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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
• Η έρευνα πραγµατεύεται τις τεχνικές ανάπτυξης και λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού

καταστήµατος και την συµβολή αυτών στην επιτυχία του, σχετικά µε τον αρχικό
σχεδιασµό και στρατηγικό προγραµµατισµό αυτού, την διαφήµιση και τους τρόπους
βελτιστοποίησης εξυπηρέτησης των πελατών.

• Ακολουθείται κυρίως πρακτική έρευνα πάνω σε σύγχρονες εφαρµογές τεχνικών και

παραδειγµάτων επιτυχηµένων εταιριών στο µοντέλο των ηλεκτρονικών καταστηµάτων
(Amazon.com, Grainger.com, e-shop.com, κ.λ.π.) που χρησιµοποιούν τις
παρουσιαζόµενες τεχνικές.

• Όλα γίνονται ώστε ο νέος επιχειρηµατίας ηλεκτρονικού καταστήµατος, να αποκτήσει

ένα βασικό θεωρητικό αλλά και πρακτικό υπόβαθρο πάνω στις, σύγχρονές και µη, πιο
βασικές τεχνικές ανάπτυξης της ηλεκτρονικής του επιχείρησης, ώστε να αποκτήσει
αυτή ανταγωνιστικά και κυρίως στρατηγικά πλεονεκτήµατα έναντι των ανταγωνιστών
της

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
•

Αρχικά γίνεται µια γενική ανάλυση των ηλεκτρονικών αγορών και πιο συγκεκριµένα
των ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών µοντέλων βάσει του B2B και B2C επιχειρήσεων για
την εστίαση σε µοντέλα B2C ηλεκτρονικών καταστηµάτων.

•

Έπειτα γίνεται η ανάλυση και εξέταση τεχνικών ανάπτυξης, σχεδίασης και λειτουργίας
ηλεκτρονικού καταστήµατος διαχωρισµένη στις παρακάτω ενότητες:
Τον σχεδιασµό
Την προώθηση και διαφήµιση του ηλεκτρονικού καταστήµατος
Την ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών

1.
2.
3.
•

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

9

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

ΣΤΟΧΟΣ & ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
•

Το κύριο πρόβληµα είναι η διεξαγωγή λύσεων και προτάσεων στηριζόµενη στην βιβλιογραφική
ανασκόπηση και κυριότερα στην αναζήτηση σύγχρονων πηγών του ∆ιαδυκτίου όσον αφορά τους
τρόπους, τις συµβουλές, τις τεχνικές και τον σχεδιασµό ενός νέου πρωτοσυστηµένου
ηλεκτρονικού καταστήµατος, ώστε αυτό να επιτύχει και να αποκτήσει στρατηγικά πλεονεκτήµατα
έναντι των ανταγωνιστών του.

•

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

Οι επιµέρους σκοποί της έρευνας είναι:
Η αρχική ενηµέρωση των αναγνωστών πάνω στα ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα και ειδικά
σε αυτά που αφορούν ηλεκτρονικά καταστήµατα
Η απαρίθµηση πολλών τρόπων και τεχνικών ανάπτυξης και σχεδιασµού ηλεκτρονικής επιχείρησης
Η εξέταση άλλων παραγόντων µέσα και από παραδείγµατα επιτυχηµένων ηλεκτρονικών
ιστοχώρων και εφαρµογών.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
•

Η µεθοδολογία που ακολουθείται για την διεξαγωγή της παρακάτω µελέτης αυτής της εργασίας είναι
η χρησιµοποίηση της εφαρµοσµένης έρευνας.

•

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

•

Οι παραποµπές που έχουν ενσωµατωθεί στο κείµενο, χρησιµοποιούν κατά κανόνα την µέθοδο
Harvard (συγγραφέας + ηµεροµηνία)
Σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπου η εύρεση της ηµεροµηνίας ήταν αδύνατη για πηγές στο ∆ιαδύκτιο
τοποθετείται το όνοµα συγγραφέα ή φορέα του άρθρου ή κειµένου, µαζί µε τον τίτλο αυτόυ,
ειδάλλως τοποθετείται η γενική διεύθυνση της ιστοσελίδας µαζί µε τον τίτλο του άρθρου – κειµένου.
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•
9
a.
b.
c.
d.

Η διερεύνηση όλων των παραπάνω θεµάτων έγινε µε την µέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης
Οι πηγές της βιβλιογραφίας προέρχονται κυρίως από:
Σχετικές ιστοσελίδες µε τον Κλάδο του Ηλεκτρονικού Εµπορίου µε άρθρα και δηµοσιεύσεις
Ιστότοποι µε χρήσιµες συµβουλές και λύσεις & οδηγούς σε διάφορα ζητήµατα, προβλήµατα και
τρόπους ανάπτυξης νέας ηλεκτρονικής επιχείρησης.
Ιστοχώροι επιστηµονικών συγγραµµάτων, άρθρων, βιβλίων και δηµοσιεύσεων.
Βιβλία σχετικά µε την ασφάλεια, τα επιχειρηµατικά µοντέλα, τεχνικές σχεδίασης, διαφήµισης,
εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης CRM συστηµάτων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
• Υπάρχουν συγκεκριµένα και διαφορετικά ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα

σύµφωνα µε διαφόρους διαχωρισµούς που έχουν γίνει και που το καθένα από αυτά
χαρακτηρίζει την γενική εικόνα της επιχείρησης.

• Τα ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα εισάγονται στις 2 µεγάλες κατηγορίες

διαχωρισµού των Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων. Στις business-to-business ή B2B
επιχειρήσεις και στις business-to-consumer ή B2C επιχειρήσεις.

• Η µελέτη όµως στο κύριο θέµα θα προσανατολίζεται στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις

που αφορούν κυρίως B2C ηλεκτρονικά εµπορικά καταστήµατα, τα οποία εντάσσονται
στα ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα των e-tailers και consumer portals κυρίως
από το σύνολο των Β2C και Β2Β επιχειρήσεων.

∆ύο Κατηγοριοποιήσεις Αγορών
•

Θα εξετάσουµε την γενική κατηγοριοποίηση των B2C και B2B Αγορών

•

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

•

1η κατηγοριοποίηση τριών κατηγοριών
συστηµάτων Ηλεκτρονικών Αγορών:

•

2η κατηγοριοποίηση Κάθετων και
Οριζόντιων Ηλεκτρονικών Αγορών:

1.

Buy-side: Όπου έχουµε έναν αγοραστή και
πολλούς προµηθευτές,

1.

2.

Sell-side: Όπου έχουµε ένα προµηθευτή και
πολλούς αγοραστές, και τελευταία και πιο
συνήθης την κατηγορία

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

3.

Net Markets: Όπου πολλοί αγοραστές και
πολλοί προµηθευτές έρχονται σε επαφή και
πραγµατοποιούν εµπορικές συναλλαγές µέσω
ενός τρίτου φορέα µέσω ενός υποτιθέµενου
εµπορικού χώρου που ονοµάζεται ‘Νet
Market”.

2.

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

Κατηγοριοποίηση B2B και B2C Αγορών:

B2C Ηλεκτρονικό Εµπόριο

•

Το B2C ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η πιο συνηθισµένη µορφή ηλεκτρονικού
εµπορίου, όπου η επιχείρηση χρησιµοποιεί τον κάθε ηλεκτρονικό της
ιστότοπο µε σκοπό να πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικά µια πώληση προϊόντος ή
υπηρεσίας σε έναν αποµακρυσµένο πελάτη.

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

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

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

9 Οι φάσεις στις οποίες χωρίζεται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στις B2C αγορές

είναι: ο προσδιορισµός των ζητούµενων προϊόντων, η αναζήτηση στους καταλόγους, η
σύγκριση των προϊόντων, και η αγορά.

Κατηγοριοποίηση B2B και B2C Αγορών:

B2B Ηλεκτρονικό Εµπόριο

•

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

9 Κύριο χαρακτηριστικό στις

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

9 Οι εφαρµογές τύπου Β2Β είναι στενά συνδεδεµένες µε τη διεκπεραίωση προµηθειών

µεταξύ των επιχειρήσεων και των προµηθευτών τους. Γι’ αυτό συχνά ονοµάζονται και
συστήµατα e-procurement.

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

Ταξινόµηση Μοντέλων σύµφωνα µε τις
Β2C και B2B Αγορές
• Πριν ξεκινήσουµε την ανάπτυξη των τεχνικών ανάπτυξης ηλεκτρονικού B2C

καταστήµατος, πρέπει να δούµε το σύνολο των B2C, B2B επιχειρηµατικών µοντέλων:

• Κατά Laudon και Traver είναι:
¾ Για τις B2C επιχειρήσεις:
9 Portals
9 E-Tailers
9 Market Creators
9 Providers
¾ Για τις Β2Β επιχειρήσεις:
9 Marketplace/Exchange
9 E-Distributor
9 B2B Service Provider
9 Infomediary
9 Μatchmaker

• Βάσει άλλου διαχωρισµού έχουµε:
¾ Για τις B2C επιχειρήσεις:
9 E-Tailing/Consumer Portals
9 Bidding and Auctioning
9 Consumer care
9 Electronic Billing and Payment (EBP)

Β2C Ηλεκτρονικά
Επιχειρηµατικά Μοντέλα (1)
¾ Portals: Εδώ ανήκουν όλες εκείνες οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν παρέχουν κάποιο
προϊόν αλλά διάφορες υπηρεσίες, είτε σε µορφή κάποιου γενικού πακέτου, είτε όµως και σε µορφή
εξειδικευµένου πακέτου, καθώς και διαφόρων ειδών υπηρεσίες.
9 Μπορούν να διαχωριστούν βάσει των υπηρεσιών σε:
1. Οριζόντιες/Γενικές (Horizontal/General) όπου παρέχουν γενικά πακέτα υπηρεσιών ή
απλές υπηρεσίες όπως υπηρεσίες αναζήτησης.
2. Κάθετες ή Εξειδικευµένες (Vertical/Specialised-Vortal) που προσφέρουν συγκεκριµένες
υπηρεσίες και προϊόντα σε εξειδικευµένο χώρο αγοράς.
9 Τα Consumer Portals αποτελούν υποοµάδα του επιχειρησιακού γενικού µοντέλου των
E-Tailing/Consumer Portals επιχειρήσεων. Σηµαντικότερο πλεονέκτηµά τους είναι ότι οι καλά
σχεδιασµένες καταναλωτικές πύλες µπορεί να κρύβουν πολλαπλάσιες ευκαιρίες για αυξηµένα
εισοδήµατα µέσω της διαφήµισης σε αγορά – στόχο.
9 Στο µοντέλο των Consumer Portals ανήκουν και πολλά εµπορικά B2C ηλεκτρονικά καταστήµατα.
¾ Providers: Ανήκουν γενικά οι επιχειρήσεις που προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες, είτε

πουλώντας τις αλλά είτε και προσφέροντας αυτές δωρεάν, έχοντας τότε ως εισόδηµα από
διαφηµιστικά έσοδα ή έσοδα εγγραφών και συνδροµητών.
9 Ανάλογα µε το είδος του κάθε Provider µπορεί να χωριστεί σε:
1. Content Provider: όπου παρέχονται πληροφορίες και ψυχαγωγικά στοιχεία.
2. Service Provider: όπου εντάσσονται οι επιχειρήσεις που πουλούν υπηρεσίες.
3. Community Provider: όπου είναι ιστότοποι µε συγκεκριµένες υπηρεσίες και επικοινωνία
µεταξύ των επισκεπτών του για εξειδικευµένο κοινό µε ειδικά ενδιαφέροντα και χόµπι.

Β2C Ηλεκτρονικά
Επιχειρηµατικά Μοντέλα (2)
¾ E-Tailers: Tο µοντέλο e-tailer επιχείρησης παρέχει στους πελάτες την καλύτερη πρόσβαση στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτής. Συµπεριλαµβάνουν ολόκληρους on-line καταλόγους, έτσι οι
καταναλωτές να µπορούν να βρουν οποιοδήποτε στοιχείο – προϊόν σε δευτερόλεπτα µέσω ενός
συνδυασµού αναζήτησης – «ξεφυλλίσµατος»(browsing), παραµετρικής έρευνας, και ανάκτησης λέξης
κλειδιού.
9 Τα e-tailer µοντέλα µπορούν να διαχωριστούν σε:
1. Virtual Merchant: µοιάζουν πολύ µε online κατάστηµα λιανικής που λειτουργούν όλες τις
ώρες. Στο µοντέλο ανήκει και η περίπτωση της Amazon και πολλά B2C ηλεκτρονικά καταστήµατα.
2. Clicks and Mortar: οπού είναι το online κανάλι διανοµής µιας εταιρίας που διαθέτει φυσικό
κατάστηµα.
3. Catalog Merchant: είναι η online εκδοχή του καταλόγου direct mail.
4. Online Mall: έχει τα στοιχεία διαδυκτιακού πολυκαταστήµατος µε υπηρεσίες web marketing.
5. Manufacturer-direct: περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις – παραγωγούς που πουλούν δικτυακά.
¾ Market Creators: Ανήκουν εκείνες οι ∆ιαδυκτιακές επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν την
τεχνολογία του Internet για δηµιουργία αγορών, φέρνοντας σε επαφή αγοραστές και πωλητές.
∆ηλαδή οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις οι οποίες φέρνοντας σε επαφή τους συναλλασσοµένους,
αµείβονται για την διαδικασία αυτή (π.χ. eBay.com).
9 Το µοντέλο Market Creator έχει παρεµφερή χαρακτηριστικά µε το µοντέλο της Ηλεκτρονικής
∆ηµοπρασίας (E-Auction).
9 Τα οφέλη για τους προµηθευτές και τους αγοραστές βρίσκονται κυρίως στην εξοικονόµηση
χρόνου, στη µεγάλη ποικιλία προϊόντων και στις χαµηλές τιµές λόγω χαµηλών εξόδων οργάνωσης.
9 Παρόµοια στο µοντέλο Bidding and auctioning, τα sites προσφορών και δηµοπρασιών
πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µε αρκετά ελαστικά πρότυπα τιµολόγησης. Όµοια και στο
µοντέλο Transaction Broker που βοηθά πελάτες για γρηγορότερες και συµφέρουσες συναλλαγές.

B2B Ηλεκτρονικά
Επιχειρηµατικά Μοντέλα (1)
¾ Marketplace/Exchange: Περιλαµβάνονται οι ιστότοποι
που βοηθούν τις επιχειρήσεις να φέρουν σε επαφή επιχειρήσεις
– αγοραστές µε επιχειρήσεις – προµηθευτές, έτσι ώστε να
υπάρξει σχετική µείωση στα κόστη.
9 Χωρίζονται σε
Κάθετα (Vertical) και Οριζόντια
(Horizontal)
Marketplaces,
µε
τα
δεύτερα
να
επικεντρώνονται σε πιο ειδικούς τύπων αγαθών.
9 Μικρή µεταλλαγή του µοντέλου Marketplace, απότελει το
µοντέλο Αγοράς Τρίτου φορέα (Third Party Marketplace),
κατάλληλο στις περιπτώσεις που οι εταιρίες επιθυµούν να
παραχωρήσουν το δικτυακό τους marketing σε τρίτο φορέα.

Το µοντέλο αγορών τρίτου φορέα

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

¾ E-Distributor: Μια επιχείρηση e-distributor προσφέρει και τα δύο

πλεονεκτήµατα που ψάχνουν οι αγοραστές. Mια µεγάλη γκάµα
επιλογών προϊόντων και την καθοδήγηση και την ποικιλία
προσφερόµενων επιλογών που κάποιοι ζητούν.
9 Όλοι µπορούν να λάβουν τις καλύτερες τιµές από τους edistributors (Ηλεκτρονικούς διανοµείς), αφού λαµβάνουν πολλές
εκπτώσεις και προσφορές από τους συµµετέχοντες προµηθευτές για
συνολικές και µεγάλες παραγγελίες.
9 Οι ηλεκτρονικοί διανοµείς παρέχουν την ευκολία των σύντοµων και
απευθείας αγορών για ένα ευρύ φάσµα των προϊόντων, από τα
επεξεργασµένα υλικά έως τα τελικά προϊόντα και εµπορεύµατα.
9 Παράδειγµα των e-distributor µοντέλων είναι και η ηλεκτρονική
εταιρία Grainger.com.

B2B Ηλεκτρονικά
Επιχειρηµατικά Μοντέλα (2)
¾ B2B Service Provider: Εδώ ανήκουν οι ηλεκτρονικές εταιρίες που προσφέρουν ∆ιαδυκτιακές
εταιρικές υπηρεσίες ή υπενοικιάζουν ∆ιαδυκτιακές εφαρµογές λογισµικού.
9 Ανάλογα µε το αν πουλούν υπηρεσίες ή νοικιάζουν λογισµικό χωρίζονται σε Traditional ή
Application Service Providers αντίστοιχα
9 Στο µοντέλο αυτό εντάσσεται και αυτό του Value Chain Service Provider που ειδικεύεται σε µια
συγκεκριµένη λειτουργία της αλυσίδας αξιών. Αυτή µπορεί να είναι οι προµήθειες, οι ηλεκτρονικές
πληρωµές, οι λογιστικές εφαρµογές, το marketing κ.λ.π.
9 Παράδειγµα για το µοντέλο αυτό είναι το σύστηµα Fedex Internet Ship (http://www.fedex.com) που
προορίζεται για την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας αποστολής εµπορευµάτων και για τη δυνατότητα
δροµολόγησης της µέσω του ∆ιαδικτύου χωρίς επιπλέον επαφές µε εξωτερικούς συνεργάτες.
¾ Infomediary: Το µοντέλο αναφέρεται σε εκείνες τις

ηλεκτρονικές εταιρίες που συγκεντρώνουν πληροφορίες και δεδοµένα
πελατών ώστε είτε να βοηθήσουν τις διαφηµιστικές εταιρίες να βρουν
την κατάλληλη αγορά – στόχο, είτε να βοηθήσουν τις εµπορικές
εταιρίες να απευθυνθούν στους κατάλληλους καταναλωτές.
9 Ανάλογα µε τους παραπάνω σκοπούς το µοντέλο χωρίζεται σε
Audience Broker και Lead Generator αντίστοιχα.
9 Για να πετύχει την συγκέντρωση πληροφοριών των
καταναλωτών που θέλει, προσφέρει στους καταναλωτές κάτι δωρεάν,
όπως το ελεύθερο λογισµικό ή η ελεύθερη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο.
9 Παράδειγµα του µοντέλου αποτελεί ο ιστοχώρος doubleclick.com
(http://www.doubleclick.com/us/) όπου µε in-stream βίντεο και άλλες
µεθόδους τραβάει την προσοχή των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων.

1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Λειτουργική & Επιτυχής Σχεδίαση και
Προγραµµατισµός Ηλεκτρονικής Επιχείρησης
• Η πιο σηµαντική οµάδα παραγόντων για την επιτυχία µιας ηλεκτρονικής

επιχείρησης έγκειται στην σχεδίαση και τον προγραµµατισµό της

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

• Η επιτυχής σχεδίαση ηλεκτρονικής επιχείρησης στηρίζεται σε 2 διαφορετικούς

παράγοντες:

9 Στην εµφάνιση και στο περιεχόµενο των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού
καταστήµατος

9 Στην ευκολία πλοήγησης στο site και στη λειτουργικότητα αυτού

Επιτυχής Απόκτηση και Σχεδιασµός
Ηλεκτρονικής Επιχείρησης
•
1.
9
2.

9
9

3.

Οι πιο συνηθισµένες περιπτώσεις για την απόκτηση και την δηµιουργία ηλεκτρονικής επιχείρησης
είναι:
η ανάθεση του έργου σε εξειδικευµένο συνεργάτη - εταιρία, που έχει γνώση στην ανάπτυξη
εφαρµογών στο ∆ιαδίκτυο
Πολλά είναι τα site που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό στον παγκόσµιο ιστό όπως το
«store.yahoo.com», το «www.bizland.com», το «www.onecommerce.net», και στην Ελλάδα το
«http://www.emporos.gr».
Η προσωπική ενασχόληση για την δηµιουργία του
καταστήµατος µέσα από ειδικά προγράµµατα
ανάπτυξης ιστοσελίδων ή µέσα από περιβάλλοντα
αυτοµατοποιηµένης ανάπτυξης ηλεκτρονικών
καταστηµάτων
Τέτοια προγράµµατα είναι τα: ecBuilder, StoreBot,
MyStore, EZ-Mall, SmartStore, SoftCart και πολλά
άλλα
Ειδικά προγράµµατα και εφαρµογές εταιριών
προσφέρονται στον παγκόσµιο χώρο
(http://store.yahoo.com) αλλά και στην Ελλάδα µε
διάφορες εφαρµογές όπως to Click2Shell.
Η τρίτη και πιο ακριβή λύση είναι η πρόσληψη
οµάδας προγραµµατιστών για την σχεδίαση
ηλεκτρονικού καταστήµατος στα µέτρα του κάθε
επιχειρηµατία

Κριτήρια Αξιολόγησης των Λύσεων
Απόκτησης και Σχεδίασης
•

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

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

2.
9

3.
9

Η προσωπική ενασχόληση για την δηµιουργία του
καταστήµατος
Ενδείκνυται για επιχειρηµατίες – προγραµµατιστές
µε αρκετή εµπειρία στην σχεδίαση µέσα από
κώδικα ή ειδικά προγράµµατα και χρόνο για
ψάξιµο
και
αποτελεσµατική
«αντιγραφή»
καινοτόµων ιδεών άλλων ιστοτόπων.
Η πρόσληψη οµάδας προγραµµατιστών για την
σχεδίαση ηλεκτρονικού καταστήµατος
Ενδείκνυται για εµπορικές επιχειρήσεις µεγάλου
µεγέθους για τις οποίες πρέπει να γίνει
προσεκτικός και ειδικός σχεδιασµός ανάλογα µε
την φύση της κάθε µίας.

Άλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και
∆ιαχείρισης:

Web Hosting (1)

• Με τον όρο web hosting εννοούµε γενικά όλες τις υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων και εφαρµογών
∆ιαδυκτίου
• To βασικό hosting είναι η τοποθέτηση ενός web site ή µιας web εφαρµογής σε έναν υπολογιστή
συνδεδεµένο στο Internet, ώστε το site και η εφαρµογή να είναι διαθέσιµα στους υπόλοιπους υπολογιστές
του ∆ιαδικτύου
9 Μέσα στις βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρίες web hosting, είναι η και η κατοχύρωσης ενός
domain name της επιλογής του πελάτη καθώς κι αυτό της φιλοξενίας στον server της εταιρίας web hosting.
•
9
•
9
9
9

Ο πελάτης – επιχείρηση έχει την επιλογή είτε να κατοχυρώσει ένα δικό του domain name και να
στεγάσει το ηλεκτρονικό του κατάστηµα κάτω από αυτό, είτε να χρησιµοποιήσει τα "ηλεκτρονικά
εµπορικά πάρκα" που έχουν δηµιουργήσει όσες εταιρίες κατασκευάζουν εργαλεία δηµιουργίας web
shops.
Το αρνητικό σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι σε ένα χώρο παρουσιάζονται περισσότερα από ένα
καταστήµατα, µε αποτέλεσµα να χάνεται η ξεχωριστή ταυτότητα του καταστήµατος ανάµεσα στα
υπόλοιπα.
Οι βασικές κατηγορίες υπηρεσιών hosting είναι:
το virtual (ιδεατή) που µία εταιρεία µπορεί να έχει τη δική της ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδα
εγκατεστηµένες στον ίδιο εξοπλισµό και παράλληλα µε άλλες εταιρείες
το dedicated (αποκλειστική), που αφορά στην αποκλειστική φιλοξενία των ιστοσελίδων σε εξοπλισµό
που προορίζεται για ένα συγκεκριµένο πελάτη.
Υπηρεσίες φιλοξενίας collocation όπου υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης του εξοπλισµού µιας
εταιρίας στον χώρο (π.χ. data center) της εταιρίας που παρέχει την υπηρεσία

Άλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και
∆ιαχείρισης:

Web Hosting (2)

• Υπάρχουν πολλές παραδείγµατα εταιριών που προσφέρουν είτε δωρεάν υπηρεσίες Web
hosting (domain name, FTP, forum, κ.λ.π.), είτε µε πολύ χαµηλές χρεώσεις (6 – 7 $)
ανταγωνιστικές υπηρεσίες και υψηλό χώρο αποθήκευσης(storage) και bandwidth (έως
3500 – 4000 GB)
9 www.lunarpages.com
9 www.awardspace.com

Άλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και
∆ιαχείρισης:

Κώδικας HTML – Στρατηγικά Πλεονεκτήµατα
•

Ο κώδικάς των ιστοσελίδων για όλους τους περιηγητές ∆ιαδυκτίου γράφεται σε ένα
καθολικό, κώδικα κειµένου τύπου ASCII, αποκαλούµενου ως HTML κώδικα.
9 Η HTML είναι µια αρκετά απλή γλώσσα µε ένα συγκεκριµένο σύνολο ετικετών, οι οποίες
µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να διευκρινίσουν πώς πρέπει να τοποθετηθούν τα διαφορετικά
στοιχεία της ιστοσελίδας

•

Τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα που µας προφέρει ο άµεσος σχεδιασµός µε κώδικα HTML είναι:

¾ Μια πολύ βαθύτερη κατανόηση του ∆ιαδυκτίου και του προγραµµατισµού άλλων ιστοσελίδων από την
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

γνώση αυτής
Η γρηγορότερη φόρτωση των σελίδων εφόσον τα αυτόµατα προγράµµατα τοποθετούν συχνά
άχρηστο κώδικα που µπερδεύει τον browser και καθυστερεί την εµφάνιση της σελίδας.
Μεγαλύτερη αξιοπιστία αφού τα προγράµµατα κατασκευής σελίδων δεν είναι 100% αξιόπιστα και
λειτουργικά
Εξυπνότερη σχεδίαση αφού µε κώδικα είναι ευκολότερο να δηµιουργήσουµε σελίδες που θα
προσαρµόζονται αυτόµατα στις ιδιαιτερότητες της οθόνης κάθε χρήστη.
Καλύτερος έλεγχος του αποτελέσµατος
Υψηλότερη ευελιξία αφού κανένα πρόγραµµα υποστηρίζει το σύνολο των δυνατοτήτων της HTML.
Ευκολότερη επίλυση προβληµάτων µέσα από την απόλυτη κατανόηση της σχεδιασµένης από το µηδέν
σελίδας
Επέκταση και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα και κώδικες εφόσον όποιος γνωρίζει κώδικα HTML µπορεί
πολύ ευκολότερα να κατανοήσει και να αξιοποιήσει άλλες τεχνολογίες και γλώσσες προγραµµατισµού.

Άλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και
∆ιαχείρισης:

Τεχνική Χρήσης Frame ή FrameSet

• Τα πλαίσια (frames) που αποτελούν στοιχείο – ετικέτα του HTML κώδικα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να
παρουσιάσουν το περιεχόµενο των σελίδων τους διαχωρισµένο µε την χρησιµοποίηση πλαισίων
• Μια ιστοσελίδα χωρίς πλαίσια δηλαδή, διακρίνεται από µια κεφαλίδα (HEAD) και από το σώµα (BODY)
της ιστοσελίδας, Ένας ιστότοπος που κάνει χρησιµοποίηση πλαισίων διακρίνεται εκτός από τα παραπάνω και
από frames ή πιο σωστά frameset µέσα στο σώµα (BODY) της ιστοσελίδας
9 Μια από τις δυνατότητες που µας δίνει η ετικέτα frameset είναι να διατηρείται το ένα πλαίσιο σταθερό,
που είναι συνήθως αυτό ή αυτά που χρησιµοποιούνται για την κεντρική πλοήγηση µέσα στο site και έχουν
συνήθως την µορφή ενός navigation menu
9 Από την άλλη πλευρά όµως υπάρχουν και αντιδράσεις που υποστηρίζουν ότι η χρησιµοποίηση frames
οδηγούν σε κακή και µη λειτουργική σχεδίαση των ιστοσελίδων και επίσης καταλαµβάνουν πολύ χώρο.

Άλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και
∆ιαχείρισης:

JavaScript

• Εκτός από την HTML, η επόµενη γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται ευρέως για την
κατασκευή ιστότοπων είναι η Javascript.
• Ο σηµαντικότερος λόγος χρησιµοποίησης της είναι:
9 Η δυναµικότητα που επιτυγχάνεται για τις ιστοσελίδες, που αποτελεί πολύ σηµαντικό στοιχείο για τον
ιστότοπό, αφού µέσω αυτής µπορεί πολύ εύκολα να τροποποιηθεί η σελίδα που βλέπει ο χρήστης, ανάλογα
µε τις επιλογές και τα «κλικ» που κάνει στην υπάρχουσα κάθε φορά σελίδα και να δηµιουργήσει νέα
παράθυρα ή να τροποποιήσει τα υπάρχοντα.

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

Άλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και
∆ιαχείρισης:

Forms

•

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

•

Ένα παράδειγµα συµπλήρωσης φόρµας για
την εγγραφή νέου χρήστη στο ελληνικό
ηλεκτρονικό
εµπορικό
κατάστηµα
e-shop
µπορούµε να δούµε στο παρακάτω link:
¾ (http://www.e-shop.gr/usr_save_user.phtml)

•

Oι ∆ιαδυκτιακές εφαρµογές που βασίζονται σε φόρµες και
ειδικά σε όλες εκείνες τις κατηγορίες Web εφαρµογών που
ζητούν την εισαγωγή χρηστών µέσω περιβαλλόντων φορµών,
επιστρέφοντας δυναµικά το περιεχόµενο ιστοσελίδων,
µπορούν να απλοποιηθούν χρησιµοποιώντας Xforms.
9 Αυτό γίνεται µέσα από ένα απλουστευµένο πρότυπο
προγραµµατισµού και χρησιµοποιώντας XForms και ένα
υποσύνολο J2ΕΕ.
9 Για να δηµιουργήσουµε την εφαρµογή θα µας βοηθήσει
και κάποιος σχετικός Java Editor και τα ΧΜLBeans και ο
JavaBeans

Άλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και
∆ιαχείρισης:

Χρησιµοποίηση Cookies

•

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

•
i.
ii.
iii.

Οι πιο σηµαντικοί λόγοι που χρησιµοποιούνται τα cookies από επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εµπορίου είναι:
Ο εντοπισµός του αριθµού των χρηστών που επισκέπτονται το site
Η αναγνώριση της ταυτότητας αυτών των χρηστών – καταναλωτών
Η συλλογή ακριβών στοιχείων για τον καθέ καταναλωτή ξεχωριστά, σχετικά µε τις συναλλαγές του, τις
περιοχές του site που επισκέφθηκε, τον χρόνο επίσκεψης του, κ.λ.π.

•

Μπορεί να γίνει συνδυασµός Φορµών Συµπλήρωσης µε χρησιµοποίηση Cookies
ώστε να δηµιουργείται ένα cookie που να περιέχει τις τιµές που ζητούµε στην
συµπλήρωση φορµών ώστε ανάλογα µε τις τιµές που δίνει ο κάθε χρήστης να παίρνει
και ανάλογα αποτελέσµατα.

Άλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και
∆ιαχείρισης:

Σύνολο Προτύπων XML

•

Ορισµός:
Με την έννοια XML εννοούµε ένα σύνολο «προδιαγραφών» και προτύπων που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία των νέων ετικετών για να
δηµιουργήσουµε νέα στοιχεία από αυτά που µας δίνουν οι δυνατότητες της HTML.

9 Υπάρχουν ευρέως χρησιµοποιούµενες γλώσσες βασισµένες στο πρότυπο

XML όπως η XHTML για την σχεδίαση ιστοσελίδων, και η SMIL 2.0 που βρίσκει
εφαρµογή σε ∆ιαδυκτιακές οπτικοακουστικές παρουσιάσεις άλλα και σε Web
εφαρµογές και υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης.

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

Άλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και
∆ιαχείρισης:

PHP, MySQL και Apache Server

•

Η PHP είναι πολύ σηµαντική στην σχεδίαση ηλεκτρονικών εµπορικών καταστηµάτων γιατί είναι είναι
αναγκαία για την ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων (databases) µε την παράλληλη χρησιµοποίηση της MySQL.
• Χρειάζεται προγραµµατισµός σε PHP γλώσσα ώστε να µπορούν να δηµιουργηθούν δυναµικές
ιστοσελίδες µε εφαρµογές βάσεων δεδοµένων, τις οποίες επιτυγχάνουµε µε την MySQL ή µε άλλα
παρεµφερή συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων

¾ Για την ανάπτυξη κειµένων PHP πολύ συχνά χρησιµοποιούµε και τον συνδυασµό
της PHP µε το δωρεάν λογισµικό της Apache που δίνεται στον Web Server Apache:
9 (www.apache.org)

•

Πλεονεκτήµατα της συνδυασµένης χρησιµοποίησης
PHP και MySQL σε ηλεκτρονικό κατάστηµα:

i.

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

Τεχνικές εµφάνισης και περιεχοµένου:

Τρόποι Καλής Οργάνωσης περιεχοµένου
• Οι επιτυχείς ιστοχώροι είναι αυτοί που έχουν κατορθώσει, µέσω της κατάλληλης χρησιµοποίησης ενός
σχεδιαγράµµατος, να συνδυάσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα περιεχοµένου, επικοινωνίας και µάρκετινγκ
µέσα σε µια εύχρηστης και ενδιαφέρουσας αρχική σελίδα γρήγορης-φόρτωσης.
•

Γενικές Τεχνικές Καλής Οργάνωσης:
i. Η οργάνωση του ιστοχώρου σε ένα διακλαδωµένο δέντρο που αρχίζει µε την αρχική
σελίδα και διακλαδίζεται στις επικεφαλίδες των υποενοτήτων της, στις σελίδες γεγονότος,
στις φόρµες, στις εικόνες, στις σελίδες, στις thumbnail galleries (γκαλερί µικρών εικόνων
συνδέσεων) εάν υπάρχουν και στα σηµεία συνδέσεων κ.τ.λ.π.
ii. τα σχεδιαγράµµατά να είναι απλά, και να εστιάζουν στο περιεχόµενο κάθε στοιχείου
των σελίδων παρά στην προσπάθεια να επιτευχθούν περίπλοκοι συνδυασµοί για τις θέσεις
των στοιχείων.
iii. Οι λίστες µε bullets, οι πίνακες, οι σύντοµες φόρµες και οι γρήγορες, σαφείς
προσφορές δίνουν στρατηγικό πλεονέκτηµα σχετικά µε τις αργές σελίδες των
ανταγωνιστών µας.
iv. Για την κάθε εφαρµογή που χρησιµοποιεί συγκεκριµένο λογισµικό για να τρέξει που
δεν υπάρχει σε όλα τα συστήµατα, η ηλεκτρονική επιχείρηση πρέπει να προσφέρει δωρεάν
downloads µε plug-ins
9 Γενικά θα πρέπει να µην χρησιµοποιούµε πολλές εφαρµογές που χρειάζονται έξτρα
λογισµικό – plug ins
9 Το ίδιο κάνουν και οι επιτυχηµένες εταιρίες Yahoo.com, η Amazon.com και το
Google.com
v. Να χρησιµοποιούνται µεθοδολογίες καλύτερης ολικής οργάνωσης site (SDLC, κ.λ.π.)
vi. Η εµφάνιση περιεχοµένου να είναι απλή και όχι µε πολύπλοκα links και καταλόγους.

Τεχνικές εµφάνισης και περιεχοµένου:

Τεχνικές σωστής επιλογής και τοποθέτησης
εικόνων
•

Η πιο σηµαντικές συµβουλές επιλογής και τοποθέτησης
εικόνων είναι:

9 Η εύρεση εικόνων µαζικά αποδεκτών από τα διάφορα µέρη της αγοράς

– στόχου.
9 Το κέρδος από αυτό είναι µέσα από την παράλληλη εµφάνιση εικόνων
των προϊόντων και των υπηρεσιών, όσο οι επισκέπτες κατεβάζουν τις
επιθυµητές για αυτούς εικόνες από το site.

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

9 Η ιδιότητα <ALT> των ετικετών HTML πρέπει να χρησιµοποιείται για

κάθε ετικέτα εικόνας ώστε να εµφανίζεται σχετικό µε την εικόνα κείµενο
µέχρι την φόρτωση αυτής.

Τεχνικές εµφάνισης και περιεχοµένου:

Τεχνικές - µεθοδολογίες έλξης Επισκεπτών
•

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

iv. Η

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

9 Παράδειγµα δηµιουργικού αντιγραφέα αποτελεί
και η Amazon.com που παρόλη την ιδιαίτερη
πρωτοτυπία στο site της αντέγραψε στοιχεία
σχεδίασης
της
επιτυχηµένης
ηλεκτρονικής
επιχείρησης δηµοπρασιών eBay

Τεχνικές εµφάνισης και περιεχοµένου:

Τεχνικές µεθόδών και επιλογών χρωµάτων
• Εάν δεν δοθεί µεγάλη προσοχή στα χρώµατα του site, η περιοχή είτε θα είναι απλή και βαρετή,
είτε τόσο «χαοτική» που θα είναι δύσκολο στο µάτι του περιηγητή να την εξερευνήσει.
• Ένας σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι ότι:
9 Οι browsers µπορούν µόνο να δουν 256 χρώµατα και ακόµα και αυτός ο αριθµός δεν είναι πάντα
εφικτός αφού όλοι οι περιηγητές δεν έχουν την ίδια ανάλυση 256 χρωµάτων.

•

Μερικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται όσον αφορά την επιλογή χρωµάτων
είναι:
i. Στην επιλογή άλλου χρώµατος εκτός των 256 πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν εάν ο browser µπορεί
να αναµίξει τα 256 χρώµατα ώστε να δηµιουργήσει το ζητούµενο (dithering).
ii. Πρέπει να δηµιουργούµε δυναµικά την επιλογή της ανάλυσης της ιστοσελίδας µας για κάθε
λειτουργικό σύστηµα, περιηγητή και οθόνη χρήστη και όχι να χρησιµοποιείται η γενικά ανεπιτυχή
µέθοδος της πρότασης προς τον χρήστη µίας πιο κατάλληλης επιλογής ανάλυσης
9 Π.χ. «Η σελίδα εµφανίζεται καλύτερα µε τον browser “Χ” σε ανάλυση 1024x768»
iii. Η χρησιµοποίηση κίτρινων, κόκκινων και «φανταχτερών»
χρωµάτων πρέπει να
χρησιµοποιούνται στα ιδιαίτερα σηµεία που θέλουµε στραφεί η προσοχή του επισκέπτη του
ηλεκτρονικού καταστήµατος.

Τεχνικές εµφάνισης και περιεχοµένου:

Σωστή εµφάνιση σε διαφορετικούς
περιηγητές και συστήµατα
• Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε συγκεκριµένες µεθοδολογίες και ιδιότητες της HTML λαµβάνοντας
υπόψη τα διαφορετικά αντικείµενα σε κάθε ιστοσελίδα, τις διαφορετικές αναλύσεις οθόνης και τους
διαφορετικούς περιηγητές.
•

Τέτοιες τεχνικές είναι:

i. Ο ορισµός των ιδιοτήτων HEIGHT (Ύψος) και WIDTH (Πλάτος), µε τις οποίες οι browsers ξέρουν
που θα τοποθετήσουν επακριβώς την κάθε εικόνα και βίντεο.
9 Ακόµα έτσι το φόρτωµα της σελίδας γίνεται ακόµα πιο γρήγορα.
ii. Η προσοχή στην επιλογή γραµµατοσειράς ώστε να υποστηρίζεται γενικά από όλους τους
browsers.
9 Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε απλές γραµµατοσειρές, όπως οι Arial, Verdana, Tahoma, που
τις διαθέτουν όλοι οι χρήστες.
iii. Ο παραµετρικός και δυναµικός προγραµµατισµός των αναλύσεων οθόνης που θα έχει η κάθε
σελίδα του site.
iv. Να µην χρησιµοποιείται η γλώσσα Java για δηµιουργία γραφικών στο site γενικά, αλλά κυρίως
για προγραµµατισµό εφαρµογών στην σελίδα, λόγω αργοπορίας και κρασαρίσµατος ορισµένων
εφαρµογών.
¾ Τέλος ο έλεγχος της λειτουργίας του ιστότοπου σε διαφορετικά συστήµατα και
περιηγητές είναι πολύ σηµαντικός για τα συµπεράσµατα της επιτυχίας του εξεταζόµενου
ηλεκτρονικού καταστήµατος.

Τεχνικές αποτελεσµατικής πλοήγησης:

Χρησιµοποίηση Link µεθόδων

• Πρέπει να δίνουµε προσοχή στο βασικό στοιχείο των link (συνδέσεων) σε κάθε site, αφού η
πλοήγηση και η σωστή λειτουργία προηγείται της εµφανισιακής και «καλλιτεχνικής» τελειότητας
αυτού.
•
i.

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

ii. Η χρησιµοποίηση των link για την εκτέλεση ή την δηµιουργία µιας εφαρµογής.
9 Αρχικός στόχος του χρήστη είναι να αλλάξει την κατάσταση κάποιου συνόλου στοιχείων µε την
εκτέλεση συγκεκριµένων εντολών που βρίσκονται αποθηκευµένες στο link.

iii. Η περιήγηση πρέπει να είναι γρήγορη και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια
9 Οι πελάτες δεν πρέπει ποτέ να είναι περισσότερο από τρία κλικ µακριά από αυτό που ψάχνουν
¾ Άλλες 2 προτάσεις που µπορούν να γίνουν είναι:
1. Να µην χρησιµοποιούνται συνήθως ως εφαρµογές προγραµµατισµένων κουµπιών απλά για την

µετακίνηση σε άλλη σελίδα
2. Θα πρέπει ένα link να δηλώσει ξεκάθαρα, ότι οδηγεί στην εκτέλεση κάποιας εφαρµογής, και όχι
απλά σε κάποια νέα σελίδα

Τεχνικές αποτελεσµατικής πλοήγησης:

Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι, Πίνακες και
Web Templates
¾ Τα Web Templates είναι έτοιµα σταθερά πρότυπα ιστοχώρων που µας επιτρέπει να

δηµιουργούµε υψηλής ποιότητας ιστοχώρους σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και µε
χαµηλό κόστος.
1. Προσφέρουν πολλή ποικιλία και στο ύφος και στην παρουσίαση του ιστοχώρου µας.
2. Η πλοήγηση του χρήστη γίνεται πολλή πιο εύκολη από τα σταθερά µενού που έχουν τα πιο
πολλά Web Templates αλλά και πολύ πιο γρήγορη, αφού το σταθερό στοιχείο των Web Templates
δεν µεταφορτώνεται από σελίδα σε σελίδα.

¾ Για την καλύτερη σχεδίαση αλλά και εύκολη πληροφόρηση και πλοήγηση στο site,

προτείνεται και η χρησιµοποίηση ειδικών εξειδικευµένων εργαλείων - προγραµµάτων,
ειδικά σχεδιασµένων για το σκοπό αυτό, που ονοµάζονται "ηλεκτρονικοί κατάλογοι.
1. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι έχουν το κύριο πλεονέκτηµα της εύκολης δηµιουργίας, συντήρησης
και ανανέωσης.
2. Μπορούµε να αλλάξουµε τις τιµές, τα προϊόντα και στοιχεία του ηλεκτρονικού καταστήµατος µε
αυτόµατα.

¾ Οι πίνακες χρησιµοποιούνται και για την καλή τακτοποίηση και εύκολη διαχείριση της
σελίδας και τα στοιχεία που φιλοξενούν µπορούν να είναι κείµενο, εικόνες, συνδέσεις,
φόρµες, πεδία φορµών, άλλοι πίνακες, κ.λπ., τα οποία τακτοποιούνται σε σειρές και
στήλες για το κάθε κελί των πινάκων.
1. Μας επιτρέπουν τον καλύτερο έλεγχο του site µε τον διαχωρισµό των σελίδων µας σε ακριβή
τµήµατα ελέγχοντας καλύτερα έτσι, την τοποθέτηση του κειµένου και των γραφικών.
2. Οδηγούν στην πιο εύκολη περιήγηση των χρηστών.

Τεχνικές αποτελεσµατικής πλοήγησης:

Site Map, Shopping Cart, Εσωτερικές
Μηχανές Αναζήτησης
¾ Αν το ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι µεγάλο, τότε όχι µόνο απαιτείται η

δηµιουργία ενός site map, αλλά πρέπει ακόµη να τοποθετηθεί παραποµπή
προς αυτό από όλες τις σελίδες, ώστε ο χρήστης να βρίσκεται άµεσα στο
χρήσιµο αυτό εργαλείο περιήγησης

¾ Για την ευκολία των παραγγελιών και την πλοήγηση των καταναλωτών

στα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν για αγορά, χρησιµοποιούνται και τα
γνωστά shopping cart των B2C κυρίως καταστηµάτων, που είναι ένα
εγγραφές στην βάση δεδοµένων του καταστήµατος που λειτουργούν σαν
ψηφιακό καλάθι super market.

¾ Για την εύρεση συγκεκριµένων προϊόντων ή γενικά οποιωνδήποτε

στοιχείων που υπάρχουν σε ένα µεγάλο site, µπορούν να χρησιµοποιηθούν
µηχανές αναζήτησης για κάθε site µε αρκετό και διαφορετικό υλικό

Τεχνικές αποτελεσµατικής πλοήγησης:

Γρήγορα Downloads και φόρτωση
ιστοσελίδων
¾ Λόγω του ότι έχουµε το πολύ 5 δευτερόλεπτα για να κεντρίσουµε την

προσοχή κάποιου χρήστη, εάν µια σελίδα είναι «βαριά» σε περιηγητή χρήστη
που χρησιµοποιεί µόντεµ 56 kbps για παράδειγµα, θα οδηγήσει τον χρήστη
στην αποφυγή ή την έξοδο από το site.

¾ Κάποιες τεχνικές που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πάνω εδώ είναι:
I. Η χρησιµοποίηση διαφορετικών format των πολυµεσικών αρχείων ώστε να βρούµε

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

Συνήθη προβλήµατα στον Σχεδιασµό
Ιστοσελίδων
•

Το πιο συχνό πρόβληµα που παρατηρείται συνήθως είναι κυρίως στις σελίδες που δηµιουργούνται από
όχι αρκετά έµπειρους σε κώδικα σχεδιαστές, µέσα από έτοιµα σχεδιαστικά προγράµµατα σελίδων
9 Το πρόβληµα εντοπίζεται στο ότι ο σχηµατιζόµενος ιστοχώρος της ηλεκτρονικής επιχείρησης παραµένει
στατικός και αναλλοίωτος όσος χρόνος και αν περάσει

•

Άλλα προβλήµατα και σχετικά σχεδιαστικά λάθη που πρέπει να αποφεύγονται είναι:

9
9
9
9

Ετικέτες που αναβοσβήνουν (blink tags) και κυλιόµενα µηνύµατα (marqees)
Τα υπερβολικά animation ή java applets που παρατηρούνται σε ορισµένα sites
Προβλήµατα στον χρωµατισµό και στο µέγεθος γραµµάτων
Η άλογη και υπερβολική χρήση έντονων χρωµάτων τόσο στο background της σελίδας, όσο και στον
συνδυασµό που κάνει αυτό µε το κείµενο.
9 Η παραγωγή άχρηστων διαδικασιών καθώς και η προσθήκη πολλών ΜΕΤΑ tags σε κάθε σελίδα
9 Ο κακός προγραµµατισµός της HTML και των links
9 Οι υπερβολικοί µετρητές και η υπερβολική χρήση frames
9 Η ανυπαρξία επικοινωνίας (µέσω e-mail) στην ιστοσελίδα

•

Για την αποφυγή των παραπάνω λαθών και ακόµα για συµβουλές για τις τεχνικές σχεδίασης
υπάρχουν πολλά ειδικά site τα οποία σας παρέχουν τις παραπάνω πληροφορίες.
9 Π.χ. (www.webpagesthatsuck.com)

2η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
∆ιαφήµιση, Επικοινωνία
& Προσέλκυση Πελατών
• Τεχνικές διαφήµισης, τρόποί προσέλκυσης πελατών, τόσο ως προς το

ηλεκτρονικό µας κατάστηµα, όσο και αυτή που συµβαίνει µέσα σε αυτό, θα
εξεταστούν σε αυτήν την ενότητα.

• Μιλούµε και για εκείνες τις τεχνικές που µας αποφέρουν κέρδη και έχουν να

κάνουν µε την διαφήµιση άλλων εταιριών από το ηλεκτρονικό κατάστηµα και
αµφίδροµα.

9 Τα διαφηµιστικά banners, είναι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος προσέλκυσης

πελατών στα ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.

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

Τεχνικές Χρησιµοποίησης Banners
•

Ο πιο πετυχηµένος και διαδεδοµένος τρόπος για να πετύχουµε την προσέλκυση του
κάθε πιθανού καταναλωτή είναι η χρησιµοποίηση των Banners.
9 Αυτή η µορφή on-line διαφήµισης συνεπάγεται την «δηµοσίευση» της σε µια ιστοσελίδα,
ενώ προορίζεται στην αύξηση της κυκλοφορίας του διαφηµιζόµενου ιστοχώρου, µε την
σύνδεση σε αυτόν από το link του σχετικού banner.
9 Τα banners έχουν συνήθως µέγεθος 468*60 pixels αν και αυτό µπορεί να διαφέρει ή να
υπάρχει µε την µορφή κουµπιού.

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

•Τρόπος αξιολόγησης banner:
Βασίζεται στο click –through rate που σηµειώνει σε µια σελίδα, δηλαδή κατά πόσες
φορές που ανοίγει κάποιος µια σελίδα, θα κάνει click στο δηµοσιευµένο banner.
9Εάν σήµερα έχουµε ένα CRT ποσοστό της τάξεως του 1 – 2% για κάποιο banner,
αυτό θεωρείται πολύ επιτυχηµένο.
9Στο παρελθόν, δηλαδή στα πρώτα χρόνια ευρείας χρησιµοποίησης του ∆ιαδυκτίου,
σηµειώνονταν κατά µέσο όρο ποσοστά CRT έως και 3%.
9Σήµερα ο µέσος όρος του click-through φτάνει κάτω από 0,5%.

Τεχνικές Χρησιµοποίησης Banners:

Τρόποι Αποδοτικής και Ελκυστικής σχεδίασης
•

Το πρώτο πράγµα που πρέπει να προσέχουµε:
Να κρατήσουµε το banner απλό γιατί έτσι υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες να τραβήξουµε την
προσοχή, αλλά το ίδιο γίνεται και µε ένα περίεργο και πρωτότυπο µήνυµα σε αυτό.
9 Τα πιο πολύπλοκα σχέδια είναι δύσκολα αναγνωρίσιµα και δεν προτιµούνται
• Σχετικά µε το µέγεθος και το σχήµα των banners µπορεί να διαφέρει από το κλασσικό.
Μπορεί να είναι:
1. Button link που είναι πολύ επιτυχηµένο όπως έχει αποδειχθεί από µετρήσεις.
2. Τετράγωνα banners (συχνά 250*250 pixels όπως το πορτοκαλί banner της παρακάτω εικόνας από site)
όπου λόγω µεγέθους – σχήµατος φέρνει συνήθως καλύτερα αποτελέσµατα.

3. Banner που έχουν την µορφή µακριών ορθογώνιων

λωρίδων στυλ navigation bar µε κάποιες επιλογές σε αυτά.
4. Πολύ µικρά banners που συνήθως τοποθετούνται στο
κάτω µέρος των σελίδων ως πηγή εσόδων, εφόσον µπορούµε
να φιλοξενήσουµε έως και 10 τέτοια banners λόγω του
µικρού κόστους.
• Σχετικά µε τα χρώµατα του banner αποδίδουν
καλύτερα τα έντονα, κυρίως το πράσινο και το κίτρινο. Να
αποφεύγονται αυτά που µοιάζουν µε το φόντο της σελίδας.
• Σηµαντική τεχνική σχεδίασης, η σχεδίαση δυναµικού
εναλλασσόµενου (rotating) banner, που είναι συνήθως
αποτελεσµατικότερος τρόπος διαφήµισης
9 Απαιτεί έξτρα προγραµµατιστική εργασία για να
λειτουργήσει, συνήθως µε την χρησιµοποίηση ενός αρχείου
.cgi

Τεχνικές Χρησιµοποίησης Banners:

Τεχνικές Τοποθέτησης στις ιστοσελίδες
• H θέση και το είδος των banners µπορούν να παίξουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία που θα
έχουν.
•

Βάσει ερευνών έχουν παρατηρηθεί και ορισµένα πρακτικά και µετρήσιµα αποτελέσµατα
βάση της τοποθέτησης banners σε διάφορα µέρη των ίδιων σελίδων.

¾ Σχετικές αποτελέσµατα που θα βοηθήσουν στην τοποθέτηση και επιλογή banner είναι ότι:
a. Τα banner που βρίσκονται λίγο πιο κάτω από την κορυφή της σελίδας, περίπου δηλαδή στο πρώτο 1/3

της οθόνης, εµφανίζουν συνήθως αυξηµένο click-through κατά 77%.
b. Αν αντί για ένα κλασικό banner στην σελίδα, χρησιµοποιείται ένα link τύπου µεγάλου κουµπιού (button)
στο κάτω δεξιά µέρος της σελίδας, τότε παρατηρείται αύξηση clickthrough κατά 228%.

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

Τεχνικές Χρησιµοποίησης Banners:

Αποτελεσµατικές Τοποθεσίες και Τεχνικές
δηµοσίευσης
•

Αν τα banners µας βρίσκονται σε σελίδες τις οποίες ο χρήστης επισκέπτεται για την εκτέλεση
συγκεκριµένης εργασίας, οι πιθανότητες να επιλέξει κάποιο banner για την µεταφορά του σε άλλο site είναι
πολύ µικρές.
9 Πρέπει να τοποθετείται ένα banner στις σελίδες που ο χρήστης είτε δεν έχει ξεκινήσει ακόµα την
δουλειά του, είτε είναι στη στιγµή που θα την τελειώσει.
¾ Έτσι προτείνονται οι παρακάτω ιστοχώροι για την δηµοσίευση banner:
i. Ηome pages των εταιριών πρόσβασης internet (ISPs) και των portals, όπου µπορεί να είναι και οι
αρχικές σελίδες του χρήστη.
ii. Portals κυρίως για σερφάρισµα και αναζήτηση κάποιων στοιχείων.
iii. Site που σχετίζονται µε τον καιρό.
iv. Βanners σε πολύ εσωτερικές (βαθιές) σελίδες ενός site.

•
i.

Άλλα στοιχεία που αφορούν και πρέπει να επηρεάσουν την απόφαση δηµοσίευσης ενός banner είναι:
Η δηµοτικότητα ενός ιστότοπου για την επιλογή του ως τοποθεσίας δηµοσίευσης διαφηµιστικού
εικονιδίου. Ο αριθµός των σελίδων αυτού είναι αντιστρόφος ανά΄λογος µε το CTR σε µια απ’ αυτές.
ii. Η τιµή δηµοσίευσης ενός banner ανάλογα µε το σύστηµα CPM ή µε το PPPCT(Price Per Click Through)

•
9
9
9
9

Τρόποι επικοινωνίας για δηµοσίευσης ενός banner είναι:
Προσωπική επικοινωνία ξεχωριστά σε κάθε site που µας ενδιαφέρει να δηµοσιευτεί το banner.
Επιλογή µιας διαφηµιστικής αντιπροσωπείας µε πλήρεις υπηρεσίες.
Χρησιµοποίηση ενός δικτύου banner (Banner ad networks)
Πρακτική των ανταλλαγών banners, κυρίως για όσους δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν για
διαφήµιση.

Τεχνικές Χρησιµοποίησης Banners:

Μετεξέλιξη των Banners – Rich Media Ads
• O όρος Rich Media Ads χρησιµοποιείται για να περιγράψει κάθε µορφή διαφήµισης στο Internet η οποία
έχει δηµιουργηθεί µε τη χρήση προχωρηµένων εφαρµογών λογισµικού και πολυµεσικών εφαρµογών.
9 Εδώ ανήκουν και τα δυναµικά rotating banners.
• Επίσης στα Rich Media Ads ανήκουν:
i. Τα interstitials, τα οποία είναι διαφηµιστικές σελίδες ή παράθυρα που εµφανίζονται για λίγα
δευτερόλεπτα και µετά χάνονται.
ii. Τα beyond-the-banner banners που είναι τα banners που τρέχουν συγκεκριµένες εφαρµογές.
iii. Τα animated cursors που είναι ειδικά εφέ τα οποία ενεργοποιούνται µε την κίνηση του ποντικιού.
iv. Το rich media e-mail, που αποτελεί ένα πολυµεσικό e-mail που µπορεί να τρέξει κάποια εφαρµογή.
•

Τα Rich Media Ads µπορούν να δηµιουργηθούν είτε από
εξειδικευµένες εταιρείες που υπάρχουν σε µεγάλη πληθώρα στο
internet και από προγράµµατα πολλών εταιριών λογισµικού.
9 Υπάρχουν αρκετές σελίδες για τους τρόπους δηµιουργίας
τέτοιων banners αλλά και για τις τεχνολογίες αυτών (Point Roll).
• Τα στρατηγικά πλεονεκτήµατα των Rich Media Ads είναι :
9 Η σχεδίαση αυτών µε γνωστές γλώσσες προσφέρει
µεγαλύτερη υποστήριξη από τους περισσότερους περιηγητές.
9 Υπάρχει η δυνατότητα για συλλογή λεπτοµερών στοιχείων
της αλληλεπίδρασης των χρηστών µε τα Rich Media Ads.
9 Μας προσφέρουν πολυµεσικότητα (interactivity) εφόσον
µπορούµε να δηµιουργήσουµε εντυπωσιακές, ελκυστικές αλλά
καθ’ όλα λειτουργικές εφαρµογές.

Τεχνικές Χρησιµοποίησης Banners:

Τεχνικές Γραµµικού Προγραµµατισµού
•

Οι πιο σηµαντικές τεχνικές προκλήσεις που µπορούν να επιτευχθούν µέσα από την
χρησιµοποίηση πρακτικών γραµµικού προγραµµατισµού είναι:
i. Η ενδεχόµενη βελτίωση του ποσοστού click – through σε ένα site
ii. Η βελτιστοποίηση της πιθανής εµφάνισης των διαφηµίσεων
¾ Το µειονέκτηµα πολυάριθµων τεχνικών προσαρµογής και εξατοµίκευσης που αναπτύσσονται στις
περιοχές του data mining και του φιλτραρίσµατος πληροφοριών είναι ότι απαιτείται συλλογή πολλών
πληροφοριών για τους χρήστες.
• Από την άλλη οι τεχνικές γραµµικού προγραµµατισµού στην χρησιµοποίηση των banners µπορούν να
αυξήσουν το CTR αλλά και να το ελέγξουν από τυχόν παρεµβάσεις. Τέτοιες τεχνικές είναι:
1. Τεχνικές µε τροποποιήσεις στον γραµµικό προγραµµατισµό, οι οποίες ανάλογα µε τα διαφηµιστικά και το
περιεχόµενο που εµφανίζονται στην οθόνη του χρήστη και της συµπεριφοράς του στην σελίδα µας δίνουν
συµπεράσµατα για την καταναλωτική συµπεριφορά του χρήστη.
2. Κατασκευή αποδοτικών αλγόριθµων συστάδων (clustering) για την υλοποίηση περισσότερων clickthrough ποσοστών, όταν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της σποραδικότητας και του µεγάλου αριθµού
στοιχείων και ιδιοτήτων που υπάρχουν στις σελίδες των site.

3. Γνωστές µέθοδοι γραµµικού προγραµµατισµού µε την χρήση CTR Αλγορίθµων «Εκµάθησης», ώστε
να παίρνουµε ακριβείς και όχι «τροποποιηµένες προς τα πάνω» αναφορές για τα ποσοστά των clickthrough των διαφηµιστικών banners στα επιλεγόµενα από site φιλοξενίας αυτών.
4. Βελτιώσεις του γραµµικού προγραµµατισµού ώστε να λυθεί και το πρόβληµα των multi-impressions
όπού δύο ή περισσότερα banners εµφανίζονται συγχρόνως.

Pop-Up Windows
•

Tα pop – up παράθυρα είναι παράθυρα του περιηγητή ∆ιαδικτύου που
τρέχουµε, που ανοίγουν πάνω από το κύρια παράθυρα του περιηγητή.
9 ‘Eχουν συνήθως κακή φήµη και αυτό γίνεται δικαιολογηµένα, εφόσον συνήθως µπορεί
να είναι αρκετά ενοχλητικές ώστε να οδηγούν τους πελάτες µακριά.
9 Χρησιµοποιηµένα σωστά, µπορεί να είναι µια πολύ αποτελεσµατική και εµπορική
στρατηγική διαφήµισης στο ∆ιαδίκτυο.
9 Μετρήσεις έχουν δείξει ότι όταν χρησιµοποιούνται pop-up (υπερεµφανιζόµενο)
παράθυρα για την διαφήµιση µιας εταιρίας, τότε µπορεί να υπάρξει αύξηση µέχρι και 50%
των επισκεπτών και των (sign - ups) εγγραφών ή συµφωνιών των χρηστών.

¾ Υπάρχουν και τα pop-under παράθυρα τα οποία είναι παράθυρα τα οποία ανοίγουν

αυτόµατα στην οθόνη όταν επισκεφθούµε κάποια web σελίδα και παραµένουν κρυµµένα
από τον χρήστη µέχρι τη στιγµή που θα κλείσει τον browser.
¾ Η δηµιουργία ενός νέου παραθύρου pop-up χρησιµοποιείται και στον κλασσικό
σχεδιασµό ενός ιστότοπου. Μπορεί απλά να γίνεται η ενεργοποίηση του, από µια επιλογή
του χρήστη που ήδη βρίσκεται µέσα στο site που αφορά το pop-up.
¾ Οι συνδέσεις των pop-up παραθύρων πρέπει να οδηγούν σε νέα εµφανιζόµενα
παράθυρα, ώστε ο χρήστης να µπορεί να επιστρέψει στη σελίδα - κατάλογο συνδέσεων.

Pop-Up Windows:

Τεχνικές για µεγαλύτερη αποδοτικότητα των
Pop-Up Windows
• Σχετικά µε το µήνυµα των Pop-Up Windows, µπορεί το µήνυµα να συνοδεύεται από µια
προσφορά που συνοδεύει π.χ. την εγγραφή στο κατάστηµα µας όπως:
i. Μια ειδική έκθεση ή σηµαντική πληροφορία, µη διαθέσιµη πουθενά αλλού στο site.
ii. Ένα σχετικό µε τον ιστοχώρο µας ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book).
iii. Ένα κουπόνι εκπτώσεων
iv. Ένα link µε µια ειδική προσφορά που δεν υπάρχει αλλού στο διαφηµιζόµενο site.
v. Μια ελεύθερη σειρά µαθηµάτων µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
• Άλλοι τρόποι ενίσχυσης της αποδοτικότητας των Pop-Up Windows είναι:
1. Καθυστέρηση στην είσοδο - εκτέλεση του υπερεµφανιζόµενου παραθύρου 5 ή 10 δευτερολέπτων

προτού να εµφανιστεί στον ιστοχώρο. Μπορεί να εµφανίζεται αρχικά ένα ενηµερωτικό κείµενο που θα
ενηµερώνει τον χρήστη σχετικά µε το διαφηµιζόµενο site.
2. ∆εν πρέπει να δηµιουργούµε πολύ µεγάλα pop –up windows που θα καλύπτουν την οθόνη.
3. Να µην παραπλανιέται ο χρήστης µε κανένα τρόπο πάνω στην λειτουργία του pop – up παραθύρου,
ειδικά όσον αφορά το κλείσιµο αυτού το οποίο θα πρέπει να γίνεται εύκολα.
4. Πρέπει να µην αποσπάσουµε εντελώς τον επισκέπτη µας από το υπόλοιπο του ιστοχώρου µας µε
περιορισµένο χρόνο εµφάνισης του Pop-Up Window.
5. Nα εµφανίζεται ένα pop – up παράθυρο υπό µορφή ερώτησης κατά την έξοδο του χρήστη.
6. Η προβολή ενός ενηµερωτικού κειµένου που θα εµφανίζεται αρχικά στο pop – up window και θα
ενηµερώνει τον χρήστη σχετικά µε το διαφηµιζόµενο site.
7. Η εµφάνισης κείµένου τοποθετηµένο µέσα σε µια εικόνα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να λάβει
αποδοτικότερα το µήνυµα που του προσφέρουµε, ιδιαίτερα αν είναι µεγάλο και πολύπλοκο.

Pop – Up Windows:

Αρνητικοί Παράγοντες Χρησιµοποίησης
Pop – Up Windows
•

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για να µην χρησιµοποιηθούν τα Pop-Up Windows ως
τρόπος ∆ιαφηµισής.
Μερικοί από αυτούς είναι:
1. Λόγω της εκτενής, παραπλανητικής και κακόβουλης χρήσης αυτών, µπορεί µια σωστή
καθ’ όλα διαφήµιση να µην γίνει καν αντιληπτή από τον χρήστη λόγω των γενικών µέτρων
που έχει πάρει για τα pop – up παράθυρα.
2. Οι χρήστες του internet χρησιµοποιούν ευρέως «Pop – Up Βlockers» τα οποία είναι
προγράµµατα που σταµατούν γενικά τα pop – up παράθυρα.

Google Pop – Up Blocker

3. Υπάρχουν επιλογές για τον πλήρη ή µερικό

αποκλεισµό των εµφανιζόµενων παραθύρων µέσα από
πρόσθετα και των λειτουργικών συστηµάτων όπως το
«Windows XP Service Pack 2 (SVP2) Pop-up Blocker»,
και από τα προγράµµατα ελέγχου ιών και επιθέσεων από
το ∆ιαδύκτιο, όπως το Norton Internet Security.

Τεχνικές Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (e-mail):

Τεχνικές αύξησης των πωλήσεων (1)

• Το πιο σηµαντικό πρόβληµα στη διαφήµιση µέσω e-mail είναι οι συχνές ενοχλήσεις µε
επίµονο τρόπο σε χιλιάδες, µη πραγµατικά ενδιαφερόµενους χρήστες για το µήνυµα που
στέλνετε.
9 Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δηµιουργήσουµε το πιο κατάλληλο και αποδοτικό µήνυµα
και για την αποστολή του στο κατάλληλο κοινό.
•
•

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την αύξηση των πωλήσεων µέσω e-mail διαφήµιαης:

Ο καταναλωτής ενδιαφέρεται να βρει εκείνον τον
ιστότοπο που θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον. Ένα
διασκεδαστικό e-mail είναι αποδεδειγµένο ότι αυξάνει τον
αριθµό επισκέψεων στον χώρο µας. Είναι κατάλληλο µόνο
εάν «πωλούµε» την ίδια την διασκέδαση ή την ψυχαγωγία.
• Η δοκιµασµένη συνταγή και ο σχεδιασµός ολόκληρων
των ιστοχώρων και των διαφηµίσεων αυτών, µε
πρωτοτυπία και χρησιµοποίηση πολυµεσικών µνηµάτων.
• Επίτευξη ενός πιο προσωπικού e-mail και δηµιουργία
µιας στενής σχέσης µε τον καταναλωτή κάτι που
επιτυγχάνεται κατ’ αρχήν µε ερωτήσεις για να κεντρίσουµε
το προσωπικό ενδιαφέρον.
9 Τρόπος για να πετύχουµε την πιο προσωπική και
στοχευµένη διαφήµιση αποτελεί και η αποστολή των e-mail
newsletters.

Τεχνικές Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (e-mail):

Τεχνικές αύξησης των πωλήσεων (2)

•

Το e-mail newsletter είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που αποστέλλεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα
και περιέχει πληροφόρηση για το ηλεκτρονικό διαφηµιζόµενο κατάστηµα και τα προϊόντα του, άρθρα για
θέµατα που ενδιαφέρουν τους χρήστες.
9 Πολλές φορές αυτά είναι που οδηγούν τους καταναλωτές ξανά στο site ή στο να δεχθούν γίνουν
συνδροµητές στο e-mail newsletter.
• Σηµαντικά πλεονεκτήµατα των e-mail
newsletters είναι:
1. ∆ηµιουργία ενός νέου δυναµικού καναλιού
επικοινωνίας µε τον χρήστη από όπου µπορούµε να τον
ενηµερώνουµε για νέα στοιχεία και προϊόντα της εταιρίας.
2. Οι χρήστες είναι πιο δεκτικοί και προσεκτικοί στην
διαφηµιστική πληροφορία µέσα στα µηνύµατα του
ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου.
3. Βοηθάει την επιχείρηση αφού το υλικό αυτών
χρησιµοποιείται και για τον εµπλουτισµό του site.
4. Εξασφαλίζονται πιστοί επισκέπτες στο site. Νιώθουν
ότι η εταιρεία τους θυµάται και τους παρέχει χρήσιµες
πληροφορίες µοναδικές γι’ αυτούς.
5. Είναι πολύ πιο φτηνά αλλά και αποδοτικά από τους
υπόλοιπους τρόπους διαφήµισης.
¾ Μια πολύ επιτυχηµένη εφαρµογή e-mail newsletter
χρησιµοποιεί και το e-shop (http://www.e-shop.gr/) σε
προσωπικό επίπεδο µόνο για εκείνους τους καταναλωτές
που έχουν πραγµατοποιήσει διαδυκτιακή αγορά στο
παρελθόν.

Τεχνικές Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (e-mail):

Άλλες τεχνικές για personalized e-mail

•

Υπάρχουν επίσης και άλλες τεχνικές για να επιτύχουµε personalized e-mail διαφηµίσεις.
Μερικά βήµατα και µεθόδους που µπορούµε να ακολουθήσουµε είναι:
9 Να δώσουµε την εντύπωση ότι η επιλογή των απεσταλµένων e-mail στους πελάτες δεν είναι τυχαία από
όλη την λίστα πελατών και χρηστών. Η ονοµαστική αναφορά βοηθάει («Κύριε Σταυρίδη,…», κ.λ.π.)
9 Αναφορά σε στοιχεία που µας έκαναν να απευθυνθούµε συγκεκριµένα στον κάθε καταναλωτή
ξεχωριστά, όπως: «Κύριε Οικονοµού, µετά από την πρόσφατη ενηµέρωση µας για την επιτυχή πορεία σας
στο εµπόριο ηλεκτρονικών ειδών, σκεφθήκαµε ότι θα ενδιαφερόσασταν για …(διαφήµηση) ».
9 Τα µηνύµατα να είναι συνοπτικά, ενδιαφέροντα και δηµιουργικά. Μην «φοβίστε» τους παραλήπτες µε
πολλές λέξεις και συσσωρευµένα διαστήµατα.
9 Να υπάρχει η δυνατότητα να προβάλλουµε στους χρήστες και να τους παρέχουµε απαντήσεις στις
ερωτήσεις και τα ζητήµατα τους όταν µας στέλνουν e-mail σε λιγότερο από 24 ώρες.
9 Τεχνικές µηνύµατος προσφοράς ή µιας έκπτωσης στον καταναλωτή κάνει το µήνυµα να φαίνεται πιο
προσωπικό (π.χ. «Είστε ο 501ος χρήστης που επισκέφθηκε πριν Χ µέρες το νέο µας site. Έχετε πρόσβαση σε
µια ειδική προσφορά που προσφέρει ο ιστοχώρος µας… (-> link) »).

9 Η
αποστολή
µιας
ηλεκτρονικής
επιχειρησιακής κάρτας µε ευχές για κάποιο
γεγονός (γενέθλια, κ.λ.π.).
9 Το σταλµένο µήνυµα να έχει κάποιο
συµβουλευτικό χαρακτήρα.
9 Η λύση πάνω στο πρόβληµα των spam emails είναι η δηµιουργία ενός δικτύου µεταξύ
εµπορικής επιχείρησης / επιχειρήσεων και
χρηστών, µέσω ενδιάµεσης επιχείρησης (third
party - admediary) η οποία διαχειρίζεται τα email µέσω βάσεων δεδοµένων.

Search Engine Machines & Τεχνικές
Αποδοτικότερου Search Engine Positioning
• Χρησιµοποιώντας µηχανές αναζήτησης, οι επισκέπτες µπορούν να βρουν τις περιοχές που ψάχνουν µε
ποικίλους τρόπους, όπως από την προβολή διαφηµίσεων από τις µηχανές αναζήτησης ή από συµβαλλόµενα συνεργαζόµενα µέλη και επιχειρήσεις που παρατίθενται στις µηχανές αναζήτησης.
9 Παρεµφερή εφαρµογή των search engine machine είναι οι εφαρµογές pathfinder που συγκρίνουν τιµές
και προϊόντα για διάφορες εµπορικές επιχειρήσεις (που έχουν εγγραφεί σε αυτά) και προτείνουν µε την σειρά
το φθηνότερο και σχετικών χαρακτηριστικών προϊόν που ζητήθηκε. Κυρίως συναντούνται ως ξεχωριστά site.
•
1.

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

3. Οι ετικέτες TITLE και ALT πρέπει να είναι
περιγραφικές και ακριβείς, το ίδιο και οι META ετικέτες.
4. Να µην υπάρχουν κενά ή λανθασµένα links.
5. Η τοποθέτηση δηµοφιλών συµβουλών ή
εγχειριδίων (tutorial) βοηθάει στο να εµφανίζεται το
site µας σε χρήστες που ψάχνουν πληροφορίες.
6. Χρησιµοποίηση µεθόδων πιθανής ένωσης στοιχείων
του site µας πάνω στα αποτελέσµατα των µηχανών
αναζήτησης.
7. Αποφυγή του redirection από τις σελίδες µας.
8. Χρησιµοποίηση
στρατηγικών
µισθωµένης
τοποθέτησης για τα αποτελέσµατα των µηχανών.

Τεχνικές Προσφοράς Υπηρεσιών:

Επιτυχηµένες Προσφορές Υπηρεσιών
• Οι προσφορές υπηρεσιών µπορούν να χωριστούν σε:
9 Προσφορά υπηρεσιών και πληροφοριών , είτε δωρεάν, είτε µε µια µικρή αµοιβή.
9 Προσφορά δωρεάν εργαλείων και εφαρµογών.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Επιτυχηµένες υπηρεσίες που µπορούµε να προσφέρουµε είναι:
Αναζήτηση Πληροφοριών
Πληροφορίες Ειδήσεων και Αθλητικών
Πληροφορίες Ευρέσεως Εργασίας
Συµβουλές και ειδικού περιεχοµένου εγχειρίδια
Υπηρεσίες Chat Mail (Hotmail – msn messenger, κ.λ.π.)
Πληροφορίες για ταξίδια και επενδύσεις
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (η πιο διαδεδοµένη υπηρεσία).
Προσφορά διαδικτικών υπηρεσιών ασφαλούς αποθήκευσης
Γενικά τέτοιες υπηρεσίες προσφέρονται από νέες ειδικευόµενες επιχειρήσεις που προσφέρουν
έναντι µηνιαίας συνδροµής προσφέρουν αυτήν την δηµοφιλή υπηρεσία καθώς και διάφορες εφαρµογές
διαχείρισης αυτών.
9 ∆εν συνηθίζονται δηλαδή ως υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήµατος

• Πολλές ελέυθερες και δωρεάν υπηρεσίες είναι διαθέσιµες στο Hotmail και στο Yahoo
9 http://www.hotmail.com/
9 http://www.yahoo.com/

Τεχνικές Προσφοράς Υπηρεσιών:

Επιτυχηµένες ∆ωρεάν Προσφορές
Εφαρµογών και Εργαλείων
•

Εκτός από τις προσφορές υπηρεσιών όµως µπορούµε να προσφέρουµε και εφαρµογές λογισµικού και
εργαλεία όπως:
1. Η προσφορά ευρέως χρησιµοποιούµενων και δηµοφιλών προσθέτων (plug – ins, add - ins) στους
χρήστες του site
2. Η προσφορά λογισµικού, προγραµµάτων άλλα και παιχνιδιών.
9 Τέτοιο λογισµικό µπορούµε να βρούµε στο γνωστό site download.com (http://www.download.com).
9 Μπορούµε επίσης να το χρησιµοποιήσουµε σε προσφορά στο site µας αν πάροµε άδεια δηµοσίευσης
από τον κάτοχο πνευµατικών δικαιωµάτων της εφαρµογής.
9 Το ελέυθερο λογισµικό δεν χρειάζεται άδεια δεν πρέπει όµως να φαίνεται ότι χρησιµοποιείται για
επίτευξη κέρδους.

9 Επίσης δωρεάν είναι και τα προγράµµατα

free-trials
των
εταιριών λογισµικού για
προώθηση αυτών.
9 ∆ωρεάν µπορούµε να προσφέρουµε µε
σχετική άδεια και γνωστά demo παιχνίδια.
Προϋποθέτει µεγάλο αποθηκευτικό χώρο της
εταιρίας.
3. Η προσφορά ελεύθερων προγραµµάτων
δικτυακής τηλεφωνίας.
9 Το πιο γνωστό ελεύθερο λογισµικό
εφαρµογής διαδυκτιακού τηλεφώνου είναι το
skype ( http://www.skype.com/ )

Τεχνικές Personalized Advertising
•

Για να επιτύχουµε την πιο προσωπική και οικεία διαφήµιση πρέπει:

9 Το µέγεθος του µηνύµατος δεν πρέπει να ακολουθεί τον γενικό κανόνα της λιτότητας και
υπερβολικής περιεκτικότητας, αλλά να δίνονται όσο πιο πολλές πληροφορίες πάνω στο εξεταζόµενο θέµα.
9 Τα θέµατα στη διαφήµιση να απευθύνονται σε πολύ εξειδικευµένο κοινό. Αυτό κρίνεται ανάλογα µε
το περιεχόµενο και τα κείµενα των σελίδων που δηµοσίευσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων.
9 Να
ακολουθούνται
κανόνες
συσχετισµού
(associative
rule)
και
συνεργατικές
τεχνικές
φιλτραρίσµατος που βοηθούν στον προσδιορισµό του
βαθµού σχετικότητας του κοινού παρατηρητή και του
εµφανιζόµενου µυνήµατος.
9 Να γίνεται η υιοθέτηση στο σχεδιασµό αυτών, µιας
επαγωγικής τεχνικής δένδρων αποφάσεων (decisiontrees) ή η χρησιµοποίηση διαφόρων πλαισίων
(frameworks) στον σχεδιασµό της διαφήµισης.
9 Να εστιάσουµε στο κάθε µερίδιο αγοράς που
επισκέπτεται το site και αλληλεπιδρά µε τις διαφηµίσεις
που αυτό φιλοξενεί.
9 Να υπάρχει εξατοµίκευση (personalization) της
πρόσβασης πληροφοριών για τους ηλεκτρονικούς
καταλόγους στο ∆ιαδύκτιο.

Electronic catalog personalization cycle

Product Placement – Error Adverts
- Χορηγίες
•

Με τον όρο Product Placement εννοούµε:
Την πρακτική της τοποθέτησης διαφηµίσεων µέσα στο ίδιο το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού
καταστήµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης / θεατής να µην µπορεί να τις αποφύγει.
9 Βασικό ρόλο παίζει η επιλογή του ιστοχώρου φιλοξενίας της διαφήµισης σχετικά µε το περιεχόµενο
και την δηµοτικότητά του.
9 Μέσω της µεθόδου του Product Placement αυξάνουµε τα περιθώρια κέρδους από τα έσοδα των
διαφηµίσεων για λογαριασµό άλλων site.

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

το site.
9 Η µέθοδος αυτή έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν από διαφορές µηχανές αναζήτησης, όπως και από
αυτήν στην ιστοσελίδα της Microsoft.

•

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

3η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Βελτιστοποίηση εξυπηρέτησης &
ικανοποίησης πελατών
• Σηµαντικό ρόλο παίζει η εξασφάλιση που προσφέρει ένα ηλεκτρονικό

κατάστηµα στους πελάτες του για καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των
απαιτήσεων τους. Μιλάµε τότε για ολοκληρωµένη βελτιστοποιηµένη λειτουργία
του ηλεκτρονικού καταστήµατος.

• ∆εν µιλάµε µόνο για την γενική εξυπηρέτηση όλων των πελατών µας, αλλά και

την εύρεση εκείνων των τρόπων και εφαρµογών (λογισµικού ή µεθοδολογίες)
ώστε να επιτύχουµε την όσο το δυνατόν πιο προσωπική και ατοµική ικανοποίηση
του κάθε πελάτη στις ανάγκες του και στην αναζήτηση του σε συγκεκριµένα
προϊόντα.

• Αυτήν µπορεί να επιτευχθεί µε την χρησιµοποίηση µεθοδολογιών διαχείρισης

σχέσεων πελατών που χρησιµοποιούν data mining αλλά και βάσεις δεδοµένων,
αλλά και µε πολιτικές τιµών και πωλήσεων, όπως και µε καλύτερο service.

9 Περισσότερο η επίτευξη της εµπιστοσύνης πελατών, η ασφάλεια των

συναλλαγών τους, αλλά και οι πολλοί τρόποι πληρωµής βοηθούν παράλληλα στην
καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών.

Συστήµατα CRM – e-CRM (1)
• Για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ο όρος CRM χρησιµοποιείται για να περιγράψει όλες εκείνες τις
πρακτικές, το λογισµικό και τις δικτυακές εφαρµογές µε τις οποίες θα µπορέσει µια επιχείρηση να
κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των υπαρχόντων και των εν δυνάµει πελατών ώστε να βελτιώσει και να
αυξήσει την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση τους.
9 Το CRM στηρίζεται πρωταρχικά στην τεχνολογία και στις εκτεταµένες εφαρµογές και παράγωγες
µεθοδολογίες των βάσεων δεδοµένων όπως είναι και το data-mining, και επίσης σε µια ειδική βάση
δεδοµένων για διαχείριση των πελατειακών σχέσεων και προτιµήσεων.
9 Πρωταρχικό ρόλο παίζει ο πελάτης ο οποίος πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν µε µια ευρύτερη έννοια
από την εταιρία. δεν αποτελεί µόνο ο καταναλωτής αλλά και οι προµηθευτές, οι συνεργάτες, οι
υπάλληλοι και οι επενδυτές της εταιρίας.
9 Ο πελάτης ζητάει την άµεση παροχή υπηρεσιών και την εύκολη και γρήγορη εύρεση των ζητούµενων
προϊόντων, όπως και ή επίσης την άµεση εξυπηρέτηση και παράδοση των προϊόντων.
• ∆ύο τεχνικές που χρησιµοποιούνται στη ∆ιαχείριση Σχέσεων Πελατών (CRM) είναι:
1. Η δηµιουργία ηλεκτρονικής κοινότητας στο διαδύκτιο ως ευκαιρία προσέλκυσης και εξυπηρέτησης

της αγοράς. Πολύ επιτυχηµένη τεχνική που χρησιµοποιείται από γνωστά site όπως το e-Bay ή το Alberta
E-future Centre.
2. Η δηµιουργία ηλεκτρονικής πίστης (e-loyalty) και η οικοδόµηση µακροχρόνιων σχέσεων. Κατέχει
σηµαντικό ρόλο για την µακροχρόνια επιτυχία ηλεκτρονικού καταστήµατος.
¾ Πληροφορίες για την µεθοδολογία αλλά και πρακτικές εφαρµογές αυτής από το είδος του
ηλεκτρονικού µας καταστήµατος µπορούµε να βρούµε σε πολλούς σχετικούς ιστοχώρους όπως είναι το IT
Tool Box CRM, η CRM Daily.Com και το Search CRM.Com
9 www.crmassist.com
9 www.crmdaily.com
9 http://searchcrm.techtarget.com/

Συστήµατα CRM – e-CRM (2)
• Η χρησιµοποίηση της µεθοδολογίας CRM πάνω σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις µε ηλεκτρονικά και
δικτυακά µέσα ονοµάζεται e-CRM.
9 Πλέον όλες οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις µπορούν να εφαρµόσουν e-CRM συστήµατα λόγω της
µείωσης των εφαρµογών e-CRM σε κόστος και πολυπλοκότητα.
• Κλασσικές εφαρµογές που εφαρµόζεται η µεθοδολογία e-CRM είναι:
i. Το Customer information building που σηµαίνει την συλλογή πληροφοριών και την αξιοποίησή τους
για να µπορέσουν οι υπηρεσίες να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τους πελάτες τους.
ii. Το Customer retention µέσα από το οποίο δηµιουργούνται σενάρια επικοινωνίας µε τους πιθανούς και
υπάρχοντες πελάτες για απαντήσεις και λύσεις σε κάθε πιθανή απορία τους.
iii. Το targeted customer acquisition που ψάχνει τα χαρακτηριστικά των πελατών, ώστε να βρεί εκείνους
που παρουσιάζουν µεγάλη πιθανότητα για επαναλαµβανόµενες και µακροχρόνιες αγορές.
iv. Το visitor conversion που εξεξταζει τις επισκέψεις των πελατών, ώστε να προωθηθούν δυναµικά
εκείνα τα πωλούµενα προϊόντα στον επισκέπτη, ώστε να πραγµατοποιήσει µια αγορά.
v. Η customer analysis µε την οποία καταλήγουµε στον χρόνο που πρέπει να αφιερώσουµε στον κάθε
πελάτη, ανάλογα µε τις υπάρχουσες και προηγούµενες αγορές του και τις προτιµήσεις του.
vi. Η συνεργασία των συστηµάτων και βάσεων δεδοµένων CRM άλλων µη ανταγωνιστικών εταιριών και
η ανταλλαγή πληροφοριών µε αυτές.
vii. Η ανάλυση προσφορών (campaign analysis), µε την οποία παρακολουθείται και εξετάζεται η
ανταπόκριση των πελατών και επισκεπτών στις αποσταλµένες σε αυτούς προσφορές.
viii. Οι εφαρµογές Viral Marketing που δίνουν την δυνατότητα στους πελάτες να επικοινωνήσουν µε
αρκετούς φίλους τους µέσω ενός προσωπικού e-mail που προσφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα.
9 Σχετικά µε τις εφαρµογές e-mail, αυτές χρησιµοποιούνται πολύ από τα e-CRM συστήµατα, είτε µε
την οργάνωση διαφηµιστικών εκστρατειών µέσω e-mail, αλλά και µε όλους τους σχετικούς τρόπους
προώθησης.

Υιοθέτηση Συστηµάτων EDI
•

Για την εσωτερική διακίνηση εγγράφων και παραστατικών, όσον αφορά τόσο τους συνεργάτες, τους
προµηθευτές αλλά και τα τµήµατα της επιχείρησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν και εφαρµογές τις
τεχνολογίας EDI.
9 Με την ευκολότερη και αυτόµατη ηλεκτρονική ανταλλαγή και παροχή σχετικών πληροφοριών
εγγράφων και παραστατικών που προσφέρει η τεχνολογία EDI αυξάνεται κα η αξιοπιστία µεταξύ των
συνεργαζόµενων µερών που έχουν υιοθετήσει το σύστηµα.
9 Ακόµα βοηθάει σε ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στις πραγµατοποιούµενες παραγγελίες και
στη µείωση των προβληµάτων στις παραδόσεις προϊόντων.
9 Στόχος και κύριο πλεονέκτηµα που αποβλέπει η επιχείρηση είναι η µείωση κόστους σε όλα τα σχετικά
κόστη διαχείρισης σχέσεων, λογαριασµών, παραγγελιών, λογαριασµών και µεταφορών προϊόντων.

• Αποτελέσµατα σχετικών ερευνών δείχνουν:
1. Η αύξηση των δυνατοτήτων των σχετικών υπευθύνων – manager να διαχειριστούν και να

δηµιουργήσουν πιο στενές και «συχνές» σε επικοινωνία σχέσεις µε όλους τους συνεργάτες και αγοραστές,
σε συνδυασµό µε την χρησιµοποίηση EDI συστηµάτων βοηθούν στην µείωση του κόστους.
2. Η κατοχή της τεχνολογίας EDI δεν είναι επαρκής από µόνη της για να επιτευχθεί η υψηλότερη
αξιοπιστία των προµηθευτών ειδικά
3. Το χρονικό διάστηµα που χρησιµοποιείται η τεχνολογία EDI από µια παραδοσιακή επιχείρηση
συνδέεται ανάλογα την σταδιακή µείωση της πρωτύτερης αξιοπιστίας των προµηθευτών.
4. Ο αριθµός των προµηθευτών που συνδέονται προηγουµένως on-line µε τις συνεργαζόµενες
ηλεκτρονικές επιχειρήσεις συνδέεται θετικά µε την αύξηση της αξιοπιστίας αυτών από την χρήση της
τεχνολογίας EDI.
5. Υπάρχει θετικά ανάλογη σχέση της τεχνολογίας EDI και της αξιοπιστίας παράδοσης προϊόντων.
6. Οι αυξηµένες και σωστότερες πληροφορίες που διαµοιράζονται από την χρησιµοποίηση του EDI για
στρατηγικές των εµπορικών συναλλαγών βοηθούν στην αύξηση της αξιοπιστίας των προµηθευτών.

Πολιτικών Τιµών, Πωλήσεων
& Παράγοντες αυτών (1)
•

Οι πολιτικές τιµολόγησης και οι πολιτικές πωλήσεων εξαρτώνται άµεσα από τον µηχανισµό
προσφοράς και ζήτησης, ο οποίος υπόκειται και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες επηρεασµού.
9 Τέτοιοι παράγοντες είναι η ζήτηση των καταναλωτών, ο κρατικός φορέας, τα άτοµα και οι
επιχειρήσεις των καναλιών διανοµής (µεσάζοντες), ο ανταγωνισµός και το κόστος.

• Οι πολιτικές τιµών και πωλήσεων που πρέπει να ακολουθήσει µια επιχείρηση εξαρτάται
σε πρωταρχικό βαθµό από τους καταναλωτές που πρέπει να τους χωρίζουµε ανάλογα στους:
i. Οικονοµικούς αγοραστές που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα χαρακτηριστικά – τιµή των προϊόντων.
ii. Προσωποπαγείς αγοραστές που δίνουν έµφαση στην εικόνα του προϊόντος και την προσωπική
εξυπηρέτηση.
iii. Ηθικούς αγοραστές που είναι πρόθυµοι να κάνουν αγορές για την ενίσχυση µιας µικρής επιχείρησης.
iv. Απαθείς αγοραστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται κυρίως για την ευκολία τους και για να πάρουν απόλυτα
αυτό που ζητούν. ∆εν δίνουν µεγάλη σηµασία στην τιµή.
• Επίσης η πραγµατοποίηση συναλλαγών - πωλήσεων σε άλλες χώρες και η κουλτούρα και
οι προτιµήσεις των ξένων καταναλωτών θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν ακόµα και στον
σχεδιασµό της ηλεκτρονικής µας επιχείρησης.
9 Ανάλογα µε την ζήτηση προϊόντων στην κουλτούρα της κάθε χώρας, πρέπει να διαφοροποιούνται
τόσο τα πωλούµενα προϊόντα µε το να υπάρχει η δυναµικότητα στον ιστοχώρο µας ώστε να εµφανίζονται
αυτά ή από την άλλη να µην εµφανίζονται εκείνα που δεν είναι προτιµητέα από την κάθε χώρα.
9 Χρειάζεται αρχικά µία έρευνα αγοράς σε µεγάλο δείγµα των καταναλωτών. Αυτή µπορεί να γίνει και
µε data mining (εξόρυξη δεδοµένων - πληροφοριών) µέσα από τις βάσεις δεδοµένων των αγορών του
κάθε επισκέπτη – καταναλωτή.

Πολιτικών Τιµών, Πωλήσεων
& Παράγοντες αυτών (2)
• Άλλοι παράγοντες και ανάλογές πολιτικές που πρέπει να ακολουθούνται είναι:
1. Ο κρατικός φορέας , συµπεριλαµβανοµένου και του θεσµικού πλαισίου της κάθε χώρας µε την οποία

συναλλάσσεται µια ηλεκτρονική επιχείρηση, που επηρεάζει καταλυτικά το ύψος των τιµών.
9 Πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν κυρίως οι οριζόντιες και κάθετες ρυθµίσεις τιµών της κάθε χώρας,
όπως και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9 Βοηθά η δηµιουργία διαφορετικών βάσεων δεδοµένων µε πληροφορίες και παραµέτρους σχετικούς
µε τον υπολογισµό της τιµής του προϊόντος για την κάθε χώρα που θα ενεργοποιούνται παραµετρικά για
τον καταναλωτή της κάθε χώρας.
2. Οι συµφωνίες ανάµεσα στους χονδρεµπόρους και λιανοπωλητές είναι καθοριστικές για την επιλογή
της κατάλληλης πολιτικής τιµών. Προκύπτουν διαφορετικές εγγυήσεις σταθερών τιµών και διαφορετικές
αντιδράσεις σε ανόδους τιµών από την κάθε συµφωνία.
3. Η επιλογή των συνεργατών που σχετίζόνται µε την µεταφορά των προϊόντων τόσο για την αξιοπιστία
του και την ταχύτητα παράδοσης, αλλά και τόσο για την τιµολογιακή τους πολιτική και το κόστος
χρέωσης ανά περιοχή.
9 Συνηθίζεται προγραµµατισµός που οδηγεί σε µειωµένη ή δωρεάν αποστολή προϊόντων για αγορές
προϊόντων µεγαλύτερης αξίας των 100-150 € ή για παραδόσεις προϊόντων σε µεγάλες πόλεις
4. Η αξία που περιέχουν οι προσφερόµενες πληροφορίες στο ∆ιαδύκτιο, κάτι που µπορεί να υπολογιστεί
µε την χρησιµοποίηση ενός σχετικού προτύπου τιµολόγησης (hedonic price model - HPM) πρέπει να
επηρεάζει την τιµολογιακή πολιτική.
9 Η σωστή εκµετάλλευση και προβολή πληροφοριών και χαρακτηριστικών των πωλούµενων προϊόντων
ηλεκτρονικής επιχείρησης µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους από το κάθε προϊόν.
5. Ο παράγοντας της ανταγωνιστικότητας που αντιµετωπίζεται µε την δηµιουργία σταθερής πελατείας
και αύξηση των πωλήσεων - πρωταρχικά µονάδων προϊόντων.
9 Αυτό επιτυγχάνεται µε την καθιέρωση (πραγµατικών) προσφορών και bonus, ανάλογα και µε το
ύψος των αγορών των καταναλωτών και µε εξασφάλιση ανταγωνιστικών χαµηλών τιµών.

Κινήσεις ένταξης νέων ηλεκτρονικών
καταστηµάτων & προϊόντων
• H πιο σηµαντική αδυναµία της εισαγωγής νέων προϊόντων (new product introduction - NPI) είναι η
περίοδος που απαιτείται για να έρθει το νέο προϊόν στην αγορά.
9 Σηµειώνεται η ταχεία και αποτελεσµατικότερη εκτέλεση διαδικασιών ένταξης νέων προϊόντων ή νέων και
πρωτότυπων ή καινοτόµων επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τα προϊόντα αυτά
9 Η ένταξη νέων προϊόντων και ο καθορισµός της τιµής τους πρέπει να γίνει στην αγορά, κάτι που
αποδεικνύεται και από σχετικούς αλγόριθµους για τον υπολογισµό µεριδίων πωλήσεων, όταν η ζήτηση ή η
ανάγκη για ένα προϊόν είναι στην αιχµή του.
9 Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η αύξηση της πολυπλοκότητας και η µείωση του χρόνου
αποδοχής και προβολής των νέων προϊόντων (σχήµα διαφάνειας).
•

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

Τρόποι επίτευξης Ασφάλειας Συναλλαγών
και Εµπιστοσύνης των Καταναλωτών
• Η ασφάλεια των συναλλαγών των καταναλωτών, όπως και η ασφάλεια και το απόρρητο των
προσωπικών τους στοιχείων και των πληροφοριών που δίνουν και ανταλλάσσουν µε το ηλεκτρονικό
κατάστηµα, παίζουν σηµαντικό ρόλο για την επιτυχία του.
9 Αυτό φαίνεται πρωταρχικά από τις απαντήσεις σε έρευνα στα δύο τρίτα των ερωτηθέντων, οι οποίοι
περιόρισαν τις on-line αγορές τους λόγω του φόβου της κλοπής ταυτότητας.
9 Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι οι περισσότεροι καταναλωτές θα ξόδευαν περισσότερα χρήµατα της
τάξης των 100 – 1000 δολαρίων on-line εάν είχαν ένα ασφαλές υποκατάστατο για τις πιστωτικές κάρτες.
• Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών ενισχύεται από:
9 Από την ύπαρξη πολιτικών επιστροφών, ακυρώσεων. Από την ζήτηση της γνώµης των καταναλωτών
(http://www.e-shop.gr/).
9 Την αντιµετώπιση του βαθµού των κινδύνων που µπορεί
να αντιµετωπίσει ο καταναλωτής ανάλογα µε την
σηµαντικότητα τους και του λογικού µοντέλου εµπιστοσύνης.
•

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

Κίνδυνοι εισβολής και τρόποι
αποφυγής και εξουδετέρωσης αυτών
•

Η πιο κλασσική αντιµετώπιση στον κίνδυνο των εισβολέων στο δίκτυο και το σύστηµα ηλεκτρονικής
επιχείρησης είναι η χρήση firewall, που χρησιµοποιούνται για να προστατεύσουν τα εσωτερικά συστήµατα
ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις εξωτερικές επιθέσεις και από τους αναρµόδιους εσωτερικούς χρήστες.
9 Η αποτελεσµατικότητα ενός firewall βρίσκεται συνήθως στην παροχή ενός αποτρεπτικού παράγοντα για
τους εν δυνάµει επιτιθεµένους.
9 Η παράνοµη διείσδυση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων µπορεί να φτάσει τουλάχιστον το 75%
όλων των firewall που χρησιµοποιούν οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.
• Παρόµοια λύση των firewall είναι η χρησιµοποίηση “airgap firewalls” ως πιο απλή και ασφαλή µέθοδο,
όπου οι εταιρίες δεν θα πρέπει να συνδέονται µε ένα κλειστό δίκτυο πελατών που έχουν δηµιουργήσει, όταν
είναι συνδεδεµένες και στο internet. Αυτές πρέπει να αποθηκεύουν τις συναλλαγές που κάνουν σε προσωρινά
αρχεία και να να χρησιµοποιούν απλή αντιγραφή - µεταφορά αρχείων για την αναµετάδοσή τους.

• Άλλες 2 λύσεις στον κίνδυνο των εισβολέων είναι:
1. Η χρησιµοποίηση των ασφαλιστήριων συµβολαίων που

παρέχουν κάλυψη στα υλικά και άυλα αγαθά της εταιρίας.
9 Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την βοήθεια και την συνεργασία
µε εταιρίες που προσφέρουν τέτοια συµβόλαια όπως είναι και τα
τα µέλη ασφαλιστικών εταιριών της AIG.
9 Προσφέρουν ικανοποιητικές αποζηµιώσεις για όλες τις
περιπτώσεις κινδύνων.
2. Η χρησιµοποίηση ειδικών Antivius και Internet Security
προγραµµάτων που βοηθούν στον εντοπισµό και αποµάκρυνση
κακόβουλου λογισµικού από το περιεχόµενο που διακινείται ή
προσπαθεί να εισχωρήσει για διαµοιρασµό σε χρήστες.
9 Το Spyware Doctor αποµακρύνει τους κινδύνους spyware
εφαρµογών (http://www.pctools.com/).

Τρόποι επίτευξής
Ασφάλειας Συναλλαγών
•

Ο πιο σηµαντικός παράγοντας όµως για την επίτευξη της εµπιστοσύνης των καταναλωτών
στο site µας είναι η απόλυτη ασφάλεια των συναλλαγών τους.
• Οι πιο σηµαντικές τεχνικές προκύπτουν από την χρησιµοποίηση της κρυπτογραφίας, µε την οποία
µεταφέρονται οι πληροφορίες µε ασφαλή και µυστικό τρόπο µεταξύ καταναλωτών και εταιριών όσον αφορά
τις συναλλαγές και γενικότερα την ανταλλαγή µηνυµάτων.
• Οι πιο γνωστές µέθοδοι κρυπτογράφησης είναι του δηµοσίου και του ιδιωτικού κλειδιού:
9 Με την µέθοδο ιδιωτικού κλειδιού (Private Key Infrastructure) και ο παραλήπτης αλλά και ο αποστολέας
πρέπει να γνωρίζουν το ιδιωτικό κλειδί µέσα από όπου γίνεται και η κρυπτογράφηση αλλά και η
αποκρυπτογράφηση. Αυτό δεν είναι απόλυτα λειτουργικό.
9 Η κρυπτογράφηση δηµοσίου κλειδιού (public key cryptography) η οποία βασίζεται σε ένα µαθηµατικό
περιεχόµενο αριθµών (ένα ειδικό υπόλοιπο - mod που βγάζουµε) που προκύπτει από τον αλγόριθµο (RSA)
και έναν συµπληρωµατικό αλγόριθµο που βασίζεται στο RSA. Το δηµόσιο κλειδί είναι γνωστό σε όλους εδώ
και το έχει και ο παραλήπτης και ο αποστολέας.
9 Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε υπηρεσίες µε χρήση δηµοσίου κλειδιού, η οποία τεχνική είναι
πραγµατικά απροσπέλαστη, µε την συνεργασία µε πολλές γνωστές και µεγάλες εταιρίες κρυπτογράφησης
όπως είναι η Verisign ή η εταιρία Entrust. (www.verisign.com & www.entrust.com)
• ∆ύο χρήσεις κρυπτογράφησης είναι:
1. Η υπηρεσία ανοίγµατος λογαριασµού ψηφιακού χρήµατος,
όπού το PIN που δίνεται για τον κάθε λογαριασµό µε τον οποίο
γίνεται µια εξουσιοδοτηµένη συναλλαγή, είναι κρυπτογραφηµένο
στο προσωπικό υπολογιστικό σύστηµα του κάθε χρήστη.
2. Το SET (secure electronic transaction) εργαλείο που έχει
χρησιµοποιηθεί και από την κάρτα Visa αλλά και από την
MasterCard, µπορούµε να έχουµε ασφαλείς διαδυκτιακές
συναλλαγές από την αρχή έως το τέλος τους.

Άλλοι τρόποι οικοδόµησης της
εµπιστοσύνης των καταναλωτών
•

Άλλοι τρόποι για την ενίσχυση της αίσθησης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας είναι:

1. Ανταγωνιστικές τιµές σε σχέση µε τα παραδοσιακά καταστήµατα, λόγω πολύ µικρότερου λειτουργικού

κόστους του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Ακόµα ανταγωνιστικές τιµές σε σχέση µε άλλα ηλεκτρονικά
καταστήµατα σε συνδυασµό µε την καλή εικόνα του καταστήµατος και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού.
2. Άριστη ποιότητα των προϊόντων. Να είναι συνήθως εµπορικά και γνωστά για την ποιότητα τους, ώστε ο
πελάτης να µπορεί να τα χρησιµοποιήσει για πολλά χρόνια και µένοντας απόλυτα ευχαριστηµένος από την
αντοχή τους ή από την ευχαρίστηση που περιµένει να του προσφέρουν.
3. Μακροχρόνιες εγγυήσεις επίσης για τα πωλούµενα προϊόντα, οι οποίες ανεβάζουν την ζήτηση και κατά
πολύ την εµπιστοσύνη και την αξιοπιστία των καταναλωτών προς αυτά.
4. Καλή εξυπηρέτηση όλων των πελατών αλλά και των επισκεπτών, η οποία πρέπει να σχεδιάζεται από την
αρχή του στρατηγικού προγραµµατισµού ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος.
5. Το πρωτότυπο και επαγγελµατικό στυλ που «ελκύει» τον χρήστη, καθώς και η γρήγορη και εύκολη
πλοήγηση βοηθούν επίσης και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας ενός ιστοχώρου.
6. Η επίτευξη αναγνωρισιµότητας ηλεκτρονικού καταστήµατος που συνοδεύεται πάντα από την αύξηση της
εµπιστοσύνης των καταναλωτών προς αυτό.
7. Η αυξανόµενη κοινωνική παρουσία στους ιστοχώρους ηλεκτρονικών καταστηµάτων που οδηγεί τους
καταναλωτές να αντιµετωπίσουν τα site αυτά πιο ευνοϊκά, δείχνοντας µεγαλύτερη αξιοπιστία.
8. Η χρήση ψηφιακών σφραγίδων (digital seals) που παρέχουν ένα αξιόπιστο ποσοστό εµπιστοσύνης στον
αγοραστή επειδή αυτό η σηµασία αυτών είναι η ανταπόκριση των προϊόντων που τις διαθέτουν να είναι
σύµφωνα µε κάποια αυστηρά ποιοτικά πρότυπα.
9. Η ύπαρξη ψηφιακού πιστοποιητικού που είναι ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό που περιέχει τα
πιστοποιητικά που χρειάζονται για να µπορέσει κανείς να πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Προσφορά πολλών τρόπων Πληρωµής (1)
•

Οι διαφορετικοί και αρκετοί τρόποι πληρωµής βοηθούν στην εξυπηρέτηση, ευχαρίστηση και ευκολία
του καταναλωτή, αλλά κυρίως συνδέονται µε το θέµα της ασφάλειας. Μερικοί τρόποι είναι:
¾ Η χρησιµοποίηση πιστωτικών καρτών:
9 Χρησιµοποιούν το σύστηµα της ασφαλής ηλεκτρονικής συναλλαγής (secure electronic transaction SET) ή την ασφαλή τεχνολογία στρώµατος κόµβων (secure socket layer - SSL), η οποία κρυπτογραφεί τις
προσωπικές πληροφορίες που στέλνονται, συµπεριλαµβανοµένου του PIN της κάρτας.
9 Η τράπεζα έκδοσης της κάρτας βάζει ένα όριο στον λογαριασµό για το ποσό της κάθε συναλλαγής.
9 Οι συναλλαγές πιστωτικών καρτών «κανονίζονται» - καθορίζονται στο τέλος κάθε ηµέρας εµπορικών
συναλλαγών, όταν χρεώνεται η πιστωτική κάρτα των αγοραστών.

¾ Η ψηφιακή µέθοδος πληρωµής µετρητών Internet Cash:
9 Πρέπει να αγοραστεί µια κάρτα µετρητών από ένα µικρό κατάστηµα λιανικής, το οποίο στέλνει

ειδοποίηση στο σύστηµα InternetCash ότι η κάρτα έχει αγοραστεί µέσω αναγνώστη τέτοιων καρτών.
9 Ο καταναλωτής πρέπει να συνδεθεί το site του ιστοχώρου InternetCash, για την ενεργοποίηση του
λογαριασµού του, και για την επιλογή κωδικού πρόσβασης για τις αγορές του.

¾ Οι ψηφιακές υπηρεσίες «πορτοφολιών (digital wallets) :
9 ∆εν βρήκαν µεγάλη απήχηση, ειδικά στο πέρασµα του χρόνου.
9 Οι εταιρίες American Express Co. και η Wells Fargo &Co. προσέφεραν τέτοιες υπηρεσίες.
9 ∆ίνουν ιδιαίτερο πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες παρόµοιες αυτόµατες µεθόδους που
χρησιµοποιούνται για τις πληροφορίες των καταναλωτών και συναλλαγών όπως και από την Amazon.com.
9 ∆ίνουν την δυνατότητα στους on-line καταναλωτές να καταχωρούν όλες τις ψηφιακές πληροφορίες,
διευθύνσεις και πληροφορίες πληρωµής και λογαριασµών τους, για να υποστηρίξουν µια δικτυακή
εµπορική συναλλαγή πριν προβούν στην συναλλαγή αυτή.

Προσφορά πολλών τρόπων Πληρωµής (2)
¾ Οι ηλεκτρονικές επιταγές:
9 Χρησιµοποιώντας αυτήν την µέθοδο, οι πελάτες µπορούν να παρουσιάσουν τους λογαριασµούς και

να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές πληρωµές σε άλλους πελάτες της ίδιας υπηρεσίας (Fidesic και άλλες)
µέσω ενός απλού µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
9 Μια τέτοια εταιρία υπηρεσιών πληρωµής και συναλλαγών είναι σε θέση να µεταφέρει τα χρήµατα
µεταξύ των λογαριασµών των πελατών της, όπως επίσης µπορούν να µεταφερθούν τα στοιχεία των
πραγµατοποιούµενων συναλλαγών σε ένα λογιστικό φύλλο (Excel, κ.λ.π.)

¾ Οι πιο σηµαντικοί, ασφαλείς και διαδεδοµένοι τρόποι πληρωµής, αφορούν τις µεθόδους

Peer-to-Peer Payment.
¾ Η πιο γνωστή και χρησιµοποιηµένη µέθοδος είναι η Paypal. Σχετικά µε την Paypal:
9 Οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν για να χρεώσουν τις αγορές σε µια πιστωτική κάρτα, ή µπορούν να
παρέχουν στην PayPal υπηρεσία τις χρειαζούµενες πληροφορίες λογαριασµού που είναι απαραίτητες για
να επιτρέψουν να γίνει η ανάληψη του πόσου που χρειάζεται από έναν τραπεζικό λογαριασµό.
9 Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασµός του χρήστη, τα µέλη PayPal µπορούν να στείλουν ποσά για
πραγµατοποίηση συναλλαγών σε οποιοδήποτε άλλο κάτοχο λογαριασµό PayPal µέσω ενός
αυτοµατοποιηµένου µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
9 Μερικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι:
i. ∆εν υπάρχει κανένα κόστος για την καθιέρωση
και την πραγµατοποίηση λογαριασµών.
ii. Είναι σχετικά εύκολο να ενσωµατωθεί.
iii. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δεχτεί
σηµαντικές και γνωστές πιστωτικές κάρτες.
iv. Έχει πολύ ανταγωνιστικά ποσοστά συναλλαγής.

Service και εξυπηρέτηση των πελατών
• Τρόποι για να βελτιώσουµε την επικοινωνία και κυρίως το service που προσφέρουµε είναι:
1. Οι αυτοεξυπηρετήσεις (self - service) για την βελτίωση των σχέσεων µε τους πελάτες µας. Η εφαρµογή

των self – service υπηρεσιών αλλά και των ειδικών προσφορών είναι σηµαντικές λόγω και της µεγάλης και
έντονα διαφοροποιηµένης χρήσης των on-line καταναλωτών στο ∆ιαδύκτιο.
2. Η τεχνολογία αφής αν και δεν χρησιµοποιείται ακόµα από ηλεκτρονικά καταστήµατα ευρέως. Βρίσκει
εφαρµογή προς το παρόν στις on-line πληρωµές, στην ανάληψη µετρητών από ένα ATM και από ειδικές
οθόνες βίντεο ή τηλεοράσεων καταστηµάτων για την την τεχνική υποστήριξη και την παραγγελία προϊόντων.
3. Τεχνολογίες που βασίζονται στις φωνητικές εντολές. Χρησιµοποιούνται για την τεχνική υποστήριξη των
καταναλωτών µέσα από την τηλεφωνική αυτοεξυπηρέτηση µε τη βοήθεια ενός συστήµατος IVR, από όπου
οι καταναλωτές επιλέγουν µια διαδοχική σειρά επιλεγόµενων αριθµών σχετικά µε τα λαµβανόµενα µηνύµατα.
4. Τα συστήµατα φωνητικής εξυπηρέτησης που εφαρµόζονται για την αυτόµατη φωνητική αναγνώριση
(automatic speech recognition –ASP) ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι και οι καθυστερήσεις των
ενδιάµεσων που µεταφέρουν το µήνυµα.
5. Μια στρατηγική προσφοράς σε προϊόντα στραµµένα προς τον πελάτη αλλά έχοντας αυτά και ένα µεγάλο
βαθµός προσωπικότητας σχετική µε τον κάθε ξεχωριστό καταναλωτή.
6. Παροχή συµβολαίων µε εγγυηµένες υπηρεσίες κάτω από το µοντέλο QoS, και συγκεκριµένα τεχνολογικά
πρότυπα που αναπτύχθηκαν για την εφαρµογή της παροχής υπηρεσιών εγγυηµένης ποιότητας.
7. Η λύση του overengineering πάνω στα αρνητικά σηµεία της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών,
όπου εδώ προτείνεται πολλαπλάσιος εξοπλισµός απ' όσο χρειαζόµαστε.
8. Πολιτική άµεσων απαντήσεων, στην επικοινωνία µέσω e-mail, εντός λίγων ωρών µέσα σε ωράριο
λειτουργίας ΄ή εντός 24ώρου γενικότερα.
9. Συνεργασία µε κατάλληλους προµηθευτές υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου οι οποίοι
αναπτύσσουν ισχυρά φίλτρα «αντι-spam» µηνυµάτων.
10. Προγραµµατισµός µοντέλο της στοχευόµενης στον καταναλωτή επικοινωνίας (Customer-Oriented
Communication - COC).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Προτάσεις Τεχνικών, Πολιτικών και Κατευθύνσεων
Πρότυπου Μοντέλου Ηλεκτρονικού Καταστήµατος
• Μέσα από το πλήθος των περιπτώσεων πρέπει τώρα να ξεχωρίσουµε εκείνους

τους βασικούς τρόπους και συµβουλές που πρέπει να ακολουθεί ένα σύγχρονο
µοντέλο ηλεκτρονικού καταστήµατος για να είναι επιτυχηµένο από όλους τους
τοµείς.

• Σκοπός της ενότητας είναι η δηµιουργία γενικού και εµπεριστατωµένου

σκελετού τρόπων και τεχνικών διαχωρισµένων, σύµφωνα µε τις παραπάνω
ενότητες.

• Οι προτάσεις που γίνονται συνοδεύονται από παραδείγµατα ή παρόµοιες

εφαρµογές γνωστών ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, ώστε να γίνει πιο εύκολη η
κατανόηση τους και να τονισθεί η πρακτική και ρεαλιστική εφαρµογή τους.

• Οι προτάσεις γενικά αναφέρονται κυρίως σε B2C ηλεκτρονικά καταστήµατα που
συγκεντρώνουν τα περισσότερα χαρακτηριστικά των Consumer Portals αλλά και
των E-tailer – Virtual Merchant µοντέλων.

Προτάσεις Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού
Πρότυπου Ηλεκτρονικού Καταστήµατος (1)
I.

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

Στιγµιότυπο του ιστότοπου awardspace.
awardspace.com,
com,
επιχείρησης υπηρεσιών Web Hosting

Στιγµιότυπο φόρµας συµπλήρωσης χρήστη
για ηλεκτρονικές πληρωµές στην Amazon.
Amazon.com

Προτάσεις Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού
Πρότυπου Ηλεκτρονικού Καταστήµατος (2)
III. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα πρέπει να έχει καλή

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

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

Shopping Cart – “Το Καλάθι µου” του e-shop.gr

Προτάσεις Προώθησης και ∆ιαφήµισης
Πρότυπου Ηλεκτρονικού Καταστήµατος
I.

Αρχικά µέσω της διαφήµισης µέσω banner, όπου το µοντέλο της σύγχρονης ηλεκτρονικής
επιχείρησης δεν πρέπει να δώσει βαρύτητα µόνο στις τεχνικές σχεδίασης και τοποθέτησης αυτού αλλά και
στους σηµερινούς διαφορετικούς τρόπους δηµοσίευσης (προσωπική επικοινωνία, διαφηµιστική
αντιπροσωπεία µε πλήρεις υπηρεσίες, banner ad network, πρακτική των ανταλλαγών banners).
9 Βαρύτητα πρέπει να δοθεί και στις σύγχρονες µορφές και µετεξελίξεις των banner (τετράγωνα,
ορθογώνια, rotating banner, Buttons, και άλλα Rich Media Ads). Επίσης και στις έρευνες σχετικά µε την
τοποθέτηση ενός banner.
II. Το πρότυπο µοντέλο ηλεκτρονικού καταστήµατος πρέπει να προσέξει τις σύγχρονες τεχνικές
διαφήµισης µέσω e-mail, φροντίζοντας να κάνει το µήνυµα πιο προσωπικό αλλά και να χρησιµοποιεί
πολυµεσικά στοιχεία µέσα σε αυτό (ηλεκτρονικά περιοδικά e-mail newsletters).
9 Ο προσωπικός χαρακτήρας είναι χαρακτηριστικό όλων των διαφηµιστικών µηνυµάτων για την
επιτυχία των σύγχρονων ηλεκτρονικών καταστηµάτων.

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

∆είγµα προσφοράς bonus χρηµάτων
από PopPop-Up Window

Προτάσεις Βελτιστοποίησης Εξυπηρέτησης
Πρότυπου Ηλεκτρονικού Καταστήµατος
I.

Χρειάζεται η χρησιµοποίηση e-CRM συστηµάτων και εφαρµογών αυτών (Customer information
building, Customer retention, targeted customer acquisition, visitor conversion, customer analysis,
cooperative marketing, Viral Marketing, campaign analysis, κ.α.) για καλύτερη διαχείριση των σχέσεων µε
τους πελάτες µας.

9

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

II. Πρωταρχική προσοχή πρέπει να δοθεί στον παράγοντα service και στην επικοινωνία, εισάγοντας νέες

τεχνολογίες (self service, συστήµατα IVR, κ.α.) αλλά και αντικείµενα σχεδιασµού (shopping carts,
εσωτερικές µηχανές αναζήτησης) για την αυτοµατοποίηση των παραγγελιών. Επίσης πρέπει να
προσφέρεται άµεση και προσωπική επικοινωνία.

III. Πρέπει να δίνεται προσοχή στις πολιτικές τιµών και στους παράγοντες που τις καθορίζουν που

µπορεί να είναι οι πελάτες, ο κρατικός φορέας, η ανταγωνιστικότητα, οι συµφωνίες µεταξύ προµηθευτών,
η κουλτούρα και οι συνήθειες ξένων αγορών, η ανταγωνιστικότητα και άλλοι παράγοντες.
IV. Επίσης πρέπει να δίνεται η δυνατότητα πολλων
ηλεκτρονικών τρόπων πληρωµής εκτός από τον
συνηθισµένο µέσω πιστωτικών καρτών (ψηφιακή
µέθοδος Internet Cash,ηλεκτρονικές επιταγές, digital
wallets, κ.α.) µε πιο επιτυχηµένο από αυτούς τον P2P
τρόπο πληρωµής Paypal.
V. Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών που
επιτυγχάνεται κυρίως µε την αντιµετώπιση των
εισβολέων και µε την ασφάλεια των συναλλαγών µέσω
µεθόδων κρυπτογραφίας παίζει βασικό ρόλο.

Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα,
Τάσεις και Προοπτικές Τεχνικών
• Υπάρχουν τεχνικές που είτε δεν χρησιµοποιούνται ή απλά βρίσκονται ακόµα σε

πρώιµα στάδια. Πάνω εδώ θα πρέπει να γίνουν ορισµένες προτάσεις σχετικά µε
την περαιτέρω έρευνα και τις προοπτικές πάνω σε αυτές.

• Αυτές οι προτάσεις αφορούν:

I. Την συνεχή εξέταση των αρνητικών κατευθύνσεων και στοιχείων σχεδιασµού, λόγω της
συνεχής αλλαγής και εξέλιξης των πρότυπων τεχνικών σχεδίασης.

II. Τις προοπτικές και την περαιτέρω εξέταση των µεταλλαγών από τα κλασσικά περιοδικά e-

mail newsletters και την αποστολή αυτών σε στοχευόµενο κοινό.

III.Τις προοπτικές που υπάρχουν για τα σύγχρονα πρότυπα επιτυχηµένων ηλεκτρονικών

καταστηµάτων να εντάξουν και προσφορές δωρεάν ή πολύ φθηνών υπηρεσιών ασφαλούς
αποθήκευσης.

IV.Την έρευνα πάνω στην υπάρχοντα τάση των χορηγιών από τις παραδοσιακές

επιχειρήσεις, για το να υπάρχει έντονη προοπτική χρσιµοποίησης αυτών κα ιαπό τις
ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.

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

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

