
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

φ ’ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ : 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ WINBANK '

Ρ
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΜΗΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗ Α.Μ. 29/04

ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Επιβλέπων : ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Λέκτορας Τμήματος Οργάνωσης και 
^ Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εξεταστής : ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Λέκτορας Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

A
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Αντικείμενο εργασίας .......................................................... 2

1.2 Σκοπός έρευνας ...................................................................... 3

1.3 Δομή εργασίας .......................................................................  4

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

2.1 Διαδίκτυο και ηλεκτρονικό εμπόριο .................................  5

2.2 Διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking) .... 7

2.3 E-banking. Η σημερινή εφαρμογή του στην Ελλάδα .. 9

2.4 E-banking και το διαδικτυακό έγκλημα .......................... 10

2.5 Η ασφάλεια των συναλλαγών .............................................  11

2.6 Διαδικασία σχεδιασμού μίας ιστοσελίδας (web-site).. 12

2.6.1 Εισαγωγή ............................................................................ 12
2.6.2 Δημιουργία ενός site .....................................................  13
2.6.3 Κριτήρια αξιολόγησης ενός site ..............................  15
2.6.4 Βήματα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου site ..16

2.7 WINBANK

2.7.1 Παρουσίαση ......................................................................... 18
2.7.2 Στόχοι της Winbank ....................................................... 19
2.7.3 Υπηρεσίες της Winbank .................................................20
2.7.4 Συναλλαγές μέσω Winbank .......................................... 20
2.7.5 Αναγνώριση πελάτη ....................................................... 21
2.7.6 Εξασφάλιση απορρήτου μεταφοράς δεδομένων ..22
2.7.7 Ελεγχόμενη πρόσβαση (Firewall) ..............................22
2.7.8 Προστασία από hacking ...............................................  22

2.8 Η ιστοσελίδα (site) της Winbank 23



3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1 Έρευνα ΜΚΤ ...............................................................................  26

3.1.1 Εισαγωγή ............................................................................ 26
3.1.2 Διαδικασία έρευνας ΜΚΤ ......................................... 27
3.1.3 Στόχοι έρευνας ...................................................................30

3.2 Μεθοδολογική προσέγγιση έρευνας πεδίου ...................31

3.2.1 Δείγμα ....................................................................................31
3.2.2 Μέθοδος συλλογής στοιχείων .....................................32
3.2.3 Ερευνητικό εργαλείο .......................................................32
3.2.4 Ανταπόκριση .......................................................................33
3.2.5 Δομή ερωτηματολογίου ...............................................  33
3.2.6 Ανάλυση .............................................................................  34

3.2.6.1 Μεθοδολογία ανάλυσης ................................ 36
Α’ μέρος : Παραγοντική ανάλυση .............................36
Συμπεράσματα παραγοντικής ανάλυσης .................37
Β’ μέρος : Ανάλυση αξιοπιστίας
Συντελεστή Cronbach’s Alpha................................... 39
Συμπεράσματα ανάλυσης αξιοπιστίας 
Συντελεστή Cronbach’s Alpha ....................................41

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

4.1 Συμπεράσματα ανάλυσης .....................................................  42

4.2 Άλλα συμπεράσματα ..................................................................44

4.3 Προτάσεις ...................................................................................... 48

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..........................................................................  53

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΒΡΑΒΕΙΑ W1NBANK ..............................56

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΠΙΝΑΚΕΣ & ΣΧΗΜΑΤΑ .......................65

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ............................. 79

9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 80



ABSTRACT

To αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η επίδραση των 
στοιχείων του μάρκετινγκ πάνω στο σχεδίασμά της ιστοσελίδας μίας 
επιχείρησης. Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο αποτελεί εργαλείο 
μάρκετινγκ για κάθε επιχείρηση, η ύπαρξη της ιστοσελίδας της 
συγκεκριμένης επιχείρησης σε αυτό, αποτελεί ένα επιπλέον 
πλεονέκτημα αυτής απέναντι σε άλλες του ανταγωνισμού. Με 
γνώμονα τη διεξαγωγή αξιόλογων αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε 
το ερωτηματολόγιο σε προσωπικό επίπεδο, ως μέσο συλλογής 
πρωτογενών στοιχείων μέτρησης. Η έρευνα αναφέρεται στη γνώμη 
ενός τυχαίου δείγματος πελατών της Τράπεζας Πειραιώς αναφορικά 
με την εικόνα της Winbank, ως ολοκληρωμένης ιστοσελίδας στο 
Διαδίκτυο. Το αντικείμενο των ερωτήσεων αποσκοπεί στην κατάταξη 
των στοιχείων σχεδιασμού της ιστοσελίδας μέσα από τα μάτια των 
χρηστών αυτής, με κλίμακα μέτρησης τα βασικά στοιχεία 
μάρκετινγκ σχεδιασμού ιστοσελίδων. Τα συμπεράσματα της έρευνας 
αυτής μπορούν να αποτελέσουν θεμέλιο για περαιτέρω ανάλυση και 
μελέτη.

λ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των 
μεταβλητών εκείνων του μάρκετινγκ που επιδρούν στο σχεδίασμά 
ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο και στα portals. Στα πλαίσια αυτής της 
εργασίας έγινε λεπτομερής εξέταση της διαφοροποιημένης αντίληψης 
που υπάρχει στο κοινό / χρήστες του Διαδικτύου, αναφορικά με τη 
σημαντικότητα που αποδίδεται σε μία ιστοσελίδα κατά την ανάγνωση 
και χρήση αυτής.

Το βασικότερο κίνητρο διεξαγωγής αυτής της εργασίας 
στάθηκε η προσωπική μου περιέργεια για την αξιόλογη συμμετοχή 
του Διαδικτύου στη σημερινή ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού 
και η άμεσα εξαρτώμενη σχέση ανάμεσα στο μάρκετινγκ που 
εφαρμόζει μία επιχείρηση για τη δημιουργία της ιστοσελίδας της και 
αντίστροφα, στην επίδραση του Διαδικτύου πάνω στην εφαρμογή του 
μάρκετινγκ από την ίδια την επιχείρηση.

Βασική πηγή άντλησης των πληροφοριών που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ηλεκτρονική βιβλιογραφία και 
αρθρογραφία, καθώς και η υιοθέτηση ενός προτύπου μέτρησης της 
αξιολόγησης σχεδιασμού ιστοσελίδων που βρήκα στο Διαδίκτυο. 
Λόγω της μη γνώσης περί της εφαρμογής αυτού του προτύπου 
μέτρησης σε άλλες παρόμοιες έρευνες και των συμπερασμάτων που 
πιθανόν αυτή έχει αποφέρει, πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η 
προσπάθεια χρήσης του στη δική μου έρευνα ήταν καθαρά 
δοκιμαστική και πρωτόγνωρη. Πιθανά λάθη και παραλείψεις που 
παρουσιάζονται σε αυτήν, μπορούν αβίαστα να δικαιολογηθούν από 
την έλλειψη εφαρμογής παρόμοιας έρευνας από ειδικούς.

Η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε, 
στηρίχθηκε σε δύο έγκυρες και διαχρονικές μεθόδους στατιστικής 
ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να υπάρξει εγκυρότητα και 
αξιοπιστία ως προς το αποτέλεσμα.

Ωστόσο, βάσει των αποτελεσμάτων που διεξήχθησαν από την 
έρευνά μου, θα ήθελα ευγενικά να πιστεύω πως μπορούν αυτά να 
χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο αρχικής μορφής μέτρησης και 
ανάλυσης για περαιτέρω έρευνες.
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1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση ενός μοντέλου 
μέτρησης σχεδιασμού ιστοσελίδας από τους χρήστες ενός πιστωτικού 
οργανισμού που προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προκειμένου να 
διαπιστωθεί κατά πόσο τα στοιχεία του μάρκετινγκ που ο 
οργανισμός χρησιμοποιεί στο σχεδίασμά της ιστοσελίδας του 
παρουσιάζονται μέσα στην ιστοσελίδα αυτή.

Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στην ιστοσελίδα της Winbank 
του Ομίλου Πειραιώς, προκειμένου να διερευνηθούν εκείνα τα 
εργαλεία μάρκετινγκ που συμβάλουν στην ουσιαστική διαμόρφωση 
της εικόνας της ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο.

Το θεωρητικό μέρος της εργασίας αυτής είχε σκοπό να 
εμβαθύνει στη σημαντικότητα του Διαδικτύου στη σημερινή 
ηλεκτρονική πραγματικότητα και στην ολοένα πιο δραστική 
εισαγωγή των επιχειρήσεων σε αυτό, προκειμένου να βρίσκονται 
πάντα στην επικαιρότητα.

Το πρακτικό μέρος της εργασίας, αποσκόπησε στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες του Διαδικτύου 
αντιλαμβάνονται τα μηνύματα που οι επιχειρήσεις προβάλουν μέσω 
της ηλεκτρονικής τους ιστοσελίδας και κατά πόσο αυτά αποτελούν 
εργαλεία για τη μετέπειτα στρατηγική μάρκετινγκ που οι δεύτερες 
εφαρμόζουν. Σαν μέθοδος συλλογής πρωτογενών στοιχείων 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθύνθηκε σε 
τυχαίο δείγμα πληθυσμού.

Τελικός στόχος της εργασίας ήταν η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, ώστε να υποδειχθούν σημεία που 
χρίζουν περαιτέρω ανάλυση και μελέτη.
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1.3 ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας έγινε μία αναφορά 
στο αντικείμενο της εργασίας, στο βασικό κίνητρο διεξαγωγής της, 
στην πηγή άντλησης πληροφοριών, στο βασικό σκοπό της έρευνας 
και στο στόχο της.

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτέλεσε το θεωρητικό μέρος της 
εργασίας αυτής. Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από το 
Διαδίκτυο και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τις διαδικτυακές τραπεζικές 
συναλλαγές (e-banking), τη σημερινή εφαρμογή του e-banking στην 
Ελλάδα, το διαδικτυακό έγκλημα, την ασφάλεια των συναλλαγών. 
Έγινε παρουσίαση της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται για 
το σχεδιασμό μίας ιστοσελίδας και δόθηκαν τα κριτήρια και τα 
.βήματα αξιολόγησης ενός ολοκληρωμένου site. Ακόμη, έγινε 
παρουσίαση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Winbank, των στόχων 
αυτής και των υπηρεσιών που προσφέρει, των συναλλαγών που 
μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω αυτής, των στοιχείων που 
συμβάλουν στην ελεγχόμενη πρόσβαση και ασφάλεια του απορρήτου 
μεταφοράς δεδομένων, καθώς και επισήμανση της προστασίας από 
hacking που αυτή προσφέρει. Τέλος, έγινε αναφορά και παρουσίαση 
της ιστοσελίδας της Winbank.

Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής περιέλαβε τη 
μεθοδολογία της έρευνας που χρησιμοποιήθηκε. Στο πρώτο μέρος, 
έγινε αναφορά στην έννοια της έρευνας μάρκετινγκ, στη διαδικασία 
μίας έρευνας μάρκετινγκ και στους βασικούς στόχους αυτής, ενώ στο 
δεύτερο μέρος παρουσιάσθηκε αναλυτικά η μεθοδολογική 
προσέγγιση της παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, αφού έγινε 
λεπτομερή αναφορά στο δείγμα, τη μέθοδο συλλογής στοιχείων, τη 
χρήση του ερωτηματολογίου ως ερευνητικού εργαλείου, δόθηκε η 
δομή αυτού, προκειμένου να γίνει αντιληπτό το μέσο μέτρησης των 
δεδομένων. Εφαρμόστηκαν η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης 
και της ανάλυσης αξιοπιστίας cronbach a, με σκοπό να διαπιστωθεί η 
εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, περιέλαβε τα 
συμπεράσματα από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και 
γενικά συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση του μάρκετινγκ στο 
σχεδιασμό ιστοσελίδων. Τέλος, συμπεριλήφθηκαν διάφορες 
προτάσεις αναφορικά με τα στοιχεία που χρήσιμο είναι να 
συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιασμό μίας ιστοσελίδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

2.1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Τα τελευταία χρόνια, οι ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο των 
τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής οδήγησαν στην ανάπτυξη των 
δικτύων και κυρίως στην επικράτηση του διαδικτύου (Internet).Το 
διαδίκτυο είναι μία συλλογή από χιλιάδες συνδεδεμένα δίκτυα 
υπολογιστών, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος 
του πλανήτη με σκοπό τη δυνατότητα επικοινωνίας ανθρώπων 
διαφορετικών εθνικοτήτων, φύλων και θρησκειών μέσω ενός 
υπολογιστή. Οι δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο στους 
χρήστες του είναι ποικίλες : να διαβάζουν τα νέα της δικής τους 
χώρας τους και παγκοσμίως, να πληροφορούνται για τις νέες 
εκδόσεις βιβλίων και άρθρων ποικίλης ύλης, να ψυχαγωγούνται με 
ηλεκτρονικά παιχνίδια, να επικοινωνούν με άλλους χρήστες ανά τον 
κόσμο, να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς, να 
μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς άλλων τραπεζών σε άλλες 
χώρες, να πληροφορούνται τις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και τα 
πολιτικά δρώμενα διεθνώς, να αναζητούν αγορές ακινήτων, 
αυτοκινήτων, ταξιδιωτικών πακέτων, λογισμικών προγραμμάτων, να 
κάνουν τα καθημερινά τους ψώνια.

Η χρήση του διαδικτύου είναι ένα από τα κριτήρια μόρφωσης του 
Ευρωπαίου πολίτη, σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο της Ε.Ε., ενώ σε 
αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως της Ινδίας και της
Νοτιοανατολικής Ασίας, οι κρατικές οντότητες επιχορηγούν κάθε 
προσπάθεια που σχετίζεται με την επιχειρηματική ενασχόληση με το 
διαδίκτυο. Το πλήθος των ενηλίκων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 
αυξάνεται ταχύτατα, ξεπερνώντας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το 
60%. Όμως, στην πλειοψηφία των χωρών, το ποσοστό των ενεργών 
ηλεκτρονικών καταναλωτών δεν ξεπερνά το 20%. Αντίθετα, η 
πληροφόρηση και η ενημέρωση αποτελούν σημαντικούς λόγους 
χρησιμοποίησης του διαδικτύου.

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το 2002, 
περισσότερες από το 55% εκείνων που απασχολούν περισσότερους 
από 10 υπαλλήλους, διέθεταν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης, για 
το ίδιο έτος, περισσότερες από το 40 % διέθεταν κάποιας μορφής 
ενεργή δικτυακή περιοχή. Σε ότι αφορά το προφίλ του Έλληνα 
χρήστη διαδικτύου, σημαντικά στοιχεία αντλούνται από το
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πρόγραμμα ACTIVE (Advertising and Commerce Through Internet in 
the context of the Visual Enterprise), το οποίο συντόνισε η 
ερευνητική ομάδα HELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών το 2001 (Vrechopoulos et al.2004, Σιώμκος 2002). Στην 
Ελλάδα, η χρήση του διαδικτύου γίνεται και από τα δύο φύλα, ενώ ο 
μέσος χρήστης κυμαίνεται ηλικιακά από 18 έως 44 ετών, έχει 
εισόδημα πάνω από 10006 μηνιαίως, είναι αρκετά μορφωμένος και 
απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, επιστήμονας, δημόσιος 
λειτουργός ή ιδιωτικός υπάλληλος. Οι λόγοι που ωθούν το μέσο 
χρήστη διαδικτύου να καταστεί ηλεκτρονικός καταναλωτής, είναι η 
εξοικονόμηση χρόνου, η δυνατότητα αγορών όλο το 24ωρο, η μεγάλη 
ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής αυτής 
αγοράς, η γρήγορη παράδοση και οι καλύτερες προϋποθέσεις 
αναζήτησης του καταλληλότερου προϊόντος και υπηρεσίας.

Σε χώρες όπου η υποδομή πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
και τα άλλα ηλεκτρονικά μέσα διακίνησης πληροφοριών έχουν 
αναπτυχθεί και το κοινό έχει εξοικειωθεί με τη χρήση τους, η 
εμπορική χρήση του διαδικτύου έχει συνεχώς αυξανόμενη πορεία. 
Όλοι και περισσότερο αυξάνονται οι κάτοχοι ηλεκτρονικών 
υπολογιστών σε όλο τον κόσμο, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό 
πληροφοριών διακινείται ηλεκτρονικά, όλο και περισσότεροι 
καταναλωτές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την επικοινωνία και τις 
αγορές τους, όλο και περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες 
διακινούνται τώρα με ηλεκτρονική μορφή. Έτσι, η online κοινότητα, 
οι online πελάτες, καταναλωτές, έμποροι, προμηθευτές, χρήστες του 
διαδικτύου αυξάνονται με τρελούς ρυθμούς σε δεκάδες εκατομμύρια 
σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι εταιρείες, οι οικονομικοί οργανισμοί και οι ιδιώτες 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο μαζικής επικοινωνίας 
καταρρίπτοντας την έννοια των συνόρων που μέχρι πριν λίγα χρόνια 
υπήρχε ως κατασταλτικός παράγοντας διεθνοποίησης. Οι 
επιχειρησιακές συναλλαγές πραγματοποιούνται παγκοσμίως έγκαιρα 
και έγκυρα. Μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου επιτυγχάνονται 
επιχειρησιακές συμφωνίες, εμπορικές συναλλαγές, ηλεκτρονικές 
παραγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών, διευρύνοντας την ευκολία 
εφαρμογής του εμπορικού κύκλου σε όλα του τα στάδια (από την 
προμήθεια πρώτων υλών μέχρι την τελική παράδοση στον 
καταναλωτή).
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Έτσι, το ηλεκτρονικό εμπόριο, καλύπτει οποιαδήποτε μορφή 
επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής 
πληροφοριών, η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση οποιαδήποτε 
τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, απαιτώντας

• λιγότερους υλικούς πόρους από τη φυσική παρουσία
• μικρή ιεραρχία διοίκησης
• άμεσα δίκτυα διανομής προς τον τελικό πελάτη
• ταχύτητα και ευελιξία για την προσαρμογή στις αλλαγές του 

αγοραστικού τοπίου ’ ,
σύμφωνα με τους Byres and Judge (1999).

2.2 Δ1ΑΛ1ΚΤΥΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (E-BANKING)

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η δυνατότητα 
ίδρυσης ιδεατών επιχειρήσεων οδήγησε τις τράπεζες να επιχειρήσουν 
να εισέλθουν σε αυτό το νέο τομέα και να ευρύνουν το φάσμα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Θέλοντας δηλαδή να παρέχουν 
υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης στους πελάτες τους χωρίς να τους 
υποχρεώνουν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω των 
υποκαταστημάτων τους άρχισαν να παρέχουν ηλεκτρονικές 
τραπεζικές υπηρεσίες κάνοντας χρήση των υπολογιστών και της 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων 
ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών είναι τα αυτόματα μηχανήματα 
συναλλαγών (ΑΤΜ) , η δυνατότητα απευθείας πληρωμής 
συγκεκριμένων λογαριασμών (ΔΕΚΟ, ΦΠΑ, ΤΕΒΕ,κλπ) με χρέωση 
του τραπεζικού λογαριασμού του χρήστη, η μεταφορά κεφαλαίων 
μεταξύ λογαριασμών στην ίδια αλλά και σε άλλη τράπεζα εντός και 
εκτός χώρας, η εξόφληση πιστωτικής κάρτας, η ανάλυση του 
υπολοίπου κάθε τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο έχει πρόσβαση 
ο χρήστης.

Η είσοδος των τραπεζών στον κυβερνοχώρο ήταν αναπόφευκτη. 
Πλήθος τραπεζών στις μέρες μας διαθέτει τη δική του ιστοσελίδα 
πραγματοποιώντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως απλή 
πληροφόρηση για την ίδια την τράπεζα ως οργανισμό, έως 
ολοκληρωμένες τραπεζικές συναλλαγές. Στη διεθνή βιβλιογραφία, η 
δραστηριότητα αυτή των τραπεζών είναι γνωστή ως internet banking, 
cyber banking, virtual banking, electronic banking, online banking 
και e-banking.
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Ωστόσο, το ηλεκτρονικό παρόν των τραπεζικών επιχειρήσεων 
δεν παρουσιάζει προς το παρόν τουλάχιστον, ομοιογένεια. Αντίθετα, 
διαφοροποιείται ως προς τον τρόπο διαμόρφωσής του. Η απλούστερη 
και η πιο διαδεδομένη μορφή συνίσταται σε μία απλή ηλεκτρονική 
σελίδα, μέσα από την οποία τόσο οι πελάτες του τραπεζικού 
οργανισμού όσο και το επενδυτικό κοινό μπορούν να αντλούν 
πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του. 
Σημαντικά πιο εξελιγμένη μορφή παρουσίας στο διαδίκτυο είναι η 
‘διαδραστική ηλεκτρονική σελίδα’ (Interactive Site), μέσω της 
οποίας το κοινό μπορεί να θέτει συγκεκριμένες ερωτήσεις στον 
τράπεζα αναφορικά με ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων από εκείνο που 
παρουσιάζεται στην απλή ηλεκτρονική σελίδα. Η πρώτη εφαρμογή 
που επιτρέπει στις τράπεζες την παροχή υπηρεσιών μέσω του 
διαδικτύου είναι το Home Banking. Για την υλοποίησή του, η 
τράπεζα διαμορφώνει ένα κατάλληλο λογιστικό που διανέμει στους 
ενδιαφερομένους πελάτες της. Στη συνέχεια με την κατάρτιση 
ειδικής σύμβασης παροχής τραπεζικών υπηρεσιών μέσω του 
διαδικτύου, τη χρήση του εν λόγω λογισμικού και την ενεργοποίηση 
κωδικών αριθμών ασφαλείας, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να 
πραγματοποιούν μέσω του διαδικτύου μία σειρά από τραπεζικές 
εργασίες (όπως πχ κίνηση κεφαλαίων και ενημέρωση λογαριασμών). 
Ο βασικός περιορισμός αυτής της εφαρμογής είναι ότι αφορά 
αποκλειστικά και μόνο την υφιστάμενη πελατεία της τράπεζας, 
καθώς προϋποθέτει την απόκτηση του ειδικού λογισμικού της 
τράπεζας. Παράλληλα, με τη ραγδαία εξάπλωση της κινητής 
τηλεφωνίας, δημιουργήθηκαν και οι υπηρεσίες Mobile ή Wap 
Banking, όπου βασικές τραπεζικές εργασίες εκτελούνται μέσω του 
κινητού. Τέλος, η πιο ολοκληρωμένη μορφή παροχής τραπεζικών 
υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου είναι η περίπτωση του Internet 
Banking. Σε αυτή την περίπτωση ο αντισυμβαλλόμενος 
πραγματοποιεί με τη χρήση του προγράμματος πλοήγησης ένα ευρύ 
φάσμα συναλλαγών, περιλαμβανομένης της άμεσης πρόσβασης σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς για την ανάληψη ή κατάθεση 
ηλεκτρονικού χρήματος, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του.
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2.3 E-BANKING.Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΑΑΔΑ

‘To e-banking υπόσχεται την επανάσταση στις τραπεζικές 
συναλλαγές. ‘Μεταφέρει’ την ίδια την τράπεζα στην οθόνη του 
υπολογιστή μέσω Διαδικτύου, με άμεση πρόσβαση τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς, παρέχοντας τη δυνατότητα διεκπεραίωσης 
συναλλαγών, παρακολούθησης της πορείας χαρτοφυλακίων, 
εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΚΟ και πιστωτικών καρτών, καθώς και 
πλήθος άλλων υπηρεσιών’.

Οι πελάτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) ωφελούνται σημαντικά 
από τη χρήση των υπηρεσιών e-banking, καθώς τους παρέχεται η 
δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών 
τους με την τράπεζα εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια 24 ώρες το 
24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις το 
όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς περιορίζεται το κόστος 
λειτουργίας τους όσον αφορά σε λειτουργικά έξοδα, προμήθειες και 
κινδύνους απώλειας χρήματος, ενώ παράλληλα εξοικονομείται 
πολύτιμος χρόνος.

Με το e-banking, οι τραπεζικές υπηρεσίες προσφέρονται ανά 
πάσα στιγμή, ο δε καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί για κάθε 
προϊόν ή υπηρεσία ανέξοδα και χωρίς χρόνους αναμονής. Συχνό είναι 
και το φαινόμενο των προσφορών ή της εφαρμογής ευνοϊκότερων 
όρων στην παροχή προϊόντων μέσω Internet, γεγονός που από μόνο 
του είναι ικανό να προσελκύσει σημαντική μερίδα καταναλωτών που 
αναζητούν προσφορές.

Οι βασικότερες υπηρεσίες που παρέχουν μέσω Internet οι 
ελληνικές τράπεζες είναι οι εξής:

■ Πληροφορίες υπολοίπων για του τηρούμενους 
λογαριασμούς

■ Μεταφορές ποσών μεταξύ των τηρουμένων λογαριασμών 
του ιδίου νομίσματος

■ Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες κινήσεις των 
τηρούμενων λογαριασμών

■ Δυνατότητα έκδοσης και αποστολής παλαιότερων 
κινήσεων των τηρούμενων λογαριασμών

■ Παραγγελία μπλοκ επιταγών
■ Δυνατότητα υποβολής αίτησης για ανάκληση επιταγών ή 

ολόκληρου του μπλοκ επιταγών
■ Εντολές αγοραπωλησίας μετοχών
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■ Ενημέρωση για την κίνηση των προσωπικών αμοιβαίων 
κεφαλαίων

■ Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων εμβασμάτων
■ Αλλαγή του απορρήτου κωδικού PIN
■ Προσωπικά μηνύματα

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου τα συστήματα πληρωμών 
είναι περισσότερο ανεπτυγμένα και τυποποιημένα, ο 
προσανατολισμός των τραπεζών στρέφεται στην παροχή πρόσθετων 
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (corporate sites) πεδίο στο οποίο η 
γκάμα των επιλογών είναι ιδιαίτερα διευρυμένη.

2.4 E-BANKING ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Παρά τις εξελιγμένες μεθόδους για τη διασφάλιση των 
τραπεζικών συναλλαγών, η συχνότητα των ηλεκτρονικών επιθέσεων 
αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση αυτή προκαλεί ανησυχία 
στους ειδικούς, καθώς διακυβεύονται τεράστια ποσά, ειδικά στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες θύματα απάτης γίνονται επιχειρήσεις.

Οι επίδοξοι εισβολείς έχουν πολλούς τρόπους για να επιτύχουν 
τους σκοπούς τους. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι δεν προέρχονται από 
ατέλειες των συστημάτων ασφαλείας και κρυπτογράφησης, αλλά από 
τον ανθρώπινο παράγοντα. Έρευνες ειδικών σε θέματα ασφαλείας 
αποδεικνύουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις επιθέσεων, οι 
εισβολείς είτε είχαν την ακούσια -συνήθως- βοήθεια και κάποιου 
που εργαζόταν στην τράπεζα, είτε υπέκλεψαν κωδικούς χρηστών. Οι 
επιχειρήσεις-πελάτες είναι συνήθως προσεκτικές και χρησιμοποιούν 
συστήματα ασφαλείας στα δίκτυά τους. Την ίδια ‘σοφία’ ή προσοχή 
δεν δείχνουν όμως οι ιδιώτες-πελάτες, οι περισσότεροι από τους 
οποίους δεν χρησιμοποιούν λογισμικό για ασφάλεια. Οι απλοί 
χρήστες γίνονται εύκολα θύματα προγραμμάτων που στην 
πραγματικότητα ανοίγουν ‘τρύπες’ ασφαλείας στο σύστημα 
επιτρέποντας σε επιτήδειους να έχουν πρόσβαση σε αυτό.

Ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν είναι πάντοτε ασφαλείς. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις εταιρείες συνεργάζονται με τράπεζες 
προκειμένου να διαχειριστούν τις πληρωμές των λογαριασμών και τις
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συναλλαγές με εταιρικούς πελάτες. Οι τράπεζες ενίοτε επιτρέπουν 
στις εταιρείες αυτές να διαχειρίζονται ολόκληρο το δίκτυό τους. Σε 
αυτή την περίπτωση, οι επιτήδειοι μελετούν τον τρόπο με τον οποίο 
οι επιχειρήσεις επεξεργάζονται τις πληρωμές και μεταφέρουν τα 
χρήματα. Μόλις βρεθεί μία αδυναμία, μεταφέρουν με λίγες απλές 
κινήσεις ολόκληρους εταιρικούς λογαριασμούς στις προσωπικές τους 
θυρίδες. Η πρακτική αυτή πάντως διαχείρισης τραπεζικού δικτύου 
από εταιρικό πελάτη, δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα. Εξάλλου, μέχρι 
σήμερα δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας περιπτώσεις απάτης 
στον τομέα του ελληνικού e-banking.

2.5 Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι περισσότερες τράπεζες ακολουθούν το πρωτόκολλο SET 
(Secure Electronic Transaction) που υποστηρίζεται από τους δύο 
σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς , τη MasterCard 
και τη Visa, καθώς και από εταιρείες όπως η IBM, η Microsoft και η 
Netscape. Το πρωτόκολλο SET βασίζεται στην κρυπτογραφία.

Δύο είναι οι κύριες μέθοδοι κρυπτογράφησης: η συμμετρική και 
η ασύμμετρη. Στη συμμετρική, η κρυπτογράφηση υλοποιείται με τη 
χρήση του ίδιου ‘κλειδιού’ , τόσο στην κωδικοποίηση όσο και στην 
αποκωδικοποίηση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο αποστολέας και ο 
παραλήπτης του μηνύματος μοιράζονται το ίδιο κλειδί. Το κλειδί 
αυτό θα πρέπει να είναι γνωστό μόνο στα εξουσιοδοτημένα μέρη και 
κατά συνέπεια απαιτείται κάποιο ασφαλές μέσο για τη μετάδοσή του, 
όπως μία προσωπική συνάντηση, κατά την οποία θα συμφωνηθεί το 
κλειδί που θα χρησιμοποιείται. Ένας από τους πιο γνωστούς 
αλγόριθμούς που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο είναι το DES (Data 
Description Standard), που χρησιμοποιείται από τραπεζικούς 
οργανισμούς για τη δημιουργία των αριθμών PIN.

Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση χρησιμοποιεί δύο κλειδιά: το ένα 
(κοινό κλειδί) για να κωδικοποιήσει το μήνυμα και ένα άλλο 
(ιδιωτικό κλειδί) για να το αποκωδικοποιήσει. Ένα μήνυμα που θα 
κωδικοποιηθεί με το ένα κλειδί θα μπορέσει να αποκωδικοποιηθεί 
μόνο με το άλλο. Η τράπεζα μπορεί να διανείμει το κοινό κλειδί, 
κρατώντας το ιδιωτικό κλειδί για την αποκωδικοποίηση.
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Όσον αφορά στις τραπεζικές συναλλαγές, κάθε τράπεζα 
ακολουθεί τη δική της λύση, όπως είναι οι αριθμοί PIN, τα ψηφιακά 
πιστοποιητικά και οι αριθμοί ΤΑΝ, που ακολουθούν κάθε 
συναλλαγή.

Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που μπορεί να χρησιμοποιήσει 
ένας οργανισμός για να πετύχει ασφαλή πρόσβαση. Μία από αυτές 
είναι η VeriSign, το λογισμικό της οποίας χρησιμοποιείται στις 
τραπεζικές όσο και σε άλλου τύπου διαδικτυακές συναλλαγές.

Η πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη και κάθε συναλλαγή 
του εξασφαλίζονται με τη βοήθεια ενός μοναδικού ψηφιακού 
πιστοποιητικού (digital certificate). Αυτό το πιστοποιητικό 
αναγνωρίζει τον υπολογιστή του χρήστη και επιτρέπει τις 
συναλλαγές και τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών μόνο 
από το συγκεκριμένο υπολογιστή. Τα πιστοποιητικά αυτά 
εξασφαλίζονται εγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα από την αντίστοιχη 
εταιρεία πιστοποίησης.

2.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE)

2.6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με έρευνα της GFK Market Analysis, οι Έλληνες 
χρησιμοποιούν το internet για την πληροφόρηση και ενημέρωσή 
τους. Μάλιστα, το 81% αυτών των χρηστών χρησιμοποιούν το 
Διαδίκτυο αποκλειστικά για την ενημέρωσή τους, ενώ το 37% αυτών 
για ψυχαγωγικούς λόγους.

Σε παγκόσμια κλίμακα, το ποσοστό των χρηστών Διαδικτύου 
αγγίζει το 7% του πληθυσμού, με συνεχόμενη αύξηση, γεγονός που 
οδηγεί στην ολοένα άρση της δυσπιστίας περί δυναμικής και 
αποτελεσματικής χρήσης του νέου αυτού Μέσου.

‘'Δεδομένου της συνεχούς αύξησης των εταιρειών που 
ενδιαφέρονται για τον νέο αυτό κλάδο ενημέρωσης, είναι πρακτικά 
αδύνατο να απαριθμήσει κανείς με ακρίβεια τον αριθμό των εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στο σχεδίασμά δικτυακών τόπων. Στην
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Ελλάδα, ο αριθμός αυτών των εταιρειών όπως παρουσιάζονται στη 
λίστα in.gr φθάνει τις 289, ενώ σε αντίστοιχη λίστα του thea.gr τις 
107.

*Ποτέ μην κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του \ είναι μία 
γνωστή ρήση που κατά τους περισσότερους είναι σωστή. Δεν συμβαίνει 
όμως το ίδιο και στην περίπτωση ενός website. Σχεδόν πάντοτε, η 
βασική ‘γραμμή’ σχεδιασμού και η αισθητική που υπάρχουν στην 
πρώτη του σελίδα ακολουθούνται και στις υπόλοιπες. Γεγονός όμως 
που δεν αποτελεί πάντα πλεονέκτημα, καθώς η εντύπωση που 
δημιουργεί η πρώτη οπτική επαφή θα προκαλέσει τον επισκέπτη να 
συνεχίσει την περιήγησή του μέσα στο site ή όχι. Έτσι, μία 
καλοσχεδιασμένη, μη λειτουργική πρώτη σελίδα είναι σίγουρο ότι 
απωθεί, σε αντίθεση με μία καλαίσθητη, πληροφοριακή και πιθανόν 
χιουμοριστική homepage. ' (σύμφωνα με άρθρο της αρθρογράφου 
Ρόκου Τ. της 1/07/2000, του περιοδικού ΕΠΙΛΟΓΗ).

2.6.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ SITE

Σύμφωνα με τους δημιουργούς των ιστοσελίδων και websites, 
τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη 
δημιουργία ενός site είναι:

Α. ο σχεδιασμός 
Β. η αισθητική 
Γ. το περιεχόμενο ,

δηλαδή πρέπει να δίνεται έμφαση τόσο στη λειτουργικότητα του 
site, όσο και στην αισθητική και τη δομή της παρουσίασης του 
περιεχομένου αυτού.

Δεδομένων όμως και των απαιτήσεων των διαφημιζόμενων 
εταιρειών στο Διαδίκτυο, τρεις είναι οι πιο συνηθισμένες:

Α. ο συνολικός σχεδιασμός του site να ακολουθεί το corporate 
image της εταιρείας
Β. η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό
Γ. η εύκολη πλοήγηση στα περιεχόμενα του site.
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Υπάρχουν βέβαια ορισμένα στοιχεία που πρέπει να 
καθοριστούν από κοινού ανάμεσα στην ενδιαφερόμενη εταιρεία για 
δημιουργία δικού της website και των δημιουργών αυτού. Αν η 
βασική επιδίωξη είναι η επικοινωνιακή ενίσχυση με κατάλληλα 
σλόγκαν, φράσεις και visuals, τότε πιθανόν να υπάρχουν εικόνες, 
ήχος, animation, video στη δημιουργία του αντίστοιχου site, 
δίνοντάς του έτσι διαφορετική εικόνα από μία απλή ιστοσελίδα. 
Αυτό πάντως που είναι βασικό στο σχεδίασμά ενός website είναι να 
μην έχει απλά το image ενός ακόμα διαφημιστικού ηλεκτρονικού 
εντύπου, αλλά να αποτελεί ένα ενημερωτικό και λειτουργικό μέσο 
προβολής της εταιρείας. To content πρέπει να είναι έτσι 
διαμορφωμένο, ώστε να επιτρέπει την άμεση πλοήγηση και την 
εύκολη χρήση από κάποιον που έχει μόνο τις βασικές γνώσεις του 
internet.

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελληνικό website είναι η 
κατασκευή ιστοσελίδων χωρίς όμως το ενδιαφέρον για την ενημέρωσή 
τους, με άμεσο αποτέλεσμα να αποτρέπουν το χρήστη από την 
επίσκεψη της συγκεκριμένης σελίδας ξανά ’, σύμφωνα με την κα Α. 
Κουλιανού, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της εταιρίας AlphaJust. ‘ 
Ένα site πρέπει να δίνει βαρύτητα στο περιεχόμενο, στη 
λειτουργικότητά του και φυσικά στο ποιοτικό και απόλυτα 
ενημερωμένο περιεχόμενό του

Οι περιπτώσεις ωστόσο των υπερφορτωμένων websites με 
υπερβολικές, και μερικές φορές άχρηστες πληροφορίες, έντονα και 
αταίριαστα μεταξύ τους χρώματα, πολλά flash banners κλπ 
απομακρύνουν επίσης τον χρήστη από την συχνή επισκεψιμότητά 
του. Η σωστή και σταθμισμένη αισθητική είναι πάντα ένα θετικό 
στοιχείο ενός site. Όταν όμως η χρήση των παραπάνω
χαρακτηριστικών έχει αυτοσκοπό, τότε επιβαρύνεται η 
λειτουργικότητα του site και γίνεται λιγότερο προσβάσιμο.

Σε γενικές γραμμές πάντως, ένα άρτιο αισθητικά website πρέπει:

> Να μην έχει υπερβολή στα γραφικά του (image animation)
> Να μην έχει κακό συνδυασμό χρωμάτων ή πολύ έντονα 

χρώματα
> Να μην έχει υπερβολικό κείμενο και πάρα πολλές

φωτογραφίες.
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2.6.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ SITE

Σύμφωνα με τον Daniel Cunliffe στο βιβλίο του ‘Developing 
usable Web Sites-a review and model’, Internet Research 
Electronic Networking Applications and Policy, vol.10 - No 4, 2000 
pp 295-307, σχετικά με την αξιολόγηση ενός website δίνονται τα 
ακόλουθα κριτήρια προς διερεύνηση / μέτρηση :

1. Πρώτη ηατιά
• Ο χρήστης εύκολα αντιλαμβάνεται το βασικό περιεχόμενο του 

site.
• Ο χρήστης εύκολα καθορίζει το ενδιαφερόμενο για το ίδιο site 

κοινό.

2. Χορηγοί πληροφόρησης
• Ο δημιουργός του site γίνεται εύκολα αναγνωρίσιμος.
• Πληροφορίες σχετικές με το δημιουργό του site είναι 

προσβάσιμες.
• Σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες στο site, ο 

δημιουργός αυτού φαίνεται ενημερωμένος σχετικά με το 
περιεχόμενο αυτού.

• Ο χορηγός του site είναι εύκολα αναγνωρίσιμος.
• Υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρονική διεύθυνση ή 

επικοινωνία με συγκεκριμένο άτομο σε περίπτωση 
διευκρίνησης ή παρουσίας αποριών αναφορικά με το 
περιεχόμενο του site.

3. Ακρίβεια πληροφόρησης
• Η τελευταία ημερολογιακή έκδοση είναι αναρτημένη στο site.
• Υπάρχει τελευταία ενημέρωση και στο διαφημιζόμενο προϊόν ή 

υπηρεσία.
• Το περιεχόμενο του site ανατροφοδοτείται συνεχώς με νέα 

πληροφόρηση.
• Συνδέσεις με άλλα site είναι εύκολα προσβάσιμες και τα site 

είναι πάντα ενημερωμένα.

4. Ποιότητα πλϋροφόοησηα
• Ο σκοπός δημιουργίας αυτού του site είναι ξεκάθαρος 

επιχειρηματικός / εμπορικός , ψυχαγωγικός, πληροφοριακός, 
ενημερωτικός, προσωπικών δεδομένων, μέσο πειθούς.
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• Το περιεχόμενο του site ανταποκρίνεται στον αρχικό του 
σκοπό δημιουργίας.

• Το περιεχόμενο του site είναι σε πλήρη προβολή (πχ δεν 
υπάρχουν ενδείξεις ‘περιεχόμενο προς κατασκευή’).

• Το περιεχόμενο του site είναι καλά δομημένο.
• Η πληροφόρηση στο site είναι εύκολα κατανοητή.
• To site προσφέρει ικανοποιητική ενημέρωση σχετικά με τις 

ανάγκες / ενδιαφερόμενο του χρήστη.
• Το περιεχόμενο του site είναι ασύνδετο με στατιστικά 

δεδομένα, ή τα δεδομένα αυτά είναι εύκολα διακριτά.
• Η πληροφόρηση βασίζεται σε προηγούμενη χρήση ή ενημέρωση 

του δημιουργού του, ώστε να αποτελεί στοιχείο ποιοτικής 
ακρίβειας.

• Η πληροφόρηση είναι σύμφωνη με παρόμοια άλλων sites.
• Η γραμματική και ο τονισμός του κειμένου του site είναι 

σωστά.

5. Περαιτέρω πλΐΐοοωόοηστι
• Υπάρχουν άλλα παρεμφερή sites σχετικά με τα ενδιαφερόμενα 

/ανάγκες του χρήστη.
• Το περιεχόμενο των συναφή sites είναι αξιόλογο και 

κατάλληλο στα ενδιαφέροντα/ ανάγκες του χρήστη.

2.6.4 ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ SITE

Αυτό πάντως που καθιστά βασικό στοιχείο στην αξιολόγηση ενός 
website είναι η αρχική κατανόηση της αναγκαιότητας δημιουργίας 
αυτού. Το γεγονός αυτό πρέπει να κατανοηθεί απόλυτα από τους 
ενδιαφερομένους για την δημιουργία ενός site και των δημιουργών 
της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε ο ομάδα των 
E.Abels-M.White-K.Hahn,OCLC Systems & Services, και εκθέτουν 
στο βιβλίο τους ‘A user-based design process for Web Sites’, vol.15- 
Nol, 1999, pp35-44, τα βασικά βήματα που καλό είναι να
ακολουθηθούν για τη διαδικασία δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου 
website είναι τα εξής:
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1. Πρ οσδιορισμός της ανάγκης δημιουργίας του site - πριν 
την υιοθέτηση του Διαδικτύου ως λύση

• Ξεκαθάρισμα των βασικών στόχων του ενδιαφερομένου 
πελάτη/εταιρείας για τη δημιουργία ενός site

• Ξεκαθάρισμα αν η δημιουργία ιστοσελίδας είναι η 
κατάλληλη λύση

• Προσδιορισμός επιδιωκόμενου στόχου.

2. Συλλογή πληροφοριών - πριν η ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο 
λάβει χώρα
• Ανάλυση ανταγωνισμού
• Χρήστες - κλειδιά
• Χαρακτηριστικά των χρηστών - κλειδιά
• Στόχοι των χρηστών - κλειδιά
• Σχετικές με το θέμα εκδόσεις - παρουσιάσεις
• Πηγές που το περιεχόμενό τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και στο site
• Κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές.

3. Ανάπτυξη και αξιολόγηση - πριν τη δημιουργία της 
ιστοσελίδας
• Σχεδιασμός της εμφάνισης του site και του συναισθήματος 

που φέρνει
• Δόμηση βάσει κομματιών ενδιαφέροντος
• Δημιουργία πρωτότυπων στοιχείων
• Μέτρηση της χρησιμότητας της πρωτοτυπίας
• Μέτρηση της χρηστικότητας της πρωτοτυπίας
• Μέτρηση της προσαρμογής στις κατευθυντήριες γραμμές

4. Εφαρμογή - αφού όλες οι αποφάσεις δημιουργίας έχουν 
παρθεί
• Εφαρμογή εγκυρότητας
• Έλεγχος σχετικών και μη ιστοσελίδων
• Λανσάρισμα
• Έκδοση
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5. Συντήρηση - συνεχής μετά το λανσάρισμα του site
• Παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας του site
• Έλεγχος παρεμφερών ιστοσελίδων
• Μάζεμα πληροφοριών ανατροφοδότησης
• Αλλαγή της λειτουργίας του site ανάλογα με τους στόχους 

της εταιρείας/πελάτη
• Αλλαγή της λειτουργίας του site ανάλογα με την 

τεχνολογία
• Συνεχής ανάλυση του ανταγωνισμού
• Συνεχής κατανόηση των ενδιαφερόντων των χρηστών - 

κλειδιά.

Τέλος, κάθε στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού και 
δημιουργίας ενός site θα πρέπει να ακολουθείται και από τις 
ανάλογες μεθόδους προσέγγισης, όπως συνεντεύξεις στελεχών του 
ενδιαφερομένου πελάτη απόκτησης ιστοσελίδας, καταιγισμό ιδεών 
(brainstorming), focus groups, ερωτηματολόγια κλπ.

2. 7 WIN BANK

2.7.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στις 17 Μαρτίου 2000, ο Πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας 
Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου τη 
δημιουργία της Winbank, μία σημαντική πρωτοβουλία και 
στρατηγική απόφαση του Ομίλου για τεχνολογικό προβάδισμα στην 
ελληνική αγορά. Με την Winbank, ο Όμιλος Πειραιώς δημιουργεί 
πρώτος στην Ελλάδα ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύνολο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για το ευρύ κοινό, οι οποίες 
διατίθενται 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, ταυτόχρονα 
μέσα από τέσσερα διαφορετικά ηλεκτρονικά κανάλια διανομής 
(Internet, Phone, Mobile, ATM).
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2.7.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ WIN BANK

Στόχοι της Winbank είναι:
> Να προσφέρει ποιότητα, ποικιλία και ταχύτητα στην 

εξυπηρέτηση των πελατών
> Να εισάγει σταδιακά δικά της προϊόντα και υπηρεσίες που θα 

προσφέρονται μόνο μέσα από τα ηλεκτρονικά δίκτυα
> Να συνάπτει ξεχωριστές συμφωνίες για συνεργασίες με 

εμπορικές αλυσίδες και εμπόρους, εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας και άλλες επιχειρήσεις και να προσφέρει τραπεζικά 
και άλλα συνδυασμένα προϊόντα και υπηρεσίες

> Να μπορεί να εφαρμόζει διαφοροποιημένη τιμολογιακή 
πολιτική σε σχέση με το παραδοσιακό δίκτυο.

Όλες οι υπηρεσίες που εντάσσονται στο πλέγμα των δικτύων 
ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας, αναπτύσσονται προκειμένου 
να υποστηρίζουν τις παρακάτω λειτουργίες:

> Πληροφόρηση των πελατών για τα προϊόντα και υπηρεσίες της 
Τράπεζας

> Εξυπηρέτηση των πελατών με την διενέργεια επιλεγμένων 
τραπεζικών εργασιών

> Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας και τη 
διενέργεια άμεσων τηλεφωνικών πωλήσεων.

Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται μία πρόσθετη σχέση με τους 
πελάτες προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν 
συναλλαγές χωρίς να προσέρχονται στο κατάστημα, ενώ ταυτόχρονα 
πληροφορούνται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας, 
‘απελευθερώνοντας’ έτσι το κατάστημα από συναλλαγές ρουτίνας 
(π.χ. ερώτηση υπολοίπου, κινήσεις λογαριασμών).
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2.7.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ WIN BANK

Ον διαθέσιμες υπηρεσίες της Winbank για κάθε ηλεκτρονικό 
κανάλι διανομής είναι:

Winbank Internet
Win-internet : τραπεζικές συναλλαγές 
Win-trade: χρηματιστηριακές συναλλαγές 
Win-corn : ηλεκτρονικές πληρωμές

Winbank Phone
Win-phone : τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές 

Winbank Mobile
Win-mobile : τραπεζικές συναλλαγές και ειδοποιήσεις 

Winbank ATM
Win-atm : τραπεζικές συναλλαγές

2.7.4 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ WINBANK

Η Winbank εφαρμόζει δύο προγράμματα e-banking: αυτό που 
προορίζεται για ιδιώτες (Winbank Internet Personal) και αυτό που 
αφορά στις επιχειρήσεις (Winbank Internet Business).Οι υπηρεσίες 
που παρέχονται όλο το 24ωρο είναι οι ακόλουθες:

• Παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου (καταθετικοί λογαριασμοί, 
χορηγητικοί λογαριασμοί, προθεσμιακές καταθέσεις, αμοιβαία 
κεφάλαια, δάνεια, ασφαλιστικά προϊόντα)

• Παρουσίαση όλων των λογαριασμών (καταθετικών και 
χορηγητικών) με τα υπόλοιπά τους (λογιστικό,διαθέσιμο)

• Ανάλυση του υπολοίπου των λογαριασμών (λογιστικό, 
διαθέσιμο, σε δέσμευση)

• Αναλυτική πληροφόρηση για τις κινήσεις των λογαριασμών
• Έκδοση και αποστολή παλαιότερων κινήσεων των λογαριασμών 

(είτε με e-mail άμεσα, είτε ταχυδρομικά)
• Μεταφορές ποσών σε λογαριασμούς τρίτων της Τράπεζας 

Πειραιώς
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• Εμβάσματα ή μαζικά εμβάσματα μέσω αρχείου σε άλλες 
τράπεζες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

• Παραγγελία μπλοκ επιταγών
• Δυνατότητα ανάκλησης μπλοκ επιταγών ή επιταγής (π.χ. λόγω 

κλοπής, απώλειας)
• Πληρωμή ΦΠΑ & ΙΚΑ για έναν ή περισσότερους ΑΦΜ
• Πάγιες εντολές πληρωμής λογαριασμών ΔΕΚΟ, κινητής 

τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης
• Πληρωμή πιστωτικών καρτών της Τράπεζας Πειραιώς
• Δυνατότητα μεταχρονολόγησης της πληρωμής
• Εκτέλεση μισθοδοσίας εταιρείας
• Διαφορετικά χρηματικά όρια ανά είδος συναλλαγής
• Διαφορετικά εγκριτικά επίπεδα ή επίπεδα πρόσβασης
• Δυνατότητα καθορισμού ‘περιγραφής’ των κινήσεων, η οποία 

εμφανίζεται στην κίνηση λογαριασμού
• Ύπαρξη ενός administrative master κωδικού (User ID) ανά 

εταιρεία (αναφέρεται στο Winbank Internet Business), ο 
οποίος θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των 
κινήσεων που διενεργούνται από όλους τους υπόλοιπους 
χρήστες της ίδιας εταιρείας.

2.7.5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Η σύνδεση με την υπηρεσία e-banking της Τράπεζας Πειραιώς 
προϋποθέτει την ύπαρξη δύο αριθμών, που παραλαμβάνονται από το 
δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά 
από την Winbank, μετά την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης από 
τον πελάτη/επισκέπτη της Winbank. Ο πρώτος αριθμός είναι ο 
Κωδικός Εισόδου (User ID) και ο δεύτερος είναι ο Κωδικός 
Ασφαλείας (PIN). Το σύστημα παραπέμπει σε υποχρεωτική αλλαγή 
του Κωδικού Ασφαλείας (PIN) κάθε δύο μήνες, ενώ η κατά 3 φορές 
λανθασμένη εισαγωγή PIN, κλειδώνει το σύστημα εισόδου για την 
ασφάλεια του χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, η τηλεφωνική 
επικοινωνία με την Winbank και η πιστοποίηση των προσωπικών 
στοιχείων του χρήστη από τον winbank agent οδηγεί στο ξεκλείδωμα 
του κωδικού PIN. Ένα ακόμη σημείο ασφαλείας χρήσης της 
υπηρεσίας Winbank είναι η αποσύνδεση από το σύστημα όταν για 7 
λεπτά δεν υπάρχει καμμία δραστηριότητα.
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2. 7.6 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των 
δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL- 
128bit. Το σύστημα έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία 
VeriSign, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

2. 7. 7 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (FIREWALL)

Η πρόσβαση στα συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (servers) 
ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων 
υπηρεσιών από τους πελάτες/επισκέπτες, απαγορεύοντας παράλληλα 
την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα 
στοιχεία και πληροφορίες της τράπεζας.

2.7.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ HACKING

Η τήρηση δε του τραπεζικού απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. 
Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές τραπεζικές 
συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-banking. Όλες οι 
πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον συνδρομητή στην Τράπεζα 
είναι εμπιστευτικές και η Τράπεζα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται 
αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

ο Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση 
στις πληροφορίες των συναλλαγών των χρηστών του e- 
banking και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για 
την διεκπεραίωση των αιτήσεων των ίδιων των χρηστών 

ο Η Τράπεζα δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών 
και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη 
εξουσιοδότηση από αυτούς ή όταν αυτό επιβάλλεται από 
δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής
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ο Στην περίπτωση που η Τράπεζα χρησιμοποιεί τρίτους 
για την υποστήριξη των υπολογιστικών της συστημάτων, 
φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Τέλος, ο Όμιλος Πειραιώς έχει υπογράψει ειδική συμφωνία με 
την IBM Γερμανίας για την επιτήρηση της ασφάλειας του 
συστήματος και τη διασφάλισή του από ανεπιθύμητες επισκέψεις 
(hacking).

2.8 Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (SITE) ΤΗΣ WINBANK

Η Winbank, η υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής της 
Τράπεζας Πειραιώς, βρίσκεται στο δικτυακό τόπο (web-site) της 
www.winbank.gr.

Ο επισκέπτης του site αυτού βρίσκει εύκολα και γρήγορα όλη 
την απαραίτητη πληροφόρηση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της 
Winbank, καθώς λύνει άμεσα τις απορίες του πάνω στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής τραπεζικής. Το περιεχόμενο του site ανανεώνεται 
συνεχώς με επίκαιρο και πιο επεξηγηματικό υλικό, ενώ το μενού 
είναι εξαιρετικό παράδειγμα εργονομίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
στην αναδιαμόρφωση του νέου web site (2003) αξιοποιήθηκαν τόσο 
η τεχνογνωσία και εμπειρία της Winbank, όσο και οι προτάσεις και 
υποδείξεις των 100.000 πελατών της.

Από το www.winbank.gr οι πελάτες της Winbank συνδέονται 
στην υπηρεσία Winbank Internet, από όπου κάνουν on-line τις 
τραπεζικές και χρηματιστηριακές τους συναλλαγές. To site έχει 
χαρακτηριστικά που διευκολύνουν ιδιαίτερα το χρήστη, όπως Συχνές 
Ερωτήσεις, γρήγορα Links σε ιστοσελίδες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, 
Χάρτη Πλοήγησης (site map), ειδική ενότητα ‘Hints & Tips’ με 
πληροφορίες για τη χρήση των υπηρεσιών καθώς και ‘Success 
Stories’ πελατών της Τράπεζας Πειραιώς που βρίσκουν ιδιαίτερα 
χρήσιμη την ηλεκτρονική τραπεζική.
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To www.winbank.gr δεν περιορίζεται μόνο στο ρόλο της πύλης 
για το winbank internet και της παρουσίασης της Winbank, αλλά 
είναι εμπλουτισμένο με πληθώρα επιπλέον δυνατοτήτων. Ο χρήστης 
βρίσκει εξειδικευμένη ορολογία στο γλωσσάρι του e-banking, έχει 
πρόσβαση στο Winbank Shopping Center, όπου παρουσιάζονται οι 
έμποροι που συνεργάζονται με τη Winbank και μέσω των οποίων 
γίνονται ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές, καθώς και στο Piraeus 
Bank Business Center, όπου υπάρχει ενδιαφέρον πληροφοριακό 
υλικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους 
επαγγελματίες.

Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι το Organizer της Winbank, ένα 
εξατομικευμένο χρηματοοικονομικό εργαλείο με το οποίο κάθε 
επισκέπτης του site, ανεξάρτητα με το εάν είναι πελάτης της 
Winbank, μπορεί να παρακολουθεί το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο 
και τους χρηματιστηριακούς δείκτες που τον ενδιαφέρουν. 
Περιλαμβάνει επίσης ένα εργαλείο διαχείρισης εσόδων-εξόδων 
(cash-flow calculator), καθώς και δυνατότητα υπενθυμίσεων 
(reminders) που ορίζει ο πελάτης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Winbank έχει αποσπάσει πολλά βραβεία 
και διακρίσεις σε διεθνή επίπεδο για τις ολοκληρωμένες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει. Μία από αυτές είναι και η 
υπηρεσία τηλε-ειδοποίησης Winbank Alert, μέσω της οποίας ο 
πελάτης απολαμβάνει άμεση και ‘προσωπική’ ενημέρωση. 
Συγκεκριμένα, ο πελάτης επιλέγει από ένα πλούσιο μενού για ποιες 
συναλλαγές ή καταστάσεις επιθυμεί να ενημερώνεται αμέσως (τη 
στιγμή που συμβαίνουν) και δηλώνει τους επιθυμητούς τρόπους 
επικοινωνίας : γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό του τηλέφωνο, e- 
mail, τηλεφώνημα από τραπεζικό αντιπρόσωπο από το Call Center. 
Έτσι, ο πελάτης ενημερώνεται αυτόματα π.χ. :

□ Ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού του έχει πέσει κάτω από 
κάποιο όριο και δεν έχει επαρκές υπόλοιπο για την πληρωμή 
της υποχρέωσής του

□ Ότι κατατέθηκε κάποια επιταγή στο λογαριασμό του
□ Ότι εκτελέστηκε κάποια εντολή αγοραπωλησίας μετοχών
□ Ότι έφθασε κάποιο έμβασμα στο λογαριασμό του
□ Ότι έγινε ανάληψη από το λογαριασμό του σε ταμείο ή ΑΤΜ
□ Ότι πληρώθηκε ο λογαριασμός της πιστωτικής του κάρτας ή 

του ηλεκτρικού ρεύματος κλπ

24

http://www.winbank.gr


Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι πρόσβαση στην υπηρεσία 
Winbank-Alerts έχουν όλοι οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς, χωρίς 
την υποχρέωση να έχουν εγγραφεί σε άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
τραπεζικής (π.χ. Internet-banking).

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ευκολία χρήσης και τη 
φιλικότητα του Winbank Internet. Συγκεκριμένα, ο πελάτης ορίζει 
μόνος του τον προσωπικό του κωδικό (User ID) καθώς και τα 
ονόματα των λογαριασμών που χρησιμοποιεί, δίνει στο Winbank 
Internet την εμφάνιση και τα χρώματα που επιθυμεί (skins), επιλέγει 
τη γλώσσα επικοινωνίας (Ελληνικά / Αγγλικά) και λαμβάνει 
προσωπικά μηνύματα από την Τράπεζά του. Επίσης, αλλάζει τα 
προσωπικά του στοιχεία, διατηρεί το προσωπικό του ‘ιστορικό’ 
κινήσεων και συναλλαγών και εκτυπώνει ψηφιακές αποδείξεις όλων 
των ολοκληρωμένων συναλλαγών για την οργάνωση του προσωπικού 
του αρχείου.

Τα βραβεία που έχει αποσπάσει η Winbank από το έτος 
ίδρυσής της μέχρι σήμερα παρατίθενται στο παράρτημα της εργασίας 
αυτής (Παράρτημα 1).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1 ΕΡΕΥΝΑ ΜΚΤ

3.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έρευνα ΜΚΤ μπορεί να οριστεί ως η ανάπτυξη, η μετάφραση 
και η επικοινωνία πληροφοριών που αποσκοπούν στη λήψη 
αποφάσεων για χρήση σε στρατηγικές διαδικασίες ΜΚΤ. Οι 
Malhotra και Bricks (2000) ορίζουν την έρευνα ΜΚΤ ως τη 
συστηματική και αντικειμενική ταυτοποίηση, συλλογή, ανάλυση και 
διανομή πληροφοριών για τη βελτίωση των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων που σχετίζονται με τον εντοπισμό και τη λύση 
προβλημάτων και τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση ευκαιριών 
στο ΜΚΤ.

Ο επίσημος ορισμός από την American Marketing Association 
για την έρευνα ΜΚΤ αναφέρει ότι: “Η έρευνα ΜΚΤ είναι η 
λειτουργία εκείνη που συνδέει τον καταναλωτή, τον πελάτη και το 
περιβάλλον με την επιχείρηση μέσω πληροφοριών που απαιτούνται για 
να εντοπιστούν και να προσδιοριστούν ευκαιρίες και προβλήματα του 
ΜΚΤ, για να σχεδιαστούν, να αναθεωρηθούν και να αξιολογηθούν 
προγράμματα ΜΚΤ, για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των 
στρατηγικών του ΜΚΤ και για να κατανοηθεί καλύτερα το ΜΚΤ ως 
διαδικασία λήψης αποφάσεων ".

Η έρευνα ΜΚΤ πρέπει να ακολουθεί την επιστημονική μέθοδο. 
Είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε επιστημονικά αποδεκτά ευρήματα. 
Διαφορετικά, δημιουργούνται αμφιβολίες και αβεβαιότητα που 
οδηγούν σε λάθος αποφάσεις, με τις γνωστές συνέπειες. Η 
επιστημονική μέθοδος ξεκινά με την παρατήρηση ενός φαινομένου, 
σχηματίζει υποθέσεις σχετικές με την ερμηνεία του φαινομένου αυτού, 
συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία, ελέγχει τις υποθέσεις με βάση 
τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και όπου είναι δυνατό, δοκιμάζει τις 
αποδεκτές υποθέσεις στη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, αν μία 
υπόθεση μπορεί και προβλέπει το τι θα γίνει στο μέλλον, γίνεται δεκτή 
σαν μία σωστή υπόθεση.
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3.1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ MKT

Με βάση την επιστημονική μέθοδο, η διαδικασία έρευνας ΜΚΤ 
έχει τα εξής στάδια, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Π.Μάλλιαρης 
στο βιβλίο του ‘Εισαγωγή στο Μάρκετιγνκ’ (Β’ έκδοση, 1990):

Α. Καθορισμός του προβλήματος 
Β. Σχηματισμός υποθέσεως 
Γ. Συλλογή στοιχείων
Δ. Ερμηνεία στοιχείων, έλεγχος υποθέσεως 
Ε. Αναφορά για τα ευρήματα της έρευνας, προτάσεις 
ΣΤ.Εφαρμογή στην πράξη των προτάσεων, αξιολόγηση.

Α. Ο καθορισμός του προβλήματος είναι το πρώτο στάδιο στη 
διαδικασία έρευνας ΜΚΤ. Αν και φαινομενικά είναι εύκολο, στην 
πράξη αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο. Γι’ αυτό χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή και χρόνος. Από το πόσο επιτυχής είναι ο 
καθορισμός, θα εξαρτηθεί και η επιτυχία των επομένων σταδίων. ΤΟ 
πιο σύνηθες σφάλμα είναι η ταύτιση των συμπτωμάτων ενός 
προβλήματος με το ίδιο το πρόβλημα.

Β. Ο σχηματισμός της υποθέσεως ή των υποθέσεων, βασίζεται 
στην πλήρη διερεύνηση του προβλήματος, στην παρελθούσα 
εμπειρία, στις συσσωρευμένες γνώσεις και ειδικά στις γνώσεις που 
σχετίζονται με το πρόβλημα. Η διατύπωση της υποθέσεως πρέπει να 
είναι τέτοια, ώστε να διευκολύνει τον έλεγχό της , δηλαδή την 
αποδοχή ή την απόρριψή της.

Ανάλογα με τις υποθέσεις που σχηματίσθηκαν, καθορίζεται 
τόσο η κατηγορία των στοιχείων όσο και οι πηγές συλλογής τους. Τα 
στοιχεία είναι είτε πρωτογενή, είτε δευτερογενή. Δευτερογενή 
στοιχεία είναι αυτά το οποία έχουν συγκεντρωθεί από άλλους και τα 
οποία ο ερευνητής θεωρεί ότι έχουν σχέση με το ερευνητικό του 
πρόβλημα. Πηγές συλλογής δευτερογενών στοιχείων είναι η ίδια η 
επιχείρηση ή άλλοι οργανισμοί, οργανώσεις, γραφεία, επιχειρήσεις 
κλπ. Αν είναι γνωστές οι πηγές αυτές, το πρόβλημα συλλογής 
στοιχείων έχει σχεδόν λυθεί.

Πρωτογενή στοιχεία είναι αυτά που πρέπει να συλλέξει ο 
ερευνητής αποκλειστικά και μόνο για την εξεύρεση λύσεων στο 
συγκεκριμένο ερευνητικό πρόβλημα. Τα πρωτογενή στοιχεία 
συλλέγονται με τρεις βασικές μεθόδους: την παρατήρηση, το
ερωτηματολόγιο και το πείραμα. Με τις μεθόδους αυτές, ο ερευνητής
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μπορεί να αποκτήσει μία άμεση γνώση γύρω από τις διαθέσεις, την 
υποκίνηση, τη συμπεριφορά και τις αγοραστικές προθέσεις των 
καταναλωτών - πελατών - χρηστών. Με την παρατήρηση, ο 
ερευνητής απλώς παρατηρεί ένα συμβάν όταν λαμβάνει χώρα, χωρίς 
να κάνει ερωτήσεις. Έτσι, χωρίς να έρθει σε επαφή με τα υποκείμενα 
της παρατήρησης, ο ερευνητής καταγράφει και στη συνέχεια μελετά 
και αναλύει τις ενέργειές τους. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται 
ευρύτατα στο καταναλωτικό μάρκετινγκ, κυρίως για τη διερεύνηση 
της αποτελεσματικότητας του μίγματος προβολής (διαφήμιση, 
τεχνικές πωλήσεως κλπ). Ενώ με την παρατήρηση ο ερευνητής 
ασχολείται απλά με την καταγραφή, μελέτη και ανάλυση της 
συμπεριφοράς ενός φαινομένου και όχι με τα αίτια της συμπεριφοράς 
αυτής, με το πείοαιια. αντίθετα, ο ερευνητής είναι σε θέση να 
μετρήσει σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος (cause and effect 
relationships). To πείραμα, από επιστημονικής πλευράς, αναφέρεται 
στην επιλογή ορισμένων ερεθισμάτων (μεταβλητών, παραγόντων 
κλπ) και στη συστηματική μεταβολή τους σε ελεγχόμενες και 
σταθερές συνθήκες περιβάλλοντος, έτσι ώστε είναι δυνατόν ορισμένα 
αποτελέσματα να αποδοθούν σε συγκεκριμένα αίτια. Η μέθοδος του 
πειράματος εφαρμόζεται και αυτή ευρύτατα στο καταναλωτικό 
μάρκετινγκ και κυρίως για την εκτίμηση των πιθανών αντιδράσεων 
των καταναλωτών σχετικά με να προϊόντα και διαφημιστικές 
καμπάνιες. Τέλος, το ερωτηαατολόΥΐο είναι το βασικό εργαλείο 
συλλογής πρωτογενών στοιχείων στο χώρο τόσο του καταναλωτικού 
όσο και του βιομηχανικού μάρκετινγκ. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να 
αποσκοπεί στο να ερμηνεύσει τους στόχους της έρευνας σε 
συγκεκριμένες ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν προτρέποντας 
συγχρόνως τους ερωτώμενους στην παροχή σωστών και ειλικρινών 
απαντήσεων. Η σύνταξή του είναι θέμα περισσότερο τέχνης, παρά 
επιστήμης. Πάντως πριν αρχίσει η σύνταξη του ερωτηματολογίου, ο 
ερευνητής θα πρέπει να έχει καθορίσει α)το τι πληροφορίες έχει 
ανάγκη να συλλέξει και β)τον τύπο του ερωτηματολογίου που θα 
χρησιμοποιηθεί, δηλαδή τηλεφωνικό, ταχυδρομικό ερωτηματολόγιο ή 
ερωτηματολόγιο βάσει προσωπικής συνέντευξης.

Γ. Η συλλογή των στοιχείων εξαρτάται από το είδος της έρευνας 
και των υποθέσεων. Οι έρευνες διακρίνονται σε τρία βασικά 
είδη:στις εξερευνητικές, στις περιγραφικές και στις αιτιολογικές. Στις 
ε£εpευvnτικέc (exploratory). ο σκοπός είναι να συγκεντρωθούν 
περισσότερα στοιχεία που θα επιτρέψουν την πληρέστερη κατανόηση 
του προβλήματος και στο σχηματισμό τελικών υποθέσεων. Πρόκειται 
για προκαταρκτικές έρευνες που δεν απαιτούν μεγάλη προσπάθεια
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συλλογής στοιχείων. Δευτερογενή στοιχεία είναι συνήθως αρκετά. Οι 
περιγραφικές (descriptive) έρευνες έχουν σαν σκοπό τη συλλογή 
στοιχείων που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά ενός υπό μελέτη 
φαινομένου. Η γνώση αυτών των χαρακτηριστικών είναι απαραίτητη 
για τη λύση του προβλήματος. Οι έρευνες αυτής της κατηγορίας 
προϋποθέτουν πλήρη γνώση και ακριβή καθορισμό του προβλήματος. 
Τέλος, οι αιτιολογικές (casuals), που είναι και οι δυσκολότερες, 
έχουν σαν σκοπό τη συλλογή στοιχείων για να αποδειχθεί σαν σωστό 
ή λάθος, ότι μεταξύ μεταβλητής X και Υ υπάρχει σχέση αίτιου και 
αιτιατού, δηλαδή η X προκαλεί την Υ.

Δ. Το κατά πόσο οι υποθέσεις θα γίνουν αποδεκτές (σαν σωστές) 
ή θα απορριφθούν (σαν λάθος), θα αποφασισθεί στο στάδιο της 
ερμηνείας των στοιχείων και του ελέγχου των υποθέσεων. Το 
στάδιο αυτό θα τελειώσει πιο γρήγορα, αν ο ερευνητής έχει ήδη 
αποφασίσει τις αναλυτικές και συνθετικές μεθόδους που θα 
χρησιμοποιήσει για την ερμηνεία και τον έλεγχο. Κατά τη διάρκεια 
της συλλογής των στοιχείων θα πρέπει να ενημερώνεται (για να λύνει 
προβλήματα που τυχόν προκύπτουν) και να μελετά τα στοιχεία, ώστε 
να προετοιμάζεται για την ερμηνεία και τον έλεγχο αυτών 
(προκειμένου να τροποποιήσει τις μεθόδους αν αυτό κριθεί 
αναγκαίο). Η πινακοποίηση, ο υπολογισμός των μέσων όρων και των 
αποκλίσεων, η επαγωγική ανάλυση και άλλες στατιστικές μέθοδοι 
χρησιμοποιούνται στο στάδιο αυτό.

Ε. Η αναφορά για τα ευρήματα της έρευνας, η οποία συνήθως 
περιέχει και καταληκτικές προτάσεις, αντιμετωπίζει τα γνωστά 
προβλήματα επικοινωνίας, όταν υπάρχουν διαφορετικές ομάδες 
διεξαγωγής της έρευνας (π.χ. ένα εξωτερικό γραφείο, από τη μία 
πλευρά, και τα στελέχη του ΜΚΤ της επιχείρησης, από την άλλη 
πλευρά).Όταν όμως ο ερευνητής (ή τα στελέχη του ΜΚΤ) που 
διεξάγει την έρευνα γνωρίζει από ερευνητικές μεθόδους, από 
ερμηνεία στοιχείων και έλεγχο υποθέσεων, τότε η γραπτή αναφορά 
θα πρέπει να περιέχει και τις μεθόδους έρευνας και τα πιο σημαντικά 
στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ώστε να επιτρέπει στους χρήστες της 
αναφοράς να κάνουν τις δικές τους αναλύσεις και να ερμηνεύσουν 
τις προτάσεις. Μειώνονται έτσι οι πιθανότητες αχρηστεύσεως της 
έρευνας ή ακόμη χειρότερο κακής χρήσεώς της.

ΣΤ. Οι αποφάσεις που παίρνονται με βάση τα συμπεράσματα και 
τις προτάσεις της έρευνας ΜΚΤ αποτελούν την εφαρμογή στην 
πράξη. Η επιστήμη, σε αυτό το στάδιο, δοκιμάζεται κάτω από
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πραγματικές συνθήκες. Οι απρόβλεπτες μεταβολές του 
περιβάλλοντος δυσκολεύουν πολλές φορές το τελευταίο αυτό στάδιο 
της διαδικασίας έρευνας ΜΚΤ. Αυτό όμως δεν πρέπει να 
εκλαμβάνεται ως αφορμή καταργήσεως της έρευνας. Πολλές έρευνες 
ΜΚΤ αναφέρονται σε απλά προβλήματα, π.χ. ο έλεγχος της 
διαφήμισης, η έρευνα μέσων διαφήμισης, η έρευνα καταστημάτων 
και η εύρεση του προφίλ των καταναλωτών. Οι περισσότερες 
έρευνες, ακόμη, δεν έχουν σαν σκοπό τους τη λύση δύσκολων 
προβλημάτων. Επίσης, αναφέρονται και στην εκτίμηση του 
περιβάλλοντος (του παρόντος και κυρίως του μέλλοντος), γεγονός 
που διευκολύνει κατά πολύ την εφαρμογή στην πράξη και 
αξιολόγηση. Τέλος, η συνεχιζόμενη έρευνα ΜΚΤ , που δεν είναι 
τίποτε άλλο από επαναλαμβανόμενες σε τακτά χρονικά διαστήματα 
έρευνες (ίδιες ή παρόμοιες), μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες 
ενός περιβαλλοντικού αιφνιδιασμού και έτσι διευκολύνεται η 
προγραμματισμένη μεταβολή που υλοποιείται μέσω των αποφάσεων.

3.1.3 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο βασικός στόχος της έρευνας αυτής ήταν να αξιολογηθεί η 
ιστοσελίδα της Winbank ως προς το σχεδίασμά της, από τους πελάτες 
της Τράπεζας Πειραιώς, ως χρήστες αυτής, σε μία προσπάθεια 
διατύπωσης ελλείψεων, σχολίων ή παρατηρήσεων που μελλοντικά 
μπορεί να αποβεί σημαντική για την εξέλιξή του σχεδιαστικού της 
Ακόμη, η αξιολόγηση της Winbank ως προς το περιεχόμενο αυτής, 
συμπληρώνει την έρευνα ως προς την ολοκληρωμένη αντίληψη της 
εικόνας της ιστοσελίδας αυτής από τους χρήστες της.

Με βάση την έρευνα αυτή, προσπάθησα να λάβω αποτελέσματα 
αναφορικά με το πόσο επηρεάζουν τα στοιχεία του μάρκετινγκ, τη 
χρήση της ιστοσελίδας της Winbank, από τους χρήστες αυτής.
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3.2 ΜΕΘΟΛ Ο Α ΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕ ΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟ Υ

3.2.1 ΔΕΙΓΜΑ

Η επιλογή του δείγματος έγινε βάσει ενός τυχαίου αριθμού 
πελατών/χρηστών της υπηρεσίας αυτής, οι οποίοι δέχθηκαν να 
συμβάλλουν στην εκπόνηση της εργασίας μου, και τους οποίους είχα 
την άνεση να ‘ενοχλήσω’ απογευματινές ώρες. Χωρίς διαχωρισμό 
στο φύλο, την ηλικία, την εργασιακή τους θέση, το εισόδημα και το 
επίπεδο μόρφωσης του κάθε ερωτώμενου, επιλέχθηκε ένας αριθμός 
των 110 ατόμων, από ένα σύνολο των 550 περίπου πελατών, οι 
οποίοι το διάστημα που διεξήχθη η έρευνα αυτή, ήταν ήδη χρήστες 
της υπηρεσίας Winbank.

Η περίοδος που διεξήχθη η έρευνα αυτή κάλυψε το χρονικό 
διάστημα από 21 Δεκεμβρίου 2005 έως 13 Ιανουάριου 2006, δηλαδή 
25 ημέρες.

Από το σύνολο του δείγματος που έδωσε τελική απάντηση, ένα 
ποσοστό της τάξης του 47% ήταν άνδρες, και το υπόλοιπο 53% ήταν 
γυναίκες. Συγκεκριμένα, 40 πελάτες που απάντησαν ήταν άνδρες και 
46 γυναίκες.

Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι το μεγάλο ποσοστό των 
ατόμων ηλικίας κάτω των 40 ετών που έλαβε μέρος στην έρευνα. 
Αναλυτικά, από το δείγμα που απάντησε τελικά, το 11% (10 
ερωτώμενοι) ήταν κάτω των 30 ετών και το 50% (43 ερωτώμενοι) 
ήταν μεταξύ 31-40 ετών. Δηλαδή ένα σύνολο 53 ατόμων από τα 86 
που απάντησαν ήταν κάτω των 40 ετών. Ακόμη, 31 ερωτώμενοι ήταν 
μεταξύ 41-50 ετών (ποσοστό 37%) και μόλις 2 άτομα ήταν μεταξύ 
51-60 ετών (ποσοστό 2%), ενώ στο συγκεκριμένο δείγμα δεν υπήρχε 
πελάτης άνω των 61 ετών.

Όσον αφορά στο επίπεδο των γνώσεων που το συγκεκριμένο 
δείγμα είχε μέχρι εκείνη την περίοδο, ένα ποσοστό της τάξης του 
30% είχε τελειώσει το Λύκειο (25 άτομα) και ένα μεγάλο ποσοστό 
της τάξης του 54% (46 άτομα) είχε αποφοιτήσει από Ιδιωτικό, 
Τεχνικό ή Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Συγκεκριμένα, το 7% είχε 
αποφοιτήσει από ΙΕΚ, 13% από ΤΕΙ και 34% από ΑΕΙ. Ενώ πολύ 
σημαντικό στοιχείο είναι η παρουσία ενός αρκετά ικανοποιητικού 
ποσοστού ερωτώμενων που είχε στην κατοχή του δίπλωμα από 
Μεταπτυχιακές Σπουδές (ποσοστό 12%, και συγκεκριμένα 11 άτομα).
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Ακόμη, ένας μικρός αριθμός των 4 ατόμων δεν έδωσε απάντηση στη 
συγκεκριμένη ερώτηση.

Αναφορικά τώρα με τη συχνότητα χρήσης της ιστοσελίδας 
Winbank, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής : 48 άτομα απάντησαν
θετικά στη χρήση της Winbank για μερικές ημέρες την εβδομάδα 
(ποσοστό 56%), 27 άτομα απάντησαν πως ενημερωνόταν από αυτήν 
ημερησίως (ποσοστό 32%), 6 άτομα χρησιμοποιούσαν τη Winbank 
σπάνια (ποσοστό 7%), 1 άτομο δεν ενημερωνόταν καθόλου από αυτή 
και 4 άτομα (ποσοστό 4%) δεν απάντησαν. Συνολικά, δηλαδή, ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό (95%) του συγκεκριμένου δείγματος έκανε 
χρήση της ιστοσελίδας Winbank για την ενημέρωσή του.

3.2.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η φύση του εξεταζόμενου θέματος, αλλά και οι απαιτήσεις που 
είχα αναφορικά με τη διεξαγωγή της έρευνας, με οδήγησαν στην 
επιλογή της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων τις ώρες που οι πελάτες 
μπορούσαν να με δεχθούν στον προσωπικό τους χώρο, ή σε κάποιο 
χώρο που από κοινού συμφωνούσαμε.

3.2.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 
εργασία είναι παρμένο από ένα συνδυασμό βιβλιογραφίας και 
αρθρογραφίας που κατάφερα να αποσπάσω από τα αποτελέσματα της 
αναζήτησής μου στο Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, το βασικό ‘στήσιμο’ 
του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε σε ανάλογα ερωτηματολόγια που 
βρίσκονται ήδη καταχωρημένα σε ηλεκτρονικά περιοδικά 
επιστημονικού και κοινωνικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, ενώ οι 
ερωτήσεις ακολούθησαν τη σειρά βάσει του ερωτηματολογίου που 
υπήρχε στη σελίδα www.cvberbee.com/guides.html στις 21/03/2005. 
Πρόκειται για μία μέθοδο μέτρησης στοιχείων αναφορικά με το 
σχεδίασμά και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που διδάσκεται στο
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East Knox High School Howard, Ohio και έχει υιοθετηθεί από τον 
Karen McLachlan από τις 31/07/2002.

Βέβαια, πρέπει να τονισθεί εδώ, πως οι συγκεκριμένες 
ερωτήσεις που τέθηκαν προς απάντηση προσαρμόσθηκαν ανάλογα με 
το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της εργασίας μου, βάσει των 
προσωπικών μου επιλογών και βάσει των μέχρι τώρα γνώσεών μου 
από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που παρακολουθώ. Γι’ αυτό το λόγο, η 
πιθανή έλλειψη ορισμένων στοιχείων μάρκετινγκ στο 
ερωτηματολόγιο μπορεί εύκολα να δικαιολογηθεί από τους ειδικούς 
σε αυτό τον τομέα.

3.2.4 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Από τα 110 άτομα που προσπάθησα να επικοινωνήσω για τη 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, τα 24 δεν ανταποκρίθηκαν, ενώ 
τα 86 άτομα που δέχθηκαν να απαντήσουν παρουσίασαν ένα 
ποσοστό ανταπόκρισης αρκετά ικανοποιητικό (79%). Έτσι το 
χρήσιμο δείγμα για τη διεξαγωγή της περαιτέρω έρευνας 
διαμορφώθηκε στα 86 ερωτηματολόγια .

3.2.5 Δ ΟΜΗ ΕΡΩ ΤΗ ΜΑ ΤΟΛ Ο ΓΙΟ Υ

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από 15 
ερωτήσεις που αναφέρονται στα κριτήρια αξιολόγησης της 
ιστοσελίδας της Winbank ως προς το σχεδίασμά της. Συγκεκριμένα, 
αναφέρεται στην ταχύτητα φόρτωσης της Winbank στον Η/Υ του 
κάθε ερωτώμενου, στην εμφάνιση της αρχικής σελίδας της Winbank, 
στην ευκολία πλοήγησης στην ιστοσελίδα, στη χρήση πολυμέσων σε 
αυτή και στον τρόπο παρουσίασης του κειμένου μέσα σε αυτή.

Στο δεύτερο μέρος δίνονται ερωτήσεις που αφορούν στα 
κριτήρια αξιολόγησης της ιστοσελίδας Winbank ως προς το
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περιεχόμενο αυτής. Αναλυτικά, τίθενται 14 ερωτήσεις αναφερόμενες 
στην αντίληψη που έχει ο ερωτώμενος για την ιστοσελίδα 
στηριζόμενος στην πρώτη ματιά σε αυτή, στην ποιότητα της 
πληροφόρησης που λαμβάνει μέσω αυτής, και τέλος στην επιπλέον 
πληροφόρηση που μπορεί να αντλήσει μέσω αυτής.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου υπάρχουν 
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος που αναφέρονται 
στην ηλικία, στο φύλο, στο επίπεδο μόρφωσης και στη συχνότητα 
χρήσης της Winbank.

Η κλίμακα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε είναι η πεντάβαθμη 
κλίμακα Likert με την αντιστοιχία 1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 
3=έχω συγχεχημένη άποψη, 4=συμφωνώ και 5 = συμφωνώ απόλυτα. 
Κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η αναφερθείσα κλίμακα 
προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας του κάθε 
ερωτώμενου στις συγκεκριμένες προτάσεις-δηλώσεις σχετικές με το 
ερευνητικό πρόβλημα.

3.2.6 ΑΝΑΛΥΣΗ

Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιείται το πακέτο 
στατιστικής επεξεργασίας SPSS, και συγκεκριμένα η τεχνική της 
ανάλυσης παραγόντων (factor analysis ή παραγοντική ανάλυση) και ο 
έλεγχος αξιοπιστίας - Cronbach’s alpha.

‘Η τεχνική της ανάλυσης παραγόντων (factor analysis)
επιτυγχάνει τη μείωση ενός μεγάλου αριθμού μεταβλητών σε ένα 
μικρότερο αριθμό σημαντικών παραγόντων (ή διαστάσεων). Η τεχνική 
της ομαδοποίησης των μεταβλητών χρησιμοποιεί ως κριτήριο τις 
συσχετίσεις που παρατηρούνται μεταξύ αυτών. Η ανάλυση παραγόντων 
χρησιμοποιείται στην έρευνα αγοράς, μεταξύ άλλων, για να :

*1* Καθορίσει ποιες ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου μετρούν μία 
κοινή έννοια ή ιδέα

*1* Ανακαλύψει τις διαστάσεις μίας κλίμακας
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❖ Καθορίσει ποια χαρακτηριστικά είναι τα σημαντικότερα στην 
ομαδοποίηση των καταναλωτικών απόψεων, ιδεών ή στάσεων 

*1* Χρησιμοποιηθούν οι εξαγόμενες διαστάσεις ως μεταβλητές ή 
αξίες για άλλες αναλύσεις ή περαιτέρω διερεύνηση 

*Χ* Ελέγξει αν μία ομάδα παραγόντων συσχετίζονται μεταξύ τους. ’ 
(‘Εφαρμογή Μεθόδων Ανάλυσης Στην Έρευνα Αγοράς’, 
Γ.Σιώμκος-Α.Βασιλικοπούλου, 2005).

Μετά την εξαγωγή καν την ονομασία των παραγόντων, δηλαδή 
μετά το τέλος της παραγοντικής ανάλυσης, κρίνεται σκόπιμος ο 
έλεγχος της αξιοπιστίας αυτής της ανάλυσης προκειμένου να 
θεωρηθεί αξιόλογη για την περαιτέρω χρήση της. Ο συντελεστής 
αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha είναι αυτός που χρησιμοποιείται σε 
αυτή την δεύτερη ανάλυση.
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3.2.6.1 ΜΕΘΟΔ Ο Λ ΟΓΙΑ ΑΝ ΛΑ ΥΣΗΣ

A ’ ΜΕΡΟΣ : ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΑ ΥΣΗ

Αρχικά τέθηκε η υπόθεση ότι τα κριτήρια ΜΚΤ που 
εξετάζονται στην παρούσα εργασία μπορούν να ομαδοποιηθούν από 
μία μεγαλύτερη ομάδα μεταβλητών σε μία μικρότερη. Γι’ αυτό το 
λόγο, κρίθηκε σκόπιμο η εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης 
όλων των δεδομένων στοιχείων. Σκοπός της είναι η μείωση ενός 
μεγάλου αριθμού μεταβλητών σε ένα μικρότερο αριθμό σημαντικών 
παραγόντων.

Η κάθε ερώτηση αποτέλεσε μία μεταβλητή εξέτασης. Κάθε 
ερώτηση κωδικοποιήθηκε με ένα χαρακτηριστικό όνομα προκειμένου 
να μπορέσει να ενταχθεί στο σύστημα παραγοντικής ανάλυσης. 
Συγκεκριμένα, η ερώτηση 1 ονοματίστηκε ‘download easily’, η 
δεύτερη ‘attractive first page’ και ανάλογα με το κυρίως θέμα της 
κάθε μιας δόθηκε μία σχετική ονομασία.(Παράρτημα 2, Σχήμα 1).

Τοποθετήθηκαν τα στοιχεία στο σύστημα παραγοντικής 
ανάλυσης και όπως φαίνεται από τον Πίνακα (Παράρτημα 2, 
Πίνακας 1 -Rotated Component Matrix), βρέθηκε ότι το σύνολο των 
μεταβλητών αυτών συσχετίζονται με 7 παράγοντες. Οι 29 μεταβλητές 
της έρευνας, ανάλογα με το βαθμό που ‘φόρτωσαν, δηλαδή το 
loading που είχαν, κατηγοριοποιήθηκαν στους 7 παράγοντες. Και 
μάλιστα, οι μεταβλητές που είχαν υψηλό loading (>0,5) σε έναν 
παράγοντα, παρουσίαζαν χαμηλό loading στους υπόλοιπους 
παράγοντες.

Στη συνέχεια έγινε αφαίρεση εκείνων των μεταβλητών που 
παρουσίασαν χαμηλό loading (< 0,5) και οι τιμές τους ήταν 
παραπλήσιες σε περισσότερους από δύο παράγοντες. Συγκεκριμένα, 
η μεταβλητή ‘navigation instructions’ εμφανίζει loading 0,479 στον 
1° παράγοντα και 0,487 στον 7° παράγοντα. Αντίστοιχα η μεταβλητή 
‘navigate easily’ εμφανίζει loading 0,436 στον 3° παράγοντα και 
0,480 στον 7° παράγοντα. Αυτές οι δύο μεταβλητές, δεδομένου ότι τα 
loading που παρουσιάζουν βάσει της παραγοντικής ανάλυσης, δεν 
είναι τα ιδανικά για την λύση της έρευνας, θεωρήθηκε σκόπιμο να 
αφαιρεθούν από την ανάλυση.

Έγινε η εισαγωγή των υπολοίπων στοιχείων ξανά στην 
παραγοντική ανάλυση και το αποτέλεσμα που παρήχθη είναι το εξής: 
οι 27 μεταβλητές συσχετίζονται με 6 παράγοντες (Πίνακας 2 -
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Rotated Component Matrix). Δεδομένης της επιλογής ‘Sorted by 
size’ που δόθηκε στην αρχή της ανάλυσης, τα loadings των 
μεταβλητών εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά, διευκολύνοντας 
στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Ο Πίνακας 3 - Διαμορφωμένος 
πίνακας Rotated Component Matrix εμφανίζει καθαρά τις 
μεταβλητές με τους ανάλογους παράγοντες που συσχετίζονται.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤ/ΚΗΣ ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ

Τα συμπεράσματα που μπορούν να διεξαχθούν από την 
παραπάνω ανάλυση είναι τα εξής :

Ο 1ος παράγοντας έχει υψηλά loadings από 9 μεταβλητές : easy 
looking up, information understandable, content-purpose, complete 
structure of the site, information needs, grounded information, main 
purpose, sequence and cohesion και common colours. Εφόσον 
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 9 αυτών μεταβλητών και του 1ου 
παράγοντα θα πρέπει να βρεθεί για τον παράγοντα αυτό μία 
ονομασία που θα συνοψίζει τα κοινά χαρακτηριστικά των 9 
μεταβλητών. Η ονομασία για τον 1° παράγοντα θα μπορούσε να είναι 
‘συνολική παρουσίαση ιστοσελίδας’. Επιλέχθηκε το κοινό σημείο 
που έχουν οι 9 αυτές μεταβλητές. Και οι 9 μεταβλητές αναφέρονται 
σε χαρακτηριστικά της Winbank που σχετίζονται με τη συνολική 
παρουσίασή της στο Διαδίκτυο.

Ο 2ος παράγοντας έχει υψηλά loadings από 5 μεταβλητές και 
συγκεκριμένα από τις : clear instructions, visitors, basic content, 
attractive first page και help in navigation. Ο παράγοντας αυτός θα 
μπορούσε να ονομαστεί ‘πλοήγηση', διότι και οι 5 μεταβλητές 
αφορούν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις οδηγίες και 
πληροφορίες πλοήγησης που η ιστοσελίδα της Winbank παρουσιάζει.

Ο 3°s παράγοντας έχει υψηλά loadings από 4 
μεταβλητές:όεΐ3Ϊ1εό information, complete information, pages under 
construction και legal issues.Θα μπορούσε το όνομα ‘ποιότητα 
πληροφόρησης’ να δοθεί σε αυτόν τον παράγοντα, δεδομένου ότι τα
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χαρακτηριστικά των 4 μεταβλητών σχετίζονται με την ποιότητα της 
πληροφόρησης που παρέχει η Winbank.

Ο 4ος παράγοντας έχει υψηλά loadings από 2 μόνο μεταβλητές : 
graphics in total και graphics. Μπορεί εύκολα να ονομαστεί 
‘πολυμέσα’, διότι τα γραφικά αποτελούν στοιχείο που σχετίζεται με 
τα πολυμέσα που χρησιμοποιεί η Winbank στην ιστοσελίδα της.

Ο 5015 παράγοντας έχει υψηλά loadings από 4 μεταβλητές και 
συγκεκριμένα από τις: related links, links for needs, complete links 
και links. Εύκολα μπορεί ο παράγοντας αυτός να ονομαστεί 
‘σύνδεσμοι’, αφού τα χαρακτηριστικά των 4 μεταβλητών σχετίζονται 
με την ύπαρξη ιστοσελίδων σχετικών με το περιεχόμενο της 
Winbank στο Διαδίκτυο.

Τέλος, ο 6ος παράγοντας έχει υψηλά loadings από 3 μεταβλητές 
και συγκεκριμένα τις : download easily, Piraeus Group και contact. 
Επειδή τα χαρακτηριστικά αυτών των μεταβλητών σχετίζονται με τον 
τρόπο που παρουσιάζεται η εταιρική ταυτότητα του Ομίλου Πειραιώς 
στην ιστοσελίδα της Winbank, ο 6°1’ παράγοντας μπορεί να ονομαστεί 
‘εταιρική παρουσίαση’.

Αφού ομαδοποιήθηκαν οι μεταβλητές και ονοματίστηκαν οι 6 
παράγοντες που συσχετίζονται με αυτές, η κατηγοριοποίηση αυτών 
φαίνεται στο αντίστοιχο σχήμα (Παράρτημα 2 ,Σχήμα 2).

Φαίνεται καθαρά μετά την διεξαγωγή της παραγοντικής 
ανάλυσης των στοιχείων που τέθηκαν από την απάντηση του 
ερωτηματολογίου, πως οι 27 μεταβλητές ομαδοποιήθηκαν βάση της 
συσχέτισής τους σε 6 συγκεκριμένους παράγοντες. Και μάλιστα, οι 
μεταβλητές αυτές συνεισφέρουν σημαντικά στην περιγραφή του 
ανάλογου παράγοντα με τον οποίο συσχετίζονται.

Στον Πίνακα 4 - Component Transformation Matrix,
Παράρτημα 2, ωστόσο φαίνεται πως οι 6 παράγοντες δεν εμφανίζουν 
ισχυρή μεταξύ τους συσχέτιση.
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B’ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ - CRONBACH’s ALPHA
Μετά από την παραγοντική ανάλυση των μεταβλητών, κρίθηκε 

σκόπιμο να ελεγχθεί η αξιοπιστία αυτής της ανάλυσης, ως προς την 
συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών και παραγόντων. Έτσι, ο 
συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha χρησιμοποιήθηκε για 
την περαιτέρω ανάλυση αξιοπιστίας.

Αναλυτικά, έγινε εισαγωγή των μεταβλητών που συσχετίζονται 
με τον ανάλογο παράγοντα στην ανάλυση αξιοπιστίας. Συγκεκριμένα, 
έγινε πρώτα εισαγωγή των 9 μεταβλητών που συσχετίζονται με τον 
1° παράγοντα, ονόματι ‘Συνολική παρουσίαση ιστοσελίδας’ στο 
σύστημα δημιουργίας κλίμακας - Cronbach’s Alpha. Όπως φαίνεται 
από το αποτέλεσμα (Πίνακας 5-Ανάλυση Αξιοπιστίας), ο 
συντελεστής Cronbach’s Alpha έχει την τιμή 0,8985. To ‘alpha’ 
είναι αρκετά υψηλό, γεγονός που σημαίνει πως ο βαθμός αξιοπιστίας 
της κλίμακας που μόλις χρησιμοποιήθηκε είναι αρκετά υψηλός. Ένα 
ακόμη στοιχείο χρήσιμο που πρέπει να προσεχθεί από τον 
συγκεκριμένο πίνακα, είναι η στήλη ‘Alpha if Item Deleted’. Στη 
συγκεκριμένη στήλη παρουσιάζονται οι υποθετικές τιμές του ‘Alpha’ 
αν η αντίστοιχη μεταβλητή δεν συμπεριλαμβανόταν στην ανάλυση. 
Για παράδειγμα, αν στην κλίμακα δεν συμπεριλαμβανόταν η 
μεταβλητή ‘easy looking up’ , τότε το Cronbach’s Alpha θα ήταν 
0,8860. Στην περίπτωση που το ‘Alpha if Item Deleted’ ήταν αρκετά 
υψηλότερο από το Cronbach’s Alpha, τότε θα υπήρχε μεγάλος 
προβληματισμός ως προς τη σωστή εκτίμηση των loadings του 1ου 
παράγοντα , και θα έπρεπε είτε να γίνει εκτίμηση του Output της 
ανάλυσης παραγόντων ξανά, είτε να αποκλειστεί η συγκεκριμένη 
μεταβλητή από την ανάλυση κλίμακας - Cronbach’s Alpha. Πράξεις, 
οι οποίες βάσει του παραπάνω αποτελέσματος δεν χρειάζεται να 
γίνουν.

Αντίστοιχα, έγινε η διαδικασία και για τις υπόλοιπες 
μεταβλητές που σχετίζονται με τους ανάλογους παράγοντες. Από τον 
Πίνακα 6-Ανάλυση Αξιοπιστίας, φαίνεται πως ο συντελεστής 
Cronbach’s Alpha για τον 2° παράγοντα είναι της τάξης του 0,8055. 
Αυτό δηλώνει την υψηλή αξιοπιστία της κλίμακας. Ακόμη, η πρώτη 
μεταβλητή στη στήλη ‘Alpha if Item Deleted’ έχει τιμή 0,7315, 
γεγονός που δηλώνει πως δεν χρειάζεται να αποκλειστεί η μεταβλητή 
αυτή, αφού η τιμή της είναι χαμηλότερη από τη τιμή του συντελεστή 
Cronbach’s alpha. Αντίστοιχα, από τους Πίνακες 7, 8, 9 και 10 
έχουμε ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα στον Πίνακα που 
ακολουθεί:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
CRONBACH’S ALPHA

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

a=0,8985

Easy looking up 
Information understandable 
Content-purpose 
Complete structure of the site 
Information needs 
Grounded information 
Main purpose 
Sequence and cohesion 
Common colours

ΠΛΟΗΓΗΣΗ a=0,8055

Clear instructions 
Visitors 
Basic content 
Attractive first page 
Help in navigation

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

a—0,7785

Detailed information 
Complete information 
Pages under construction 
Legal issues

ΠΟΛΥΜΕΣΑ a=0,8035

Graphics in total 
Graphics

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ a=0,7924
Related links 
Links for needs 
Complete links 
Links

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ a=0,7680
Download easily 
Piraeus Group 
Contact

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ CRONBACH’s 
ALPHA

a=4,8464

Πίνακας : Ανάλυση αξιοπιστίας βάσει του στατιστικού ελέγχου 
Cronbach’s Alpha κατά κατηγορία μεταβλητών
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ CRONBACH’s ALPHA

Φαίνεται καθαρά από τα παραπάνω αποτελέσματα, πως η 
συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών και παραγόντων είναι αξιόλογη και 
υπολογίσιμη. Ο κάθε παράγοντας επηρεάζεται άμεσα από τις 
μεταβλητές που τον χαρακτηρίζουν.

Στην προσπάθεια να εντοπιστεί η συσχέτιση μεταξύ όλων των 
μεταβλητών με τους αντίστοιχους παράγοντες, συνεχίστηκε η 
ανάλυση αξιολόγησης Cronbach’s Alpha για όλα τα στοιχεία 
(Παράρτημα 2, Πίνακας 11- Ανάλυση Αξιοπιστίας στο Σύνολο) και 
το αποτέλεσμα που διεξήχθη είναι το ακόλουθο:

Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha ήταν 0,9382 γεγονός που 
αυτόματα απέδειξε την αξιοπιστία της ανάλυσης στο σύνολό της και 
την υψηλή συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και των αντίστοιχων 
παραγόντων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

4.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ ΑΝΑΑ ΥΣΠΣ

Βάσει των αποτελεσμάτων που στο προηγούμενο κεφάλαιο 
παρουσιάσθηκαν, η διατύπωση ορισμένων συμπερασμάτων κρίθηκε 
αναγκαία. Συγκεκριμένα, αυτό που μπορεί εύκολα να αντληθεί από 
το σύνολο της έρευνας, είναι ότι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν 
την εικόνα της ιστοσελίδας της Winbank στο μυαλό των 
πελατών/χρηστών αυτής, βασίζεται σε μεταβλητές που σχετίζονται 
με συγκεκριμένους παράγοντες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από αυτές 
τις μεταβλητές.

Αναλυτικά, πρώτιστης σημασίας για τους πελάτες/χρήστες της 
Winbank έχει η συνολική παρουσίαση της ιστοσελίδας αυτής μέσα 
στο Διαδίκτυο. Και πιο συγκεκριμένα:

1. η εύκολη αναζήτηση κάθε πληροφορίας που ζητείται
2. η κατανοητή πληροφόρηση που δίνεται από την Winbank
3. η αναγνώριση του βασικού σκοπού δημιουργίας της

ιστοσελίδας αυτής
4. η σωστά σχεδιασμένη, γραμματικά και συντακτικά, δόμηση 

της ιστοσελίδας
5. η πλήρης ανταπόκριση της παρεχόμενης πληροφόρησης στις 

ανάγκες των χρηστών της
6. η βάσιμα θεμελιωμένη παροχή πληροφόρησης
7. η παρουσίαση του βασικού σκοπού δημιουργίας της

ιστοσελίδας
8. η συνοχή και αλληλουχία του κειμένου στην ιστοσελίδα
9. ο κοινός χρωματισμός που υπάρχει σε όλες σελίδες της 

Winbank.

Σε δεύτερη σημασία έρχεται ο παράγοντας πλοήγησης, ο 
οποίος αποτελείται από τις εξής μεταβλητές:

1. η παρουσία σωστών επικεφαλίδων και οδηγιών πλοήγησης 
μέσα στην ιστοσελίδα

2. η αναγνωρισιμότητα του κοινού στο οποίο απευθύνεται η 
Winbank

3. η αντίληψη του βασικού περιεχομένου της σελίδας από την 
πρώτη στιγμή

4. η παρουσία ελκυστικής πρώτης σελίδας
5. η παρουσία βοηθητικών κατευθύνσεων πλοήγησης όταν 

ζητηθούν.
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Στη συνέχεια ενδιαφέρει η ποιότητα της πληροφόρησης που 
παρέχει η Winbank στους χρήστες της, και συγκεκριμένα:

1. η παρουσία πληρέστερης πληροφόρησης αναφορικά με 
ανάλογες ιστοσελίδες άλλων τραπεζών

2. η ευκρινής και σωστά δομημένη διάταξη της πληροφόρησης 
στην ιστοσελίδα

3. η πλήρως κατασκευασμένη σελίδα πληροφόρησης
4. η νομική κάλυψη της παρεχόμενης πληροφόρησης.

Μετά δίνεται σημασία στη χρήση πολυμέσων στην ιστοσελίδα 
της Winbank και συγκεκριμένα ενδιαφέρει:

1. η χρήση γραφικών, κινούμενης εικόνας και ήχου ως μέσο 
κατανόησης του κειμένου

2. η χρήση πολυμέσων ως μέσο υποστήριξης της συνολικής 
εικόνας της Winbank στο Διαδίκτυο

Τέλος, λιγότερη σημασία δίνουν οι χρήστες της Winbank στην 
ύπαρξη συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτή, και συγκεκριμένα, τους 
ενδιαφέρει λιγότερο:

1. η ύπαρξη σχετικών ιστοσελίδων ανάλογου περιεχομένου
2. η εναρμόνιση των συνδέσμων με τις ανάγκες των χρηστών
3. η πλήρως κατασκευασμένες σύνδεσμοι
4. η εύκολη χρήση των συνδέσμων που υπάρχουν στην Winbank.

Και τελικά, τελευταίας σημασίας είναι η εταιρική 
παρουσίαση που γίνεται στην Winbank. Ενδιαφέρονται δηλαδή 
λιγότερο για:

1. την ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας
2. την παρουσία της εταιρικής ταυτότητας σε κάθε σελίδα της 

Winbank
3. την παρουσίαση του τρόπου επικοινωνίας με την Τράπεζα.

Αυτό που συνοπτικά μπορεί να διεξαχθεί ως συμπέρασμα από 
την παραπάνω έρευνα, είναι η επίδραση των στοιχείων του 
μάρκετινγκ στην συνολική αξιολόγηση μίας ιστοσελίδας. 
Συγκεκριμένα, τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν τη στρατηγική 
μάρκετινγκ της εταιρείας ή επιχείρησης που θέλει να έχει θέση στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση, είναι εκείνα που καθορίζουν και το 
σχεδίασμά της ιστοσελίδας αυτής της εταιρείας. Και αντιστρόφως, η 
δύναμη που διαθέτουν οι καταναλωτές/χρήστες της ιστοσελίδας 
αυτής επηρεάζει τη στρατηγική μάρκετινγκ που θα εφαρμοστεί.
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4.2 ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι Sawhney και Zabin (2001) ισχυρίζονται ότι στο περιβάλλον 
των ηλεκτρονικών αγορών, τόσο των λιανικών όσο και των 
διεπιχειρησιακών, αναδύεται μία ξεχωριστή έκφανση του 
μάρκετινγκ, στην οποία αποδίδεται ο όρος ‘αντίστροφο μάρκετινγκ’ 
(Reverse Marketing). Η έκφανση του αντίστροφου μάρκετινγκ 
οφείλεται στην αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη που διαθέτουν οι 
καταναλωτές στις ηλεκτρονικές αγορές έναντι των καταναλωτών στις 
φυσικές αγορές. Καθώς ο ηλεκτρονικός καταναλωτής ωριμάζει, 
γίνεται συνδημιουργός αξίας και έχει τη δυνατότητα:

• να θέτει κάθε φορά ad-hoc, ανάλογα με τις ανάγκες του, τον 
εαυτό του σε τμήματα αγοράς μέσα από την αιτούμενη 
διαμόρφωση των προϊοντικών προσφορών. Η διαδικασία 
αυτή λέγεται αντίστροφη τμηματοποίηση (reverse 
segmentation)

• να συναλλάσσεται με ενδιάμεσους πληροφοριακών ροών 
(infomediaries) προκειμένου να διαπραγματεύεται τις 
προϊοντικές του ανάγκες και να ζητά λύσεις. Η διαδικασία 
αυτή λέγεται αντίστροφη διανομή (reverse channels)

• να συμμετέχει σε εικονικές κοινότητες χρηστών με κοινά 
ενδιαφέροντα για την αναζήτηση υποστήριξης για τις 
προϊοντικές λύσεις που επιλέγει. Η διαδικασία αυτή λέγεται 
αντίστροφη υποστήριξη (reverse support)

• να επιλέγει και να απαιτεί προσαρμοσμένα διαφημιστικά 
μηνύματα και πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και 
υπηρεσίες. Η διαδικασία αυτή λέγεται αντίστροφη 
διαφήμιση (reverse advertising)

• να διεξάγει αντίστροφες δημοπρασίες και προσφορές τιμών 
στους κατασκευαστές προκειμένου να διαμορφώνει σε 
χαμηλότερα επίπεδα τις τιμές των προσαρμοσμένων 
προϊοντικών λύσεων που επιζητά. Η διαδικασία αυτή 
λέγεται αντίστροφη τιμολόγηση (reverse pricing).

Αυτοί οι λόγοι οδήγησαν τον Sawhney (2003) να προσπαθήσει 
να αναπτύξει έναν ορισμό του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, σύμφωνα με
τον οποίο : ‘__ το ηλεκτρονικό ΜΚΤ είναι η προσαρμόσιμη
διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις συνεργάζονται με πελάτες και 
άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν 
αξία για όλους τους φορείς που έχουν νόμιμα δικαιώματα 
(stakeholders) ’.
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Η ευκολότερη χρήση του διαδικτύου είναι για την επέκταση 
των βασικών δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ, όπως η παρουσίαση 
πληροφοριών για την επιχείρηση και τα προϊόντα της. Το μάρκετινγκ 
μέσω του δικτύου προσφέρει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα σε 
σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους:

• Χαμηλό κόστος: Η δημοσίευση πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα 
κοστίζει ασύγκριτα πιο φθηνά από τη διαφήμιση σε μια 
εφημερίδα ή περιοδικό, ή από την εκτύπωση και τη διανομή 
έντυπου διαφημιστικού υλικού.

• Παγκόσμια πρόσβαση: Χωρίς καμία επιπλέον προσπάθεια, μια 
ιστοσελίδα είναι αυτόματα προσιτή σε οποιονδήποτε, πελάτη ή 
επιχείρηση, χρησιμοποιεί το διαδίκτυο σε όλες τις χώρες του 
κόσμου.

• Πλούσιο περιεχόμενο: Το χαμηλό κόστος και η ευκολία
αποθήκευσης των πληροφοριών επιτρέπουν τη παρουσίαση, 
μέσα από μια σειρά ιστοσελίδων, πολύ περισσότερων 
πληροφοριών από ό,τι οι παραδοσιακές μορφές μάρκετινγκ. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση μπορεί να έχει στις 
ιστοσελίδες της έναν πλήρη κατάλογο προϊόντων με 
φωτογραφικό υλικό, τεχνικές προδιαγραφές, τιμές, κτλ. •

• Γρήγορη ενημέρωση: Η αλλαγή του περιεχομένου μιας
ιστοσελίδας μπορεί να γίνει με μεγάλη ευκολία και ταχύτητα, 
και πρακτικά ισοδυναμεί με την αντιγραφή ενός αρχείου από 
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει τη 
συνεχή ενημέρωση τιμοκαταλόγων, πληροφοριών για τη 
διαθεσιμότητα προϊόντων, κτλ. Σε μερικούς κλάδους, όπως η 
αγορά ακινήτων και αυτοκινήτων, αλλά και σε ιστοσελίδες 
δημόσιων υπηρεσιών, γίνεται έντονη χρήση αυτής της 
δυνατότητας.
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Παραδοσιακή δραστηριότητα Δικτυακό Μάρκετινγκ
Υψηλό κόστος επένδυσης Χαμηλό αρχικό κεφάλαιο
Υψηλός κίνδυνος Χαμηλός κίνδυνος
Υψηλό κόστος αποθήκευσης Μηδενικό κόστος αποθήκευσης
Τρέχοντα έξοδα (ενοίκιο κλπ) Ελάχιστα τρέχοντα έξοδα
Μεγάλη χρονική διάρκεια απασχόλησης Μικρή χρονική διάρκεια απασχόλησης
Περιορισμένο εισόδημα Απεριόριστο εισόδημα
Γραμμικό εισόδημα Συνεχές εισόδημα
Τοπικοί περιορισμοί Μηδενικοί τοπικοί περιορισμοί
Εξαρτάται από την γενικότερη κατάσταση 
της οικονομίας

Ανεξάρτητο από την γενικότερη 
κατάσταση της οικονομίας

Δικτυακό μάρκετινγκ σε σύγκριση με την παραδοσιακή δραστηριότητα του
ελεύθερου επγαγγελματία

46



Τα πλεονεκτήματα του δικτυακού ιιάοκετινγκ

► Οικονομική ελευθερία και ανεξαρτησία

►Ελεύθερη κατανομή του χρόνου (ιδανική εκμετάλευση του 
χρόνου)

►Ελεύθερο ωράριο (πλήρες ή μερικό ωράριο)

►Δεν χρειάζονται ίδια κεφάλαια 

►Δεν υπάρχει οικονομικός κίνδυνος 

►Χαμηλό σταθερό κόστος

►Επιπλέον οικονομική εξασφάλιση λόγω πρόσθετου εισοδήματο

►Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα κέρδη : Συνεχές εισόδημα 
(οικονομική ελευθερία) (προσωπικό μπόνους + ομαδικό μπόνους 
εισόδημα)

►Δεν υπάρχει ανάγκη κτιριακών εγκαταστάσεων (Οικιακή 
επιχείρηση)

►Επαγγελματική ευκαιρία

►Ευκαιρία για τον καθένα να αποκτήσει δική του επιχείρηση

►Μεγάλη επιχειρηματική ελευθερία

►Ανάπτυξη χωρίς όρια

►Δεν υπάρχουν τοπικοί περιορισμοί

►Δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας

►Ελεύθερη απόφαση με ποιον, που και πως συνεργάζεται η 
επιχείρηση που το έχει δημιουργήσει

►Σύνδεση του Διαδικτύου και του δικτυακού μάρκετινγκ σε 
ηλεκτρονικό δικτυακό μάρκετινγκ

►Προσωπική εταιρεία on line, με το χαμηλότερο δυνατό 
οικονομικό κόστος.
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4.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στην προσπάθεια σχεδιασμού μίας καλής ιστοσελίδας στο 
διαδίκτυο, υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για 
να μπορέσει το αποτέλεσμα να είναι το εφικτό. Το σημαντικότερο 
και το πιο δύσκολο καθήκον κατά τον σχεδίασμά μίας σειράς 
ιστοσελίδων είναι η επιλογή των πληροφοριών που θα περιέχονται σε 
αυτές και του τρόπου παρουσίασής τους :

Πεοιεγόαενο

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάται κανείς είναι ότι οι 
ιστοσελίδες δεν κοστίζουν (αντίθετα με το έντυπο υλικό, που 
περιλαμβάνει έξοδα εμφάνισης και εκτύπωσης) και έτσι δεν υπάρχει 
λόγος να μετρά τις λέξεις ή να προσπαθεί να τις ταιριάξει στον 
διαθέσιμο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα από τις ιστοσελίδες 
μπορούν να προσφερθούν πολύ πιο λεπτομερείς πληροφορίες από ό,τι 
με κάθε προηγούμενο μέσο.

Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι ότι οι πελάτες κατά πάσα 
πιθανότητα θα μάθουν για την ιστοσελίδα της επιχείρησης από 
παραδοσιακά μέσα, όπως έντυπες διαφημίσεις, επιστολόχαρτα, 
συσκευασίες προϊόντων, κτλ. Έτσι η ιστοσελίδα θα είναι το δεύτερο 
πράγμα που θα δουν μετά την αρχική επαφή. Είναι λοιπόν λογικό η 
εισαγωγική ιστοσελίδα να περιέχει το είδος των πληροφοριών που οι 
επισκέπτες είναι κατά κανόνα έτοιμοι να ρωτήσουν αμέσως μετά την 
πρώτη επαφή.

Ένας πολύ καλός τρόπος για να καθοριστεί το περιεχόμενο της 
ιστοσελίδας είναι να γίνει καταγραφή των πρώτων ερωτήσεων των 
πελατών που παίρνουν τηλέφωνο ή επισκέπτονται το κατάστημα / 
εταιρεία / επιχείρηση / πιστωτικό οργανισμό.

Επαφέο

Οι ιστοσελίδες θα αποτελόσουν την ηλεκτρονική πύλη, ή 
αλλιώς τη βιτρίνα της επιχείρησης για τους επισκέπτες. Έτσι, είναι 
σημαντικό να γίνει η περιήγησή τους όσο το δυνατόν ευκολότερη 
και πιο ενδιαφέρουσα. Πρέπει σε κάθε ιστοσελίδα να 
περιλαμβάνονται όλες οι διευθύνσεις επικοινωνίας, και ιδιαίτερα η 
διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη μορφή δεσμού 
(hyperlink), ώστε κάθε επισκέπτης να μπορεί να στείλει μήνυμα με 
έναν απλό χειρισμό (πατώντας πάνω στον δεσμό με το ποντίκι).

48



Ακόμη, είναι δυνατή η ύπαρξη σελίδων, όπου οι επισκέπτες θα 
μπορούν να πληκτρολογήσουν τη γνώμη τους, τις προτιμήσεις τους, 
ή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να επικοινωνήσει η 
επιχείρηση μαζί τους.

Βέβαια, αν έχει δωθεί στους επισκέπτες των ιστοσελίδων της 
επιχείρησης η δυνατότητα να στέλνουν μηνύματα από όλα τα μέρη 
του κόσμου σε 24-ωρη βάση, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος πολύ 
συχνά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να υπάρχει σύντομη 
απάντηση. Το Διαδίκτυο επιταχύνει τις προσδοκίες για γρήγορη 
ανταπόκριση, και θα είναι κρίμα να δυσαρεστούνται οι άνθρωποι 
που επισκέπτονται τις ιστοσελίδες της επιχείρησης και έκαναν τον 
κόπο να επικοινωνήσουν με αυτήν.

Zvediaouoc

Μέχρι πρόσφατα ο σχεδιασμός ιστοσελίδων θεωρούνταν 
δύσκολο έργο, που απαιτούσε τεχνικές γνώσεις για να εκτελεστεί. 
Σήμερα υπάρχουν εφαρμογές που επιτρέπουν τον σχεδίασμά 
ιστοσελίδων με μεγάλη ευκολία, και το καθήκον αυτό έχει περάσει 
από τους προγραμματιστές στους γραφίστες. Κατά συνέπεια, πολλές 
επιχειρήσεις γραφικών τεχνών έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές 
τους στον νέο αυτό τομέα. Ο καλός σχεδιασμός είναι λοιπόν μια 
απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη ιστοσελίδα, όπως 
συμβαίνει και με κάθε άλλη μορφή διαφήμισης.

Όπως σε κάθε άλλο μέσο, ο καλός σχεδιασμός μιας 
ιστοσελίδας πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που είναι ευδιάκριτα, 
προσελκύουν το μάτι, στρέφουν την προσοχή σε συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά και ενισχύουν τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης.

Εκτός από τον καλό σχεδίασμά, μια ιστοσελίδα πρέπει να 
χρησιμοποιεί τις νέες δυνατότητες του ιστού WWW, όπως η 
ανταπόκριση σε χειρισμούς του επισκέπτη και η παρουσίαση 
κινούμενων εικόνων και πολυμέσων.

Η καλή σχεδίαση ιστοσελίδων πρέπει επίσης να αποφεύγει τις 
γνωστές αδυναμίες του δικτύου, με κυριότερο πρόβλημα τη μικρή 
ταχύτητα μετάδοσης σελίδων με μεγάλο όγκο ψηφιακών δεδομένων. 
Για παράδειγμα, σελίδες παραφορτωμένες με εικόνες και πολυμέσα 
χρειάζονται πολύ χρόνο για να μεταδοθούν, κάτι που μπορεί να 
εκνευρίσει τον επισκέπτη και να τον οδηγήσει απλά στην αναζήτηση 
κάποιας άλλης ιστοσελίδας.

49



Ειδοποίηση

Οι ιστοσελίδες αποτελούν ένα πολύ διακριτικό μέσο 
πληροφόρησης, που δεν επιβάλει την παρουσία του στους χρήστες. 
Έτσι, θα πρέπει να έχουν προβλεπτεί τρόποι ώστε το κοινό να 
γνωρίσει τη διεύθυνση των ιστοσελίδων και να ενδιαφερθεί να τις 
επισκεφτεί. Αν δεν κάνει τίποτα η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, είναι 
μάλλον απίθανο να ανακαλύψει κανείς τυχαία την ιστοσελίδα της 
ανάμεσα σε 200 εκατομμύρια άλλες.

Αύίηση me παρουσία:: me ιστοσελίδα:

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να γίνει η σελίδα της 
ενδιαφερόμενης επιχείρησης πιο “ορατή” στο διαδίκτυο, δηλαδή για 
να αυξηθούν οι πιθανότητες να την επισκέπτονται οι υποψήφιοι 
πελάτες. Οι πιο βασικοί είναι οι εξής:

• Να συμπεριληφθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας 
σε παραδοσιακό υλικό όπως επιστολόχαρτα, διαφημίσεις, 
επισκεπτήρια, συσκευασίες προϊόντων. Πολλές επιχειρήσεις το 
κάνουν ήδη. Ακόμη, πολλές διευθύνσεις ιστοσελίδων υπάρχουν 
σε τηλεοπτικές εκπομπές ή διαφημίσεις

• Να γίνει καταχώρηση της διεύθυνσης της ιστοσελίδας στους 
διάφορους μηχανισμούς αναζήτησης του διαδικτύου. Ακόμη 
και αν θεωρητικά οι μηχανισμοί αυτοί, αργά ή γρήγορα θα 
πρέπει να ανακαλύψουν τη νέα ιστοσελίδα, δεν υπάρχει καμία 
εγγύηση ότι αυτό θα γίνει ή θα γίνει έγκαιρα. Στην ιστοσελίδα 
κάθε μηχανισμού αναζήτησης υπάρχει ένας εύκολος τρόπος για 
την καταχώριση μιας νέας σελίδας στη βάση δεδομένων του 
μηχανισμού. Για παράδειγμα, στο πάνω μέρος της σελίδας του 
YAHOO υπάρχει ένα πλήκτρο με την ένδειξη “Add URL”. Με 
το απλό πάτημα αυτού και την ακολουθία των οδηγιών που 
δίνονται είναι εύκολη η καταχώριση

• Να γίνει αναζήτηση άλλων σελίδων στις οποίες θα ήταν 
χρήσιμο να υπάρχει ένας δεσμός (παραπομπή) για τη νέα 
ιστοσελίδα. Μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία με τους 
κατόχους των σελίδων αυτών και να γίνει ανταλλαγή δεσμών, 
κάτι που συνηθίζεται ανάμεσα σε σελίδες φιλικών 
επιχειρήσεων. Η αναζήτηση τέτοιων σελίδων μπορεί να γίνει:

ο Σε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου προϊόντων ή υπηρεσιών: 
Είναι επίσης πιθανό να υπάρχουν εμπορικές σελίδες 
(ευρετήρια) που απαριθμούν όλους τους προμηθευτές ή 
όλα τα προϊόντα του κλάδου.

ο Σε επιχειρήσεις της ίδιας γεωγραφικής περιοχής: Υπάρχει 
ένας αυξανόμενος αριθμός ιστοσελίδων που είναι 
γνωστές ως “ιδεατές κοινότητες” και λειτουργούν ως 
ευρετήριο όλων των ιστοσελίδων μιας συγκεκριμένης 
περιοχής. Ο απλούστερος τρόπος για να ελεγχθεί αν
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υπάρχει τέτοια “ιδεατή κοινότητα” στην ενδιαφερόμενη 
περιοχή, είναι η πληκτρολόγηση του ονόματος της 
πόλης σε έναν από τους μηχανισμούς αναζήτησης του 
Διαδικτύου.

ο Σε επιχειρήσεις συμπληρωματικών κλάδων: Μια 
συνηθισμένη τακτική είναι η συμμαχία μεταξύ 
επιχειρήσεων δυο ή περισσότερων συμπληρωματικών 
κλάδων, που συμφωνούν να προσφέρουν στους πελάτες 
“ολοκληρωμένα πακέτα αγορών” με συνδυασμό των 
προϊόντων τους.

Διατήρηση του ενδιαφέροντος

Αφού οι υποψήφιοι πελάτες έχουν επισκεφτεί μια φορά την 
ιστοσελίδα, θα πρέπει να γίνει κάποια ενέργεια ώστε να την 
επισκεφτούν και πάλι, και μάλιστα να την επισκέπτονται σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο υπ’ αριθμό 
ένας στόχος της διαφήμισης: το όνομα της επιχείρησης να
διατηρείται πρόχειρο στη σκέψη των πελατών, ώστε να υπάρξει η 
προτίμησή της τη στιγμή που θα πρέπει να αγοράσουν κάποιο από τα 
προϊόντα που προσφέρει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 
συντηρείται το ενδιαφέρον των επισκεπτών της ιστοσελίδας, όπως:

• Δημιουργία μιας ισχυρής πρώτης εντύπωσης, μέσα από την 
ποιότητα και το βάθος των πληροφοριών που προσφέρονται. 
Για παράδειγμα, οι ιστοσελίδες των εταιριών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών παρουσιάζουν σήμερα τεχνικά χαρακτηριστικά 
που παλιότερα δεν μπορούσαν να βρεθούν ούτε μέσα στα 
εγχειρίδια των μηχανημάτων μετά την αγορά τους

• Καλλιέργεια της εντύπωσης ότι οι σελίδες αλλάζουν συχνά 
περιεχόμενο. Οι ιστοσελίδες μπορούν να τροποποιούνται με 
τρομακτική ευκολία και υπάρχουν στοιχεία, όπως οι τιμές των 
προϊόντων και οι ειδικές προσφορές, που από τη φύση τους 
αλλάζουν συχνά. Γιατί λοιπόν οι αλλαγές αυτές να μην 
καθρεφτίζονται στην νεοσχεδιασμένη ιστοσελίδα;

• Διατήρηση της γενικής εμφάνισης των σελίδων σύμφωνη με 
την τρέχουσα αισθητική του Διαδικτύου. Η τεχνολογία της 
δημοσίευσης πληροφοριών στο Internet προχωρά με ταχύτατο 
ρυθμό, και σελίδες που σχεδιάστηκαν λίγους μήνες πριν είναι 
πολύ εύκολο να δείχνουν παλιομοδίτικες. Μαζί με τη διαρκή 
ενημέρωση του περιεχομένου πρέπει να γίνεται και 
προσαρμογή και της εμφάνισης των σελίδων

• Να γίνει προσπάθεια ώστε οι νεοσχεδιασμένες σελίδες να 
γίνουν κέντρο γνώσεων σε έναν εξειδικευμένο τομέα. Για 
παράδειγμα, μπορεί να γίνει συγκέντρωση στη νέα σελίδα ενός 
καταλόγου δεσμών προς σελίδες και άλλες πηγές του τομέα 
ενδιαφέροντος που θα επιλεγεί από την επιχείρηση, μαζί με 
ένα σύντομο σχόλιο για κάθε μια από αυτές. Ειδικά αν ο
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τομέας εξειδίκευσης δεν σχετίζεται με τα προσφερόμενα 
προϊόντα / υπηρεσίες, τα σχόλια θα θεωρούνται ως 
αντικειμενικά και θα καθιερώσουν τη σελίδα ως ανεξάρτητη 
πηγή πληροφόρησης. Θα χρειαστεί βέβαια να γίνεται 
ενημέρωση της σελίδας πολύ συχνά για να υπάρξει 
παρακολούθηση των εξελίξεων

• Τέλος, θεωρείται χρήσιμο στην προσθήκη της σελίδας κάτι 
που να διασκεδάζει τους επισκέπτες. Οι χρήστες του Internet 
έχουν πολύ νεανικά πρότυπα συμπεριφοράς, και κάτι καινούριο 
ή διασκεδαστικό σε μια ιστοσελίδα μπορεί να προσελκύσει 
μεγάλους αριθμούς επισκεπτών.

Παρακολούθηση τnc προόδου

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, είναι σημαντικό να γίνεται γνωστό πόσο καλά 
πηγαίνει η επιχείρηση και να πραγματοποιείται προσπάθεια για 
ανεύρεση τρόπων ώστε να πάει ακόμη καλύτερα. Ο έλεγχος της 
επιτυχίας μιας ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μέσα από την 
παρακολούθηση κάποιων στατιστικών, που η εταιρία παροχής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο μπορεί εύκολα να προσφέρει. Η πιο απλή 
στατιστική είναι ο αριθμός των επισκεπτών. Μερικές φορές η 
στατιστική μπορεί να περιλαμβάνει την ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε 
επισκέπτη στο Διαδίκτυο, αλλά ποτέ τη φυσική του ταυτότητα. Από 
την ηλεκτρονική διεύθυνση μπορεί να γίνει αντιληπτή η χώρα 
προέλευσης ή αν προέρχεται από κάποιο Πανεπιστήμιο, αλλά τίποτε 
περισσότερο. Τα σημαντικά συμπεράσματα που μπορούν να 
διεξαχθούν από τις στατιστικές είναι τα εξής: •

• Αν ο αριθμός των επισκεπτών είναι πολύ μικρός, τότε οι 
πελάτες δεν μπορούν να βρουν τη σελίδα. Θα πρέπει να γίνει 
εντατικότερη προσπάθεια για την καταχώρισή της σε 
μηχανισμούς αναζήτησης για τη δημιουργία δεσμών σε σελίδες 
τρίτων, καθώς και για τη γνωστοποίηση της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης με άλλα μέσα.

• Αν τα μηνύματα που λαμβάνονται από το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και άλλες μεθόδους ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
είναι πολύ λίγα σε σύγκριση με τον αριθμό των επισκεπτών της 
σελίδας, τότε οι επισκέπτες δεν λαμβάνουν το μήνυμα που 
υποτίθεται ότι περιέχει η σελίδα. Ίσως θα πρέπει να γίνει 
αναθεώρηση του σχεδιασμού ή του περιεχομένου της 
ιστοσελίδας, ή του φάσματος των προϊόντων που προωθούνται 
και να υποστηριχθούν μέσω του Διαδικτύου.
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Βραβεία 2005

Η πληρότητα των προσφερόμενων λειτουργιών σε συνδυασμό με την άρτια υλοποίησή τους ανέδειξαν την 
υπηρεσία winbank internet της Τράπεζας Πειραιώς ακόμα μια φορά στην κορυφαία θέση (Γενικός Δείκτης 
Αξιολόγησης 15,27) από την ελληνική έκδοση του έγκυρου διεθνούς περιοδικού PC Magazine.

Η διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί στο σύνολο των 20 διακρίσεων που έχει λάβει η Τράπεζα Πειραιώς 
για τη winbank που είναι η μοναδική ελληνική υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής πιστοποιημένη κατά ISO
9001.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία winbank internet της Τράπεζας Πειραιώς διακρίθηκε για:
- την ευχρηστία της,
- τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων συναλλαγών και υπηρεσιών της,
- το πλήθος των ηλεκτρονικών αιτήσεων,
- τη διαθεσιμότητα της,
- την ασφάλεια στην εκτέλεση συναλλαγών.

Στοιχεία που ξεχώρισαν στο winbank internet επίσης ήταν:
- η διαδικασία ενεργοποίησης της πρόσβασης (απόκτηση κωδικών εισόδου),
- η υπηρεσία τηλε-ειδοποιήσεων winbank alert,
- η χρήση του επιπλέον κωδικού ασφάλειας extraPIN και
- η συμβατότητα των υπηρεσιών με τους πιο δημοφιλείς browser.

Στα πλαίσια της αξιολόγησης εκτιμήθηκε και η δυνατότητα "Σύνδεσης στο Internet χωρίς συνδρομή και συμβόλαια" που 
προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς σε όλους για την πρόσβασή τους στην υπηρεσία αλλά και γενικότερα στο internet.

\'έΗ
MAGAZINE
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Την πρώτη θέση κατέλαβαν οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, winbank 
internet και winbank mobile σε αξιολόγηση που πραγματοποίησε το διεθνούς 
κύρους περιοδικό PC WORLD (τεύχος 6ο, Ιουνίου 2005). Οι υπηρεσίες winbank 
διακρίθηκαν με τη βαθμολογία "Άριστα" (90,2 και 92,5 αντίστοιχα). Για την 
αξιολόγηση αυτή πραγματοποιήθηκε συγκριτικό τεστ σε 12 υπηρεσίες e-banking και 
σε 3 υπηρεσίες mobile banking ελληνικών τραπεζών.

Ειδικότερα,για την υπηρεσία winbank internet, το PC WORLD, αναφέρει: "Όντας μια από τις πρώτες 
τράπεζες που επένδυσαν σοβαρά στις υπηρεσίες e-banking, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αποκτήσει την απαραίτητη 
εμπειρία για να παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες". Συνεχίζει αναφέροντας ότι " Η Τράπεζα Πειραιώς διακρίνεται 
για τον τεράστιο αριθμό υποστηριζόμενων λειτουργιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπηρεσία 
προειδοποιητικών μηνυμάτων, η οποία επιτρέπει την ενημέρωση του συνδρομητή - σε ορισμένες από αυτόν 
ημέρες και ώρες - όταν υπάρχει κάποια μεταβολή στους λογαριασμούς του". Επίσης μεταξύ των άλλων 
ξεχώρισε και η δυνατότητα αποστολής χρημάτων με χρέωση πιστωτικής κάρτας (email payment).

Η αξιολόγηση κάλυψε όλες τις πτυχές των υπηρεσιών όπως: "Αρχικές Διαδικασίες εγγραφής και ενεργοποίησης 
υπηρεσίας", "Υποστηριζόμενες λειτουργίες μέσω web", "Ευκολία χρήσης", "Ασφάλεια" και "Υποστήριξη". 
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το PC WORLD, για τη σύγκριση των e-banking υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε η 
ποιοτική βαθμολόγηση περισσότερων από 1.500 χαρακτηριστικών και άνω των 5.000 υπολογισμών.

Όσον αφορά το winbank mobile, το PC WORLD αναφέρει χαρακτηριστικά: "Η υπηρεσία m-banking της 
Τράπεζας Πειραιώς κερδίζει τις εντυπώσεις καθώς καταφέρνει να διακριθεί σχεδόν σε κάθε τομέα". Συνεχίζει 
αναφέροντας ότι "Πολύ καλό περιβάλλον λειτουργίας τόσο από πλευράς ευχρηστίας όσο και αισθητικής. Η 
περιήγηση στο μενού επιλογών πραγματοποιείται απρόσκοπτα, χωρίς καθυστερήσεις. Οι υποστηριζόμενες 
λειτουργίες είναι άκρως ικανοποιητικές".

ΑΡΙΣΤΗ 
PC WORLD
ΥΠΗΡΕΣΙΑ^
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Την πρώτη θέση κατέλαβαν οι δικτυακοί τόποι της Τράπεζας Πειραιώς στις κατηγορίες 
«Ενημερωσιμότητα Ιστοσελίδων» και «Τεχνολογία Ιστοσελίδων» στην έρευνα BANKcVAL 
2004. Συγκεκριμένα, τα web sites της Τράπεζας Πειραιώς (www.piraeusbank. gr. 
www.winbank.gr και η υπηρεσία winbank internet) αξιολογήθηκαν με τη βαθμολογία 
«Αριστα» (94.85% και 93.06% αντίστοιχα) στις κατηγορίες αυτές.
Στην κατηγορία «Ενημερωσιμότητα» τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν είναι η συχνότητα 
ενημέρωσης και ανανέωσης των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες, η 
παρουσίαση των «Τελευταίων Νέων» σε ευδιάκριτο σημείο μέσα στην ιστοσελίδα, η 
λειτουργικότητα των συνδέσμων κ.ά.

Στην κατηγορία «Τεχνολογία» αξιολογήθηκε ο τρόπος παρουσίασης των στοιχείων των σελίδων όταν αυτά δεν είναι σε μορφή 
κειμένου, ο τρόπος παρουσίασης των σελίδων στις διαφορετικές αναλύσεις των οθονών των υπολογιστών, ο τρόπος που έχουν 
οριστεί τα meta-data των ιστοσελίδων ώστε να εντοπίζονται εύκολα στις μηχανές αναζήτησης, ο τρόπος παρουσίασης του 
κώδικα των σελίδων κ.ά.

Ευρωηο'κό Bpaltio 
Π«>Οδιιώ Bonking Tcefinology

Best Onlne and Munxlwmel 
Barking Team 

(tUgh-V Conn-ended)

Σημαντική διάκριση απένειμε το περιοδικό διεθνούς κύρους 
European Banking Technology στην υπηρεσία ηλεκτρονικής 
τραπεζικής winbank της Τράπεζας Πειραιώς. Στη winbank 
απονεμήθηκε το 2ο βραβείο (διάκριση Highly Commended) 
στην κατηγορία «Best On-line and Multichannel Banking 
Team». To πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στη Lloyds TSB 
Commercial Finance, ενώ στη Deutsche Bank Global Markets e- 
Commer απονεμήθηκε επίσης η διάκριση Highly Commended.

Η βράβευση αυτή αποτελεί μία ακόμη διεθνή διάκριση που 
προστίθεται στο μεγάλο αριθμό βραβείων που έχει αποσπάσει η 
υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank της Τράπεζας 
Πειραιώς. Το ίδιο περιοδικό είχε απονείμει και το 2001 το 2ο 
βραβείο Highly Commended στη winbank για το σύνολο των 
ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσέφερε την 
εποχή εκείνη. Φέτος η βράβευση στηρίχθηκε στις καινοτομικές 
τραπεζικές υπηρεσίες τηλε-ειδοποίησης winbank alert! που 
προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς με τη συνεχή προσφορά νέων καινοτόμων 
υπηρεσιών επιβεβαιώνει το στόχο της, να αξιοποιεί την 
τεχνολογία και να είναι πρωτοπόρος στις σύγχρονες μορφές 
εξυπηρέτησης των πελατών.

Η winbank για άλλη μια φορά, αναδεΐχθηκε στην 
πρώτη ομάδα υπηρεσιών e-banking, κατόπιν 
αξιολόγησης που έγινε από το περιοδικό RAM το 
Σεπτέμβριο 2004. Η κατηγοριοποίηση βασίστηκε σε 11 
διαφορετικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων είναι οι 
εξής: Περιεχόμενο δικτυακού τόπου, Ασφάλεια, 
Ευχρηστία και Περιβάλλον Πλοήγησης.

«Με τη winbank θα κάνετε εύκολα και γρήγορα τις 
συναλλαγές σας καθώς προσφέρει πολλές υπηρεσίες.... 
και ένα ιδιαίτερο φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον»
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Η έρευνα «Evaluate FTSE 20 2004», από την εταιρία 
Yellownetroad, ανέδειξε φέτος στη πρώτη θέση την Τράπεζα 
Πειραιώς-winbank, με την υψηλότερη βαθμολογία (82,08%).
Η Yellownetroad, αξιολόγησε τη ποιότητα 20 δικτυακών τόπων 
από εταιρείες που ανήκουν στο δείκτη FTSE 20 του Χ.Α.Α. Για 
την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος evaluate που έχει 
αναπτυχθεί βάσει μεθοδολογίας του Τμήματος Πληροφοριακών 
Συστημάτων του London School of Economics. Η έρευνα 
βασίστηκε σε μία σειρά κριτηρίων τα οποία ομαδοποιήθηκαν σε 5 
άξονες: Πληροφόρηση, Διαφήμιση & Προώθηση, Επικοινωνία, 
Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας, Ευκολία Χρήσης.

MAGAZINE
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Οι υπηρεσίες winbank e-banking βραβεύτηκαν ως «Επιλογή Σύνταξης» από την ελληνική έκδοση του έγκυρου 
διεθνούς περιοδικού PC Magazine, στο αφιέρωμα "e-banking, στην υπηρεσία σας", στο τεύχος Μαΐου 2004.
Η αξιολόγηση κάλυψε όλες τις πτυχές των υπηρεσιών: Διαθέσιμες Λειτουργίες, Ευκολία 
Χρήσης, Ασφάλεια και Τεχνική Υποστήριξη.
Συγκεκριμένα το PC Magazine αναφέρει: «Η winbank ξεχωρίζει για το πολύ καλό περιβάλλον 
χρήσης καθώς και για την πληρότητα και την ποσότητα των προσφερόμενων λειτουργιών». 
Όσον αφορά την υπηρεσία winbank Alert! το περιοδικό κάνει ειδική αναφορά: «Αξιοσημείωτη είναι και η 
υπηρεσία Τηλε-ειδοποιήσεων, (Alert!) που ενημερώνει τον πελάτη άμεσα για τη διακύμανση του λογιστικού 
υπολοίπου των λογαριασμών του».

Ακόμα μέσω της υπηρεσίας Alert! ο χρήστης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, 24 ώρες το 24ώρο για συγκεκριμένες κινήσεις στους 
λογαριασμούς του (χρεώσεις ή πιστώσεις), για την εκτέλεση εντολών αγοραπωλησίας μετοχών στο Χ.Α.Α. και για την αξία του 
χαρτοφυλακίου του, μέσω email, sms ή τηλεφωνήματος από τραπεζικό αντιπρόσωπο ανάλογα με την επιλογή του πελάτη.
Ακόμα μια φορά η winbank απόδειξε την υπεροχή των υπηρεσιών της!

TuV HELLAS Την πιστοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και Καρτών (winbank) κατά το 
σύγχρονο πρότυπο DIN ΕΝ ISO 9001:2000 ενέκρινε το Συμβούλιο Πιστοποίησης του TUV, με ομόφωνη απόφασή 
του. Μετά από αξιολόγηση από την εταιρία RWTUV HELLAS, ανεξάρτητο, διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης 
του TUV CERT Ρηνανίας - Βεστφαλίας διαπιστώθηκε η συμμόρφωση του συστήματος της winbank με τις 
απαιτήσεις του προτύπου για τυποποιημένη λειτουργία βάσει καταγεγραμμένων αρμοδιοτήτων και διαδικασιών. 
Ειδικότερα, το πιστοποιητικό χορηγήθηκε για τις ποιοτικές διαδικασίες που ακολουθεί η winbank στο ακόλουθο 
φάσμα των δραστηριοτήτων της:

ΕΚ ISO 9001V Λ

® winbank internet (internet banking) 

® winbank mobile (mobile banking)

® winbank phone (phone banking)

® winbank atm (δίκτυο ATM)

® winbank payCenter (ηλεκτρονικές πληρωμές στο internet με ή χωρίς πιστωτική κάρτα)

Το πρότυπο DIN ΕΝ ISO 9001:2000 επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση της εταιρίας και στην απόλυτη 
ικανοποίηση του πελάτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αποτελεί εργαλείο στρατηγικής σημασίας για την 
επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της winbank, με πρώτο την ικανοποίηση των πελατών.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη που απονέμεται σε Μονάδα 
Παροχής Ηλεκτρονικών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά
και αναδεικνύει τη winbank ως τη μοναδική πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα 
πιστοποιημένη κατά ISO.
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ
eniAOXH

Το περιοδικό τεχνολογίας RAM το Σεπτέμβριο του 2003, επέλεξε τη winbank για τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής που σας παρέχει. Τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε κριτήρια όπως: 
Ασφάλεια, Περιεχόμενα Δικτυακού Τόπου, Ευχρηστία, m-banking, Προσφερόμενες 
Υπηρεσίες, Χρηματιστήριο κτλ.
«Μας άρεσε:
- Η αναλυτική παρουσίαση χαρτοφυλακίου
- Η λεπτομέρεια στη διαχείριση συναλλαγών
- Η πληρότητα του τόπου της winbank
- Η δυνατότητα τηλεειδοποίησης
...Η winbank είναι η μόνη τράπεζα που παρέχει τηλεειδοποιήσεις στο χρήστη μέσω της 
υπηρεσίας Alerts.»

«Τα εμβάσματα αποτελούν ένα από τα δυνατά σημεία της winbank, καθώς υποστηρίζονται 
όλες οι κατηγορίες μεταφοράς ποσών, ακόμα και στο εξωτερικό. Η παρακολούθηση τους 
είναι πλήρης, με το χρήστη να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τύπο και τη χρονική 
περίοδο καθενός από αυτά.»

Φ
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Πέντε διευθύνσεις της Τράπεζας Πειραιώς, μεταξύ των οποίων και η winbank, και μία 
θυγατρική εταιρεία του Ομίλου βραβεύτηκαν στις 14 Απριλίου, για την επίτευξη τους στη
«ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ή «Committed to Excellence» του 
EFQM (European Foundation Quality Management).
To EFQM είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον οποίον συμμετέχουν μεγάλες 
επιχειρήσεις απ' όλη την Ευρώπη. Έχει θεσμοθετήσει βραβεία ποιότητας με κύριο στόχο τον 
εντοπισμό εταιριών που αποτελούν μοντέλα τόσο όσον αφορά την διοίκησή τους όσο κοι τα 
επιχειρηματικά τους αποτελέσματα

Οι πέντε επιχειρησιακές μονάδες της Τράπεζας, που κατάκτησαν το επίπεδο της Δέσμευσης στην 
Επιχειρηματική Αριστεία είναι οι ακόλουθες: Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Τραπεζικής,
Marketing, Νομικών Εργασιών Διοίκησης και Πληροφορικής. Επίσης το ίδιο επίπεδο κατάκτησε και η θυγατρική 
εταιρεία του Ομίλου Πειραιώς EXODUS που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής ολοκληρωμένων λύσεων 
πληροφορικής.

Το βραβείο αυτό αποτελεί μία ένδειξη εξυπηρέτησης του ευρύτερου στόχου της Τράπεζας Πειραιώς, που 
φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν Χρηματοοικονομικό Οργανισμό υψηλής ποιότητας και κύρους, στην Ελλάδα και 
στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια.

Η winbank επιλέχτηκε ως περίπτωση βέλτιστης πρακτικής μεταξύ των ελληνικών 
επιχειρήσεων και φορέων που λειτουργούν στο διαδίκτυο σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό της ΡΟΤΑ Ε.Π.Ε. στα πλαίσια του e- 
Commerce Show, τον Ιανουάριο 2003.

Οι υπεύθυνοι για την έρευνα φορείς κατοχυρώνουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα της έρευνας. Η επιλογή των 
εταιριών, η διεξαγωγή των συνεντεύξεων και η ανάλυση των δεδομένων έγινε από το Τμήμα Διοικητικής 
Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών με την επιστημονική συνδρομή της 
Ερευνητικής Ομάδας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ELTRUN). Στόχος της έρευνας είναι η έρευνα να φανεί 
χρήσιμη στη χάραξη της στρατηγικής των ελληνικών επιχειρήσεων στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
του e-business.

Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν χαρακτηρίζονται από την αναγνωρισμένη ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και η κάθε μία αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό τομέα δραστηριότητας ή επιχειρηματικού μοντέλου 
που υποστηρίζεται ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα διακρίθηκαν οι: winbank, ΩΝΙΑ-ΝΕΤ, YASSAS.COM, 
Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου Κυκλάδων (ΗΚΕΚ) και TAXISnet.
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Βραβεία 2002

Το περιοδικό τεχνολογίας RAM το Μάρτιο του 2002, επέλεξε τη winbank για τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής τραπεζικής που σας παρέχει. Αξιολογώντας χαρακτηριστικά, όπως το 
Περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου, τις Διαδικασίες Εγγραφής και Ενεργοποίησης, την 
Ασφάλεια, την Ευχρηστία, τις Προσφερόμενες Υπηρεσίες, τη Διαθεσιμότητα και την 
Υποστήριξη, οι υπηρεσίες της winbank ξεχώρισαν.

" Η winbank, που αντιστοιχεί στην ηλεκτρονική μορφή της Τράπεζας Πειραιώς, είναι από τις πρώτες που 
πρόσφεραν υπηρεσίες web banking. Ο δικτυακός της τόπος είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε περιεχόμενο...
...Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των υπηρεσιών της winbank είναι η υποστήριξη των συναλλαγών με άμεση 
εκτέλεση ή με εκτέλεση σε άλλη ημερομηνία. Θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία για την τιμολογιακή πολιτική των 
εμβασμάτων και την προμήθεια της Τράπεζας..."
Αν ο πελάτης "θέλει να στέλνει εμβάσματα στο εξωτερικό, θα προτιμήσει τη winbank."

"Μας άρεσε:
% Ο τρόπος επικοινωνίας με το χρήστη,
® Η πληρότητα και η δυνατότητα διαχείρισης συναλλαγών, 
β Οι εκτυπώσεις"

Με σχόλια όπως τα παραπάνω, η winbank αξιολογήθηκε με βαθμό 9,54/10

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Οι υπηρεσίες winbank e-banking βραβεύτηκαν ως «Επιλογή Σύνταξης» από την ελληνική 
έκδοση του έγκυρου διεθνούς περιοδικού PC Magazine, στο "Αφιέρωμα στο e-banking" στο 
τεύχος Νοεμβρίου 2002.

Η βαθμολόγηση κάλυψε πτυχές των υπηρεσιών όπως: την Έκδοση των Κωδίκων 
Πρόσβασης, το Πλούτο των Δυνατοτήτων, την Ασφάλεια καθώς και την Εξυπηρέτηση και 
Υποστήριξη των Πελατών.

Ειδική αναφορά έγινε στην καινούργια υπηρεσία Alert!, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 
ενημερώνονται για τα τραπεζικά και χρηματιστηριακά τους θέματα real-time, 24 ώρες το 24ωρο, οπουδήποτε 
και αν βρίσκονται.
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H winbank βραβεύτηκε και στην αξιολόγηση των web sites των εταιριών του FTSE 20, 
για το 2002, από την yellownetroad (με τη μεθοδολογία του London School of
Economics). H Yellownetroad βασίζει τα αποτελέσματά της σε έξι ποιοτικά κριτήρια για τα 
sites: την Πληροφόρηση, τη Διαφήμιση και Προώθηση, τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, την 
Επικοινωνία, τις Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας και την Ευκολία Χρήσης
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Βραβεία 2001
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To Call Center της Τράπεζας Πειραιώς αναδείχΟηκε το καλύτερο στην Ελλάδα το Μαϊο του 2001, στην 
κατηγορία Large Customer Service Call Centers, στο διεθνή διαγωνισμό, The CRM Grand 
Prix 2001, για την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης προς τους πελάτες της Τράπεζας, για την 
έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση, την εύκολη πρόσβαση, καθώς και για το άρτια 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό του. Τα κριτήρια για την παραπάνω αξιολόγηση, με βάση 
τα οποία κατατάχθηκε πρώτο, ήταν ο χρόνος απάντησης της κλήσης, η φιλική υποδοχή, η 
γνώση των προϊόντων, η πρωτοβουλία για πώληση, καθώς και η συνολική συμπεριφορά και 
ποιότητα της επικοινωνίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Οι δύο υπηρεσίες της winbank το winbank internet και το winbank mobile βραβεύτηκαν 
ως «Επιλογή Σύνταξης» από την ελληνική έκδοση του έγκυρου διεθνούς περιοδικού PC 
Magazine, στο "Αφιέρωμα στο e-banking" στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2001. Η 
συντακτική ομάδα του PC Magazine, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αξιολόγησε όλες τις 
ελληνικές τράπεζες που παρέχουν υπηρεσίες e-banking στους πελάτες τους.
Η βαθμολόγηση κάλυψε όλες τις πτυχές των υπηρεσιών: τη Διαδικασία Απόκτησης 
Πρόσβασης, τον Πλούτο των Δυνατοτήτων, την Ευχρηστία, τη Ταχύτητα, την Ασφάλεια 
καθώς και την Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη των Πελατών

ΓΚροίικό Marketing Week

Ένα διαφορετικό από τα προηγούμενα βραβεία, το "i-Brand of the Year", απέσπασε η 
winbank, το Νοέμβριο του 2001, στο Ιο Συνέδριο "Interactive Advertising & Marketing", 
όπου δόθηκε μια ολοκληρωμένη εικόνα του παρόντος αλλά και του μέλλοντος της 
διαδραστικής (interactive) διαφήμισης και δόθηκαν διάφορα ειδικά βραβεία σε επιμέρους 
κατηγορίες.

i-brandof the year
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Η μεγαλύτερη όλων των διακρίσεων ήταν βέβαια, αυτή που έφερε τη winbank σε 
"ευρωπαϊκό βάθρο". Στον ετήσιο ευρωπαϊκό διαγωνισμό, το Νοέμβριο του 2001, "The 
European Banking Technology Awards 2001" βραβεύτηκε στην κατηγορία "Best 
Online and Multichannel Banking Team".
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Οι νικητές του Διαγωνισμού των επιμέρους κατηγοριών, στους οποίους περιλαμβάνονται τα μεγαλύτερα 
ονόματα του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη, είναι η Credit Suisse Private Banking (Best Use of IT in the 
Banking Sector), η JP Morgan (Best Use of Innovative Technology & Best Implementation of Straight Through 
Processing), η Schroder Salomon Smith Barney (E-Business Team/Initiative), η Barclays Bank Service 
Provision (Best Online and Multichannel Banking Team), η Ceskoslovenska Obchodni Banka (IT Team of the 
Year), η HSBC-Investment Banking (Trading and Risk Systems IT Manager) και η Egg Bank (Operations 
Director/Team). Σε κάθε κατηγορία δόθηκε μία ειδική διάκριση (βραβείο "Highly Commended") το οποίο 
έλαβε η winbank στην κατηγορία "Best Online and Multichannel Banking Team".
Οι υπηρεσίες της winbank κρίθηκαν αντάξιες των υπηρεσιών της Barclays Bank Service Provision, η οποία 
απέσπασε το πρώτο βραβείο της κατηγορίας. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα ήταν ο αριθμός πελατών που 
ανέρχεται σε 2,3 εκ πελάτες. Επιπλέον διακρίθηκε, κυρίως, για την εξαιρετική από άποψη τεχνολογίας και 
καινοτομίας υπηρεσία winbank internet, για τον αριθμό των χρηστών της υπηρεσίας, το βαθμό 
διείσδυσης του internet banking στους πελάτες της Τράπεζας και την ικανοποίηση των πελατών.

Περιοδικό

No 1
Καλύτερη ελληνική Τράπεζα 

στο internet

Την υπηρεσία winbank internet αξιολόγησε ως την καλύτερη λύση στην Ελλάδα το
περιοδικό Infotainment Arena, το Δεκέμβριο του 2001. Η αξιολόγηση αυτή βασίστηκε 
σε κριτήρια όπως η Σχεδίαση και Δομή, η Προστιθέμενη Αξία για τον Επισκέπτη, οι 
Προσφερόμενες Υπηρεσίες, οι τεχνικές on-line Marketing που ακολουθούνται, καθώς 
και η Ασφάλεια.
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Πρώτη, επίσης, η winbank κοι στην αξιολόγηση των web sites των εταιριών του FTSE 
20, για το 2001, από την yellownetroad (με τη μεθοδολογία του London School of 
Economics). H Yellownetroad βασίζει τα αποτελέσματά της σε έξι ποιοτικά κριτήρια για τα 
sites: την Πληροφόρηση, τη Διαφήμιση και Προώθηση, τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, την 
Επικοινωνία, τις Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας και την Ευκολία Χρήσης
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Βραβεία 2000
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Στο διεθνή διαγωνισμό The CRM Grand Prix 2000, το Call Center της Τράπεζας 
Πειραιώς αξιολογήθηκε ως το δεύτερο καλύτερο στην Ελλάδα, στην κατηγορία 
Small Customer Service Call Centers, για την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης προς 
τους πελάτες της Τράπεζας, για την έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση, την 
εύκολη πρόσβαση, καθώς και για το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό του. Τα 
κριτήρια για την παραπάνω αξιολόγηση, ήταν ο Χρόνος Απάντησης της Κλήσης, η 
Φιλική υποδοχή, η Γνώση των Προϊόντων, η Πρωτοβουλία για Πώληση, καθώς και η 
συνολική συμπεριφορά και Ποιότητα της Επικοινωνίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΣΧΗΜΑΤΑ

65



Ερώτηση 1 ‘download easily’
Ερώτηση 2 ‘attractive first page’
Ερώτηση 3 ‘clear instructions’
Ερώτηση 4 ‘Piraeus Group’
Ερώτηση 5 ‘contact’
Ερώτηση 6 ‘navigate easily’
Ερώτηση 7 ‘help in navigation’
Ερώτηση 8 ‘navigation instructions’
Ερώτηση 9 ‘links’
Ερώτηση 10 ‘complete links’
Ερώτηση 11 ‘graphics’
Ερώτηση 12 ‘graphics in total’
Ερώτηση 13 ‘complete information’
Ερώτηση 14 ‘common colours’
Ερώτηση 15 ‘easy looking up’
Ερώτηση 16 ‘basic content’
Ερώτηση 17 ‘visitors’
Ερώτηση 18 ‘main purpose’
Ερώτηση 19 ‘content-purpose’
Ερώτηση 20 ‘pages under constructions’
Ερώτηση 2 1 ‘sequence and cohesion’
Ερώτηση 22 ‘information understandable’
Ερώτηση 23 ‘information needs’
Ερώτηση 24 ‘grounded information’
Ερώτηση 25 ‘detailed information’
Ερώτηση 26 ‘complete structure of the site’
Ερώτηση 27 ‘related sites’
Ερώτηση 28 ‘links for needs’
Ερώτηση 29 ‘legal issues’
Ερώτηση 30 ‘age’
Ερώτηση 3 1 ‘gender’
Ερώτηση 32 ‘school’
Ερώτηση 33 ‘use’

ΣΧΗΜΑ 1 - Πίνακας ερμηνείας μεταβλητών
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Α. Συνολική παρουσίαση 
Ιστοσελίδας

Easy looking up 
Information understandable 
Content-purpose 
Complete structure of the site 
Information needs 
Grounded information 
Main purpose 
Sequence and cohesion 
Common colours

Β. Πλοήγηση Clear instructions 
Visitors 
Basic content 
Attractive first page 
Help in navigation

Γ.Ποιότητα πληροφόρησης Detailed information 
Complete information
Pages under construction 
Legal issues

Δ.Πολυμέσα Graphics in total 
Graphics

E.Σύνδεσμοι Related links 
Links for needs 
Complete links 
Links

Στ.Εταιρική παρουσίαση Download easily
Piraeus Group 
Contact

ΣΧΗΜΑ 2 - Κατηγοριοποίηση μεταβλητών σε γενικότερες 
εννοιολογικές θεματικές
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Rotated Component Matrix(a)

Component
1 2 3 4 5 6 7

easy looking up ,792 ,148 -,144 ,099 ,079 ,083 ,325
information understandable

,704 ,109 ,073 ,122 ,138 ,407 ,261

content-purpose ,697 ,302 ,316 ,097 ,245 ,122 -,007
information needs ,588 ,208 ,357 ,185 ,139 ,081 -,048
complete structure of the 
site ,577 ,098 ,506 ,164 ,025 ,179 ,083

common colours ,551 -,036 ,199 ,279 ,351 ,224 ,005
grounded information ,529 ,112 ,257 ,368 ,096 -,084 ,131
main purpose ,480 ,371 ,415 ,191 -,269 ,032 ,259
visitors ,186 ,775 ,016 ,177 ,101 ,077 ,163
clear instructions -.014 ,709 ,158 ,071 ,060 ,191 ,460
basic content ,165 ,666 -,114 ,142 ,255 ,028 ,057
attractive fist page ,178 ,613 ,277 -,028 ,139 ,207 ,014
graphics in total ,117 ,012 ,820 ,090 ,159 -,034 ,207
graphics ,220 ,048 ,721 ,303 ,182 ,092 ,078
related links ,070 ,084 ,288 ,807 ,146 -,023 ,258
links fo needs ,237 ,059 ,185 ,790 -,035 ,115 ,148
complete links ,236 ,167 ,101 ,607 ,385 ,294 -,227
links ,275 ,367 -,195 ,530 ,287 ,026 ,082
detailed information ,046 ,218 ,028 ,077 ,761 ,004 ,174
pages under construction ,512 ,101 ,067 ,049 ,611 ,233 ,151
legal issues ,066 ,057 ,368 ,246 ,606 ,119 ,154
complete information ,348 ,298 ,207 ,082 ,585 ,081 -,105
download easily ,172 -,002 -,062 ,154 ,050 ,821 ,123
Piraeus Group ,088 ,469 ,128 ,019 ,137 ,765 ,015
contact ,254 ,328 ,339 -.041 ,159 ,522 ,295
help in navigation ,161 ,248 ,187 ,271 ,122 ,234 ,674
sequence and cohesion ,457 ,160 ,320 ,205 ,208 -,041 ,586
navigation instructions ,479 ,282 ,113 ,164 ,388 ,125 ,487
navigate easily ,323 ,279 ,436 -,001 ,097 ,266 ,480

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 
a Rotation converged in 10 iterations.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Rotated Component Matrix
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Rotated Component Matrix(a)

Component
1 2 3 4 5 6

easy looking up ,817 ,220 ,079 -.135 ,114 ,093
information understandable

,723 ,164 ,147 ,067 ,130 ,416

content-purpose ,684 ,209 ,349 ,224 ,072 ,146
complete structure of the 
site ,594 ,073 ,087 ,447 ,152 ,203

information needs ,588 ,125 ,239 ,275 ,149 ,097
grounded information ,567 ,123 ,142 ,230 ,344 -,089
main purpose ,566 ,433 -.201 ,363 ,168 ,025
sequence and cohesion ,546 ,353 ,143 ,379 ,245 -,052
common colours ,531 -.077 ,384 ,177 ,262 ,238
clear instructions ,062 ,838 ,060 ,168 ,095 ,172
visitors ,201 ,749 ,181 -.031 ,166 ,088
basic content ,164 ,607 ,347 -,181 ,132 ,016
attractive fist page ,179 ,560 ,219 ,232 -,078 ,232
help in navigation ,264 ,506 ,016 ,297 ,312 ,215
detailed information ,036 ,256 ,720 ,082 ,081 -,001
complete information ,313 ,187 ,670 ,137 ,053 ,084
pages under construction ,503 ,120 ,608 ,077 ,041 ,229
legal issues ,082 ,103 ,579 ,399 ,242 ,104
graphics in total ,173 ,084 ,137 ,839 ,080 -,016
graphics ,257 ,066 ,200 ,724 ,262 ,110
related links ,125 ,170 ,128 ,338 ,806 -,033
links fo needs ,261 ,085 -,020 ,204 ,787 ,127
complete links ,185 ,012 ,496 ,016 ,584 ,294
links ,246 ,309 ,338 -,220 ,549 ,039
download easily ,171 ,058 ,025 -,030 ,156 ,821
Piraeus Group ,080 ,429 ,210 ,063 ,009 ,760
contact ,290 ,400 ,163 ,324 -,019 ,524

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization, 
a Rotation converged in 9 iterations.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Rotated Component Matrix
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Rotated Component Matrix(a)

Component
1 2 3 4 5 6

easy looking up ,817
information understandable

,723

content-purpose ,684
complete structure of the 
site ,594

information needs ,588
grounded information ,567
main purpose . ,566
sequence and cohesion ,546
common colours ,531
clear instructions ,838
visitors ,749
basic content ,607
attractive fist page ,560
help in navigation 
detailed information

,506
,720

complete information ,670
pages under construction ,608
legal issues 
graphics in total

,579
,839

graphics 
related links

,724
,806

links fo needs ,787
complete links ,584
links ,549
download easily ,821
Piraeus Group ,760
contact ,524

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Διαμορφωμένος πίνακας Rotated Component Matrix
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Component Transformation Matrix

Component 1 2 3 4 5 6
1 ,593 ,423 ,385 ,341 ,352 ,286
2 -,227 ,616 ,140 -,514 -,344 ,408
3 -.110 -,390 ,742 -,442 ,297 -,033
4 -.571 ,472 ,041 ,168 ,513 -.399
5 -,363 -,074 ,477 ,615 -,497 ,101
6 -,356 -,249 -,229 ,135 ,400 ,762

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - Component Trasformation Matrix
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R Ε L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - SCALE (A L P H

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

DEKAPENT 33,2500 16,2380 , 6802 , 8860
EIKOSIDY 33,3690 15,0549 , 7365 , 8826
DEKAENNE 33,1786 16,6304 , 7464 ,8816
EIKOSIEX 33,3095 17,0115 , 6756 , 8867
EIKOSITR 33,1548 17,1685 , 6697 , 8873
EIKOSITE 33,3690 17,0308 ,6022 , 8918
DEKAOKTO 33,2738 16,7073 , 6226 , 8904
EIKOSIEN 33,2738 16,9482 , 6870 , 8859
DEKATESS 33,2500 16,8404 , 6034 , 8919

Reliability Coefficients

N of Cases = 84,0 N of Items = 9

Alpha = ,8985

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - Ανάλυση Αξιοπιστίας (Reliability Analysis)
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - SCALE (A L P H

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

TRIA 15,9070 4,6265 , 7053 , 7315
DEKAEPTA 16,0814 4,7580 , 6475 , 7500
DEKAEXI 16,0698 5,4304 , 5625 , 7791
DYO 16,0233 4,7289 , 5370 , 7897
EPTA 16,1047 5,0830 , 5290 , 7867

Reliability Coefficients

N of Cases = 86,0 N of Items = 5

Alpha = ,8055

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 - Ανάλυση Αξιοπιστίας (Reliability Analysis)
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RELIABILITY ANALYSIS SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

EIKOSIPE 12,2326 . 2,6982 , 5914 , 7229
DEKATRIA 11,9651 3,3517 , 5570 , 7442
EIKOSI 12,1279 2,6540 , 6746 , 6739
EIKOSENN 11,9535 2,9860 , 5332 , 7505

Reliability Coefficients 

N of Cases = 86,0 N of Items = 4

Alpha = ,7785

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 - Ανάλυση Αξιοπιστίας (Reliability Analysis)
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RELIABILITY SCALE (ALPHA)ANALYSIS

Item-total Statistics

Scale 
Mean 
if Item 
Deleted

DODEKA 3,8941
ΕΝΤΕΚΑ 3,9294

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

,4291 ,6776
,3283 ,6776

Alpha 
if Item 
Deleted

Reliability Coefficients

N of Cases 85,0 N of Items = 2

Alpha = ,8035

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 - Ανάλυση Αξιοπιστίας (Reliability Analysis)
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RELIABILITY ANALYSIS SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

EIKOSIEP 11,1786 3,3774 , 6312 , 7267
EIKOSIOK 11,0833 3,6195 , 6621 , 7128
DEKA 10,9524 3,8290 , 5936 , 7462
ΕΝΝΕΑ 10,8929 3,7113 , 5325 , 7768

Reliability Coefficients

N of Cases = 84,0 N of Items = 4

Alpha = ,7924

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 - Ανάλυση Αξιοπιστίας (Reliability Analysis)
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R Ε L I A Β I L I T Y A N A L Y S I S - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

ENA 8,2235 1,8661 , 5559 , 7475
TESSERA 7,7765 1,8661 , 6906 , 5890
PENTE 7,9059 2,1101 , 5690 , 7235

Reliability Coefficients

N of Cases = 85,0 N of Items = 3

Alpha = ,7680

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 - Ανάλυση Αξιοπιστίας (Reliability Analysis)
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R Ε L I A Β I L I T Y A N A L Y S I S - SCALE (A L P H

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

ENA 112,3375 150,4796 , 3820 , 9388
DYO 112,0375 148,2897 , 5096 , 9369
TRIA 111,9125 149,2201 , 5384 , 9364
TESSERA 111,8875 148,6581 , 5333 , 9365
PENTE 112,0000 146,9873 , 6366 , 9353
EX I 111,7625 148,5125 , 6557 , 9352
EPTA 112,1125 147,5948 , 6298 , 9354
OKTO 111,9125 146,8403 , 7593 , 9341
ΕΝΝΕΑ 112,2250 148,6323 , 5037 , 9370
DEKA 112,3125 149,1036 , 5570 , 9362
ΕΝΤΕΚΑ 112,1375 149,6897 , 5745 , 9360
DODEKA 112,1125 152,5821 , 4500 , 9373
DEKATRIA 111,8750 151,3006 , 5680 , 9363
DEKATESS 111,8500 148,5342 , 5976 , 9358
DEKAPENT 111,8500 148,2304 , 5841 , 9359
DEKAEXI 112,0875 152,5619 , 4486 , 9373
DEKAEPTA 112,0875 148,8657 , 5539 , 9363
DEKAOKTO 111,8750 148,8196 , 5753 , 9360
DEKAENNE 111,7750 147,8728 , 7270 , 9345
EIKOSI 112,0625 146,8695 , 6515 , 9351
EIKOSIEN 111,8750 148,4399 , 6982 , 9349
EIKOSIDY 111,9750 143,5943 , 7060 , 9343
EIKOSITR 111,7500 150,0886 , 6106 , 9358
EIKOSITE 111,9750 149,6703 , 5596 , 9362
EIKOSIPE 112,1750 150,5259 , 4281 , 9378
EIKOSIEX 111,9125 149,3720 , 6368 , 9355
EIKOSIEP 112,5000 147,4430 , 5368 , 9366
EIKOSIOK 112,4250 149,0829 , 5244 , 9366
EIKOSENN 111,9000 149,3570 , 5252 , 9366

Reliability Coefficients

N of Cases = 80,0 N of Items = 29

Alpha = ,9382

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 - Ανάλυση Αξιοπιστίας στο Σύνολο (Reliability Analysis)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΕΡΩ ΤΗ ΜΑ ΤΟ Α Ο ΓΙΟ

79



Παρακαλώ όπως σημειώσετε κυκλώνοντας το βαθμό συμφωνίας σας στα παρακάτω κριτήρια σχεδιασμού και 
περιεχομένου της ιστοσελίδας WINBANK, ως χρήστες αυτής. Ο βαθμός αξιολόγησης παρουσιάζεται ως εξής:
1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=έχο> συγχεχημένη άποψη, 4=συμφωνώ, 5= συμφωνώ απόλυτα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WINBANK

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔ1ΑΣΜΟ διαφωνώ διαφωνώ
___________________________________________________________________________________________απόλυτα__________
1. Η αρχική σελίδα της WINBANK 'φορτώνεται' εύκολα και γρήγορα. 1 2

2. Η αρχική σελίδα της WINBANK είναι ελκυστική ως προς
την πρώτη της εμφάνιση. 1 2

3. Μέσα στην ιστοσελίδα της WINBANK μπορεί κανείς οποιαδήποτε στιγμή 
να 'προσανατολιστεί'. Έχει ακριβείς οδηγίες πλοήγησης,
σαφείς διευκρινήσεις, σωστές επικεφαλίδες. 1 2

4. Η επωνυμία του τραπεζικού οργανισμού (Τράπεζα Πειραιώς), 
που υποστηρίζει την υπηρεσία της WINBANK είναι εμφανής
σε κάθε σελίδα αυτής. 1 2

5. Ο τρόπος επικοινωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς
είναι εμφανής και εύκολος στη χρήση. 1 2

6. Ως χρήστης της WINBANK μπορείτε να πλοηγηθείτε
εύκολα στην ιστοσελίδα αυτής. 1 2

7. Στην ιστοσελίδα της WINBANK υπάρχουν βοηθητικές
κατευθύνσεις πλοήγησης όποτε ζητηθούν. 1 2

8. Οι κατευθύνσεις πλοήγησης που δίνονται είναι ακριβείς
και εύκολες στην κατανόηση και χρήση τους. 1 2

9. Οι συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες μέσα στην υπάρχουσα
της WINBANK είναι σχετικές και εύκολες στη χρήση τους. 1 2

10. Οι συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες είναι σε πλήρη
λειτουργία και όχι 'υπό κατασκευή'. 1 2

11. Η χρήση γραφικών, κινούμενης εικόνας και ήχου στην 
ιστοσελίδα της WINBANK εξυπηρετεί στην κατανόηση,
ευκολία χρήσης και αρμονία κειμένου. 1 2

12. Η χρήση των πολυμέσων αυτών αποτελεί αποτελεσματικό 
εργαλείο υποστήριξης στη συνολική εικόνα της σελίδας
της WINBANK. 1 2

13. Η πληροφόρηση μέσα στην ιστοσελίδα της WINBANK
είναι σωστά δομημένη, με ακρίβεια και ευκρίνεια. 1 2

έχω σνγκεχ. συμφωνώ συμφωνώ 
άπονη______________ απόλυτα

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

14. Ο χρωματισμός και ο σχεδιασμός του περιεχομένου της κάθε
σελίδας είναι κοινά σε όλη την ιστοσελίδα της WINBANK. 1 2 3 4 5

15. Η αναζήτηση κάθε πληροφορίας είναι εύκολη και γρήγορη
(όχι παραπάνω από 3 κλικ). 1 2 3 4 5



ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ διαφωνώ
απόλυτα

διαφωνώ έχω συγκεχ. 
άποινη

συμφωνώ συμφωνώ 
αχόλυτα

16. Ως νέος χρήστης αντιλαμβάνεστε με την πρώτη ματιά 
το βασικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 1 2 3 4 5

17. Ως νέος χρήστης αντιλαμβάνεστε με την πρώτη ματιά 
το κοινό στο οποίο απευθύνεται η WINBANK. 1 2 3 4 5

18. 0 σκοπός της ιστοσελίδας της WINBANK είναι ξεκάθαρος:
πληροφόρηση, ενημέρωση και παρουσίαση τραπεζικών δεδομένων 
του πελάτη-χρήστη αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. 1 2 3 4 5

19. Το περιεχόμενο της WINBANK ανταποκρίνεται ακριβώς στο 
βασικό σκοπό δημιουργίας αυτής της ιστοσελίδας. 1 2 3 4 5

20. Στην ιστοσελίδα δεν υπάρχουν σημεία 'υπό κατασκευής'.
Όλες οι σελίδες της WINBANK είναι πλήρως κατασκευασμένες. 1 2 3 4 5

21. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της WINBANK είναι 
οργανωμένο με αλληλουχία και συνοχή. 1 2 3 4 5

22. Η πληροφόρηση που παρέχεται από την ιστοσελίδα 
της WINBANK είναι κατανοητή από όλους. 1 2 3 4 5

23. Η πληροφόρηση που παρέχεται ανταποκρίνεται στις 
επιθυμίες / ανάγκες σας ως χρήστη αυτής. 1 2 3 4 5

24. Η πληροφόρηση που παρέχεται στηρίζεται σε προηγούμενα 
στοιχεία εμπειρίας και γνώσης των δημιουργών της ιστοσελίδας. 
Οι πληροφορίες δηλαδή που δίνονται είναι βάσιμες 
και όχι αυθαίρετες. 1 2 3 4 5

25. Η πληροφόρηση που παρέχει η WINBANK είναι πληρέστερη 
από αντίστοιχων σελίδων άλλων τραπεζικών οργανισμών. 1 2 3 4 5

26. Η γραμματική και συντακτική δόμηση της σελίδας είναι 
πλήρης και σωστά σχεδιασμένη. 1 2 3 4 5

27. Υπάρχουν συνδέσεις (links) με άλλες ιστοσελίδες 
σχετικές του περιεχομένου τραπεζικών εργασιών. 1 2 3 4 5

28. Το περιεχόμενο των συνδεόμενων ιστοσελίδων (linked sites) 
είναι απολύτως εναρμονισμένο στις ανάγκες του χρήστη. 1 2 3 4 5

29. Το περιεχόμενο της WINBANK στηρίζεται στα νομικά και θεσμικά 
πλαίσια που διέπουν σελίδες ανάλογων τραπεζικών υπηρεσιών. 1 2 3 4 5

30. Η ηλικία σας είναι: □ κάτω των 30 □ 31-40 □ 41-50 □ 51-60 □ άνω των 61

31. Το φύλο σας είναι: □ άνδρας □ γυναίκα

32. Το επίπεδο της μόρφωσής σας είναι: □ Λύκειο □ ΕΕΚ □ ΤΕΙ
□ ΑΕΙ □ Μεταπτυχιακού επιπέδου

33. Κάνετε χρήση της υπηρεσίας WINBANK:
□ καθόλου □ σπάνια □ μερικές μέρες την εβδομάδα □ ημερησίως
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