα της Microsoft.Microsoft.

•• ΟιΟι χορηγίες εκτός από τον διαφηµιστικό σκοπό που πετυχαίνουν, ενισχορηγίες εκτός από τον διαφηµιστικό σκοπό που πετυχαίνουν, ενισχύουν ακόµα την χύουν ακόµα την 
αξιοπιστία και καλή εικόνα της εταιρίας που θέλει να προβληθεί.αξιοπιστία και καλή εικόνα της εταιρίας που θέλει να προβληθεί.



33η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝη ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Βελτιστοποίηση εξυπηρέτησης Βελτιστοποίηση εξυπηρέτησης &&

ικανοποίησης πελατώνικανοποίησης πελατών

•• ΣηµαντικόΣηµαντικό ρόλο παίζει η εξασφάλιση που προσφέρει ένα ηλεκτρονικό ρόλο παίζει η εξασφάλιση που προσφέρει ένα ηλεκτρονικό 
κατάστηµα στους πελάτες του για καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποκατάστηµα στους πελάτες του για καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των ίηση των 
απαιτήσεων τους. Μιλάµε τότε για ολοκληρωµένη βελτιστοποιηµένη λαπαιτήσεων τους. Μιλάµε τότε για ολοκληρωµένη βελτιστοποιηµένη λειτουργία ειτουργία 
του ηλεκτρονικού καταστήµατος.του ηλεκτρονικού καταστήµατος.

•• ∆εν µιλάµε µόνο για την γενική εξυπηρέτηση όλων των πελατών µας,∆εν µιλάµε µόνο για την γενική εξυπηρέτηση όλων των πελατών µας, αλλά  και αλλά  και 
την εύρεση  εκείνων των τρόπων και εφαρµογών (λογισµικού ή µεθοδτην εύρεση  εκείνων των τρόπων και εφαρµογών (λογισµικού ή µεθοδολογίες) ολογίες) 
ώστε να επιτύχουµε την όσο το δυνατόν πιο προσωπική και ατοµική ώστε να επιτύχουµε την όσο το δυνατόν πιο προσωπική και ατοµική ικανοποίηση ικανοποίηση 
του κάθε πελάτη στις ανάγκες του και στην αναζήτηση του σε συγκετου κάθε πελάτη στις ανάγκες του και στην αναζήτηση του σε συγκεκριµένα κριµένα 
προϊόντα.προϊόντα.

•• Αυτήν µπορεί να επιτευχθεί µε την χρησιµοποίηση µεθοδολογιών διαΑυτήν µπορεί να επιτευχθεί µε την χρησιµοποίηση µεθοδολογιών διαχείρισης χείρισης 
σχέσεων πελατών που χρησιµοποιούν data σχέσεων πελατών που χρησιµοποιούν data miningmining αλλά και βάσεις δεδοµένων, αλλά και βάσεις δεδοµένων, 
αλλά και µε πολιτικές τιµών και πωλήσεων, όπως και µε καλύτερο αλλά και µε πολιτικές τιµών και πωλήσεων, όπως και µε καλύτερο serviceservice..

Περισσότερο η επίτευξη της εµπιστοσύνης πελατών, η ασφάλεια των Περισσότερο η επίτευξη της εµπιστοσύνης πελατών, η ασφάλεια των 
συναλλαγών τους, αλλά και οι πολλοί τρόποι πληρωµής βοηθούν  παρσυναλλαγών τους, αλλά και οι πολλοί τρόποι πληρωµής βοηθούν  παράλληλα στην άλληλα στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών.καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών.



ΣυστήµαταΣυστήµατα CRM  CRM  –– ee--CRMCRM (1)(1)

•• ΓιαΓια τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ο όρος CRM χρησιµοποιείται για ντις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ο όρος CRM χρησιµοποιείται για να περιγράψει όλες εκείνες τις α περιγράψει όλες εκείνες τις 
πρακτικές, το λογισµικό και τις δικτυακές εφαρµογές µε τις οποίεπρακτικές, το λογισµικό και τις δικτυακές εφαρµογές µε τις οποίες θα µπορέσει µια επιχείρηση να ς θα µπορέσει µια επιχείρηση να 
κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των υπαρχόντων και των εν δυνάµεκατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των υπαρχόντων και των εν δυνάµει πελατών ώστε να βελτιώσει και να ι πελατών ώστε να βελτιώσει και να 
αυξήσει την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση τους.αυξήσει την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση τους.

Το CRM στηρίζεται πρωταρχικά στην τεχνολογία και στις εκτεταµένεΤο CRM στηρίζεται πρωταρχικά στην τεχνολογία και στις εκτεταµένες εφαρµογές και παράγωγες ς εφαρµογές και παράγωγες 
µεθοδολογίες των βάσεων δεδοµένων όπως είναι και το dataµεθοδολογίες των βάσεων δεδοµένων όπως είναι και το data--miningmining, και   επίσης σε µια ειδική βάση , και   επίσης σε µια ειδική βάση 
δεδοµένων για διαχείριση των πελατειακών σχέσεων και προτιµήσεωνδεδοµένων για διαχείριση των πελατειακών σχέσεων και προτιµήσεων. . 

Πρωταρχικό ρόλο παίζει ο πελάτης ο οποίος πρέπει να λαµβάνεται υΠρωταρχικό ρόλο παίζει ο πελάτης ο οποίος πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν µε µια ευρύτερη έννοια π’ όψιν µε µια ευρύτερη έννοια 
από την εταιρία. δεν  αποτελεί µόνο ο καταναλωτής αλλά και οι πραπό την εταιρία. δεν  αποτελεί µόνο ο καταναλωτής αλλά και οι προµηθευτές, οι συνεργάτες, οι οµηθευτές, οι συνεργάτες, οι 
υπάλληλοι και οι επενδυτές της εταιρίας.υπάλληλοι και οι επενδυτές της εταιρίας.

Ο πελάτης ζητάει την άµεση παροχή υπηρεσιών και την εύκολη και γΟ πελάτης ζητάει την άµεση παροχή υπηρεσιών και την εύκολη και γρήγορη εύρεση των ζητούµενων ρήγορη εύρεση των ζητούµενων 
προϊόντων, όπως και ή επίσης την άµεση εξυπηρέτηση και παράδοση προϊόντων, όπως και ή επίσης την άµεση εξυπηρέτηση και παράδοση των προϊόντων.των προϊόντων.

•• ∆ύο τεχνικές που χρησιµοποιούνται στη ∆ιαχείριση Σχέσεων Πελατώ∆ύο τεχνικές που χρησιµοποιούνται στη ∆ιαχείριση Σχέσεων Πελατών (ν (CRMCRM) είναι:) είναι:
1.1. Η δηµιουργία ηλεκτρονικής κοινότητας στο διαδύκτιο ως ευκαιρία πΗ δηµιουργία ηλεκτρονικής κοινότητας στο διαδύκτιο ως ευκαιρία προσέλκυσης και εξυπηρέτησης ροσέλκυσης και εξυπηρέτησης 
της αγοράς. Πολύ επιτυχηµένη τεχνική που χρησιµοποιείται από γνωτης αγοράς. Πολύ επιτυχηµένη τεχνική που χρησιµοποιείται από γνωστά στά sitesite όπως το eόπως το e--BayBay ή το ή το AlbertaAlberta
EE--futurefuture CentreCentre..
2.2. Η δηµιουργία ηλεκτρονικής πίστης (eΗ δηµιουργία ηλεκτρονικής πίστης (e--loyaltyloyalty) και η οικοδόµηση µακροχρόνιων σχέσεων. Κατέχει  ) και η οικοδόµηση µακροχρόνιων σχέσεων. Κατέχει  
σηµαντικό ρόλο για την µακροχρόνια επιτυχία ηλεκτρονικού καταστήσηµαντικό ρόλο για την µακροχρόνια επιτυχία ηλεκτρονικού καταστήµατος.µατος.

Πληροφορίες για την µεθοδολογία αλλά και πρακτικές εφαρµογές αυτΠληροφορίες για την µεθοδολογία αλλά και πρακτικές εφαρµογές αυτής από το είδος του ής από το είδος του 
ηλεκτρονικού µας καταστήµατος µπορούµε να βρούµε σε πολλούς σχετηλεκτρονικού µας καταστήµατος µπορούµε να βρούµε σε πολλούς σχετικούς ικούς ιστοχώρουςιστοχώρους όπως είναι το IT όπως είναι το IT 
ToolTool BoxBox CRM, η CRM CRM, η CRM DailyDaily..ComCom και το και το SearchSearch CRM.CRM.ComCom

www.crmassist.comwww.crmassist.com
www.crmdaily.comwww.crmdaily.com
http://http://searchcrm.techtarget.comsearchcrm.techtarget.com//

http://www.crmassist.com/
http://www.crmdaily.com/
http://searchcrm.techtarget.com/


ΣυστήµαταΣυστήµατα CRM  CRM  –– ee--CRMCRM (2)(2)

•• ΗΗ χρησιµοποίηση της µεθοδολογίας CRM πάνω σε ηλεκτρονικές επιχειρχρησιµοποίηση της µεθοδολογίας CRM πάνω σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις µε ηλεκτρονικά και ήσεις µε ηλεκτρονικά και 
δικτυακά µέσα ονοµάζεται eδικτυακά µέσα ονοµάζεται e--CRM.CRM.

Πλέον όλες οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις µπορούν να εφαρµόσουν Πλέον όλες οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις µπορούν να εφαρµόσουν ee--CRM CRM συστήµατα λόγω της συστήµατα λόγω της 
µείωσης των εφαρµογών eµείωσης των εφαρµογών e--CRM σε κόστος και πολυπλοκότητα.CRM σε κόστος και πολυπλοκότητα.
•• Κλασσικές εφαρµογές που εφαρµόζεται η µεθοδολογία eΚλασσικές εφαρµογές που εφαρµόζεται η µεθοδολογία e--CRM είναι:CRM είναι:
i.i. Το Το CustomerCustomer informationinformation buildingbuilding που σηµαίνει την συλλογή πληροφοριών και την αξιοποίησή τους που σηµαίνει την συλλογή πληροφοριών και την αξιοποίησή τους 
για να µπορέσουν οι υπηρεσίες να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατέγια να µπορέσουν οι υπηρεσίες να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τους πελάτες τους.ς υπηρεσίες προς τους πελάτες τους.
ii.ii. Το Το CustomerCustomer retentionretention µέσα από το οποίο δηµιουργούνται σενάρια επικοινωνίας µε τους πµέσα από το οποίο δηµιουργούνται σενάρια επικοινωνίας µε τους πιθανούς και ιθανούς και 
υπάρχοντες πελάτες για απαντήσεις και λύσεις σε κάθε πιθανή απορυπάρχοντες πελάτες για απαντήσεις και λύσεις σε κάθε πιθανή απορία τους.ία τους.
iii.iii. Το Το targetedtargeted customercustomer acquisitionacquisition που ψάχνει τα χαρακτηριστικά των πελατών, ώστε να που ψάχνει τα χαρακτηριστικά των πελατών, ώστε να βρείβρεί εκείνους εκείνους 
που παρουσιάζουν µεγάλη πιθανότητα για επαναλαµβανόµενες και µακπου παρουσιάζουν µεγάλη πιθανότητα για επαναλαµβανόµενες και µακροχρόνιες αγορές.ροχρόνιες αγορές.
iv.iv. Το Το visitorvisitor conversionconversion που που εξεξταζειεξεξταζει τις επισκέψεις των πελατών, ώστε να προωθηθούν δυναµικά τις επισκέψεις των πελατών, ώστε να προωθηθούν δυναµικά 
εκείνα τα πωλούµενα προϊόντα στον επισκέπτη, ώστε να πραγµατοποιεκείνα τα πωλούµενα προϊόντα στον επισκέπτη, ώστε να πραγµατοποιήσει µια αγορά.ήσει µια αγορά.
v.v. Η Η customercustomer analysisanalysis µε την οποία καταλήγουµε στον χρόνο που πρέπει να αφιερώσουµε σµε την οποία καταλήγουµε στον χρόνο που πρέπει να αφιερώσουµε στον κάθε τον κάθε 
πελάτη, ανάλογα µε τις υπάρχουσες και προηγούµενες αγορές του καπελάτη, ανάλογα µε τις υπάρχουσες και προηγούµενες αγορές του και τις προτιµήσεις του.ι τις προτιµήσεις του.
vi.vi. Η συνεργασία των συστηµάτων και βάσεων δεδοµένων CRM άλλων µη ανΗ συνεργασία των συστηµάτων και βάσεων δεδοµένων CRM άλλων µη ανταγωνιστικών εταιριών και ταγωνιστικών εταιριών και 
η ανταλλαγή πληροφοριών µε αυτές.η ανταλλαγή πληροφοριών µε αυτές.
vii.vii. Η ανάλυση προσφορών (Η ανάλυση προσφορών (campaigncampaign analysisanalysis), µε την οποία παρακολουθείται και εξετάζεται η ), µε την οποία παρακολουθείται και εξετάζεται η 
ανταπόκριση των πελατών και επισκεπτών στις αποσταλµένες σε αυτοανταπόκριση των πελατών και επισκεπτών στις αποσταλµένες σε αυτούς προσφορές.ύς προσφορές.
viii.viii. Οι εφαρµογές Οι εφαρµογές ViralViral MarketingMarketing που δίνουν την δυνατότητα στους πελάτες να επικοινωνήσουν µε που δίνουν την δυνατότητα στους πελάτες να επικοινωνήσουν µε 
αρκετούς φίλους τους µέσω ενός προσωπικού eαρκετούς φίλους τους µέσω ενός προσωπικού e--mailmail που προσφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. που προσφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

Σχετικά µε τις εφαρµογές Σχετικά µε τις εφαρµογές ee--mail, mail, αυτές χρησιµοποιούνται πολύ από τα αυτές χρησιµοποιούνται πολύ από τα ee--CRM CRM συστήµατα,συστήµατα, είτε µε είτε µε 
την οργάνωση διαφηµιστικών εκστρατειών µέσω την οργάνωση διαφηµιστικών εκστρατειών µέσω ee--mail, mail, αλλά και µε όλους τους σχετικούς τρόπους αλλά και µε όλους τους σχετικούς τρόπους 
προώθησης.προώθησης.



ΥιοθέτησηΥιοθέτηση Συστηµάτων EDI Συστηµάτων EDI 

•• ΓιαΓια την εσωτερική διακίνηση εγγράφων και παραστατικών, όσον αφορά την εσωτερική διακίνηση εγγράφων και παραστατικών, όσον αφορά τόσο τους συνεργάτες, τους τόσο τους συνεργάτες, τους 
προµηθευτές αλλά και τα τµήµατα της επιχείρησης µπορούν να χρησιπροµηθευτές αλλά και τα τµήµατα της επιχείρησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν και εφαρµογές τις µοποιηθούν και εφαρµογές τις 
τεχνολογίας EDI.τεχνολογίας EDI.

Με την ευκολότερη και αυτόµατη ηλεκτρονική ανταλλαγή και παροχή Με την ευκολότερη και αυτόµατη ηλεκτρονική ανταλλαγή και παροχή σχετικών πληροφοριών σχετικών πληροφοριών 
εγγράφων και παραστατικών που προσφέρει η τεχνολογία εγγράφων και παραστατικών που προσφέρει η τεχνολογία EDIEDI αυξάνεται κα η αξιοπιστία µεταξύ των αυξάνεται κα η αξιοπιστία µεταξύ των 
συνεργαζόµενων µερών που έχουν υιοθετήσει το σύστηµα. συνεργαζόµενων µερών που έχουν υιοθετήσει το σύστηµα. 

Ακόµα βοηθάει σε ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στις πραγµατοπΑκόµα βοηθάει σε ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στις πραγµατοποιούµενες παραγγελίες και οιούµενες παραγγελίες και 
στη µείωση των προβληµάτων στις παραδόσεις προϊόντων. στη µείωση των προβληµάτων στις παραδόσεις προϊόντων. 

Στόχος και κύριο πλεονέκτηµα που αποβλέπει η επιχείρηση είναι η Στόχος και κύριο πλεονέκτηµα που αποβλέπει η επιχείρηση είναι η µείωση κόστους σε όλα τα σχετικά µείωση κόστους σε όλα τα σχετικά 
κόστη διαχείρισης σχέσεων, λογαριασµών, παραγγελιών, λογαριασµώνκόστη διαχείρισης σχέσεων, λογαριασµών, παραγγελιών, λογαριασµών και µεταφορών προϊόντων.και µεταφορών προϊόντων.

•• Αποτελέσµατα σχετικών ερευνών δείχνουν:Αποτελέσµατα σχετικών ερευνών δείχνουν:
1.1. Η αύξηση των δυνατοτήτων των σχετικών υπευθύνων Η αύξηση των δυνατοτήτων των σχετικών υπευθύνων –– managermanager να διαχειριστούν και να να διαχειριστούν και να 
δηµιουργήσουν πιο στενές και «συχνές» σε επικοινωνία σχέσεις µε δηµιουργήσουν πιο στενές και «συχνές» σε επικοινωνία σχέσεις µε όλους τους συνεργάτες και αγοραστές, όλους τους συνεργάτες και αγοραστές, 
σε συνδυασµό µε την χρησιµοποίηση σε συνδυασµό µε την χρησιµοποίηση EDI EDI συστηµάτων βοηθούν στην µείωση του κόστους.συστηµάτων βοηθούν στην µείωση του κόστους.
2.2. Η  κατοχή της τεχνολογίας EDI δεν είναι επαρκής από µόνη της γιαΗ  κατοχή της τεχνολογίας EDI δεν είναι επαρκής από µόνη της για να επιτευχθεί η υψηλότερη να επιτευχθεί η υψηλότερη 
αξιοπιστία των προµηθευτών ειδικάαξιοπιστία των προµηθευτών ειδικά
3.3. Το χρονικό διάστηµα που χρησιµοποιείται η τεχνολογία EDI από µιαΤο χρονικό διάστηµα που χρησιµοποιείται η τεχνολογία EDI από µια παραδοσιακή επιχείρηση παραδοσιακή επιχείρηση 
συνδέεται ανάλογα την σταδιακή µείωση της πρωτύτερης αξιοπιστίαςσυνδέεται ανάλογα την σταδιακή µείωση της πρωτύτερης αξιοπιστίας των προµηθευτών.των προµηθευτών.
4.4. Ο αριθµός των προµηθευτών που συνδέονται προηγουµένως Ο αριθµός των προµηθευτών που συνδέονται προηγουµένως onon--lineline µε τις συνεργαζόµενες µε τις συνεργαζόµενες 
ηλεκτρονικές επιχειρήσεις συνδέεται θετικά µε την αύξηση της αξιηλεκτρονικές επιχειρήσεις συνδέεται θετικά µε την αύξηση της αξιοπιστίας αυτών από την χρήση της οπιστίας αυτών από την χρήση της 
τεχνολογίας EDI.τεχνολογίας EDI.
5.5. Υπάρχει θετικά ανάλογη σχέση της τεχνολογίας Υπάρχει θετικά ανάλογη σχέση της τεχνολογίας EDI EDI και της αξιοπιστίας παράδοσης προϊόντων. και της αξιοπιστίας παράδοσης προϊόντων. 
6.6. Οι αυξηµένες και σωστότερες πληροφορίες που διαµοιράζονται από τΟι αυξηµένες και σωστότερες πληροφορίες που διαµοιράζονται από την χρησιµοποίηση του ην χρησιµοποίηση του EDI EDI για για 
στρατηγικές των εµπορικών συναλλαγών βοηθούν στην αύξηση της αξιστρατηγικές των εµπορικών συναλλαγών βοηθούν στην αύξηση της αξιοπιστίας των προµηθευτών.οπιστίας των προµηθευτών.



ΠολιτικώνΠολιτικών Τιµών, ΠωλήσεωνΤιµών, Πωλήσεων
& Παράγοντες αυτών& Παράγοντες αυτών (1)(1)

•• ΟιΟι πολιτικές τιµολόγησης και οι πολιτικές πωλήσεων εξαρτώνται άµεσπολιτικές τιµολόγησης και οι πολιτικές πωλήσεων εξαρτώνται άµεσα από τον µηχανισµό α από τον µηχανισµό 
προσφοράς και ζήτησης, ο οποίος υπόκειται και εξαρτάται από διάφπροσφοράς και ζήτησης, ο οποίος υπόκειται και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες επηρεασµού.ορους παράγοντες επηρεασµού.

Τέτοιοι παράγοντες είναι η ζήτηση των καταναλωτών, ο κρατικός φοΤέτοιοι παράγοντες είναι η ζήτηση των καταναλωτών, ο κρατικός φορέας, τα άτοµα και οι ρέας, τα άτοµα και οι 
επιχειρήσεις των καναλιών διανοµής (µεσάζοντες), ο ανταγωνισµός επιχειρήσεις των καναλιών διανοµής (µεσάζοντες), ο ανταγωνισµός και το κόστος. και το κόστος. 

•• Οι πολιτικές τιµών και πωλήσεων που πρέπει να ακολουθήσει µια εΟι πολιτικές τιµών και πωλήσεων που πρέπει να ακολουθήσει µια επιχείρηση εξαρτάται πιχείρηση εξαρτάται 
σε πρωταρχικό βαθµό από τους καταναλωτές που πρέπει να τους χωρίσε πρωταρχικό βαθµό από τους καταναλωτές που πρέπει να τους χωρίζουµε ανάλογα στους:ζουµε ανάλογα στους:
i.i. Οικονοµικούς αγοραστές που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι   στα χαραΟικονοµικούς αγοραστές που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι   στα χαρακτηριστικά κτηριστικά –– τιµή των προϊόντων.τιµή των προϊόντων.
ii.ii. Προσωποπαγείς αγοραστές που δίνουν έµφαση στην εικόνα του προϊόνΠροσωποπαγείς αγοραστές που δίνουν έµφαση στην εικόνα του προϊόντος και την προσωπική τος και την προσωπική 
εξυπηρέτηση.εξυπηρέτηση.
iii.iii. Ηθικούς αγοραστές που είναι πρόθυµοι να κάνουν αγορές για την ενΗθικούς αγοραστές που είναι πρόθυµοι να κάνουν αγορές για την ενίσχυση µιας µικρής επιχείρησης.ίσχυση µιας µικρής επιχείρησης.
iv.iv. Απαθείς αγοραστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται κυρίως για την ευκολίΑπαθείς αγοραστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται κυρίως για την ευκολία τους και για να πάρουν απόλυτα α τους και για να πάρουν απόλυτα 
αυτό που ζητούν. ∆εν δίνουν µεγάλη σηµασία στην τιµή.αυτό που ζητούν. ∆εν δίνουν µεγάλη σηµασία στην τιµή.

•• Επίσης η πραγµατοποίηση συναλλαγών Επίσης η πραγµατοποίηση συναλλαγών -- πωλήσεων σε άλλες χώρες και η κουλτούρα και πωλήσεων σε άλλες χώρες και η κουλτούρα και 
οι προτιµήσεις των ξένων καταναλωτών  θα πρέπει να λαµβάνεται υποι προτιµήσεις των ξένων καταναλωτών  θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν ακόµα και στον ’ όψιν ακόµα και στον 
σχεδιασµό της ηλεκτρονικής µας επιχείρησης.σχεδιασµό της ηλεκτρονικής µας επιχείρησης.

Ανάλογα µε την ζήτηση προϊόντων στην κουλτούρα της κάθε χώρας, πΑνάλογα µε την ζήτηση προϊόντων στην κουλτούρα της κάθε χώρας, πρέπει να διαφοροποιούνται ρέπει να διαφοροποιούνται 
τόσο τα πωλούµενα προϊόντα µε το να υπάρχει η δυναµικότητα στον τόσο τα πωλούµενα προϊόντα µε το να υπάρχει η δυναµικότητα στον ιστοχώρο µας ώστε να εµφανίζονται ιστοχώρο µας ώστε να εµφανίζονται 
αυτά ή από την άλλη να µην εµφανίζονται εκείνα που δεν είναι προαυτά ή από την άλλη να µην εµφανίζονται εκείνα που δεν είναι προτιµητέα από την κάθε χώρα.τιµητέα από την κάθε χώρα.

Χρειάζεται αρχικά µία έρευνα αγοράς σε µεγάλο δείγµα των καταναλΧρειάζεται αρχικά µία έρευνα αγοράς σε µεγάλο δείγµα των καταναλωτών. Αυτή µπορεί να γίνει και ωτών. Αυτή µπορεί να γίνει και 
µε data µε data miningmining (εξόρυξη δεδοµένων (εξόρυξη δεδοµένων -- πληροφοριών) µέσα από τις βάσεις δεδοµένων των αγορών του πληροφοριών) µέσα από τις βάσεις δεδοµένων των αγορών του 
κάθε επισκέπτη κάθε επισκέπτη –– καταναλωτή.καταναλωτή.



ΠολιτικώνΠολιτικών Τιµών, ΠωλήσεωνΤιµών, Πωλήσεων
& Παράγοντες αυτών& Παράγοντες αυτών (2)(2)

•• Άλλοι παράγοντες και ανάλογές πολιτικές που πρέπει να ακολουθούΆλλοι παράγοντες και ανάλογές πολιτικές που πρέπει να ακολουθούνται είναι:νται είναι:
1.1. Ο κρατικός φορέας , συµπεριλαµβανοµένου και του θεσµικού πλαισίοΟ κρατικός φορέας , συµπεριλαµβανοµένου και του θεσµικού πλαισίου της κάθε χώρας µε την οποία υ της κάθε χώρας µε την οποία 
συναλλάσσεται µια ηλεκτρονική επιχείρηση, που επηρεάζει καταλυτισυναλλάσσεται µια ηλεκτρονική επιχείρηση, που επηρεάζει καταλυτικά το ύψος των τιµών.κά το ύψος των τιµών.

Πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν κυρίως οι οριζόντιες και κάθετες Πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν κυρίως οι οριζόντιες και κάθετες ρυθµίσεις τιµών της κάθε χώρας, ρυθµίσεις τιµών της κάθε χώρας, 
όπως και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.όπως και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βοηθά η δηµιουργία διαφορετικών βάσεων δεδοµένων µε πληροφορίες Βοηθά η δηµιουργία διαφορετικών βάσεων δεδοµένων µε πληροφορίες και παραµέτρους σχετικούς και παραµέτρους σχετικούς 
µε τον υπολογισµό της τιµής του προϊόντος για την κάθε χώρα που µε τον υπολογισµό της τιµής του προϊόντος για την κάθε χώρα που θα ενεργοποιούνται παραµετρικά για θα ενεργοποιούνται παραµετρικά για 
τον καταναλωτή της κάθε χώρας. τον καταναλωτή της κάθε χώρας. 
2.2. Οι συµφωνίες ανάµεσα στους  χονδρεµπόρους και λιανοπωλητές είναιΟι συµφωνίες ανάµεσα στους  χονδρεµπόρους και λιανοπωλητές είναι καθοριστικές για την επιλογή καθοριστικές για την επιλογή 
της κατάλληλης πολιτικής τιµών. Προκύπτουν διαφορετικές εγγυήσειτης κατάλληλης πολιτικής τιµών. Προκύπτουν διαφορετικές εγγυήσεις σταθερών τιµών και διαφορετικές ς σταθερών τιµών και διαφορετικές 
αντιδράσεις σε ανόδους τιµών από την κάθε συµφωνία.αντιδράσεις σε ανόδους τιµών από την κάθε συµφωνία.
3.3. Η επιλογή των συνεργατών που σχετίζόνται µε την µεταφορά των προΗ επιλογή των συνεργατών που σχετίζόνται µε την µεταφορά των προϊόντων τόσο για την αξιοπιστία ϊόντων τόσο για την αξιοπιστία 
του και την ταχύτητα παράδοσης, αλλά και τόσο για την τιµολογιακτου και την ταχύτητα παράδοσης, αλλά και τόσο για την τιµολογιακή τους πολιτική και το κόστος ή τους πολιτική και το κόστος 
χρέωσης ανά περιοχή.χρέωσης ανά περιοχή.

Συνηθίζεται προγραµµατισµός που οδηγεί σε µειωµένη ή δωρεάν αποσΣυνηθίζεται προγραµµατισµός που οδηγεί σε µειωµένη ή δωρεάν αποστολή προϊόντων για αγορές τολή προϊόντων για αγορές 
προϊόντων µεγαλύτερης αξίας των 100προϊόντων µεγαλύτερης αξίας των 100--150 € ή για παραδόσεις προϊόντων σε µεγάλες πόλεις150 € ή για παραδόσεις προϊόντων σε µεγάλες πόλεις
4.4. Η αξία που περιέχουν οι προσφερόµενες πληροφορίες στο ∆ιαδύκτιο,Η αξία που περιέχουν οι προσφερόµενες πληροφορίες στο ∆ιαδύκτιο, κάτι που µπορεί να υπολογιστεί  κάτι που µπορεί να υπολογιστεί  
µε την χρησιµοποίηση ενός σχετικού προτύπου τιµολόγησης (µε την χρησιµοποίηση ενός σχετικού προτύπου τιµολόγησης (hedonichedonic priceprice modelmodel -- HPM) πρέπει να HPM) πρέπει να 
επηρεάζει την τιµολογιακή πολιτική.επηρεάζει την τιµολογιακή πολιτική.

Η σωστή εκµετάλλευση και προβολή πληροφοριών και χαρακτηριστικώνΗ σωστή εκµετάλλευση και προβολή πληροφοριών και χαρακτηριστικών των πωλούµενων προϊόντων των πωλούµενων προϊόντων 
ηλεκτρονικής επιχείρησης µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των περιθωηλεκτρονικής επιχείρησης µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους από το κάθε προϊόν.ρίων κέρδους από το κάθε προϊόν.
5.5. Ο παράγοντας της ανταγωνιστικότητας που αντιµετωπίζεται µε την δΟ παράγοντας της ανταγωνιστικότητας που αντιµετωπίζεται µε την δηµιουργία σταθερής πελατείας ηµιουργία σταθερής πελατείας 
και αύξηση των πωλήσεων και αύξηση των πωλήσεων -- πρωταρχικά µονάδων προϊόντων.πρωταρχικά µονάδων προϊόντων.

Αυτό επιτυγχάνεται µε την  καθιέρωση (πραγµατικών) προσφορών καιΑυτό επιτυγχάνεται µε την  καθιέρωση (πραγµατικών) προσφορών και bonusbonus, ανάλογα και µε το , ανάλογα και µε το 
ύψος των αγορών των καταναλωτών και µε εξασφάλιση ανταγωνιστικώνύψος των αγορών των καταναλωτών και µε εξασφάλιση ανταγωνιστικών χαµηλών τιµών.χαµηλών τιµών.



ΚινήσειςΚινήσεις ένταξης νέων ηλεκτρονικών ένταξης νέων ηλεκτρονικών 
καταστηµάτων & προϊόντωνκαταστηµάτων & προϊόντων

•• HH πιο σηµαντική αδυναµία της εισαγωγής νέων προϊόντων (πιο σηµαντική αδυναµία της εισαγωγής νέων προϊόντων (newnew productproduct introductionintroduction -- NPI) είναι η NPI) είναι η 
περίοδος που απαιτείται για να έρθει το νέο προϊόν στην αγορά.περίοδος που απαιτείται για να έρθει το νέο προϊόν στην αγορά.

Σηµειώνεται η ταχεία και αποτελεσµατικότερη εκτέλεση διαδικασιώνΣηµειώνεται η ταχεία και αποτελεσµατικότερη εκτέλεση διαδικασιών ένταξης νέων προϊόντων ή νέων και ένταξης νέων προϊόντων ή νέων και 
πρωτότυπων ή καινοτόµων επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τα προϊόνπρωτότυπων ή καινοτόµων επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τα προϊόντα αυτάτα αυτά

Η ένταξη νέων προϊόντων και ο καθορισµός της τιµής τους πρέπει νΗ ένταξη νέων προϊόντων και ο καθορισµός της τιµής τους πρέπει να γίνει στην αγορά, κάτι που α γίνει στην αγορά, κάτι που 
αποδεικνύεται και από σχετικούς αλγόριθµους για τον υπολογισµό µαποδεικνύεται και από σχετικούς αλγόριθµους για τον υπολογισµό µεριδίων πωλήσεων, όταν η ζήτηση ή η εριδίων πωλήσεων, όταν η ζήτηση ή η 
ανάγκη για ένα προϊόν είναι στην αιχµή του.ανάγκη για ένα προϊόν είναι στην αιχµή του.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η αύξηση της πολυπλοκότηταςΤα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η αύξηση της πολυπλοκότητας και η µείωση του χρόνου και η µείωση του χρόνου 
αποδοχής και προβολής των νέων προϊόντων (σχήµα διαφάνειας).αποδοχής και προβολής των νέων προϊόντων (σχήµα διαφάνειας).

•• ΤοΤο παραπάνω αποτέλεσµα φαίνεται ξεκάθαρα στον χώρο παραπάνω αποτέλεσµα φαίνεται ξεκάθαρα στον χώρο 
περιφερειακών αλλά και γενικά όλου του περιφερειακών αλλά και γενικά όλου του hardware hardware των των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε πολλαπλάσιο ρυθµό, Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε πολλαπλάσιο ρυθµό, 
η µείωση της τιµής και η ραγδαία µείωση διαστηµάτων η µείωση της τιµής και η ραγδαία µείωση διαστηµάτων 
εισαγωγής  νέων µοντέλων αυτών των προϊόντων.εισαγωγής  νέων µοντέλων αυτών των προϊόντων.
•• Οπότε όσον αφορά τα νέα προϊόντα πρέπει να:Οπότε όσον αφορά τα νέα προϊόντα πρέπει να:
I.I. Προσέχουµε τον προγραµµατισµό και τις µακροχρόνιες Προσέχουµε τον προγραµµατισµό και τις µακροχρόνιες 
συµφωνίες εισαγωγής συγκεκριµένων µοντέλων λόγω της συµφωνίες εισαγωγής συγκεκριµένων µοντέλων λόγω της 
ραγδαίας µείωσης του χρόνου εισαγωγής νέων µοντέλων.ραγδαίας µείωσης του χρόνου εισαγωγής νέων µοντέλων.
II.II. Λαµβάνεται υπ’ όψιν στην κοστολόγηση, στον Λαµβάνεται υπ’ όψιν στην κοστολόγηση, στον 
υπολογισµό των περιθωρίων κέρδους των πωλήσεων υπολογισµό των περιθωρίων κέρδους των πωλήσεων 
προϊόντων προϊόντων H/YH/Y, και στην τιµολογιακή πολιτική,  ο , και στην τιµολογιακή πολιτική,  ο 
ανταγωνισµός και οι πολλαπλάσιες µείωσης τιµής των ανταγωνισµός και οι πολλαπλάσιες µείωσης τιµής των 
προϊόντων στο χρόνο.προϊόντων στο χρόνο.



ΤρόποιΤρόποι επίτευξης Ασφάλειας Συναλλαγών επίτευξης Ασφάλειας Συναλλαγών 
και Εµπιστοσύνης των Καταναλωτώνκαι Εµπιστοσύνης των Καταναλωτών

•• ΗΗ ασφάλεια των συναλλαγών των καταναλωτών, όπως και η ασφάλεια καασφάλεια των συναλλαγών των καταναλωτών, όπως και η ασφάλεια και το απόρρητο των ι το απόρρητο των 
προσωπικών τους στοιχείων και των πληροφοριών που δίνουν και αντπροσωπικών τους στοιχείων και των πληροφοριών που δίνουν και ανταλλάσσουν µε το ηλεκτρονικό αλλάσσουν µε το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα, παίζουν σηµαντικό ρόλο για την επιτυχία του.κατάστηµα, παίζουν σηµαντικό ρόλο για την επιτυχία του.

Αυτό φαίνεται πρωταρχικά από τις απαντήσεις σε έρευνα στα δύο τρΑυτό φαίνεται πρωταρχικά από τις απαντήσεις σε έρευνα στα δύο τρίτα των ερωτηθέντων, οι οποίοι ίτα των ερωτηθέντων, οι οποίοι 
περιόρισαν τις περιόρισαν τις onon--lineline αγορές τους λόγω του φόβου της κλοπής ταυτότητας.αγορές τους λόγω του φόβου της κλοπής ταυτότητας.

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι οι περισσότεροι καταναλωτές θαΑπό την ίδια έρευνα προκύπτει ότι οι περισσότεροι καταναλωτές θα ξόδευαν περισσότερα χρήµατα της ξόδευαν περισσότερα χρήµατα της 
τάξης των 100 τάξης των 100 –– 1000 δολαρίων 1000 δολαρίων onon--lineline εάν είχαν ένα ασφαλές υποκατάστατο για τις πιστωτικές κάρτες.εάν είχαν ένα ασφαλές υποκατάστατο για τις πιστωτικές κάρτες.
•• Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών ενισχύεται από:Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών ενισχύεται από:

Από την ύπαρξη πολιτικών επιστροφών, ακυρώσεων. Από την ζήτηση τΑπό την ύπαρξη πολιτικών επιστροφών, ακυρώσεων. Από την ζήτηση της γνώµης των καταναλωτών ης γνώµης των καταναλωτών 
(http://(http://www.ewww.e--shop.grshop.gr/)/)..

ΤηνΤην αντιµετώπιση του βαθµού των κινδύνων που µπορεί αντιµετώπιση του βαθµού των κινδύνων που µπορεί 
να αντιµετωπίσει ο καταναλωτής ανάλογα µε την να αντιµετωπίσει ο καταναλωτής ανάλογα µε την 
σηµαντικότητα τους και του λογικού µοντέλου εµπιστοσύνης.σηµαντικότητα τους και του λογικού µοντέλου εµπιστοσύνης.

•• Για να επιτευχθεί τώρα η ασφάλεια δικτύου, αυτή Για να επιτευχθεί τώρα η ασφάλεια δικτύου, αυτή 
λειτουργεί σε δύο επίπεδα:λειτουργεί σε δύο επίπεδα:
1.1. Η ασφάλεια  βασισµένη στην κίνηση, που κύρια Η ασφάλεια  βασισµένη στην κίνηση, που κύρια 
λειτουργία της είναι να σταµατά  τους εισβολείς (λειτουργία της είναι να σταµατά  τους εισβολείς (hackershackers) ) 
έξω από το ιδιωτικό δίκτυο της επιχείρησης, οι οποίοι έξω από το ιδιωτικό δίκτυο της επιχείρησης, οι οποίοι 
προσπαθούν να εισβάλουν σε εµπιστευτικές πληροφορίες του προσπαθούν να εισβάλουν σε εµπιστευτικές πληροφορίες του 
∆ικτύου ή να το χρησιµοποιήσουν µε παράνοµο τρόπο.∆ικτύου ή να το χρησιµοποιήσουν µε παράνοµο τρόπο.
2.2. Η ασφάλεια που βασίζεται στον χρήστη, η οποία γενικά Η ασφάλεια που βασίζεται στον χρήστη, η οποία γενικά 
«εξαναγκάζει» τους χρήστες να συνδέονται χρησιµοποιώντας «εξαναγκάζει» τους χρήστες να συνδέονται χρησιµοποιώντας 
όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.



ΚίνδυνοιΚίνδυνοι εισβολής και τρόποι εισβολής και τρόποι 
αποφυγής και εξουδετέρωσης αυτώναποφυγής και εξουδετέρωσης αυτών

•• ΗΗ πιο κλασσική αντιµετώπιση στον κίνδυνο των εισβολέων στο δίκτυοπιο κλασσική αντιµετώπιση στον κίνδυνο των εισβολέων στο δίκτυο και το σύστηµα ηλεκτρονικής και το σύστηµα ηλεκτρονικής 
επιχείρησης είναι η χρήση επιχείρησης είναι η χρήση firewall, firewall, που χρησιµοποιούνται για να προστατεύσουν τα εσωτερικά συστήµαταπου χρησιµοποιούνται για να προστατεύσουν τα εσωτερικά συστήµατα
ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις εξωτερικές επιθέσεις και από τοηλεκτρονικών υπολογιστών από τις εξωτερικές επιθέσεις και από τους αναρµόδιους εσωτερικούς χρήστες.υς αναρµόδιους εσωτερικούς χρήστες.

Η αποτελεσµατικότητα ενός Η αποτελεσµατικότητα ενός firewallfirewall βρίσκεται συνήθως στην παροχή ενός αποτρεπτικού παράγοντα για βρίσκεται συνήθως στην παροχή ενός αποτρεπτικού παράγοντα για 
τους εν δυνάµει επιτιθεµένους. τους εν δυνάµει επιτιθεµένους. 

Η παράνοµη διείσδυση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων µπορεί Η παράνοµη διείσδυση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων µπορεί να φτάσει τουλάχιστον το 75% να φτάσει τουλάχιστον το 75% 
όλων των όλων των firewallfirewall που χρησιµοποιούν οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.που χρησιµοποιούν οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.
•• Παρόµοια λύση των Παρόµοια λύση των firewallfirewall είναι η χρησιµοποίηση “είναι η χρησιµοποίηση “airgapairgap firewallsfirewalls” ως πιο απλή και ασφαλή µέθοδο, ” ως πιο απλή και ασφαλή µέθοδο, 
όπου οι εταιρίες δεν θα πρέπει να συνδέονται µε ένα κλειστό δίκτόπου οι εταιρίες δεν θα πρέπει να συνδέονται µε ένα κλειστό δίκτυο πελατών που έχουν δηµιουργήσει, όταν υο πελατών που έχουν δηµιουργήσει, όταν 
είναι συνδεδεµένες και στο είναι συνδεδεµένες και στο internetinternet. Αυτές πρέπει να αποθηκεύουν τις συναλλαγές που κάνουν σε προσω. Αυτές πρέπει να αποθηκεύουν τις συναλλαγές που κάνουν σε προσωρινά ρινά 
αρχεία και να αρχεία και να νανα χρησιµοποιούν απλή αντιγραφή χρησιµοποιούν απλή αντιγραφή -- µεταφορά αρχείων για την αναµετάδοσή τους. µεταφορά αρχείων για την αναµετάδοσή τους. 

•• ΆλλεςΆλλες 2 λύσεις στον κίνδυνο των εισβολέων είναι:2 λύσεις στον κίνδυνο των εισβολέων είναι:
1.1. Η χρησιµοποίηση των ασφαλιστήριων συµβολαίων που Η χρησιµοποίηση των ασφαλιστήριων συµβολαίων που 
παρέχουν κάλυψη στα υλικά και παρέχουν κάλυψη στα υλικά και άυλαάυλα αγαθά της εταιρίας. αγαθά της εταιρίας. 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την βοήθεια και την συνεργασία Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την βοήθεια και την συνεργασία 
µε εταιρίες που προσφέρουν τέτοια συµβόλαια όπως είναι και τα µε εταιρίες που προσφέρουν τέτοια συµβόλαια όπως είναι και τα 
τατα µέλη ασφαλιστικών εταιριών της AIG.µέλη ασφαλιστικών εταιριών της AIG.

Προσφέρουν ικανοποιητικές αποζηµιώσεις για όλες τις Προσφέρουν ικανοποιητικές αποζηµιώσεις για όλες τις 
περιπτώσεις κινδύνων.περιπτώσεις κινδύνων.
2.2. Η χρησιµοποίηση ειδικών Η χρησιµοποίηση ειδικών AntiviusAntivius και και InternetInternet SecuritySecurity
προγραµµάτων που βοηθούν στον εντοπισµό και αποµάκρυνση προγραµµάτων που βοηθούν στον εντοπισµό και αποµάκρυνση 
κακόβουλου λογισµικού από το περιεχόµενο που διακινείται ή κακόβουλου λογισµικού από το περιεχόµενο που διακινείται ή 
προσπαθεί να εισχωρήσει για διαµοιρασµό σε χρήστες.προσπαθεί να εισχωρήσει για διαµοιρασµό σε χρήστες.

Το Το SpywareSpyware Doctor Doctor αποµακρύνει τους κινδύνους αποµακρύνει τους κινδύνους spywarespyware
εφαρµογών (εφαρµογών (http://www.pctools.com/http://www.pctools.com/).).

http://www.pctools.com/


ΤρόποιΤρόποι επίτευξής  επίτευξής  
Ασφάλειας ΣυναλλαγώνΑσφάλειας Συναλλαγών

•• ΟΟ πιο σηµαντικός παράγοντας όµως για την επίτευξη της εµπιστοσύνηπιο σηµαντικός παράγοντας όµως για την επίτευξη της εµπιστοσύνης των καταναλωτών ς των καταναλωτών 
στο στο sitesite µας είναι η απόλυτη ασφάλεια των συναλλαγών τους.µας είναι η απόλυτη ασφάλεια των συναλλαγών τους.
•• Οι πιο σηµαντικές τεχνικές προκύπτουν από την χρησιµοποίηση της Οι πιο σηµαντικές τεχνικές προκύπτουν από την χρησιµοποίηση της κρυπτογραφίας, µε την οποία  κρυπτογραφίας, µε την οποία  
µεταφέρονται οι πληροφορίες µε ασφαλή και µυστικό τρόπο µεταξύ κµεταφέρονται οι πληροφορίες µε ασφαλή και µυστικό τρόπο µεταξύ καταναλωτών και εταιριών όσον αφορά αταναλωτών και εταιριών όσον αφορά 
τις συναλλαγές και γενικότερα την ανταλλαγή µηνυµάτων.τις συναλλαγές και γενικότερα την ανταλλαγή µηνυµάτων.
•• Οι πιο γνωστές µέθοδοι κρυπτογράφησης είναι του δηµοσίου και τουΟι πιο γνωστές µέθοδοι κρυπτογράφησης είναι του δηµοσίου και του ιδιωτικού κλειδιού:ιδιωτικού κλειδιού:

Με την µέθοδο ιδιωτικού κλειδιού (Με την µέθοδο ιδιωτικού κλειδιού (PrivatePrivate KeyKey InfrastructureInfrastructure) και ο παραλήπτης αλλά και ο αποστολέας ) και ο παραλήπτης αλλά και ο αποστολέας 
πρέπει να γνωρίζουν το ιδιωτικό κλειδί µέσα από όπου γίνεται καιπρέπει να γνωρίζουν το ιδιωτικό κλειδί µέσα από όπου γίνεται και η κρυπτογράφηση αλλά και η η κρυπτογράφηση αλλά και η 
αποκρυπτογράφηση. Αυτό δεν είναι απόλυτα λειτουργικό.αποκρυπτογράφηση. Αυτό δεν είναι απόλυτα λειτουργικό.

Η κρυπτογράφηση δηµοσίου κλειδιού (Η κρυπτογράφηση δηµοσίου κλειδιού (publicpublic keykey cryptographycryptography) η οποία βασίζεται σε ένα µαθηµατικό ) η οποία βασίζεται σε ένα µαθηµατικό 
περιεχόµενο αριθµών (ένα ειδικό υπόλοιπο περιεχόµενο αριθµών (ένα ειδικό υπόλοιπο -- modmod που βγάζουµε) που προκύπτει από τον αλγόριθµο (RSA) που βγάζουµε) που προκύπτει από τον αλγόριθµο (RSA) 
και έναν συµπληρωµατικό αλγόριθµο που βασίζεται στο RSA. Το δηµόκαι έναν συµπληρωµατικό αλγόριθµο που βασίζεται στο RSA. Το δηµόσιο κλειδί είναι γνωστό σε όλους εδώ σιο κλειδί είναι γνωστό σε όλους εδώ 
και το έχει και ο παραλήπτης και ο αποστολέας.και το έχει και ο παραλήπτης και ο αποστολέας.

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε υπηρεσίες µε χρήση δηµοσίου κλειδιοΜπορούµε να χρησιµοποιήσουµε υπηρεσίες µε χρήση δηµοσίου κλειδιού, η οποία τεχνική είναι ύ, η οποία τεχνική είναι 
πραγµατικά απροσπέλαστη, µε την συνεργασία µε πολλές γνωστές καιπραγµατικά απροσπέλαστη, µε την συνεργασία µε πολλές γνωστές και µεγάλες εταιρίες κρυπτογράφησης µεγάλες εταιρίες κρυπτογράφησης 
όπως είναι η όπως είναι η VerisignVerisign ή η εταιρία ή η εταιρία EntrustEntrust. (. (www.verisign.comwww.verisign.com & & www.entrust.comwww.entrust.com))

•• ∆ύο∆ύο χρήσεις κρυπτογράφησης είναι:χρήσεις κρυπτογράφησης είναι:
1.1. Η υπηρεσία ανοίγµατος λογαριασµού ψηφιακού χρήµατος, Η υπηρεσία ανοίγµατος λογαριασµού ψηφιακού χρήµατος, 
όπού το PIN που δίνεται για τον κάθε λογαριασµό µε τον οποίο όπού το PIN που δίνεται για τον κάθε λογαριασµό µε τον οποίο 
γίνεται µια εξουσιοδοτηµένη συναλλαγή, είναι κρυπτογραφηµένο γίνεται µια εξουσιοδοτηµένη συναλλαγή, είναι κρυπτογραφηµένο 
στο προσωπικό υπολογιστικό σύστηµα του κάθε χρήστη.στο προσωπικό υπολογιστικό σύστηµα του κάθε χρήστη.
2.2. Το SET (Το SET (securesecure electronicelectronic transactiontransaction) εργαλείο που έχει ) εργαλείο που έχει 
χρησιµοποιηθεί και από την κάρτα χρησιµοποιηθεί και από την κάρτα VisaVisa αλλά και από την αλλά και από την 
MasterCardMasterCard, µπορούµε να έχουµε ασφαλείς , µπορούµε να έχουµε ασφαλείς διαδυκτιακέςδιαδυκτιακές
συναλλαγές από την αρχή έως το τέλος τους.συναλλαγές από την αρχή έως το τέλος τους.

http://www.verisign.com/
http://www.entrust.com/


ΆλλοιΆλλοι τρόποι οικοδόµησης της τρόποι οικοδόµησης της 
εµπιστοσύνης των καταναλωτώνεµπιστοσύνης των καταναλωτών

•• ΆλλοιΆλλοι τρόποι για την ενίσχυση της αίσθησης της ασφάλειας και της αξιοτρόποι για την ενίσχυση της αίσθησης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας είναι:πιστίας είναι:

1.1. Ανταγωνιστικές τιµές σε σχέση µε τα παραδοσιακά καταστήµατα, λόγΑνταγωνιστικές τιµές σε σχέση µε τα παραδοσιακά καταστήµατα, λόγω  πολύ µικρότερου λειτουργικού ω  πολύ µικρότερου λειτουργικού 
κόστους του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Ακόµα ανταγωνιστικές τιµέκόστους του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Ακόµα ανταγωνιστικές τιµές σε σχέση µε άλλα ηλεκτρονικά ς σε σχέση µε άλλα ηλεκτρονικά 
καταστήµατα σε συνδυασµό µε την καλή εικόνα του καταστήµατος καικαταστήµατα σε συνδυασµό µε την καλή εικόνα του καταστήµατος και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού. ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού. 
2.2. Άριστη ποιότητα των προϊόντων. Να είναι συνήθως εµπορικά και γνωΆριστη ποιότητα των προϊόντων. Να είναι συνήθως εµπορικά και γνωστά για την ποιότητα τους, ώστε ο στά για την ποιότητα τους, ώστε ο 
πελάτης να µπορεί να τα χρησιµοποιήσει για πολλά χρόνια και µένοπελάτης να µπορεί να τα χρησιµοποιήσει για πολλά χρόνια και µένοντας απόλυτα ευχαριστηµένος από την ντας απόλυτα ευχαριστηµένος από την 
αντοχή τους ή από την ευχαρίστηση που περιµένει να του προσφέρουαντοχή τους ή από την ευχαρίστηση που περιµένει να του προσφέρουν. ν. 
3.3. Μακροχρόνιες εγγυήσεις επίσης για τα πωλούµενα προϊόντα, οι οποίΜακροχρόνιες εγγυήσεις επίσης για τα πωλούµενα προϊόντα, οι οποίες ανεβάζουν την ζήτηση και κατά ες ανεβάζουν την ζήτηση και κατά 
πολύ την εµπιστοσύνη και την αξιοπιστία των καταναλωτών προς αυτπολύ την εµπιστοσύνη και την αξιοπιστία των καταναλωτών προς αυτά.ά.
4.4. Καλή εξυπηρέτηση όλων των πελατών αλλά και των επισκεπτών, η οποΚαλή εξυπηρέτηση όλων των πελατών αλλά και των επισκεπτών, η οποία πρέπει να σχεδιάζεται από την ία πρέπει να σχεδιάζεται από την 
αρχή του στρατηγικού προγραµµατισµού ενός ηλεκτρονικού καταστήµααρχή του στρατηγικού προγραµµατισµού ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος.τος.
5.5. Το πρωτότυπο και επαγγελµατικό στυλ που «ελκύει» τον χρήστη, καθΤο πρωτότυπο και επαγγελµατικό στυλ που «ελκύει» τον χρήστη, καθώς και η γρήγορη και εύκολη ώς και η γρήγορη και εύκολη 
πλοήγηση βοηθούν επίσης και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας ενός ιπλοήγηση βοηθούν επίσης και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας ενός ιστοχώρου.στοχώρου.
6.6. Η επίτευξη Η επίτευξη αναγνωρισιµότηταςαναγνωρισιµότητας ηλεκτρονικού καταστήµατος που συνοδεύεται πάντα από την αύξηση ηλεκτρονικού καταστήµατος που συνοδεύεται πάντα από την αύξηση της της 
εµπιστοσύνης των καταναλωτών προς αυτό.εµπιστοσύνης των καταναλωτών προς αυτό.
7.7. Η αυξανόµενη κοινωνική παρουσία στους Η αυξανόµενη κοινωνική παρουσία στους ιστοχώρουςιστοχώρους ηλεκτρονικών καταστηµάτων που οδηγεί τους ηλεκτρονικών καταστηµάτων που οδηγεί τους 
καταναλωτές να αντιµετωπίσουν τα καταναλωτές να αντιµετωπίσουν τα sitesite αυτά πιο ευνοϊκά, δείχνοντας µεγαλύτερη αξιοπιστία.αυτά πιο ευνοϊκά, δείχνοντας µεγαλύτερη αξιοπιστία.
8.8. Η χρήση ψηφιακών σφραγίδων (Η χρήση ψηφιακών σφραγίδων (digitaldigital sealsseals) που παρέχουν ένα αξιόπιστο ποσοστό εµπιστοσύνης στον ) που παρέχουν ένα αξιόπιστο ποσοστό εµπιστοσύνης στον 
αγοραστή επειδή αυτό η σηµασία αυτών είναι η ανταπόκριση των προαγοραστή επειδή αυτό η σηµασία αυτών είναι η ανταπόκριση των προϊόντων που τις διαθέτουν να είναι ϊόντων που τις διαθέτουν να είναι 
σύµφωνα µε κάποια αυστηρά ποιοτικά πρότυπα. σύµφωνα µε κάποια αυστηρά ποιοτικά πρότυπα. 
9.9. Η ύπαρξη ψηφιακού πιστοποιητικού που είναι ένα ηλεκτρονικό αναγνΗ ύπαρξη ψηφιακού πιστοποιητικού που είναι ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό που περιέχει τα ωριστικό που περιέχει τα 
πιστοποιητικά που χρειάζονται για να µπορέσει κανείς να πραγµατοπιστοποιητικά που χρειάζονται για να µπορέσει κανείς να πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές  συναλλαγές.ποιήσει ηλεκτρονικές  συναλλαγές.



ΠροσφοράΠροσφορά πολλών τρόπων Πληρωµήςπολλών τρόπων Πληρωµής (1)(1)

•• ΟιΟι διαφορετικοί και αρκετοί τρόποι πληρωµής βοηθούν στην εξυπηρέτηδιαφορετικοί και αρκετοί τρόποι πληρωµής βοηθούν στην εξυπηρέτηση, ευχαρίστηση και ευκολία ση, ευχαρίστηση και ευκολία 
του καταναλωτή, αλλά κυρίως συνδέονται µε το θέµα της ασφάλειας.του καταναλωτή, αλλά κυρίως συνδέονται µε το θέµα της ασφάλειας. Μερικοί τρόποι είναι:Μερικοί τρόποι είναι:

Η χρησιµοποίηση πιστωτικών καρτών:Η χρησιµοποίηση πιστωτικών καρτών:
Χρησιµοποιούν το σύστηµα της  ασφαλής ηλεκτρονικής συναλλαγής (Χρησιµοποιούν το σύστηµα της  ασφαλής ηλεκτρονικής συναλλαγής (securesecure electronicelectronic transactiontransaction --

SET) ή την ασφαλή τεχνολογία στρώµατος κόµβων (SET) ή την ασφαλή τεχνολογία στρώµατος κόµβων (securesecure socketsocket layerlayer -- SSL), η οποία κρυπτογραφεί τις SSL), η οποία κρυπτογραφεί τις 
προσωπικές πληροφορίες που στέλνονται, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικές πληροφορίες που στέλνονται, συµπεριλαµβανοµένου του PIN PIN της κάρτας.της κάρτας.

Η τράπεζα έκδοσης της κάρτας βάζει ένα όριο στον λογαριασµό γιαΗ τράπεζα έκδοσης της κάρτας βάζει ένα όριο στον λογαριασµό για το ποσό της κάθε συναλλαγής.το ποσό της κάθε συναλλαγής.
Οι συναλλαγές πιστωτικών καρτών «κανονίζονται» Οι συναλλαγές πιστωτικών καρτών «κανονίζονται» -- καθορίζονται στο τέλος κάθε ηµέρας εµπορικών καθορίζονται στο τέλος κάθε ηµέρας εµπορικών 

συναλλαγών, όταν χρεώνεται η πιστωτική κάρτα των αγοραστών.συναλλαγών, όταν χρεώνεται η πιστωτική κάρτα των αγοραστών.

Η ψηφιακή µέθοδος πληρωµής µετρητών Η ψηφιακή µέθοδος πληρωµής µετρητών Internet CashInternet Cash::
Πρέπει να αγοραστεί µια κάρτα µετρητών από ένα µικρό κατάστηµα λΠρέπει να αγοραστεί µια κάρτα µετρητών από ένα µικρό κατάστηµα λιανικής, το οποίο στέλνει ιανικής, το οποίο στέλνει 

ειδοποίηση στο σύστηµα ειδοποίηση στο σύστηµα InternetCashInternetCash ότι η κάρτα έχει αγοραστεί µέσω αναγνώστη τέτοιων καρτών.ότι η κάρτα έχει αγοραστεί µέσω αναγνώστη τέτοιων καρτών.
Ο καταναλωτής πρέπει να συνδεθεί το Ο καταναλωτής πρέπει να συνδεθεί το sitesite του ιστοχώρου του ιστοχώρου InternetCashInternetCash, για την ενεργοποίηση του , για την ενεργοποίηση του 

λογαριασµού του, και για την επιλογή κωδικού πρόσβασης για τις αλογαριασµού του, και για την επιλογή κωδικού πρόσβασης για τις αγορές του.γορές του.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες «πορτοφολιών (Οι ψηφιακές υπηρεσίες «πορτοφολιών (digitaldigital walletswallets) :) :
∆εν βρήκαν µεγάλη απήχηση, ειδικά στο πέρασµα του χρόνου. ∆εν βρήκαν µεγάλη απήχηση, ειδικά στο πέρασµα του χρόνου. 
Οι εταιρίες Οι εταιρίες AmericanAmerican ExpressExpress CoCo. και η . και η WellsWells FargoFargo &&CoCo. προσέφεραν τέτοιες υπηρεσίες.. προσέφεραν τέτοιες υπηρεσίες.
∆ίνουν ιδιαίτερο πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες παρόµοιες αυτόµατ∆ίνουν ιδιαίτερο πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες παρόµοιες αυτόµατες µεθόδους που ες µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται για τις πληροφορίες των καταναλωτών και συναλλαχρησιµοποιούνται για τις πληροφορίες των καταναλωτών και συναλλαγών όπως και από την γών όπως και από την Amazon.com.Amazon.com.
∆ίνουν την δυνατότητα στους ∆ίνουν την δυνατότητα στους onon--lineline καταναλωτές να καταχωρούν όλες τις ψηφιακές πληροφορίες, καταναλωτές να καταχωρούν όλες τις ψηφιακές πληροφορίες, 

διευθύνσεις και πληροφορίες πληρωµής και λογαριασµών τους, για νδιευθύνσεις και πληροφορίες πληρωµής και λογαριασµών τους, για να υποστηρίξουν µια δικτυακή α υποστηρίξουν µια δικτυακή 
εµπορική συναλλαγή πριν προβούν στην συναλλαγή αυτή. εµπορική συναλλαγή πριν προβούν στην συναλλαγή αυτή. 



ΠροσφοράΠροσφορά πολλών τρόπων Πληρωµήςπολλών τρόπων Πληρωµής (2)(2)

ΟιΟι ηλεκτρονικές επιταγές:ηλεκτρονικές επιταγές:
Χρησιµοποιώντας αυτήν την µέθοδο, οι πελάτες µπορούν να παρουσιάΧρησιµοποιώντας αυτήν την µέθοδο, οι πελάτες µπορούν να παρουσιάσουν τους λογαριασµούς και σουν τους λογαριασµούς και 

να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές πληρωµές σε άλλους πελάτες της να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές πληρωµές σε άλλους πελάτες της ίδιας υπηρεσίας (ίδιας υπηρεσίας (FidesicFidesic και άλλες) και άλλες) 
µέσω ενός απλού µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. µέσω ενός απλού µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Μια τέτοια εταιρία υπηρεσιών πληρωµής και συναλλαγών είναι σε θέΜια τέτοια εταιρία υπηρεσιών πληρωµής και συναλλαγών είναι σε θέση να µεταφέρει τα χρήµατα ση να µεταφέρει τα χρήµατα 
µεταξύ των λογαριασµών των πελατών της, όπως επίσης µπορούν να µµεταξύ των λογαριασµών των πελατών της, όπως επίσης µπορούν να µεταφερθούν τα στοιχεία των εταφερθούν τα στοιχεία των 
πραγµατοποιούµενων συναλλαγών σε ένα λογιστικό φύλλο (πραγµατοποιούµενων συναλλαγών σε ένα λογιστικό φύλλο (Excel, Excel, κ.λ.π.)κ.λ.π.)

ΟιΟι πιο σηµαντικοί, ασφαλείς και διαδεδοµένοι τρόποι πληρωµής, αφορπιο σηµαντικοί, ασφαλείς και διαδεδοµένοι τρόποι πληρωµής, αφορούν τις µεθόδους ούν τις µεθόδους 
PeerPeer--toto--Peer Payment. Peer Payment. 

Η πιο γνωστή και χρησιµοποιηµένη µέθοδος είναι η Η πιο γνωστή και χρησιµοποιηµένη µέθοδος είναι η PaypalPaypal. . Σχετικά µε την  Σχετικά µε την  PaypalPaypal: : 
Οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν για να χρεώσουν τις αγορές σε µιΟι χρήστες µπορούν να επιλέξουν για να χρεώσουν τις αγορές σε µια πιστωτική κάρτα, ή µπορούν να α πιστωτική κάρτα, ή µπορούν να 

παρέχουν στην παρέχουν στην PayPalPayPal υπηρεσία τις χρειαζούµενες πληροφορίες λογαριασµού που είναι απυπηρεσία τις χρειαζούµενες πληροφορίες λογαριασµού που είναι απαραίτητες για αραίτητες για 
να επιτρέψουν να γίνει η ανάληψη  του πόσου που χρειάζεται από ένα επιτρέψουν να γίνει η ανάληψη  του πόσου που χρειάζεται από έναν τραπεζικό λογαριασµό. ναν τραπεζικό λογαριασµό. 

Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασµός του χρήστη, τα µέλη Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασµός του χρήστη, τα µέλη PayPalPayPal µπορούν να στείλουν ποσά για µπορούν να στείλουν ποσά για 
πραγµατοποίηση συναλλαγών σε οποιοδήποτε άλλο κάτοχο λογαριασµό πραγµατοποίηση συναλλαγών σε οποιοδήποτε άλλο κάτοχο λογαριασµό PayPalPayPal µέσω ενός µέσω ενός 
αυτοµατοποιηµένου µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείουαυτοµατοποιηµένου µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. . 
ΜερικάΜερικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι:πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι:

i.i. ∆εν υπάρχει κανένα κόστος για την καθιέρωση ∆εν υπάρχει κανένα κόστος για την καθιέρωση 
και την πραγµατοποίηση λογαριασµών.και την πραγµατοποίηση λογαριασµών.
ii.ii. Είναι σχετικά εύκολο να ενσωµατωθεί.Είναι σχετικά εύκολο να ενσωµατωθεί.
iii.iii. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δεχτεί Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δεχτεί 
σηµαντικές και γνωστές πιστωτικές κάρτες.σηµαντικές και γνωστές πιστωτικές κάρτες.
iv.iv. Έχει πολύ ανταγωνιστικά ποσοστά συναλλαγής.Έχει πολύ ανταγωνιστικά ποσοστά συναλλαγής.



ServiceService και εξυπηρέτηση των πελατώνκαι εξυπηρέτηση των πελατών

•• ΤρόποιΤρόποι για να βελτιώσουµε την επικοινωνία και κυρίως το για να βελτιώσουµε την επικοινωνία και κυρίως το serviceservice που προσφέρουµε είναι:που προσφέρουµε είναι:
1.1. Οι αυτοεξυπηρετήσεις (Οι αυτοεξυπηρετήσεις (selfself -- serviceservice) για την βελτίωση των σχέσεων µε τους  πελάτες µας. Η εφαρµογή ) για την βελτίωση των σχέσεων µε τους  πελάτες µας. Η εφαρµογή 
των των selfself –– serviceservice υπηρεσιών αλλά και των ειδικών προσφορών είναι σηµαντικές λόγω υπηρεσιών αλλά και των ειδικών προσφορών είναι σηµαντικές λόγω και της µεγάλης και και της µεγάλης και 
έντονα διαφοροποιηµένης χρήσης των έντονα διαφοροποιηµένης χρήσης των onon--lineline καταναλωτών στο ∆ιαδύκτιο.καταναλωτών στο ∆ιαδύκτιο.
2.2. Η τεχνολογία αφής αν και δεν χρησιµοποιείται ακόµα από ηλεκτρονιΗ τεχνολογία αφής αν και δεν χρησιµοποιείται ακόµα από ηλεκτρονικά καταστήµατα ευρέως. Βρίσκει  κά καταστήµατα ευρέως. Βρίσκει  
εφαρµογή προς το παρόν στις εφαρµογή προς το παρόν στις onon--lineline πληρωµές, στην ανάληψη µετρητών από ένα ATM και από ειδικές πληρωµές, στην ανάληψη µετρητών από ένα ATM και από ειδικές 
οθόνες βίντεο ή τηλεοράσεων καταστηµάτων για την την τεχνική υποοθόνες βίντεο ή τηλεοράσεων καταστηµάτων για την την τεχνική υποστήριξη και την παραγγελία προϊόντων.στήριξη και την παραγγελία προϊόντων.
3.3. Τεχνολογίες που βασίζονται στις φωνητικές εντολές. ΧρησιµοποιούνΤεχνολογίες που βασίζονται στις φωνητικές εντολές. Χρησιµοποιούνται για την τεχνική υποστήριξη των ται για την τεχνική υποστήριξη των 
καταναλωτών µέσα από την τηλεφωνική αυτοεξυπηρέτηση µε τη βοήθεικαταναλωτών µέσα από την τηλεφωνική αυτοεξυπηρέτηση µε τη βοήθεια ενός συστήµατος IVR, από όπου  α ενός συστήµατος IVR, από όπου  
οι καταναλωτές επιλέγουν µια διαδοχική σειρά επιλεγόµενων αριθµώοι καταναλωτές επιλέγουν µια διαδοχική σειρά επιλεγόµενων αριθµών σχετικά µε τα λαµβανόµενα µηνύµατα. ν σχετικά µε τα λαµβανόµενα µηνύµατα. 
4.4. Τα συστήµατα φωνητικής εξυπηρέτησης που εφαρµόζονται για την αυτΤα συστήµατα φωνητικής εξυπηρέτησης που εφαρµόζονται για την αυτόµατη φωνητική αναγνώριση όµατη φωνητική αναγνώριση 
((automaticautomatic speechspeech recognitionrecognition ––ASP) ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι και οι καθυστερήσεις των ASP) ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι και οι καθυστερήσεις των 
ενδιάµεσων που µεταφέρουν το µήνυµα.ενδιάµεσων που µεταφέρουν το µήνυµα.
5.5. Μια στρατηγική προσφοράς σε προϊόντα στραµµένα προς τον πελάτη αΜια στρατηγική προσφοράς σε προϊόντα στραµµένα προς τον πελάτη αλλά έχοντας αυτά και ένα µεγάλο λλά έχοντας αυτά και ένα µεγάλο 
βαθµός προσωπικότητας σχετική µε τον κάθε ξεχωριστό καταναλωτή.βαθµός προσωπικότητας σχετική µε τον κάθε ξεχωριστό καταναλωτή.
6.6. Παροχή συµβολαίων µε εγγυηµένες υπηρεσίες κάτω από το µοντέλο Παροχή συµβολαίων µε εγγυηµένες υπηρεσίες κάτω από το µοντέλο QoSQoS, και συγκεκριµένα τεχνολογικά , και συγκεκριµένα τεχνολογικά 
πρότυπα που αναπτύχθηκαν για την εφαρµογή της παροχής υπηρεσιών πρότυπα που αναπτύχθηκαν για την εφαρµογή της παροχής υπηρεσιών εγγυηµένης ποιότητας.εγγυηµένης ποιότητας.
7.7. Η λύση του Η λύση του overengineeringoverengineering πάνω στα αρνητικά σηµεία της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιώπάνω στα αρνητικά σηµεία της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, ν, 
όπου εδώ προτείνεται πολλαπλάσιος εξοπλισµός απ' όσο χρειαζόµαστόπου εδώ προτείνεται πολλαπλάσιος εξοπλισµός απ' όσο χρειαζόµαστε.ε.
8.8. Πολιτική άµεσων απαντήσεων, στην επικοινωνία µέσω Πολιτική άµεσων απαντήσεων, στην επικοινωνία µέσω ee--mail, mail, εντός λίγων ωρών µέσα σε ωράριο εντός λίγων ωρών µέσα σε ωράριο 
λειτουργίας ΄ή εντός 24ώρου γενικότερα.λειτουργίας ΄ή εντός 24ώρου γενικότερα.
9.9. Συνεργασία µε κατάλληλους προµηθευτές υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχΣυνεργασία µε κατάλληλους προµηθευτές υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου οι οποίοι υδροµείου οι οποίοι 
αναπτύσσουν ισχυρά  φίλτρα «αναπτύσσουν ισχυρά  φίλτρα «αντιαντι--spamspam» µηνυµάτων. » µηνυµάτων. 
10.10. Προγραµµατισµός µοντέλο της στοχευόµενης στον καταναλωτή επικοινΠρογραµµατισµός µοντέλο της στοχευόµενης στον καταναλωτή επικοινωνίας (ωνίας (CustomerCustomer--OrientedOriented
CommunicationCommunication -- COC).COC).



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Προτάσεις Τεχνικών, Πολιτικών και Κατευθύνσεων Προτάσεις Τεχνικών, Πολιτικών και Κατευθύνσεων 

Πρότυπου Μοντέλου Ηλεκτρονικού ΚαταστήµατοςΠρότυπου Μοντέλου Ηλεκτρονικού Καταστήµατος

•• ΜέσαΜέσα από το πλήθος των περιπτώσεων πρέπει τώρα να ξεχωρίσουµε εκείνοαπό το πλήθος των περιπτώσεων πρέπει τώρα να ξεχωρίσουµε εκείνους υς 
τους βασικούς τρόπους και συµβουλές που πρέπει να ακολουθεί ένα τους βασικούς τρόπους και συµβουλές που πρέπει να ακολουθεί ένα σύγχρονο σύγχρονο 
µοντέλο ηλεκτρονικού καταστήµατος για να είναι επιτυχηµένο από όµοντέλο ηλεκτρονικού καταστήµατος για να είναι επιτυχηµένο από όλους τους λους τους 
τοµείς. τοµείς. 

•• Σκοπός της ενότητας είναι η δηµιουργία γενικού και εµπεριστατωµέΣκοπός της ενότητας είναι η δηµιουργία γενικού και εµπεριστατωµένου νου 
σκελετού τρόπων και τεχνικών διαχωρισµένων, σύµφωνα µε τις παραπσκελετού τρόπων και τεχνικών διαχωρισµένων, σύµφωνα µε τις παραπάνω άνω 
ενότητες.ενότητες.

•• Οι προτάσεις που γίνονται συνοδεύονται από παραδείγµατα ή παρόµοΟι προτάσεις που γίνονται συνοδεύονται από παραδείγµατα ή παρόµοιες ιες 
εφαρµογές γνωστών ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, ώστε να γίνει πιο εεφαρµογές γνωστών ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, ώστε να γίνει πιο εύκολη η ύκολη η 
κατανόηση τους και να τονισθεί η πρακτική και ρεαλιστική εφαρµογκατανόηση τους και να τονισθεί η πρακτική και ρεαλιστική εφαρµογή τους. ή τους. 

•• Οι προτάσεις γενικά αναφέρονται κυρίως σε B2C ηλεκτρονικά καταστΟι προτάσεις γενικά αναφέρονται κυρίως σε B2C ηλεκτρονικά καταστήµατα που ήµατα που 
συγκεντρώνουν τα περισσότερα χαρακτηριστικά των συγκεντρώνουν τα περισσότερα χαρακτηριστικά των ConsumerConsumer PortalsPortals αλλά και αλλά και 
των Eτων E--tailertailer –– VirtualVirtual MerchantMerchant µοντέλων.µοντέλων.



ΠροτάσειςΠροτάσεις Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 
Πρότυπου Ηλεκτρονικού ΚαταστήµατοςΠρότυπου Ηλεκτρονικού Καταστήµατος (1)(1)

I.I. ΑρχικάΑρχικά πρέπει να σχεδιαστεί ή να αποκτηθεί το ηλεκτρονικό κατάστηµα, µπρέπει να σχεδιαστεί ή να αποκτηθεί το ηλεκτρονικό κατάστηµα, µε τον τρόπο που ε τον τρόπο που 
συµφέρει το καθένα ανάλογα µε την φύση, την αγορά και το µέγεθοςσυµφέρει το καθένα ανάλογα µε την φύση, την αγορά και το µέγεθος της κάθε επιχείρησης, αλλά και µε της κάθε επιχείρησης, αλλά και µε 
τις γνώσεις προγραµµατισµού του κάθε επιχειρηµατία.τις γνώσεις προγραµµατισµού του κάθε επιχειρηµατία.
II.II. Να δοθεί έµφαση τόσο στον συνεργάτη που µας προσφέρει υπηρεσίες Να δοθεί έµφαση τόσο στον συνεργάτη που µας προσφέρει υπηρεσίες φιλοξενίας αλλά και στην φιλοξενίας αλλά και στην 
χρησιµοποίηση όλων εκείνων των δυνατών µεθόδων και τεχνικών για χρησιµοποίηση όλων εκείνων των δυνατών µεθόδων και τεχνικών για την σχεδίαση και τον την σχεδίαση και τον 
προγραµµατισµό ηλεκτρονικού καταστήµατος. Προτείνεται κυρίως ο σπρογραµµατισµό ηλεκτρονικού καταστήµατος. Προτείνεται κυρίως ο συνδυασµός σχεδιαστικών µεθόδων υνδυασµός σχεδιαστικών µεθόδων 
στην κατασκευή αυτού (π.χ. συνδυασµός στην κατασκευή αυτού (π.χ. συνδυασµός cookies cookies µε φόρµες, µε φόρµες, PHP PHP µε µε MySQLMySQL).).

ΣτιγµιότυποΣτιγµιότυπο φόρµας συµπλήρωσης χρήστη φόρµας συµπλήρωσης χρήστη 
για ηλεκτρονικές πληρωµές στην για ηλεκτρονικές πληρωµές στην AmazonAmazon..comcom

ΣτιγµιότυποΣτιγµιότυπο του ιστότοπουτου ιστότοπου awardspaceawardspace..comcom,,
επιχείρησης υπηρεσιών επιχείρησης υπηρεσιών Web HostingWeb Hosting



ΠροτάσειςΠροτάσεις Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 
Πρότυπου Ηλεκτρονικού ΚαταστήµατοςΠρότυπου Ηλεκτρονικού Καταστήµατος (2)(2)

III.III. ΤοΤο ηλεκτρονικό κατάστηµα πρέπει να έχει καλή ηλεκτρονικό κατάστηµα πρέπει να έχει καλή 
εµφάνιση εµφάνιση –– περιεχόµενο, κάτι που µπορεί να περιεχόµενο, κάτι που µπορεί να 
επιτευχθεί µε τεχνικές και τρόπους που αφορούν:επιτευχθεί µε τεχνικές και τρόπους που αφορούν:
a.a. Την  καλή οργάνωση περιεχοµένου (µέσω Την  καλή οργάνωση περιεχοµένου (µέσω 
διακλαδωµένου δένδρου, λιστών µε διακλαδωµένου δένδρου, λιστών µε bullets, bullets, ελαφριών ελαφριών 
αντικειµένων, κ.λ.π.)αντικειµένων, κ.λ.π.)
b.b. Τα περιεχόµενο των εικόνων (µε την µαζική Τα περιεχόµενο των εικόνων (µε την µαζική 
αποδοχή του κοινού και των ιδιοτήτων αυτών)αποδοχή του κοινού και των ιδιοτήτων αυτών)
c.c. Το γενικό περιεχόµενο του ιστοχώρου (µικρή Το γενικό περιεχόµενο του ιστοχώρου (µικρή 
ύπαρξη διαφηµίσεων, ευχάριστες ιστοσελίδες, ύπαρξη διαφηµίσεων, ευχάριστες ιστοσελίδες, 
δηµιουργική αντιγραφή, κ.λ.π.)δηµιουργική αντιγραφή, κ.λ.π.)
d.d. Την επιλογή χρωµάτων (διαφορετικό κείµενο Την επιλογή χρωµάτων (διαφορετικό κείµενο 
από φόντο, µέσω έντονων χρωµάτων)από φόντο, µέσω έντονων χρωµάτων)
e.e. Την κοινή και σωστή εµφάνιση από Την κοινή και σωστή εµφάνιση από browsersbrowsers

ShoppingShopping CartCart –– “Το Καλάθι µου” του “Το Καλάθι µου” του ee--shop.grshop.gr

IV.IV. ΤοΤο ηλεκτρονικό κατάστηµα πρέπει επίσης να ηλεκτρονικό κατάστηµα πρέπει επίσης να 
δώσει βάση σε τεχνικές καλύτερης πλοήγησης και δώσει βάση σε τεχνικές καλύτερης πλοήγησης και 
λειτουργίας οι οποίες αφορούν:λειτουργίας οι οποίες αφορούν:
a.a. Την  πλοήγηση µέσω των Την  πλοήγηση µέσω των linklink
b.b. Αντικείµενα αποτελεσµατικότερης πλοήγησης Αντικείµενα αποτελεσµατικότερης πλοήγησης 
((web templates, web templates, πίνακες, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, πίνακες, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, 
shopping carts, navigation bars, site maps,shopping carts, navigation bars, site maps,
εσωτερικές µηχανές αναζήτησης,εσωτερικές µηχανές αναζήτησης, κ.α.)κ.α.)
c.c. Την γρήγορη φόρτωση σελίδων και Την γρήγορη φόρτωση σελίδων και 
αντικειµένων αυτήςαντικειµένων αυτής



ΠροτάσειςΠροτάσεις Προώθησης και ∆ιαφήµισης Προώθησης και ∆ιαφήµισης 
Πρότυπου Ηλεκτρονικού ΚαταστήµατοςΠρότυπου Ηλεκτρονικού Καταστήµατος

I.I. ΑρχικάΑρχικά µέσω της διαφήµισης µέσω µέσω της διαφήµισης µέσω banner, banner, όπου το µοντέλο της σύγχρονης ηλεκτρονικής όπου το µοντέλο της σύγχρονης ηλεκτρονικής 
επιχείρησης δεν πρέπει να δώσει βαρύτητα µόνο στις τεχνικές σχεδεπιχείρησης δεν πρέπει να δώσει βαρύτητα µόνο στις τεχνικές σχεδίασης και τοποθέτησης αυτού αλλά και ίασης και τοποθέτησης αυτού αλλά και 
στους σηµερινούς διαφορετικούς τρόπους δηµοσίευσης (προσωπική επστους σηµερινούς διαφορετικούς τρόπους δηµοσίευσης (προσωπική επικοινωνία, διαφηµιστική ικοινωνία, διαφηµιστική 
αντιπροσωπεία µε πλήρεις υπηρεσίες, αντιπροσωπεία µε πλήρεις υπηρεσίες, bannerbanner adad networknetwork, πρακτική των ανταλλαγών , πρακτική των ανταλλαγών bannersbanners). ). 

Βαρύτητα πρέπει να δοθείΒαρύτητα πρέπει να δοθεί και στις σύγχρονες µορφές και µετεξελίξεις των και στις σύγχρονες µορφές και µετεξελίξεις των banner (banner (τετράγωνα, τετράγωνα, 
ορθογώνια,ορθογώνια, rotatingrotating bannerbanner,, Buttons, Buttons, και άλλα και άλλα Rich Media Ads). Rich Media Ads). Επίσης και στις έρευνες σχετικά µε την Επίσης και στις έρευνες σχετικά µε την 
τοποθέτηση ενός τοποθέτηση ενός banner.banner.
II.II. Το πρότυπο µοντέλο ηλεκτρονικού καταστήµατος πρέπει να προσέξει Το πρότυπο µοντέλο ηλεκτρονικού καταστήµατος πρέπει να προσέξει τις σύγχρονες τεχνικές τις σύγχρονες τεχνικές 
διαφήµισης µέσω διαφήµισης µέσω ee--mail, mail, φροντίζοντας να κάνει το µήνυµα πιο προσωπικό αλλά και να χρησιµφροντίζοντας να κάνει το µήνυµα πιο προσωπικό αλλά και να χρησιµοποιεί οποιεί 
πολυµεσικάπολυµεσικά στοιχεία µέσα σε αυτό (ηλεκτρονικά περιοδικά στοιχεία µέσα σε αυτό (ηλεκτρονικά περιοδικά ee--mail newslettersmail newsletters))..

Ο προσωπικός χαρακτήρας είναι χαρακτηριστικό όλων των διαφηµιστιΟ προσωπικός χαρακτήρας είναι χαρακτηριστικό όλων των διαφηµιστικών µηνυµάτων για την κών µηνυµάτων για την 
επιτυχία των σύγχρονων ηλεκτρονικών καταστηµάτων.επιτυχία των σύγχρονων ηλεκτρονικών καταστηµάτων.

∆είγµα∆είγµα προσφοράς προσφοράς bonusbonus χρηµάτωνχρηµάτων
από από PopPop--UpUp WindowWindow

III.III. ΤοΤο πρότυπο ηλεκτρονικού καταστήµατος πρέπει πρότυπο ηλεκτρονικού καταστήµατος πρέπει 
να προσέξει την δηµοσίευση των να προσέξει την δηµοσίευση των poppop--up up διαφηµίσεων διαφηµίσεων 
της, σε γνωστούς και αξιόπιστους της, σε γνωστούς και αξιόπιστους ιστοχώρουςιστοχώρους, ενώ , ενώ 
αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται συνήθως από κάποια αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται συνήθως από κάποια 
προσφορά µε στοιχεία πρωτοτυπίας και προσφορά µε στοιχεία πρωτοτυπίας και 
πολυµεσικότηταςπολυµεσικότητας..
IV.IV. Επίσης βασικό στοιχείο προσφοράς των Επίσης βασικό στοιχείο προσφοράς των 
σύγχρονών ηλεκτρονικών καταστηµάτων πρέπει να είναι σύγχρονών ηλεκτρονικών καταστηµάτων πρέπει να είναι 
η προσφορά σύγχρονων και δηµοφιλών υπηρεσιών και η προσφορά σύγχρονων και δηµοφιλών υπηρεσιών και 
εφαρµογών (λογισµικό και παιχνίδια.)εφαρµογών (λογισµικό και παιχνίδια.)
V.V. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι τρόποι των Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι τρόποι των 
product placement, product placement, των των error adverts error adverts και των χορηγιών.και των χορηγιών.



ΠροτάσειςΠροτάσεις Βελτιστοποίησης Εξυπηρέτησης Βελτιστοποίησης Εξυπηρέτησης 
Πρότυπου Ηλεκτρονικού ΚαταστήµατοςΠρότυπου Ηλεκτρονικού Καταστήµατος

I.I. ΧρειάζεταιΧρειάζεται η χρησιµοποίηση η χρησιµοποίηση ee--CRM CRM συστηµάτων και εφαρµογών αυτών (συστηµάτων και εφαρµογών αυτών (CustomerCustomer informationinformation
buildingbuilding, , Customer retentionCustomer retention, , targeted customer acquisitiontargeted customer acquisition, , visitor conversionvisitor conversion, , customer analysiscustomer analysis, , 
cooperative marketingcooperative marketing, , Viral MarketingViral Marketing, , campaigncampaign analysisanalysis, κ.α.) για καλύτερη διαχείριση των σχέσεων µε , κ.α.) για καλύτερη διαχείριση των σχέσεων µε 
τους πελάτες µας.  τους πελάτες µας.  

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και EDI EDI συστήµατα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών συστήµατα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών 
και εγγράφων µε τους πελάτες και συνεργάτες µας.και εγγράφων µε τους πελάτες και συνεργάτες µας.

II.II. Πρωταρχική προσοχή πρέπει να δοθεί στον παράγοντα Πρωταρχική προσοχή πρέπει να δοθεί στον παράγοντα service service και στην επικοινωνία, εισάγοντας νέες και στην επικοινωνία, εισάγοντας νέες 
τεχνολογίες (τεχνολογίες (self service, self service, συστήµατα συστήµατα IVR, IVR, κ.α.) αλλά και αντικείµενα σχεδιασµού (κ.α.) αλλά και αντικείµενα σχεδιασµού (shopping  cartsshopping  carts,  ,  
εσωτερικές µηχανές αναζήτησης) για την αυτοµατοποίηση των παραγγεσωτερικές µηχανές αναζήτησης) για την αυτοµατοποίηση των παραγγελιώνελιών.. Επίσης πρέπει να Επίσης πρέπει να 
προσφέρεται άµεση και προσωπική επικοινωνία.προσφέρεται άµεση και προσωπική επικοινωνία.

III.III. Πρέπει να δίνεται προσοχή στις πολιτικές τιµών και στους παράγοΠρέπει να δίνεται προσοχή στις πολιτικές τιµών και στους παράγοντες που τις καθορίζουν που ντες που τις καθορίζουν που 
µπορεί να είναι οι πελάτες, ο κρατικός φορέας, η ανταγωνιστικότηµπορεί να είναι οι πελάτες, ο κρατικός φορέας, η ανταγωνιστικότητα, οι συµφωνίες µεταξύ προµηθευτών, τα, οι συµφωνίες µεταξύ προµηθευτών, 
η κουλτούρα και οι συνήθειες ξένων αγορών, η ανταγωνιστικότητα κη κουλτούρα και οι συνήθειες ξένων αγορών, η ανταγωνιστικότητα και άλλοι παράγοντες.αι άλλοι παράγοντες.

IV.IV. ΕπίσηςΕπίσης πρέπει να δίνεται η δυνατότητα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα πολλωνπολλων
ηλεκτρονικών τρόπων πληρωµής εκτός από τον ηλεκτρονικών τρόπων πληρωµής εκτός από τον 
συνηθισµένο µέσω πιστωτικών καρτών (ψηφιακή συνηθισµένο µέσω πιστωτικών καρτών (ψηφιακή 
µέθοδος µέθοδος InternetInternet CashCash,,ηλεκτρονικές επιταγέςηλεκτρονικές επιταγές, digital , digital 
wallets, wallets, κ.α.κ.α.)) µε πιο επιτυχηµένο από αυτούς τον µε πιο επιτυχηµένο από αυτούς τον P2P P2P 
τρόπο πληρωµής τρόπο πληρωµής PaypalPaypal..
V.V. Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών που Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών που 
επιτυγχάνεται κυρίως µε την αντιµετώπιση των επιτυγχάνεται κυρίως µε την αντιµετώπιση των 
εισβολέων και µε την ασφάλεια των συναλλαγών µέσω εισβολέων και µε την ασφάλεια των συναλλαγών µέσω 
µεθόδων κρυπτογραφίας παίζει βασικό ρόλο.µεθόδων κρυπτογραφίας παίζει βασικό ρόλο.



ΠροτάσειςΠροτάσεις για Μελλοντική Έρευνα, για Μελλοντική Έρευνα, 
Τάσεις και Προοπτικές ΤεχνικώνΤάσεις και Προοπτικές Τεχνικών

•• ΥπάρχουνΥπάρχουν τεχνικές που είτε δεν χρησιµοποιούνται ή απλά βρίσκονται ακόµα τεχνικές που είτε δεν χρησιµοποιούνται ή απλά βρίσκονται ακόµα σε σε 
πρώιµα στάδια. Πάνω εδώ θα πρέπει να γίνουν ορισµένες προτάσεις πρώιµα στάδια. Πάνω εδώ θα πρέπει να γίνουν ορισµένες προτάσεις σχετικά µε σχετικά µε 
την περαιτέρω έρευνα και τις προοπτικές πάνω σε αυτές. την περαιτέρω έρευνα και τις προοπτικές πάνω σε αυτές. 

•• Αυτές οι προτάσεις αφορούν:Αυτές οι προτάσεις αφορούν:
I.I. Την συνεχή εξέταση των αρνητικών κατευθύνσεων και στοιχείων σχεδΤην συνεχή εξέταση των αρνητικών κατευθύνσεων και στοιχείων σχεδιασµού, λόγω της ιασµού, λόγω της 
συνεχής αλλαγής και εξέλιξης των πρότυπων τεχνικών σχεδίασης.συνεχής αλλαγής και εξέλιξης των πρότυπων τεχνικών σχεδίασης.

II.II.Τις προοπτικές και την περαιτέρω εξέταση των µεταλλαγών από τα κΤις προοπτικές και την περαιτέρω εξέταση των µεταλλαγών από τα κλασσικά περιοδικά λασσικά περιοδικά ee--
mail newslettersmail newsletters και την αποστολή αυτών σε στοχευόµενο κοινό.και την αποστολή αυτών σε στοχευόµενο κοινό.

III.III.Τις προοπτικές που υπάρχουν για τα σύγχρονα πρότυπα επιτυχηµένωνΤις προοπτικές που υπάρχουν για τα σύγχρονα πρότυπα επιτυχηµένων ηλεκτρονικών ηλεκτρονικών 
καταστηµάτων να εντάξουν και προσφορές δωρεάν ή πολύ φθηνών υπηρκαταστηµάτων να εντάξουν και προσφορές δωρεάν ή πολύ φθηνών υπηρεσιών ασφαλούς εσιών ασφαλούς 
αποθήκευσης.αποθήκευσης.

IV.IV.Την έρευνα πάνω στην υπάρχοντα τάση των χορηγιών από τις παραδοσΤην έρευνα πάνω στην υπάρχοντα τάση των χορηγιών από τις παραδοσιακές ιακές 
επιχειρήσεις, για το να υπάρχει έντονη προοπτική επιχειρήσεις, για το να υπάρχει έντονη προοπτική χρσιµοποίησηςχρσιµοποίησης αυτών κα αυτών κα ιαπόιαπό τις τις 
ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.

V.V. Τις προοπτικές ένταξης νέων τεχνολογιών αυτοεξυπηρέτησης πελατώνΤις προοπτικές ένταξης νέων τεχνολογιών αυτοεξυπηρέτησης πελατών µέσω νέων µέσω νέων 
τεχνολογιών σε µεγάλο βαθµό, και από τα ηλεκτρονικά καταστήµατα.τεχνολογιών σε µεγάλο βαθµό, και από τα ηλεκτρονικά καταστήµατα.



ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
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