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Η χρήση του διαδικτύου εισχωρεί σε όλο και περισσότερους τομείς της
λειτουργίας μιας επιχείρησης, όχι όμως ως αρωγός, όπως παλαιότερα, αλλά
ως κύριος εκφραστής της επιχειρηματικότητας. Οι δυνατότητες που παρέχει
βελτιώνονται συνεχώς με την ταυτόχρονη αύξηση των χρηστών. Το
ερώτημα που γεννάται είναι με ποιο τρόπο αυτό το τόσο χαρισματικό μέσο
επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις.
Η εργασία αυτή ερευνά και αναλύει τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθηθούν από μία επιχείρηση προκειμένου να αναπτυχθεί στο χώρο
της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Η ανάγκη για την είσοδο των
επιχειρήσεων στην Νέα Οικονομία που διαμορφώνεται είναι επιτακτική. Στην
Ευρώπη ο μετασχηματισμός των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων άργησε να
ξεκινήσει, όμως σήμερα εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. Αρωγός σε αυτήν
την νέα τροπή αποτελεί η πρόσφατη Ευρωπαϊκή νομισματική ενοποίηση,
καθώς και οι εμπειρίες από τα παραδείγματα αποτυχιών των επιχειρήσεων
ψηφιακής οικονομίας στις Η.Π.Α.
Τα κεφάλαια που ακολουθούν δεν αποτελούν μία αόριστη περιγραφική
αναφορά της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, αλλά φιλοδοξούν να
προσφέρουν στέρεη και τεκμηριωμένη γνώση του χώρου, των αποφάσεων,
του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων μιας σύγχρονης
ηλεκτρονικής επιχείρησης. Ξεκινώντας με την ανάλυση της παρούσας
κατάστασης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον,
καταγράφεται το θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό πλαίσιο, κάτω από το
οποίο θα λειτουργήσει η επιχείρηση. Η αναζήτηση των επιτυχημένων και
αποτυχημένων προσπαθειών αποτελεί το επόμενο βήμα στο οποίο
αναλύεται και το πρόβλημα της κατάρρευσης των .οοπι. Η επιλογή του
μοντέλου επιχειρηματικότητας ακολουθεί την ανάλυση SWOT και τον
καθορισμό των στόχων της επιχείρησης. Κατόπιν καθορίζεται η σχέση που
θα εδραιωθεί με τους πελάτες και με τους προμηθευτές, σε αυτό το σημείο
αναλύονται οι CRM λύσεις, οι ηλεκτρονικές προμήθειες και η λειτουργία των
ηλεκτρονικών αγορών. Η συγκέντρωση δεδομένων που ακολουθεί εξετάζει
τους τρόπους συλλογής πληροφοριών αλλά και την Ελληνική νομοθεσία για
την προστασία των δεδομένων. Οι δύο επόμενες ενότητες εξετάζουν την
σχεδίαση του site, καθώς και τα θέματα ασφάλειας που παρέχονται. Η
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τεχνολογική υποδομή της επιχείρησης που θέλει να μπει στην ηλεκτρονική
εποχή είναι το θέμα που ακολουθεί, χωρίς όμως να επικεντρώνεται σε
τεχνικές λεπτομέρειες. Οι turnkey providers, δηλαδή οι εταιρίες που
υλοποιούν εξολοκλήρου την ηλεκτρονική παρουσία μιας επιχείρησης
αναφέρονται στη συνέχεια για να ακολουθήσει το ειδικό marketing που
χρειάζεται για την προώθηση της. Ένα βήμα πριν το τέλος της εργασίας
υπάρχει το θέμα του προϋπολογισμού, εδώ μελετώνται τα είδη εσόδων αλλά
και εξόδων της επιχείρησης. Τέλος η εργασία καταλήγει με την παρουσίαση
και σύγκριση λογισμικών ανάλυσης (log analyzers) και την ερμηνεία των
αποτελεσμάτων που αυτά δίνουν.
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Από την αυγή της ανθρώπινης ιστορίας με την δημιουργία των πρώτων
υποτυπωδών κοινωνιών, εμφανίζεται η έννοια της αγοράς, όπου οι
άνθρωποι αντάλλασσαν καταρχήν αγαθά με αγαθά και μετέπειτα αγαθά με
χρήμα ή χρήμα με αγαθά. Τότε στο ανθρώπινο μυαλό η έννοια της αγοράς
ταυτίστηκε συνειρμικά με την έννοια του φυσικού χώρου.
Η ύπαρξη της αγοράς οδήγησε σταδιακά στην εμφάνιση της έννοιας του
εμπορίου για να αποδοθεί η οικονομική δραστηριότητα που συντελούνταν
στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Έτσι εμφανίζεται ίσως η πιο δυναμική
ανθρώπινη δραστηριότητα, η εμπορική, η οποία υιοθετεί κάθε φορά ό,τι πιο
πρωτοποριακό έχουν να επιδείξουν η επιστήμη και η τεχνολογία,
δημιουργώντας νέα δεδομένα στη ζωή των κοινωνιών.
Πέρασαν πολλοί αιώνες και ποικίλα φίλτρα που εμπλούτισαν και
περιέπλεξαν αυτήν την ζεστή προσέγγιση. Χρειάστηκαν πολλά οικονομικά
μοντέλα για να φτάσουμε σήμερα στην δυνατότητα της άμεσης πάλι
προσέγγισης παραγωγού - καταναλωτή, επιχειρηματία - επιχειρηματία,
μέσω ενός κοινού φορέα επικοινωνίας. Καταλύτης και ενισχυτής της
αναγεννημένης δυνατότητας ο καρπός της σχέσης υπολογιστή και
τηλεπικοινωνίας, το Internet. Γεννήθηκε το 1960 στις Η.Π.Α. από την ανάγκη
ασφαλούς

επικοινωνίας

μεταξύ

των

στρατιωτικών

και

ερευνητικών

ιδρυμάτων και ονομαζόταν APRAnet. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970
μεγάλες εταιρίες κυρίως του κλάδου των τραπεζών στην προσπάθεια για
τον περιορισμό του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους τους, εισήγαγαν
σε αρκετές λειτουργίες τους διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα μέσω των
οποίων διενεργούνταν μια πληθώρα συναλλαγών τόσο μεταξύ αυτών όσο
και μεταξύ αυτών και των πελατών τους. Η διαδικασία αυτή ονομάστηκε
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI - Electronic Data Interchange) και
διενεργείται κυρίως μέσω ιδιωτικών δικτύων που ονομάζονται δίκτυα
προστιθέμενης αξίας (VAN - Value Added Networks)
Μέχρι και πριν λίγα χρόνια οι περισσότερες εφαρμογές του ηλεκτρονικού
επιχειρείν, όπως το E.D.I. (ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων) γινόντουσαν
σε κλειστά δίκτυα με μεγάλο κόστος εγκατάστασης. Γι’ αυτό οι κύριοι
χρήστες αυτών των συστημάτων ήταν οι μεγάλες εταιρίες.
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όμως

το

σύγχρονο

ρεύμα

προς

την

ηλεκτρονική

επιχειρηματικότητα προσδιορίζεται από την αντίληψη του Internet το οποίο
υιοθετείται σαν ένας τρόπος επικοινωνίας των επιχειρήσεων και των
πολιτών και σαν μια πλατφόρμα στην οποία διεξάγονται εμπορικές
συναλλαγές. Η δημοκρατική φύση του Internet επιτρέπει στους ιδιώτες, στις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στις μεγάλες εμπορικές φίρμες να
συμμετέχουν μαζί στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ακόμη και για τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις η αγορά στόχου τους είναι όλος ο κόσμος. Αυτή η διεθνής φύση
του ηλεκτρονικού εμπορίου εξαφανίζει τις δυσκολίες που προέρχονται από
την απόσταση ή το χρόνο και καλεί τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε μια
διεθνή αγορά που είναι προσβάσιμη 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την
εβδομάδα.
Στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει περιφέρεια. Όλοι έχουν τις ίδιες
ευκαιρίες ανεξάρτητα εάν βρίσκονται στην πρωτεύουσα, σε μια βιομηχανική
πόλη ή σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Η αύξηση της δημοτικότητας του
Internet οδηγεί στην ανάπτυξη νέων ειδών υπηρεσιών, δημιουργεί ένα νέο
status στην αγορά και καλεί τις Κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους
καταναλωτές να παίξουν το ρόλο τους στην ηλεκτρονική αγορά. Η ταχεία
εξέλιξη του Internet για την υποστήριξη επιχειρησιακών διαδικασιών όπως
το marketing και οι πωλήσεις προϊόντων έχει φθάσει και στη χώρα μας,
όπου ο αριθμός των χρηστών εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς.
Τα οφέλη από τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να
διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:
Λειτουργικά,

δηλαδή

οφέλη

που

έχουν

άμεσο

αντίκτυπο

στις

καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού και που συνήθως γίνονται αισθητά
σε ορισμένα μόνο τμήματα του. Στα λειτουργικά πλεονεκτήματα εντάσσεται
η μείωση διαφόρων παραμέτρων λειτουργικού κόστους, μείωση στο κόστος
αποθήκευσης, μείωση του κόστους επεξεργασίας στοιχείων, μείωση του
κόστους του προϊόντος, μείωση του κόστους προβολής προϊόντων,
βελτίωση στη ροή χρημάτων, βελτίωση των διαδικασιών παραγγελιοληψίας
και εκτέλεσης των παραγγελιών, αποφυγή σφαλμάτων κ. α.
Στρατηγικά, δηλαδή οφέλη κρίσιμα και μακροπρόθεσμης σπουδαιότητας
για τη λειτουργία του οργανισμού, που επηρεάζουν άμεσα την κεντρική
δραστηριότητα του. Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα εντοπίζονται κατ' αρχήν
στην επιτάχυνση του εμπορικού κύκλου, στη δυνατότητα της just in time
παραγωγής που σημαίνει δυνατότητα άμεσης διεκπεραίωσης παραγγελιών
μικρού όγκου τη στιγμή που θα υπάρξει ζήτηση και στη μείωση του χρόνου
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παράδοσης των παραγγελιών που προκύπτει από την κατάργηση των
εγγράφων, η διακίνηση των οποίων συχνά καθυστερεί.
Ευκαιριακά, δηλαδή οφέλη όχι απαραίτητα κρίσιμα για τις τρέχουσες
λειτουργίες του οργανισμού αλλά που πιθανόν να προσφέρουν μελλοντικά
νέες ευκαιρίες. Στα ευκαιριακά οφέλη περιλαμβάνονται παράγοντες, όπως
ενίσχυση του γοήτρου και τη φήμης μέσα στην αγορά και το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων που δεν κάνουν χρήση ηλεκτρονικού
εμπορίου.

Ενώ είναι ξεκάθαρο ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο ανοίγει νέους τρόπους
επικοινωνίας και ότι τέτοια ηλεκτρονική επικοινωνία παρουσιάζει έναν
αριθμό πλεονεκτημάτων όπως γρηγορότερη ανταπόκριση, μείωση του
κόστους και παροχή εναλλακτικών καναλιών για προσφορά υπηρεσιών,
υπάρχουν την ίδια στιγμή ένας αριθμός επιχειρηματικών κινδύνων που
πρέπει να προβλεφθούν, ώστε οι επιχειρήσεις να μη φοβούνται να
υιοθετήσουν την καινοτομία.
Ο σημερινός επιχειρηματίας βομβαρδίζεται από διάφορες προτάσεις που
τον καλούν να ανταποκριθεί στα «κελεύσματα των Νέων Καιρών»
επενδύοντας σε τεχνολογίες (Internet,

web,

CRM,

ERP, electronic

payments, e-catalogues, e-forms κ.λ.π.), πόρους (υλικούς αλλά και
ανθρώπινους), χρόνο και, κυρίως, χρήμα. Όλα αυτά, θεωρητικά, αναμένεται
να του μειώσουν τα κόστη, να του αυξήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη.
Αυτό, όμως, που σπανίως θίγεται, είναι ο τρόπος αρμονικού συνδυασμού
όλων των παραπάνω, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το επιχειρηματικό ρίσκο, το
οποίο θα κληθεί, τελικά, να αναλάβει και το οποίο είναι πάντοτε ο
καθοριστικός παράγοντας λήψης των αποφάσεων του. Γι' αυτόν το λόγο το
e-business, το «ηλεκτρονικό επιχειρείν» παραμένει σε ένα απροσδιόριστο,
ακαθόριστο, θολό τοπίο και καταλήγει απροσπέλαστο για τον επιχειρηματικό
κόσμο. Είναι μία νέα επιχειρηματική πρακτική,

η οποία συνδυάζει

προηγμένες τεχνολογίες και επιχειρηματικές μεθόδους, που επιτρέπουν στις
επιχειρήσεις να αυξήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να
προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα/υπηρεσίες τους, μέσω της
ανάπτυξης και του επαναπροσδιορισμού

των επιχειρηματικών τους

σχέσεων. Αρχικά, λοιπόν, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να θέσει τους
στόχους, τους οποίους καλείται να εξυπηρετήσει με την είσοδο του στη Νέα
Οικονομία. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξετάσει σε ποιο σημείο βρίσκεται η
επιχείρηση του σε σχέση, τόσο με το εξωτερικό περιβάλλον όσο και με τους

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ανταγωνιστές της.

Η

μεταξύ

τους αντιπαραβολή

θα αναδείξει

τις

διαφορετικές εκφάνσεις-σενάρια, με τα οποία το e-business τα διαφοροποιά
χαρακτηριστικά του και οι συναρτώμενες τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν
από την επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων. Στη συνέχεια, θα
αναζητηθεί ο τρόπος που το e-business θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοσθεί,
στο πλαίσιο που θέτει η επιχείρηση, ώστε μειώνοντας το κόστος και
βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών της, να
διευρύνει το μερίδιο της στην αγορά. Τέλος, θα πρέπει να επιλεχθούν οι
τεχνολογίες

που

θα

χρησιμοποιηθούν

και

να

καταρτισθεί πλήρες

επιχειρηματικό σχέδιο, στο οποίο θα αναλύονται οι προδιαγραφές, το
χρονοδιάγραμμα, οι απαραίτητες οργανωτικές αναδιαρθρώσεις και η
διαδικασία ανάπτυξης της λύσης. Αυτή η διαδικασία, που πρέπει να
προηγηθεί κάθε επενδυτικού εγχειρήματος το οποίο αφορά σε νέες
τεχνολογίες και πρακτικές, θα πρέπει να υποστηριχθεί από τη διοίκηση της
επιχείρησης και πιθανότατα από κάποιον εξωτερικό σύμβουλο. Η συμβολή
αυτή

εγγυάται

τα

αποτελέσματα,

εξασφαλίζοντας

την

απαραίτητη

τεχνογνωσία σε θέματα e-business και τον αρμονικό συνδυασμό τους με τις
συνήθεις

επιχειρηματικές

πρακτικές,

ιδιαίτερα

της

ελληνικής

πραγματικότητας.
Είναι γεγονός ότι, οι ηλεκτρονικές μορφές επιχειρηματικότητας, αλλού
αποτελούν και αλλού πρόκειται να αποτελέσουν,

μοχλούς υψηλής

ανάπτυξης.

οι

Ειδικότερα

για

την

Ελλάδα,

αυτές

νέες

μορφές

επιχειρηματικότητας, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το τέλειο όχημα για
την απόλυτα επιτυχημένη μετάβαση της χώρας στη Μεταβιομηχανική Εποχή
της Παγκοσμιοποίησης κι αυτό είναι από μόνο του σημαντικό, ειδικά για μία
χώρα που ουδέποτε βίωσε τη Βιομηχανική Εποχή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Κατά

την

μελέτη

εισαγωγής

μιας επιχείρησης

στον χώρο

του

ηλεκτρονικού εμπορίου πολλά είναι τα ερωτήματα που γεννιούνται και
χρήζουν άμεσης απάντησης. Αρχικά πρέπει να αναλυθεί η υπάρχουσα
κατάσταση τόσο στο εσωτερικό (ενδοεπιχειρησιακό) όσο και στο εξωτερικό
(εξωεπιχειρησιακό) περιβάλλον.

1.1.

Ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον

Όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον η μελέτη πρέπει να βασίζεται σε
δύο άξονες, στο προφίλ της επιχείρησης και στο προφίλ των πελατών της.
Ερωτήματα όπως τι αλλαγές θα υπεισέλθουν στην επιχείρηση κατά την
εισαγωγή της στο δίκτυο, από πλευράς τεχνολογίας, ανθρωπίνου δυναμικού
ή ακόμη και στρατηγικού σχεδιασμού εξετάζονται παρακάτω.
1.1.1. Προφίλ επιχείρησης
Τι είναι αυτό που αλλάζει στις επιχειρήσεις με το ηλεκτρονικό εμπόριο;
Επιφανειακά είναι το ότι συναλλάσσονται επιχειρηματικά πλέον και μέσω
ενός δικτυακού τόπου στο Internet. Εν δυνάμει όμως αλλάζουν ριζικά τα
πάντα. Οι αλλαγές που συντελούνται στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι λόγω
ηλεκτρονικού εμπορίου είναι τόσο σημαντικές, που θέτουν κυριολεκτικά
θέμα επιβίωσης πολλών επιχειρήσεων. Γιατί για να εκμεταλλευτεί πλήρως
μία εταιρία τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου, πρέπει να αλλάξει
ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί έως σήμερα. Δηλαδή η είσοδος στο
ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να προκαλέσει στην εταιρία
ανασχεδιασμό.

Με

επαναπροσδιορίσει

άλλα
τις

λόγια

διαδικασίες

η

επιχείρηση

επιχειρηματικό

θα

παραγγελιοληψίας,

πρέπει

να

εμπορικών

συναλλαγών, προγραμματισμού παραγωγής, πωλήσεων, κοστολόγησης,
διαχείρισης πελατών και marketing.
Το ζήτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου λοιπόν δεν είναι τεχνολογικό
πρόβλημα που λύνεται με την παραγγελία ορισμένων ισχυρών υπολογιστών
και τηλεπικοινωνιακού υλικού, αλλά με την άρτια λειτουργία του όλου
συστήματος on-line. Αυτός ο ολικός ανασχεδιασμός της διαδικασίας μοιάζει
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με το ταρακούνημα που δέχεται μία επιχείρηση η οποία θέλει να εφαρμόσει
διασφάλιση ποιότητας IS09000.
Επομένως μία επιχείρηση που αντιμετωπίζει σοβαρά το ηλεκτρονικό
εμπόριο πρέπει να γνωρίζει ότι σε σύντομο σχετικά χρόνο από την έναρξη
της προσπάθειας της να μπει στο “παγκόσμιο ηλεκτρονικό παζάρι" θα
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μηχανογραφικού συστήματος με το ταμείο,

που στη

συγκεκριμένη

περίπτωση είναι ο δικτυακός τόπος. Τα πράγματα περιπλέκονται και
δυσκολεύουν, όταν το μηχανογραφικό σύστημα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει
και να προσαρμοστεί στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει το ηλεκτρονικό
εμπόριο. Η απλούστερη μορφή επικοινωνίας μεταξύ των δύο συστημάτων
μπορεί να επιτευχθεί με προγράμματα γέφυρες, που είτε επικοινωνούν
online είτε με batch διαδικασίες. Αυτή όμως η μέθοδος δεν αντέχει σε βαριά
χρήση ούτε βοηθά στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικού
εμπορίου. Είναι σίγουρο ότι η πίεση να επέλθει μία πραγματική ολοκλήρωση
μεταξύ

του

διαχειριστικού

συστήματος

και

του

συστήματος

των

ηλεκτρονικών συναλλαγών θα είναι μεγάλη.
Τότε υπάρχουν δύο επιλογές: είτε θα πρέπει να προσαρμοστούν και τα
δύο συστήματα και να αποκτήσουν κοινή βάση δεδομένων και κοινή
λειτουργία, είτε να αλλαχθεί το μηχανογραφικό σύστημα με κάτι μεγαλύτερο,
βαρύτερο, ακριβότερο, πιο ολοκληρωμένο και κατάλληλο.
Αν επιλεγεί η δεύτερη λύση, το κατάλληλο υποψήφιο μηχανογραφικό
σύστημα θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά τέτοια που να επιτρέπουν την
πρόσβαση άλλων συστημάτων σε αυτό, με τα οποία να συναπαρτίζει ένα
αρμονικό περιβάλλον,

υποστήριξης διεργασιών.

Τέτοιες δυνατότητες

παρέχουν τα πακέτα ERP όπως το SAP τα οποία λύνουν με ολοκληρωμένο
τρόπο και με μεγάλο αρχικό κόστος τα παραπάνω προβλήματα, με module
και προγράμματα διεπαφής που ικανοποιούν τις απαιτήσεις που θέτει το
σύγχρονο ηλεκτρονικό εμπόριο. Επιπρόσθετα, δίνουν και τη σωστή
στρατηγική κατεύθυνση στην εταιρία, διότι διαθέτουν τις κατάλληλες
βέλτιστες πρακτικές,

οι οποίες μπορούν να υιοθετηθούν κατά τον

ανασχεδιασμό της επιχείρησης.
Το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη νέα
δραστηριότητα; Η απάντηση διαφέρει από εταιρία σε εταιρία, οι πιθανότητες
όμως και η έως τώρα πρακτική αναφέρει ότι θα χρειαστούν κάποιοι
εξειδικευμένοι άνθρωποι πού θα παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις. Πρέπει
λοιπόν να προβλεφθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) πόσοι
υπάλληλοι και για ποιο ποσοστό του χρόνου τους θα ασχοληθούν στο
ηλεκτρονικό κατάστημα. Επίσης θα πρέπει να εκτιμηθεί πως έχουν πράγματι
τα

προσόντα

να

αντεπεξέλθουν

στα

νέα

αυτά

καθήκοντά

που

περιλαμβάνουν την ενημέρωση των περιεχομένων του ηλεκτρονικού
καταστήματος, την επίλυση βασικών τεχνικών προβλημάτων και τη
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διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληροφοριών ή δεδομένων
(π.χ. παραγγελιών), κ.ά.
Είναι χρήσιμο να υπάρχει καταρτισμένο στέλεχος στην επιχείρησή στα
θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αρχικά θα πρέπει να εξεταστεί η
πιθανότητα πρόσθετης κατάρτισης ενός από τα υπάρχοντα στελέχη (καθώς
επίσης και του προσωπικού που θα ασχοληθεί) προκειμένου να επιλύει σε
σύντομο χρονικό διάστημα τυχόν προβλήματα που θα ανακύπτουν από τη
λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εναλλακτική λύση είναι η
πρόσληψη ενός υπαλλήλου με ιδιαίτερες δεξιότητες στο χώρο του
ηλεκτρονικού εμπορίου, έτσι ώστε να μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο για
την επιχείρησή. Τέλος, θα πρέπει να διερευνηθεί και η πιθανότητα

να

ανατεθούν ορισμένα από αυτά τα καθήκοντα σε εξωτερικούς συνεργάτες
(outsourcing), π.χ. σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις στο χώρο της τεχνολογίας.
Με όλες αυτές τις αλλαγές μήπως το παραδοσιακό επιχειρηματικό
μοντέλο θα φαίνεται ξεπερασμένο για την καινούργια αγορά; Είναι πολύ
δύσκολο να πεταχτεί το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο στα σκουπίδια
και να αντικατασταθεί με κάτι άγνωστο. Αν και η προσέγγιση των
υπεραισιόδοξων ριζοσπαστών ή τεχνοκρατών είναι «χτίστο από την αρχή»
υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν με
ασφάλεια τη συνταγή του «διατήρησε και βελτίωνε». Η επιλογή εξαρτάται
από το αν το προϋπάρχον μοντέλο παρείχε ευελιξία προσαρμογής και αν η
μηχανογράφηση

κούμπωνε

τέλεια

με

τις

διαχειριστικές

ανάγκες.

Οπωσδήποτε όμως δεν πρέπει να διαφεύγει το ότι αν δεν αλλάξει το
επιχειρηματικό

μοντέλο

σήμερα,

μάλλον

θα

χρειαστεί

να

γίνει

μεσοπρόθεσμα, καθώς βρισκόμαστε σε μία περίοδο αλλαγών.
1.1.2. Προφίλ πελατών
Σε αυτό το σημείο πρέπει να μελετηθούν ερωτήματα όπως ποιοι είναι οι
μέχρι τώρα πελάτες της εταιρίας, ποιες είναι οι ανάγκες τους, τι επιθυμούν
περισσότερο από την εταιρία κ.α. Βέβαια μία βασική παράμετρος που θα
πρέπει να αναλυθεί είναι αν οι έως τώρα πελάτες της παραδοσιακής
επιχείρησης θα παραμείνουν οι ίδιοι και στην ηλεκτρονική;
Οι απαντήσεις στα παραπάνω δεν είναι εύκολο να

εξαχθούν,

προϋποθέτουν βαθιά γνώση της έως τώρα πελατειακής βάσης που
αναλόγως με το μέγεθος της εταιρίας και την έως τώρα στρατηγική της, θα
μπορούσαν να εξαχθούν από ένα πρόγραμμα διαχείρισης πελατών.
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Εξωεπιχειρησιακό περιβάλλον

Σε αυτό το σημείο μελετώνται οι τάσεις και η συμπεριφορά της αγοράς.
Στοιχεία που πρέπει να συλλεχθούν είναι το μέγεθος της αγοράς του Internet
στην Ελλάδα και παγκοσμίως, πόσοι, πότε, που και πως αγοράζουν μέσω
δικτύου, καθώς και προβλέψεις για την χρήση των νέων τεχνολογιών για τα
επόμενα χρόνια. (Πασχόπουλος-Σκαλτσάς, 2000)
Επειδή όμως είναι δαπανηρό για μία πρωτοεμφανιζόμενη επιχείρηση να
απευθυνθεί στους κατάλληλους οργανισμούς1 ή να εκτελέσει πρωτογενή
έρευνα, μπορεί να πάρει τα στοιχεία που επιθυμεί δωρεάν από κρατικούς
φορείς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθεί μία έκθεση του
Υπουργείου Ανάπτυξης για την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα που
αναφέρει στατιστικά στοιχεία για την διείσδυση του δικτύου στην Ελλάδα.
1.2.1. Στοιχεία για τη διείσδυση του Internet
Η διείσδυση λοιπόν του Internet στην Ελλάδα κυμαίνεται σε σχετικά
χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα στοιχεία που προέρχονται από
την έρευνα της εταιρίας METRON ANALYSIS (που δημοσιεύτηκε στην πύλη
Flash.gr τον Δεκέμβριο του 2000) όπου η διείσδυση του Διαδικτύου
ανέρχεται σε 8,6% στις ηλικίες 18 και άνω, ποσοστό το οποίο κατ’ αναλογία
αντιστοιχεί περίπου σε 630.000 άτομα. Μια προσεγγιστική παρουσίαση της
εξέλιξης της χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα παρουσιάζεται στο
Γράφημα 1, η εξέλιξη του Διαδικτύου σε παγκόσμια κλίμακα παρουσιάζεται
στο Γράφημα 2. Στις ηλικίες 18 και άνω, οι χρήστες του Διαδικτύου κατά το
μεγαλύτερο ποσοστό τους βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 24, είναι
ανωτέρου εκπαιδευτικού επιπέδου, ζουν κυρίως στα αστικά κέντρα, ανήκουν
στα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα και κάνουν ευρύτερη χρήση
ηλεκτρονικών αγαθών σχετικά με τους μη χρήστες. Το μεγαλύτερο ποσοστό
των χρηστών είναι άνδρες, περίπου ο ένας στους τρεις και συνδέονται
καθημερινά στο Διαδίκτυο, κυρίως από το σπίτι ή το χώρο εργασίας του.
(Γιανναράκης- Πομπόρτσης, 2001)

1 www.icap.gr, www.focus.ar, www.gartner.com , www.research-intl.com
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Προσεγγιστική παρουσίαση της εξέλιξης του
Internet στην Ελλάδα (Πηγή: METRON ANALYSIS)
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■ Αριθμός Ελλήνων χρηστών Internet σε χιλιάδες

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Προσεγγιστική παρουσίαση της εξέλιξης του
Internet παγκοσμίως (Πηγή: METRON ANALYSIS)
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1.2.2. Προγράμματα χρηματοδότησης από το Γ’ ΚΠΣ
Η συγκυρία του κοινωνικό-οικονομικού φαινομένου που ονομάζεται
‘ψηφιακή οικονομία’ επέφερε ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και
οργάνωσης των επιχειρήσεων και δημιούργησε ένα νέο όραμα, αυτό του
ηλεκτρονικού

επιχειρείν.

Οι

νέες

τεχνολογίες

τηλεπικοινωνιών

και

πληροφορικής αποτελούν πλέον τα μέσα για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν
να περάσουν στη νέα εποχή και να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Η ψηφιακή
οικονομία προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για καινοτομία τόσο στις
παραδοσιακές αγορές όσο και σε αυτές που δημιουργούνται στον
παγκόσμιο δικτυακό ιστό. (Κουρκουμπέτης - Μπούμπουκας , 2001)
1.2.2.1. Επιχειρησιακό πρόνραυυα: Κοινωνία πκ Πληροφορίας
Το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να ενισχύσει την ηλεκτρονική
επιχειρηματικότητα και την χρησιμοποίηση από τις ελληνικές επιχειρήσεις
νέων τεχνολογιών υλοποιεί το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα και ειδικότερα το μέτρο 3.2 αναφέρεται στην
ενίσχυση των επιχειρήσεων για την εισαγωγή στην ψηφιακή οικονομία.
(www.qge.gr)
Το

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας υλοποιείται

στα πλαίσια του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Αποτελεί σύνολο
ολοκληρωμένων και συμπληρωματικών παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς
της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Στόχος του είναι να εφαρμοστούν τα
σημαντικότερα σημεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης με τίτλο
«Η Ελλάδα στην κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και Δράσεις» του
1999 και παράλληλα, να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας eEurope και του Σχεδίου Δράσης eEurope 2002 που
εγκρίθηκε στο Συμβούλιο κορυφής του Φέϊρε τον Ιούνιο του 2000.
(http://www.ypan.gr/Choice 3.htm)
1.2.2.1.1.

Τι προβλέπει το μέτρο 3.2 «Ενίσχυση επιχειρήσεων

για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία»
Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση των
ελληνικών

επιχειρήσεων

για

την

ένταξη

τους

στην

Κοινωνία

της

Πληροφορίας. Ειδικοί στόχοι του μέτρου είναι η προώθηση της χρήσης νέων
τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις (και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες) με την
ολοκλήρωση της διαχείρισης της πληροφορίας στις εσωτερικές τους
διαδικασίες, η προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και εργαλείων από
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τις επιχειρήσεις για την ένταξη τους στην νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού
επιχειρείν», η ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς
και η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας.
Οι

παραπάνω

στόχοι

θα

επιτευχθούν

με

δράσεις

ενίσχυσης

επιχειρήσεων και ομάδων επιχειρήσεων και των τριών τομέων της
οικονομίας για την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας με
σκοπό την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών πρακτικών που θα βελτιώσουν
την εξωστρέφεια τους και θα τις μετατρέψουν σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.
1.2.2.1.2.

Περιγραφή της Δράσης «Ενίσχυση μικρομεσαίων

επιχειρήσεων για την ηλεκτρονικοποίηση των επιχειρηματικών
λειτουργιών τους»
Στο πλαίσιο της παραπάνω προσπάθειας και σε συνέχεια του
προγράμματος «Δικτυωθείτε» η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σχεδίασε
και προκήρυξε τον Οκτώβριο του 2001 το πρόγραμμα

«Ενίσχυση

επιχειρήσεων για την ηλεκτρονικοποίηση των επιχειρηματικών λειτουργιών
τους» που χρηματοδοτείται από το μέτρο 3.2 του επιχειρησιακού
προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.
Η ηλεκτρονικοποίηση των επιχειρηματικών λειτουργιών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων θα ενθαρρυνθεί μέσω της χρηματοδότησης ολοκληρωμένων
επενδυτικών

σχεδίων

πληροφοριακών

για

εγκατάσταση

συστημάτων,

για

ή

χρήση

υιοθέτηση

ολοκληρωμένων

σύγχρονων

εργαλείων

ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, για υλοποίηση έργων επιχειρησιακού
ανασχεδιασμού

που

κρίνονται

απαραίτητα

για

την

εφαρμογή

των

παραπάνω.
Τα σχέδια αυτά θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
□

Η δομή τους θα είναι απλή ώστε να μπορούν να συμπληρωθούν
και από τον ίδιο τον επιχειρηματία.

□

Θα παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση της
πληροφορίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή για πρακτικές
του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

□

Θα παρέχουν λύσεις ανοιχτής αρχιτεκτονικής.

□

Θα υπάρχουν λύσεις επεκτάσιμες

□

Η επιτυχής υλοποίηση τους θα συναρτάται από μετρήσιμους
επιχειρησιακούς στόχους.
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Περιέχουν επενδύσεις εξοπλισμού αλλά και άυλες επενδύσεις που
δεν θα μπορούν όμως να ξεπερνούν το 40% του συνολικού
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

□

Η επιχορήγηση θα μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστό 40%.

□

Η διάρκεια των σχεδίων θα είναι διετής.

1.2.2.1.3.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων - Δημόσια

χρηματοδότηση
Το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100
χιλ. Euro. Το ανώτατο ποσοστό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 40%.
Το χρηματοδοτικό σχήμα του κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου θα πρέπει
να συμβαδίζει με τα εξής δεδομένα:
□

Ελάχιστο ποσοστό ιδίας συμμετοχής 40%

□

Μέγιστο ποσοστό Τραπεζικής συμμετοχής 20%

□

Μέγιστο ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης 40%

1.2.2.1.4. Επιλέξιμες ενέργειες
Επιλέξιμες προς επιδότηση θα είναι οι παρακάτω ενέργειες:
□

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ή χρήση
υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων εργαλείων για

□

Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)

□ Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM)
□ Διαχείριση Αποθηκών

α Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
□

Διεξαγωγή ηλεκτρονικών προμηθειών

□ Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος
□ Ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού επιχειρείν
□

Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές

□

Ηλεκτρονική διασύνδεση δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε
ενιαίο δίκτυο κ.α.

1.2.2.1.5. Χρήση υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων
Η

ανάθεση

σε

τρίτους πληροφοριακών συστημάτων εξασφαλίζει

οικονομίες κλίμακας στον τομέα της μηχανοργάνωσης, καθιστά ευκολότερη
την αναβάθμιση και την αλλαγή λογισμικού και επιτρέπει την εκμετάλλευση
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λύσεων και εφαρμογών που σε άλλη περίπτωση θα ήταν απρόσιτες λόγω
κόστους και λόγου αναγκών σε εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την χρήση υπηρεσιών μέσω αντίστοιχου
παροχέα (ASP) για όλα τα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα και
εργαλεία για διάστημα έως και 3 έτη.
Είναι απαραίτητο όμως να πιστοποιείται η αξιοπιστία των παροχέων
αυτών. Θα πρέπει να πληρούν προϋποθέσεις ασφαλείας και λειτουργίας
(Service level Agreement).
Ο παροχέας θα πρέπει να δεσμεύεται με συμβόλαιο που θα περιέχει
ρήτρες και αποζημιώσεις για ποσοστά χρόνου μη λειτουργίας.
1.2.2.1.6. Επιλέξιμες δαπάνες
Για την υλοποίηση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων επιλέξιμες
δαπάνες είναι:
α

Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού (hardware και δικτυακός
εξοπλισμός)

□

Εκπόνηση μελετών

α Αμοιβές συμβούλων
□ Δαπάνες λογισμικού εφαρμογών
□ Δαπάνες για συνδρομές σε ηλεκτρονικές αγορές
□ Δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων χρήσης των παραπάνω
συστημάτων σε παροχείς σχετικών εφαρμογών (ASP)
1.2.2.1.7. Εξέταση-αξιολόγηση των προτάσεων
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα περιλαμβάνει τα στάδια ελέγχου
τυπικών

προϋποθέσεων

και

ελέγχου

ωριμότητας

και

δυνατότητας

υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν να κάνουν με τις επιδόσεις της εταιρίας
και με το επενδυτικό της σχέδιο.
1.2.2.2. Επιγειρησιακό ποόνοαυυα: Δικτυωθείτε
Το

πρόγραμμα

Δικτυωθείτε

έχει

σκοπό

να

εξοικειώσει

50.000

μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα με τις νέες τεχνολογίες.
Αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης χρηματοδοτείται από το
μέτρο 3.2 του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»,
του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, έχει διάρκεια 3 χρόνια (2000-2003).
(http://www.ypan.gr/infosocietv/information%20societv.htm)
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Το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» περιλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών
πληροφορικής, με σκοπό να εξοικειωθούν οι μικρές επιχειρήσεις με την
ψηφιακή οικονομία και ν’ αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που
προσφέρει

το διαδίκτυο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις

επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Έχουν απασχολούμενο προσωπικό μέχρι και 10 άτομα (εκτός των ίδιων
των επιχειρηματιών) και κύκλο εργασιών μέχρι και 200 εκατ. δραχμές.
Έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση και έχουν υποβάλλει
φορολογική δήλωση
Για τους σκοπούς του προγράμματος οι επιχειρήσεις διακρίνονται στις
ακόλουθες τρεις κατηγορίες:
1. Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν σύνδεση με το διαδίκτυο.
2. Επιχειρήσεις που διαθέτουν σύνδεση με το διαδίκτυο και ηλεκτρονική
διεύθυνση επικοινωνίας (Internet-ready)
3. Επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο και διαθέτουν
δική τους εταιρική παρουσίαση ή δικτυακό τόπο στο διαδίκτυο, πιθανά με
δυνατότητα διεξαγωγής συναλλαγών με πελάτες ή/και προμηθευτές.
(http://www.eommex.ar/Qreek/programs/diktvotheite/diktvotheite.htm)
Το πρόγραμμα απευθύνεται στις δύο πρώτες ανωτέρω κατηγορίες
επιχειρήσεων. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2001 όπου και ολοκληρώθηκε ο
δεύτερος κύκλος του προγράμματος περισσότερες από 17.000 επιχειρήσεις
είχαν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. (Net Business, 6-7
Οκτωβρίου 2001)
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1.2.3. Το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει θέματα του Ηλεκτρονικού
εμπορίου στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μία μορφή εμπορίου και συνεπώς
βρίσκουν σε αυτό ανάλογη εφαρμογή οι κοινοτικές οδηγίες (κοινοτικό δίκαιο)
και οι εθνικές διατάξεις που αφορούν το εμπόριο γενικότερα. Για
παράδειγμα, ο Νόμος 2251/94 για την «Προστασία των καταναλωτών»
περιέχει διατάξεις για τις συμβάσεις από απόσταση (Άρθρο 4) που
εφαρμόζονται

και

στην

περίπτωση

του

ηλεκτρονικού

εμπορίου.

Οποιαδήποτε αγορά μέσω του Διαδικτύου εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου
αυτού. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να επιστρέφει το προϊόν (στην
κατάσταση που το παρέλαβε) ή την υπηρεσία που αγόρασε ακόμα και, στις
περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς να δώσει εξήγηση, μέσα σε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες, για τα αγαθά, από την ημερομηνία παραλαβής τους
(χωρίς να ανοίξει τη συσκευασία του και σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις
που ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων), και, για τις
υπηρεσίες,

από

την

ημερομηνία

παραλαβής

των

εγγράφων που

ενημερώνουν ότι έχει συναφθεί η σύμβαση αγοραπωλησίας. Βέβαια, το
δικαίωμα αυτό (δικαίωμα υπαναχώρησης) ισχύει μόνον εφόσον αγοράζει
από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τις χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Το θεσμικό πλαίσιο στους τομείς των τουριστικών/ξενοδοχειακών
υπηρεσιών καθώς και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών χρήζει ιδιαίτερης
παρουσίασης λόγω του μεγέθους των τομέων αυτών στο ηλεκτρονικό
επιχειρείν.
Συγκεκριμένα όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επίκειται
σε κοινοτικό επίπεδο η έκδοση Οδηγίας για την εξ αποστάσεως εμπορία των
υπηρεσιών αυτών. Σύμφωνα με τη υπάρχουσα Οδηγία 97/7/ΕΚ για την
προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις,
εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής της οι συμβάσεις που αφορούν
χρηματοοικονομικές

υπηρεσίες.

Οι

συμβάσεις

αυτές,

λόγω

των

ιδιαιτεροτήτων και της πολυπλοκότητας που συχνά παρουσιάζουν, σε
συνάρτηση με τον μη υλικό χαρακτήρα και την πολυμορφία που τις
διακρίνει, κρίθηκε, τελικά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρήζουν ειδικής
ρύθμισης και δεν μπορούν να διέπονται από το γενικό πλαίσιο που
διαμορφώθηκε για τις υπόλοιπες εξ αποστάσεως συμβάσεις.

Κατά
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συνέπεια,

στην

υπό

επεξεργασία πρόταση

Οδηγίας προβλέπονται

ειδικότερες ρυθμίσεις και ως προς το θέμα της υπαναχώρησης.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών που
επισκέπτονται το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί βασική υποχρέωση. Οι
ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων
εφαρμόζονται και στο Διαδικτυακό περιβάλλον. Τα προσωπικά δεδομένα
δεν είναι

«ελεύθερο εμπόρευμα». Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να

χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και να
διατηρούνται μόνο όσο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης
συναλλαγής.
Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που δεν εντάσσονται
σε συγκεκριμένη συναλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή
των καταναλωτών, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για το σκοπό, τις
κατηγορίες των δεδομένων κ.λπ. Η προηγούμενη συγκατάθεσή τους είναι
απαραίτητη και στην περίπτωση που το ηλεκτρονικό κατάστημα θέλει να
διαβιβάσει τα δεδομένα των καταναλωτών σε τρίτους. (Γιανναράκης Πομπόρτσης, 2001)
Και ενώ αυτά ισχύουν στην Ευρώπη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το
Amazon.com είχε αναθεωρήσει την πολιτική του για την προστασία του
προσωπικού απορρήτου των στοιχείων των πελατών του τον Αύγουστο του
2000. Η εταιρία είχε ανακοινώσει τότε στους πελάτες της ότι στο εξής οι
πληροφορίες που θα δέχεται από αυτούς αποτελούν περιουσιακό στοιχείο
της εταιρείας και ότι ως εκ τούτου μπορούν να μεταπωληθούν σε άλλους σε
περίπτωση που αυτή κλείσει ή πουλήσει ένα τμήμα της. Οι πληροφορίες
που το Amazon θεωρεί περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνουν ονόματα ,
διευθύνσεις, αριθμούς πιστωτικών καρτών, διευθύνσεις e-mail, ονόματα
εργοδοτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και φωτογραφίες των
πελατών του.

Με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών η Ομοσπονδιακή

Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), η εταιρεία Junkbusters και η
οργάνωση Κέντρο Πληροφόρησης για το Ηλεκτρονικό Απόρρητο (EPIC)
κατηγόρησαν την Amazon για παραβίαση του προσωπικού απορρήτου και
ζήτησαν την απαγόρευση της διακίνησης των προσωπικών στοιχείων των
πελατών της εταιρείας που δεν έχουν δώσει την έγκριση τους για κάτι τέτοιο.
Ζήτησαν επίσης από το Amazon να δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες του
να διαγράφουν τις προσωπικές πληροφορίες που του έχουν αποστείλει όταν
αυτοί το επιθυμούν και να τους ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο
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χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους στοιχεία από τρίτους. Εκπρόσωπος
του Amazon απαντώντας στις κατηγορίες, υποστήριξε ότι η διαγραφή των
προσωπικών

στοιχείων

των

χρηστών

είναι

ασύμφορη,

αφού

χρησιμοποιούνται από την εταιρεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του
χρήστη. Τόνισε πάντως ότι η εταιρεία κάνει ότι μπορεί για να διαφυλάξει το
απόρρητο

των

στοιχείων

των

πελατών

της.

(http://www.in.gr/computer/technews/newscateq.asp7caticM)
Η εμφανής παρουσίαση των τρόπων προστασίας και χρήσης των
προσωπικών

δεδομένων στον Διαδικτυακό

τόπο

του

ηλεκτρονικού

καταστήματος (Privacy Statement) αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη
δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος
και του καταναλωτή. Ενδεικτικά, μπορεί να δημιουργηθεί μια «Δήλωση
Προστασίας και Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων», που να ταιριάζει στην
ηλεκτρονική επιχείρηση, χρησιμοποιώντας τον Διαδικτυακό τόπο του ΟΟΣΑ
(cs3-hq.oecd.org/scripts/pwv3/pwhome.htm) αν επιλεγεί το κείμενο να είναι
στα

αγγλικά,

τον

Διαδικτυακό

τόπο

του

e-Business

Forum

(www.ebusinessforum.gr) αν επιλεγεί το κείμενο να είναι στα ελληνικά. Η
προετοιμασία του κειμένου αυτού γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο
(OECD Privacy Statement Generator) ενώ η ηλεκτρονική επιχείρηση απαντά
τις ερωτήσεις που υπάρχουν σχετικά με τον τρόπο προστασίας και χρήσης
που επιθυμεί να έχει στα δεδομένα των καταναλωτών. (Γιανναράκης Πομπόρτσης, 2001)
Επιπλέον, είναι γνωστό ότι οι επισκέψεις των καταναλωτών σε ένα
ηλεκτρονικό κατάστημα και οι συναλλαγές τους αφήνουν ψηφιακά ίχνη. Αυτά
τα ψηφιακά ίχνη χρησιμοποιούνται συχνά για τη δημιουργία καταναλωτικού
προφίλ. Η συλλογή των δεδομένων αυτών με τεχνολογίες όπως τα cookies
εν αγνοία των καταναλωτών και χωρίς τη συγκατάθεσή τους συνιστά
παράβαση του νόμου. Το πλαίσιο των δεσμευτικών κανόνων για τα
προσωπικά δεδομένα, συγκροτείται από τον Ν. 2472/97 (για την προστασία
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και
τον Ν. 2774/99 (για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
στον τηλεπικοινωνιακό τομέα). Η πρόσβαση στους Νόμους αυτούς μπορεί
να γίνει με την επίσκεψη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gnO.
Η αλήθεια είναι ότι σε μία οικονομία χωρίς σύνορα, ο πελάτης δεν μπορεί
να διασφαλιστεί παρά μόνο όταν υπάρξουν κανόνες κοινοί και σεβαστοί από
όλους. Αυτή όμως η προοπτική μόλις τώρα χτίζεται. Η σύνοδος του
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παγκόσμιου Οργανισμού εμπορίου στο Σιάτλ ασχολήθηκε μεταξύ άλλων και
με θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου. Το αποτέλεσμα ήταν να παρατείνουν τη
μη φορολόγηση των διακινούμενων μέσω Internet αγαθών για τα επόμενα
δύο χρόνια. Πίσω από αυτήν την αναβλητική απόφαση κρυβόταν η μεγάλη
σύγκρουση Ευρωπαίων και Αμερικανών. Συγκεκριμένα οι Αμερικανοί
θέλουν να πουλάνε οπουδήποτε αφορολόγητα και να μην υπόκεινται στη
νομοθεσία των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι αγοραστές τους. Ένας
δηλαδή δυσαρεστημένος πελάτης από τον Λαγκαδά, που φτάνει σε
δικαστική διαμάχη με μία πολυεθνική που εδρεύει στο Μάουι, θα χρειαστεί
να βρει το δίκιο του στα δικαστήρια της Χαβάης. Ως αντεπιχείρημα οι
πολυεθνικές ισχυρίζονται ότι είναι αδύνατον να τρέχουν στην έδρα του κάθε
πελάτη ανά την υφήλιο. (XRAM, Ιανουάριος 2000)
Είναι σημαντικό το γεγονός πως, καθώς το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αφορά
και τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προς καταναλωτές διαφορετικών
χωρών, στα πλαίσια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση
διαφωνίας, ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου
κατοικίας του (άρθρο 15c του κανονισμού που αναθεώρησε την Σύμβαση
των Βρυξελλών για τη δωσιδικία, ΕΕΚ L 012, 16/01/2001, που πρόκειται να
ισχύσει στο προσεχές διάστημα). Το δε Δίκαιο που θα εφαρμοστεί από το
δικαστήριο καθορίζεται από τη Σύμβαση της Ρώμης (ΕΕΚ C 1997) και στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι το Δίκαιο της χώρας του καταναλωτή.
(Γιανναράκης - Πομπόρτσης, 2001)
Συγκεκριμένα

ορίζεται

ότι

η

αγωγή

του

καταναλωτή

κατά

του

αντισυμβαλλομένου του μπορεί να ασκηθεί είτε στο δικαστήριο του κράτους,
όπου έχει την κατοικία του ο αντισυμβαλλόμενος, είτε στο δικαστήριο του
τόπου όπου έχει την κατοικία του ο καταναλωτής. Εδώ παρατηρείται ότι για
να βελτιώσει τη θέση του καταναλωτή, ο κοινοτικός νομοθέτης δίνει σε αυτόν
τη δυνατότητα να ασκήσει την αγωγή όσο το δυνατόν εγγύτερα, μπορεί
δηλαδή να επιλέξει το δικαστήριο του τόπου καταγωγής του και όχι απλά το
δικαστήριο του κράτους μέλους, όπου έχει την κατοικία του. Όταν πάλι ο
καταναλωτής είναι ο εναγόμενος, η αγωγή μπορεί να ασκηθεί από τον
αντισυμβαλλόμενο μόνον στο δικαστήριο του κράτους, στο έδαφος του
οποίου έχει την κατοικία του ο καταναλωτής. (Αλεξανδρίδου Ελίζα, 2000)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση νιώθει βαριά τη σκιά του υποβόσκοντος εμπορικού
πολέμου και έχει ανασκουμπωθεί για να ξεκαθαρίσει πρώτα τα του οίκου
της. Διαπιστώνει και η ίδια ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
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Ευρωπαίοι έμποροι μεγεθύνονται εξαιτίας της υπερβολικής κυβερνητικής
αυστηρότητας.
Πολύ σύντομα οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
διαθέτουν τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (διαδικασία
διαμεσολάβησης)

που

προκύπτουν

από

ηλεκτρονικές

εμπορικές

συναλλαγές σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Το σύστημα αυτό (EEJΝΕΤ) θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των δικαστικών εξόδων και την
ταχύτερη επίλυση των διαφορών. (Γιανναράκης - Πομπόρτσης, 2001)
Επιπλέον, έχει εκδοθεί πρόσφατα το Προεδρικό Διάταγμα 150/2001 ΦΕΚ
A 125 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ενώ βρίσκεται σε τελικό στάδιο το
Προεδρικό Διάταγμα για το ηλεκτρονικό εμπόριο με έμφαση στην εξώδικη
επίλυση διαφορών, τη συνεργασία των κρατών-μελών για την επίλυση των
προβλημάτων των καταναλωτών, τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας (για τα
μέλη των επαγγελματικών ενώσεων), την ευθύνη των ενδιαμέσων, την
σύναψη των ηλεκτρονικών συμβάσεων, τις πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται πριν τη σύναψη των ηλεκτρονικών συμβάσεων, τις πληροφορίες
που πρέπει να παρέχονται στις εμπορικές επικοινωνίες (διαφημιστικά,
χορηγίες, προσφορές κ.λπ.), τον τόπο εγκατάστασης των φορέων παροχής
υπηρεσιών, κ.ά.. Με το συγκεκριμένο αυτό νομικό πλαίσιο θα μπορούν οι
επιχειρήσεις και οι καταναλωτές να αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις
δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Πρέπει λοιπόν η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα να είναι
σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Σε
περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία για τα νομικά θέματα που
σχετίζονται με το σχέδιό, η επιχείρηση θα πρέπει να απευθυνθεί στους
συλλογικούς της φορείς ή σε εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους για να
λάβει τις κατάλληλες απαντήσεις.
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1.2.4.

Το

οικονομικό

πλαίσιο

που

ρυθμίζει

θέματα

του

Ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
Οι ευρωπαϊκές εταιρίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στο διπλό
χρηματικό και συγκεντρωτικό ΦΠΑ εντός των ορίων της Ένωσης και να είναι
σε θέση να το επεξεργαστούν. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή
Νομισματική Ένωση φέρει τη δυναμική μιας εκρηκτικής ανάπτυξης του
ηλεκτρονικού εμπορίου εντός των ορίων της, πρακτικά και έλλειψη θεσμικού
πλαισίου θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την ανάπτυξη κάποιων μορφών
ηλεκτρονικού εμπορίου. Για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση η Ευρωπαϊκή
Ένωση έθεσε στόχο σχετικά με την Νέα Οικονομία να ανταγωνιστεί, μέσα σε
διάστημα δέκα χρόνων, τις πρωτοπόρους αυτή τη στιγμή Ηνωμένες
Πολιτείες.
Στη Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα τον
Μάρτιο του 2000, η τότε πορτογαλική προεδρία παρουσίασε ένα φιλόδοξο
σχέδιο, το eEurope, με το οποίο στοχεύει στη μετατροπή της ευρωπαϊκής
οικονομίας σε μια "οικονομία της γνώσης", όπως την αποκαλεί.
Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι διαμάχες για τη φορολόγηση ή μη των
συναλλαγών μέσω Internet. Οι ΗΠΑ και οι εταιρείες του "εμπορικού Internet"
αντιτίθενται στην επιβολή φορολογίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ η ΕΕ
βλέπει ευνοϊκά την ιδέα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υιοθετήσει μια πρόταση για την
επιβολή Φ.Π.Α. στα προϊόντα που διακινούνται από μη ευρωπαϊκές εταιρείες
προς ευρωπαίους καταναλωτές μέσω Internet.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Κομισιόν θα προωθήσει
το φορολογικό μέτρο, όμως για να τεθεί αυτό σε ισχύ θα πρέπει να ψηφιστεί
ομόφωνα από το συμβούλιο υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Στόχος της Κομισιόν είναι να αντιμετωπιστεί ένα παραθυράκι του νόμου,
το οποίο έδινε την δυνατότητα σε διαδικτυακούς πωλητές εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης να αποφεύγουν την καταβολή Φ.Π.Α. για διάφορα προϊόντα που
διακινούνται σε ψηφιακή μορφή (προγράμματα, μουσική, πληροφορίες και
ηλεκτρονικές υπηρεσίες).
Αν και σκοπός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δημιουργήσει
συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των αμερικανικών και ευρωπαϊκών
εταιρειών, φαίνεται ότι οι εταιρείες εκτός Ε.Ε. θα συνεχίσουν να έχουν
κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα.
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Σύμφωνα με την υπό έγκριση πρόταση της Κομισιόν, οι προμηθευτές
αυτοί θα μπορούν να επιλέξουν την ευρωπαϊκή χώρα με βάση την οποία θα
φορολογηθούν τα προϊόντα τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να
επιλέξουν, για παράδειγμα, το Λουξεμβούργο που έχει το μικρότερο
συντελεστή Φ.Π.Α. στην Ε.Ε. (μόλις 15%) και να αποφύγουν τη Δανία
(25%). (Financial Times, Ιούνιος 2000)
Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ για τη μη ψήφιση του φορολογικού μέτρου, η
Κομισιόν φαίνεται ανυποχώρητη. Ο Μισέλ Οζάν, υπεύθυνος της Ε.Ε. για
θέματα φορολογικής πολιτικής, δήλωσε ότι το Διαδίκτυο θα πρέπει να
θεωρηθεί απλά μια άλλη μορφή εμπορίου που δεν πρέπει να χαίρει
ιδιαίτερων προνομίων.
Σε αδιέξοδο έφτασε, εξάλλου, η πρόταση του ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός
παγκόσμιου

ταμείου

μέσω

της

φορολόγησης

των

ηλεκτρονικών

συναλλαγών, ώστε να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν το
χάσμα που τις χωρίζει από τις αναπτυγμένες στο συγκεκριμένο τομέα.
Πάντως, τη στιγμή αυτή, ανά ενάμισι δευτερόλεπτο συνδέεται με το
Διαδίκτυο ένας ακόμη νέος χρήστης, ενώ ο τζίρος του ηλεκτρονικού
εμπορίου αυξάνεται με ρυθμό 60% ετησίως.
Για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου, η
πρόταση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν περιέχει ειδική
πρόβλεψη, αλλά ούτε επαρκής κοινοτική νομοθεσία μέχρι στιγμής υπάρχει.
Θα μπορούσαν μόνο να αναφερθούν η Κοινοποίηση της Επιτροπής με
τίτλο: «Πλαίσιο δράσης για την καταπολέμηση της απάτης και της
πλαστογραφίας όσον αφορά τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών», όπου
προτείνεται αυξημένη γενική προστασία με προληπτικά και κατασταλτικά
μέτρα με ρυθμίσεις ποινικού δικαίου. Πρόβλημα αποτελεί επιπλέον το
γεγονός ότι οι γενικοί όροι συναλλαγών, που χρησιμοποιούν τα πιστωτικά
ιδρύματα στις συμβάσεις τους με καταναλωτές, διαφέρουν από κράτος σε
κράτος. (Αλεξανδρίδου Ελίζα, 2000)
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1.2.5.

Το τεχνολογικό πλαίσιο στο Ηλεκτρονικό εμπόριο στην

Ελλάδα.
Στην ενότητα αυτή μελετώνται οι επιλογές που υπάρχουν στον ελληνικό
χώρο όσον αφορά τους ISP (Internet Service Providers - παροχείς
υπηρεσιών δικτύου), τους ASP (Applications Service Providers - παροχείς
πληροφοριακής υποδομής) και τη δυνατότητα από Ελληνικές εταιρίες να
αναλάβουν κομμάτια του project για outsourcing.
1.2.5.1. Ποιοι είναι οι ISP
Οι ISP είναι εταιρείες που παρέχουν στους
συνδρομητές τους πρόσβαση στο Internet
(παροχέας).
συνήθως

Με

κάποιο

μηνιαίο

προκαθορισμένο,

αντίτιμο,

ο

παροχέας

παραχωρεί στο χρήστη ένα κωδικό όνομα και
ένα

συνθηματικό

πρόσβασης,

μέσω

των

οποίων ο τελευταίος πιστοποιεί την ταυτότητά
του και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει
τις τηλεπικοινωνιακές γραμμές. Η πρόσβαση
του χρήστη μπορεί να γίνει είτε με τηλεφωνική
κλήση είτε με μόνιμη σύνδεση.
Αν

το

αποτελούν

Internet
την

και

πόρτα

οι

υπηρεσίες

που

οδηγεί

του
στην

επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, ο
παροχέας υπηρεσιών Internet διαθέτει το
κλειδί. Για το λόγο αυτό η επιλογή του συνιστά
μία

πολύ

τεχνολογική

σημαντική

επιχειρηματική

απόφαση.

Όλες

οι

και

εταιρίες

παροχής δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το Internet μέσω μιας απλής
τηλεφωνικής κλήσης (dial-up). Η τηλεφωνική κλήση πραγματοποιείται είτε
μέσω του απλού τηλεφωνικού δικτύου, γνωστού ως PSTN, το οποίο δίνει
ταχύτητα μέχρι και 56Kbps, είτε μέσω του ψηφιακού δικτύου, γνωστού ως
ISDN, που δίνει μεγαλύτερες ταχύτητες φτάνοντας τα 64 και τα 128 Kbps.
Παρακάτω αναφέρονται οι λύσεις και οι υπηρεσίες που παρέχουν οι
πέντε μεγαλύτεροι (ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του 2000 - Net Business,
Τεύχος 28, Σελ.5) εγχώριοι ISP στις επιχειρήσεις, ποια είναι τα πλεονεκτήματα
του καθένα και που διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό.
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Otenet

..Forthnet
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H.O.L.

Compulink Panafonet

Ιδρύθηκε το 1996, όταν ο ΟΤΕ πήρε την απόφαση να διεισδύσει στο
χώρο των νέων τεχνολογιών. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε και ακόμη
χρησιμοποιεί το πανελλαδικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του ΟΤΕ της δίνει ένα
ισχυρό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Εκμεταλλευόμενη αυτό το
γεγονός κατάφερε να γίνει ηγέτης στο χώρο κατακτώντας το 40% των
Ελλήνων χρηστών του Internet. (Πηγή: e-business Φύλλο 14, Απρίλιος 2001
Σελ.19)
Το Δίκτυο της OTEnet περιλαμβάνει 65 σημεία παρουσίας (Κόμβοι) σε
όλη την Ελλάδα με μεταξύ τους διασυνδέσεις (Δίκτυο Κορμού) που φτάνουν
τις ταχύτητες των 155 Mbps. Οι διασυνδέσεις του Δικτύου OTEnet με το
εξωτερικό ανέρχονται σήμερα στα 175 Mbps εξασφαλίζοντας στην εταιρεία
σας

αξιοπιστία

και

ταχύτητα

πρόσβασης.

Οι

χρησιμοποιούμενοι

δρομολογητές (routers) και οι εγκατεστημένοι εξυπηρετητές πρόσβασης
(access servers) είναι του οίκου Cisco, ενώ ο υπολογιστικός εξοπλισμός
(servers και σταθμοί εργασίας) είναι Sun Microsystems.
Η otenet προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης μέσω δικτύου PSTN ή ISDN.
Είναι ο μεγαλύτερος ISP στην Ελλάδα και αποτελεί την επιλογή των
περισσοτέρων και μεγαλυτέρων ελληνικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Για τις ανάγκες σύνδεσης αυτών των επιχειρήσεων παρέχει τη δυνατότητα
μόνιμης πρόσβασης στο Internet με μισθωμένα κυκλώματα όλων των
διαθέσιμων τύπων: μισθωμένη γραμμή, κυκλώματα Hellascom, Hellaspack /
frame relay, ATM. Επίσης έχει δημιουργήσει τις υπηρεσίες ISDN Small
Business Pack I (σύνδεση μέσω ISDN ταχύτητας 64Kbps) και ISDN Small
Business Pack II (σύνδεση μέσω ISDN ταχύτητας 128Kbps) για ελεύθερους
επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα πακέτα αυτά καλύπτουν τις
ανάγκες πρόσβασης του δικτύου της επιχείρησής στο Internet, την προβολή
της επιχείρησής μέσα από εταιρικό site και την παροχής διαφορετικών email για κάθε ξεχωριστό τμήμα-δραστηριότητα της επιχείρησής κ.α.
Συμπληρωματικά, στοχεύοντας στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προς
τους επιχειρησιακούς πελάτες, η Otenet παρέχει, εφόσον το επιθυμεί ο
πελάτης, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και λογισμικό για τη διασύνδεση μιας
εταιρίας

με

το

Internet

K.T^.).(http://www. otenet.gr)

(π.χ.

modems,

routers,

servers
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Otenet

Forthnet

H.O.L.

Compulink Panafonet

Ο πρώτος παροχέας υπηρεσιών δικτύου στην Ελλάδα προήλθε ως
προϊόν σύζευξης της επιστημονικής έρευνας που γινόταν στο τμήμα
Έρευνας και Ανάπτυξης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Κέντρου
Κρήτης, με την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Το καταστατικό ίδρυσης της εταιρίας συνυπογράφεται τον Οκτώβρη 1995
απο το ΙΤΕ και τις Μινωικές Γραμμές και δημιουργείται η "Ελληνική Εταιρία
Τηλεπικοινωνιών

και

Τηλεματικών

Εφαρμογών"

με

διακριτικό

τίτλο

FORTHnet Α.Ε. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν εκτός των
Μινωικών γραμμών (24,59%), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε)
(22,99%), η Κυπριακή Τράπεζα Ανάπτυξης 10,15%, η Isonet με ποσοστό
6,75% , η MediteiTanean Nautilus με ποσοστό 5% ενώ το υπόλοιπο
ποσοστό ανήκει στο επενδυτικό κοινό. Χαρακτηριστικό είναι ότι η FORTHnet
στα πέντε χρόνια λειτουργίας της είναι η μοναδική εταιρία του χώρου που
κατάφερε να έχει διαρκή κερδοφορία ενώ παράλληλα έχει επενδύσει
σημαντικά σε τομείς όπως έρευνα και ανάπτυξη και νομική διερεύνηση
τηλεπικοινωνιακών ζητημάτων.
Με ένα μπαράζ εξαγορών το 1999 από τις οποίες η σημαντικότερη ήταν η
αγορά του 75% της Hellanet ο όμιλος Forthnet κατέκτησε μερίδιο 25% από
τους ενεργούς χρήστες του δικτύου. Παράλληλα κινήθηκε και στον τομέα
των συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Δαπανώντας
πάνω από ένα 1 δις δραχμές στην έρευνα

προσφέρει διαρκώς νέες

δυνατότητες τόσο στους μεμονωμένους συνδρομητές όσο και για τον
επιχειρηματικό κόσμο. Για τον λόγο αυτό η FORTHnet Α.Ε. έχει αναπτύξει
ολοκληρωμένες προτάσεις για τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της (tailor
made solutions). Από πλευράς υποδομής η εταιρία προχωρά σε διαρκείς
αναβαθμίσεις του εξοπλισμού της χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής.
Διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα, από καταξιωμένες εταιρίες του χώρου:
Cisco routers,

Nokia

baseband modems,

Stratacom switches κλπ.

Παράλληλα αποκτώντας τις απαραίτητες άδειες στις 17/7/2001 και στις
3/8/2001 η Forthnet θα είναι σε θέση από τις αρχές του 2002 να προσφέρει,
με τη χρήση του δικτύου LMDS ταχύτατες συνδέσεις Internet (fast Internet),
μεταφορά φωνής αλλά και εξελιγμένες υπηρεσίες όπως τηλεδιάσκεψη και
multimedia εφαρμογές τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε οικιακούς χρήστες
υψηλών απαιτήσεων. Καθώς και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας τόσο σε
επιχειρήσεις όσο και σε απλούς οικιακούς χρήστες. Οι υπηρεσίες σταθερής

FrAifin 40

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

τηλεφωνίας θα μπορούν να προσφέρονται και εναλλακτικά με χρήση του
ιδιόκτητου Δικτύου Ασύρματης Σταθερής Πρόσβασης που ολοκληρώνει
αυτήν την εποχή ο Όμιλος, αξιοποιώντας τη σχετική άδεια στα 26 GHz που
απέκτησε τον Δεκέμβρη του 2000.
Σήμερα πάνω από 2000 επιχειρήσεις και οργανισμοί ανήκουν στο
πελατολόγιο της Forthnet. Για την πρόσβαση τους στο Internet η εταιρία
προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης μέσω επιλεγμένου δικτύου PSTN ή ISDN,
υπηρεσίες πρόσβασης και διαφήμισης ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
με την εμπορική ονομασία Small Office, καθώς και μόνιμες συνδέσεις μέσω
μισθωμένου κυκλώματος (dedicated line), (http://www.forthnet.gr)

Μέλος

του

ομίλου

Info-Quest,

η

HOL παρέχει

ολοκληρωμένες

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με επίκεντρο το Internet, προσφέροντας
εξειδίκευση,

τεχνογνωσία

και εμπειρία.

Στο πλαίσιο των εταιρικών

συνδέσεων η HOL προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης και παρουσίας στο
Internet μέσω τηλεφωνικής κλήσης (PSDN, ISDN) για απεριόριστο αριθμό
χρηστών του τοπικού δικτύου μιας επιχείρησης και απεριόριστο αριθμό email. Παράλληλα παρέχει και μόνιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω
μισθωμένης γραμμής για απεριόριστο αριθμό χρηστών του τοπικού δικτύου
μιας επιχείρησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν ο μοναδικός παροχέας, από
αυτούς που παρουσιάζονται στην εργασία, όπου ανέφερε το κόστος της
μόνιμης σύνδεσης στην ιστοσελίδα της.
Σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το PC MAGAZINE για την
ελληνική αγορά Internet, η Hellas On Line απέσπασε την πρώτη θέση και
τον τίτλο «Επιλογή Σύνταξης», για το σύνολο της απόδοσης και των
υπηρεσιών που προσφέρει στους συνδρομητές της. (http://www.hol.gr)
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/ Otenet XForthnet X^H.O.L. jCompulink Panafonet
Η εταιρία Compulink Network A.E. ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1995.
Αποκλειστικός εταιρικός σκοπός είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών και υπηρεσιών τηλεπληροφορικής. Στρατηγικός επενδυτής της
Compulink είναι η Internet Gold, ο μεγαλύτερος σε αριθμό συνδρομητών
Internet Provider του Ισραήλ. Επίσης συμμετοχή στην εταιρεία έχει η
INTERSAT

Α.Ε.

καθώς

και

όμιλος

επενδυτών

Η κεντρική δικτυακή υποδομή της Compulink βρίσκεται στην Αθήνα και με τη
χρήση υπερσύγχρονου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ψηφιακών
μισθωμένων κυκλωμάτων εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, έχοντας σήμερα
πολλά σημεία παρουσίας και στοχεύοντας στην άμεση δημιουργία νέων. Η
Compulink συνδέεται στο παγκόσμιο διαδίκτυο μέσω επίγειων και
δορυφορικών γραμμών μεγάλης χωρητικότητας, αναβαθμίζοντας συνεχώς
την υποδομή της ποιοτικά και ποσοτικά, με σκοπό τις ταχύτατες διεθνείς
συνδέσεις και την υψηλή διαθεσιμότητα δικτύου.
Οι χρήστες - συνδρομητές του δικτύου Compulink έχουν πρόσβαση στις
υπηρεσίες του συστήματος Compulink και του Internet μέσω dial-up
γραμμών του Επιλεγόμενου Τοπικού Δικτύου (PSTN) του ΟΤΕ καθώς και
μέσω του δικτύου ISDN (http://www.compulink.gr)

/

Otenet / Forthnet \ H.O.L.

Compulink Panafonet

H Panafonet είναι η νεότερη εταιρία παροχής από αυτές που
αναφέρθηκαν, πρόκειται για εταιρία του ομίλου Panafon-Vodafone. Στόχος
της είναι να προσφέρει, τόσο στο καταναλωτικό κοινό όσο και στο Ελληνικό
επαγγελματικό

στερέωμα,

ένα

πλήρες

φάσμα

ολοκληρωμένων

τηλεπικοινωνιακών λύσεων και υπηρεσιών τηλεπληροφορικής.
Το μέλλον είναι ασύρματο. Έτσι η PANAFONET, κάνοντας χρήση των
πιο σύγχρονων τεχνολογιών, προσφέρει από σήμερα μία ολοκληρωμένη
σειρά υπηρεσιών που καλύπτει όλες τις ανάγκες του χρήστη, είτε στο σπίτι,
το

γραφείο,

είτε

οπουδήποτε

αλλού.

Αξιοποιώντας την σημαντική

τεχνογνωσία της Panafon καθώς και του Ομίλου Vodafone Airtouch σε
παγκόσμιο επίπεδο, η PANAFONET έχει θέσει νέα υψηλά πρότυπα στον
κόσμο του Internet.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της είναι ότι έχει εγκαταστήσει το
μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ιδιωτικό δίκτυο μετάδοσης. Η υλοποίηση του
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βασίζεται ως επί το πλείστον στη χρήση μικροκυματικών ζεύξεων και
αναβαθμίζεται με την υλοποίηση ιδιωτικού δικτύου οπτικών ινών. Το
γεγονός αυτό δίνει στην εταιρία δυνατότητες διασύνδεσης στις πιο
απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν υπάρχει δίκτυο άλλου φορέα.
Η εταιρία δίνει υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet μέσω PSDN γραμμών,
ISDN γραμμών καθώς και μισθωμένων γραμμών μόνιμης σύνδεσης.
(http://www.panafonet.qr)
1.2.5.1.1. Τιμολόγηση
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι τιμές των ISDN συνδέσεων στους
παροχείς που αναλύθηκαν σε αυτήν την εργασία. Σημειώνεται ότι στις
παρακάτω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (18%).
Σύνδεση στα 64 Kbps
3 μήνες

6 μήνες

12 μήνες

24 μήνες

Otenet

25500

48450

89760

139000

Forthnet

19890

37830

69810

99840

H.O.L.

24100

45700

85500

-

Compulink

22950

43350

81600

153000

Panafonet

25000

48000

89000

-

Σύνδεση στα 128 Kbps
3 μήνες

6 μήνες

12 μήνες

24 μήνες

Otenet

45000

85500

158400

199000

Forthnet

35100

66690

123630

147420

H.O.L.

42000

80600

149430

-

Compulink

40500

76500

144000

270000

Panafonet

45000

85000

155000

-

Πίνακας 1.1.: Τιμές πρόσβασης στο Internet από τους Ελληνικούς ISP
Πηγή: Τα site των εταιριών - Ενημέρωση Νοέμβριος 2001
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1.2.5.2· Το υοντέλο του ASP
Από καταβολής της η αγορά πληροφορικής χαρακτηριζόταν κυρίως για
την έντονη τάση ανανέωσης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μιας
ξέφρενης διαδικασίας αναβάθμισης και ανανέωσης των υπολογιστικών
συστημάτων, τόσο σε επίπεδο hardware όσο και σε επίπεδο software. Το
φαινόμενο

αυτό

έχει

ήδη

προσλάβει

πολύ

μεγάλες

διαστάσεις

προβληματίζοντας το σύνολο των επιχειρήσεων που επενδύουν ιδιαίτερα
σημαντικό κομμάτι στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Από τη μία τα
κεφάλαια που απαιτούνται είναι κάτι παραπάνω από σεβαστά, από την άλλη
η

μη

χρήση

των

υπολογιστικών

συστημάτων

καθιστά

αυτομάτως

απαγορευτικές τις οποίες επιδιώξεις και βλέψεις διαθέτουν οι επιχειρήσεις
στην αγορά που δραστηριοποιούνται. Δίχως άλλο, οι περισσότερες εταιρείες
βρίσκονταν σε αδιέξοδο χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα μια ικανοποιητική
και ξεκάθαρη λύση, (e-business, Νοέμβριος 2001)
1.2.5.2.1. Εκμίσθωση πληροφοριακής υποδομής
Τι ακριβώς είναι το ASP; Πρόκειται για ένα σχετικά νέο τρόπο παροχής
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, που περιλαμβάνει σταθερή μηνιαία χρέωση, η
οποία επιτρέπει την ασφαλή χρήση σύγχρονων εφαρμογών πληροφορικής.
Κι όλα αυτά δίχως την υποχρέωση

αγοράς και συντήρησης του

απαιτούμενου λογισμικού, αδειών χρήσης ή ακόμη και σχετικού hardware
(π.χ. servers). Για τους λόγους αυτούς, ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις
ενοικιάζουν εφαρμογές και μνήμη από ASP. Το τίμημα που καταβάλουν
στους ASP αντιπροσωπεύει ποσοστό 10% του κόστους διατήρησης
τμήματος μηχανογράφησης.
Εάν θέλαμε να ορίσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια
τον όρο, θα λέγαμε ότι πρόκειται για τα νέα μοντέλα διάθεσης λογισμικού,
που

έρχονται να

καλύψουν τις αδυναμίες που

παρουσιάζουν

τα

παραδοσιακά μοντέλα διάθεσης στην αυξανόμενη πίεση της αγοράς για
ταχύτητα, απόδοση, αξιοπιστία και ασφάλεια. Ουσιαστικά επιτρέπουν
γρήγορη προσαρμογή της επιχείρησης στην νέα οικονομία του Internet
(fastest “go to market” strategy) με ελάττωση του κόστους δημιουργίας και
διαχείρισης μηχανογραφικής υποδομής, εστίαση στο κύριο επιχειρηματικό
αντικείμενο και ταυτόχρονη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και ποιότητας
των υπηρεσιών. (Ιωάννου - Βορεάδης, 2001)
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Τι υποδομή πρέπει να έχει ένας ASP; Οφείλει να διαθέτει αξιόπιστους
κεντρικούς servers, οι οποίοι θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες
την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, αφού το υπολογιστικό βάρος που
καλούνται να φέρουν εις πέρας είναι κάτι παραπάνω από βαρύ. Επίσης τα
αποθηκευτικά συστήματα πρέπει να έχουν δικτυακή υφή (Storage Area
Networks) καθώς πρέπει να είναι σε θέση να φιλοξενήσουν μια πλειάδα από
ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, όπως πελατολόγιο, οικονομικά στοιχεία,
κινήσεις

εμπορικής

στρατηγικής

κ.ο.κ.

Στους

άκρως

σημαντικούς

παράγοντες καταγράφεται και το μεγάλο εύρος που πρέπει να διαθέτουν οι
πολλαπλές δικτυακές συνδέσεις ενός ASP. Ο πελάτης δεν μπορεί να
περιμένει πότε και αν θα ελευθερωθεί μια δικτυακή σύνδεση για να
πραγματοποιήσει τις εργασίες του. Εν κατακλείδι, η φιλοσοφία ενός ASP
έχει δομηθεί γύρω από τη διαπίστωση ότι οι ανάγκες ποικίλλουν από
επιχείρηση σε επιχείρηση, (e-business, Νοέμβριος 2001)
1.2.5.2.2. ASP και εφαρμογές λογισμικού
Η ανάλυση των αναγκών των πελατών αλλά και η διεθνής εμπειρία
δείχνει πως οι εφαρμογές που επηρεάζονται περισσότερο από τα νέα
μοντέλα

διάθεσης

εντάσσονται

στην

κατηγορία

των

εργαλείων

παραγωγικότητας (Employee Productivity Applications) και περιλαμβάνουν
τις εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις συναφείς υπηρεσίες
ηλεκτρονικού

ημερολογίου,

διαχείρισης

επαφών,

συνδιάσκεψης

και

απομακρυσμένης συνεργασίας (groupware / remote collaboration tools /
corporate

portals).

Εξίσου δημοφιλείς κάτω από το

μοντέλο ASP

εμφανίζονται οι εφαρμογές βάσεων δεδομένων μικρής κλίμακας που
δίνονται ως συμπληρωματικές υπηρεσίες του web hosting για στέγαση
δυναμικών sites.
Τελευταίες
απευθύνονται

ακολουθούν
σε

οι

εφαρμογές

μεγαλύτερους

μεγάλης

οργανισμούς

κλίμακας
με

που

πολύπλοκες

επιχειρηματικές διαδικασίες και περιλαμβάνουν τις κατηγορίες Customer
Relationship Management (E-Commerce, Marketplaces, MRO, online
auctions, E-Banking), Business Process Management (ERP, Supply Chain
Management, Training), και Financial Administration (payroll, human
resource management, general ledger).
Η παροχή εφαρμογών λογισμικού και των συναφών υπηρεσιών (storage
/ backup / management / support /disaster recovery) μέσω του μοντέλου
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ASP προσφέρει στον πελάτη σημαντικά πλεονεκτήματα που μπορούν να
συνοψισθούν στα παρακάτω:
□

Ταχύτερος χρόνος για να βγουν στην αγορά τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες της επιχείρησής του.

□

Μειωμένος κίνδυνος να αχρηστευθεί η τεχνολογική υποδομή της
επιχείρησης και εύκολη προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες.

α

Εγγυημένη διαθεσιμότητα και απόδοση των εφαρμογών μέσω
κεντρικής διαχείρισης και συμβολαίου εξασφάλισης των επιπέδων
ποιότητας

των

παρεχομένων

υπηρεσιών

(Service

Level

Agreement)
□

Θεωρητικά απεριόριστη κλιμάκωση των παρεχόμενων λύσεων με
άμεση προσαρμογή στις δυναμικές ανάγκες της επιχείρησης
(Scalability)

α

Μειωμένα εσωτερικά έξοδα μηχανογράφησης και περισσότερο
προβλέψιμα κόστη (“pay as you go")

□ Αποφυγή

των

προβλημάτων

που

δημιουργεί

η

έλλειψη

πεπειραμένων επαγγελματιών πληροφορικής.
□

Εστίαση του χρόνου και των πόρων της επιχείρησης στην κύρια
επιχειρηματική

δραστηριότητα

και

όχι

στην

δημιουργία

μηχανογραφικής υποδομής. (Ιωάννου - Βορεάδης, 2001)
1.2.5.2.3. Λάμπρο μέλλον;
Οι

περισσότερες

επιχειρήσεις που

δείχνουν

σχετικό

ενδιαφέρον

προκειμένου να εμπιστευτούν τις υπηρεσίες ενός Application Service
Provider φαίνεται να είναι κάτι παραπάνω από επιφυλακτικές. Κι αυτό διότι
δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο, τα
μεγέθη της ελληνικής αγοράς δεν αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα, ενώ και το
δεδομένο ότι μια επιχείρηση πρέπει να διαθέσει τα δεδομένα της
(πελατολόγιο, οικονομικά και εμπορικά στοιχεία κ.α.) δεν γίνεται αποδεκτό
με ενθουσιασμό.
Επιπλέον φοβούνται μήπως πρόκειται για μια περιστασιακή εξέλιξη η
οποία με το πρώτο τεχνολογικό κύμα θα εξαφανιστεί. Παρ’ όλες τις
επιφυλάξεις και τους εν μέρει δικαιολογημένους φόβους, το μοντέλο ASP
δείχνει έτοιμο να πετύχει. Κυρίως γιατί βασίζεται στη λογική της “win to win”
συνεργασίας. Μέσω της υπηρεσίας ASP οι μεν εταιρίες λογισμικού είναι σε
θέση να διαθέτουν ευκολότερα τις εφαρμογές τους, οι δε συνδρομήτριες
εταιρίες μπορούν να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες εφαρμογές με το
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μικρότερο δυνατό κόστος. Οι προβλέψεις για το μελλοντικό μέγεθος της
αγοράς των ASP διίστανται.
Η Quest κάνει λόγο

για 35 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιο

επίπεδο μέχρι το 2003, την ίδια στιγμή που η IDC εκτιμά ότι τα έσοδα των
ASP θα διαμορφωθούν από 1,6 δις δολάρια το 2001 σε 24 δις δολάρια το
2005. Μάλιστα, η ίδια εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της
αγοράς των ASP στη Δυτική Ευρώπη, προβλέποντας ότι η εν λόγω αγορά
θα ξεπεράσει τα 850 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2004.
Η εκμίσθωση πληροφοριακής υποδομής στην Ελλάδα είναι ακόμη αρκετά
περιορισμένη. Εταιρίες που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο αυτό είναι η
Unisystems, η Sun microsystems και η Internet Hellas. Αρκετές όμως είναι
αυτές που θα δραστηριοποιηθούν στο άμεσο μέλλον μεταξύ των οποίων
είναι η Otenet και ο όμιλος Quest - μέσω της Hellas on line, (e-business,
Νοέμβριος 2001)
1.2.6. Η έννοια του Outsourcing.
Ο όρος outsource καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οργανωτικών πρακτικών το
κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η ανάθεση ορισμένων υπηρεσιών σε
εξωτερικούς προμηθευτές. To outsourcing με την κοινά αποδεκτή έννοια του
όρου, είναι μια σχετικά πρόσφατη πρακτική πολλών επιχειρήσεων και
οργανισμών οι οποίοι αναθέτουν την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων
που χρησιμοποιούν σε ένα μικρό αριθμό προμηθευτών.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια η εμπλοκή των επιχειρήσεων με το Internet
περιοριζόταν στην κατασκευή ενός απλού site που διαφήμιζε τα προϊόντα
της εταιρίας. Η λύση δινόταν μετά από μία απλή έρευνα αγοράς, η εταιρία
αξιολογούσε τις προτάσεις και είτε επέλεγε υλοποίηση μέσα στους κόλπους
της

- in house - εφόσον κατείχε την τεχνογνωσία, είτε κατέφευγε σε

outsourcing σε κάποια εταιρία web development. Για την στέγαση του site, η
λύση του ISP ήταν μονόδρομος.
Σήμερα που η ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένης στρατηγικής ebusiness για την σύγχρονη επιχείρηση είναι επιτακτική, προκύπτει το
δίλημμα outsource or in house;
(http://www-1.ibm.com/services/stratout/index.html
http://www.uk.cqev.com/services/outsourcinQ/index.shtml)

και
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Υπάρχουν εταιρίες που υποοούν να αναλάβουν υέρος του

project;
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πλέον πάρα πολλές εταιρίες που
εξειδικεύονται σε ένα μόνο κομμάτι του e-business όπως στο σχεδιασμό
σελίδων, την ανάπτυξη εφαρμογών, την online διαχείριση, τη στέγαση του
τεχνολογικού εξοπλισμού, την προώθηση του ονόματος κ.α. Όλες αυτές οι
δραστηριότητες μπορούν να δοθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες, το
ερώτημα όμως που παραμένει είναι ποιες τελικά θα υλοποιηθούν από
άλλους και ποιες από την ίδια την εταιρία. Προφανής λύση δεν υπάρχει,
κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της ικανότητες και τα δικά της χαρακτηριστικά
που την διαφοροποιούν. Η απόφαση θα πρέπει να είναι συνάρτηση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της,

του μεγέθους της και βέβαια της

στρατηγικής που θέλει να ακολουθήσει βγαίνοντας στο Internet. Ερωτήματα
που πρέπει να απαντήσουν είναι αν έχουν την τεχνογνωσία για την
ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών. Αν μπορούν να διαχειριστούν την εφαρμογή
μόνοι τους. Αν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου για να αναπτύξουν αυτές
τις δραστηριότητες. Αν μπορούν να προσφέρουν φιλοξενία στην δικτυακή
υποδομή που θα χρειαστεί παίρνοντας και την ευθύνη της ασφάλειας των
δεδομένων, της διαθεσιμότητας τους όλο το 24ωρο κ.α.. Στο τελευταίο
ερώτημα η λύση του outsourcing είναι μονόδρομος. Ο λόγος είναι πως οι
απαιτούμενες επενδύσεις για την ανάπτυξη και συντήρηση της απαραίτητης
τηλεπικοινωνιακής υποδομής, της ασφάλειας, της εποπτείας και της
σταθερής λειτουργίας είναι απαγορευτικές για την συντριπτική πλειοψηφία
των ελληνικών επιχειρήσεων.
Βέβαια η αβίαστη παραχώρηση όλων των εργασιών σε τρίτους δεν είναι
πάντα η ορθότερη λύση. Μία εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους, δεν πρέπει να
απογυμνώνεται από τις δραστηριότητες της. Πρέπει λοιπόν να δώσει μεγάλη
προσοχή τόσο στις πιθανές συνέπειες του outsourcing, όσο και στην
επιλογή των εταιριών που θα αναλάβουν κάποιο κομμάτι. Οι ASP
(application sen/ice provider) που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι σε θέση να
αναλάβουν αρκετές, αν όχι όλες, από τις δραστηριότητες μιας eεπιχείρησης.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλοντας να κρατήσουν χαμηλά τα
λειτουργικά τους έξοδα αναμένετε να προσφύγουν σε λύσεις ASP. Αντίθετα
οι μεγαλύτερες θα θελήσουν να αναπτύξουν εσωτερικά τις περισσότερες
δραστηριότητες, αφού έτσι θα εξασφαλίσουν καλύτερη αποτύπωση των
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δικών τους αναγκών, άμεση διαχείριση και μικρότερο ρίσκο. Η παραχώρηση
βέβαια πολύ εξειδικευμένων εργασιών σε τρίτους δεν αποκλείεται.
(http://www.rota.gr/ecs/gr/Solutions/solutions.htm)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2.1.

Οι μεγάλες αγορές στο δίκτυο

Τις αγορές του δικτύου μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε σε εκείνες μεταξύ
των επιχειρήσεων (χονδρικές) και εκείνες που απευθύνονται στον τελικό
καταναλωτή (λιανικές). Όπως είναι λογικό η μεγαλύτερη αγορά σε
συναλλαγές είναι η χονδρική. Σε αυτήν ανήκουν οι χρηματαγορές, οι
προμήθειες επιχειρήσεων και υπερεργολάβων κ.α. Η εταιρεία μελετών
Forester εκτιμά ότι στα επόμενα τρία χρόνια η χονδρική αγορά μέσω
Internet θα τριπλασιαστεί, με την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής να
φτάνει στο 30% της αγοράς, (www.forrester.com)
Σε ότι αφορά τις λιανικές αγορές, τα βιβλία και η μουσική είναι οι τομείς
που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ζήτηση από τους καταναλωτές. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει η γραφική που ακολουθεί και αναφέρεται στους πιο δημοφιλείς
τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου στις Ηνωμένες Πολιτείες το έτος 2000.

Top on-line retail categories
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Σχήμα 2.1.: Δημοφιλής τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου στις Η.Π.Α.
Πηγή: AC Nielsen, 2000
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2.2.

Επιτυχημένες

επιχειρηματικές

προσπάθειες
Μια πληθώρα δικτυακών τόπων ηλεκτρονικού εμπορίου είναι διαθέσιμη
στο

Διαδίκτυο,

ενώ

καθημερινά

εμφανίζονται

νέοι,

με

ποικίλες

επιχειρησιακές ιδέες, που φιλοδοξούν να αποσπάσουν την προσοχή.
Προκειμένου να διαφοροποιηθούν, να δελεάσουν τους επισκέπτες και να
αυξήσουν τις πιθανότητες μετατροπής τους σε πελάτες, είναι επιτακτική
ανάγκη να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό. Ένα δείγμα εταιρειών από τον
Αμερικανικό

και

Ελληνικό

χώρο

που

κατάφερε

αυτόν

τον

στόχο

παρουσιάζεται στη συνέχεια, με ειδική αναφορά στα χαρακτηριστικά που
έχουν υιοθετήσει για να επιτύχουν τη διαφοροποίηση.

http
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Είναι η εταιρία που συνέδεσε το όνομα της με την έννοια της
ηλεκτρονικής

επιχειρηματικότητας.

Είναι

το

μεγαλύτερο

ηλεκτρονικό

βιβλιοπωλείο παγκοσμίως, και παρά τα προβλήματα που εμφανίστηκαν
πριν ένα περίπου χρόνο, το μοντέλο λειτουργίας της αποτέλεσε βάση για
μελέτη από αρκετούς επίδοξους επιχειρηματίες.
Μέσα σε έξι μόλις χρόνια η Amazon μετέφερε τις δραστηριότητες της από
το γκαράζ του ιδιοκτήτη της, τον Ιούλιο του 1995, σε τέσσερα επιβλητικά
κτίρια στο Seattle.
Όταν η εταιρία ξεκίνησε την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο
Internet έπρεπε να καταπολεμήσει τόσο την φοβία του κόσμου για το νέο
μέσο, όσο και τις εξαιρετικά αργές ταχύτητες και τη μεγάλη αναμονή που
σημειωνόταν σε ένα δίκτυο που είχε σχεδιαστεί για άλλη και μικρότερη
χρήση. Προκειμένου λοιπόν να πουλήσει οτιδήποτε σε ένα αργό Διαδίκτυο,
έπρεπε να προσπαθήσει να κάνει την αγορά από ευχάριστη
διασκεδαστική.

Να

προσφέρει

δηλαδή

αξία

στον

πελάτη,

έως πολύ
που

θα

αντιστάθμιζε τις όποιες καθυστερήσεις του δικτύου. Έτσι με έμφαση στον
τομέα «φροντίδα του πελάτη» δημιούργησε ένα νέο τρόπο συναλλαγών και
πελατειακών σχέσεων που όπως φαίνεται, ήταν αποτελεσματικός.
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Γιατί όμως πηγαίνουν και ξαναπηγαίνουν οι πελάτες στην Amazon;
Πηγαίνουν διότι έχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων, διότι η πλοήγηση στον
τόπο είναι εύκολη, διότι ο τόπος ανανεώνεται προσφέροντας νέες υπηρεσίες
και διότι τους αρέσει η εξαιρετική χρήση του e-mail για αποστολή
πληροφοριών και αμφίδρομη επικοινωνία (δηλαδή για marketing και
εξυπηρέτηση πελατών). Πηγαίνουν, τέλος, διότι η Amazon έχει έναν πολύ
καλό τρόπο να προτείνει προϊόντα χωρίς πιεστικό τρόπο. Η εμπειρία του
shopping στο Amazon είναι, με άλλα λόγια, εύκολη και ευχάριστη. Ο
πελάτης μπορεί να πάει οποτεδήποτε και να βρει ό,τι εμφανίστηκε στο
διάστημα που έλειψε. Ακόμη όμως και αν δεν πάει, η Amazon τον θυμάται
μέσω του e-mail και του στέλνει μηνύματα με παραπομπές που του
εξάπτουν την περιέργεια.
Σήμερα ο τόπος της Amazon δεν πουλά μόνο βιβλία. Πουλά CD, DVD
καταναλωτικά ηλεκτρονικά, είδη σπιτιού και δώρα. Το περίεργο και το
ενδιαφέρον όμως είναι ότι, ενώ η Amazon έχει κερδίσει τον πόλεμο σχεδόν
από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της, μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανίσει
κέρδη.
Τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της η Amazon είχε ένα εκατομμύριο
καταγεγραμμένους πελάτες. Σήμερα οι πελάτες της ξεπερνούν τα 18
εκατομμύρια σε 160 χώρες. Το ίδιο εντυπωσιακός είναι και ο τζίρος της
Amazon: για το 1997 ήταν 149 εκατομμύρια δολάρια, δέκα φορές
μεγαλύτερος από τον τζίρο του αμέσως επόμενου ανταγωνιστή της, Bamers
and Noble, ενώ για το 2001 εκτιμάτε ότι παρά τα τεράστια προβλήματα που
αντιμετωπίζει θα φτάσει τα 3,4 - 3,5 δισ. δολαρίων (www.intemetwk.corW)
Τον Νοέμβριο του 2001 η εταιρία ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
επέκτασης, καθώς εγκαινιάστηκε το νέο ηλεκτρονικό κατάστημά της στην
Ιαπωνία http://www.amazon.co.ip/. Το νέο βιβλιοπωλείο θα διαθέτει 1,7
εκατομμύρια τίτλους βιβλίων στην ιαπωνική γλώσσα, και στόχος του είναι να
παρέχει στο κοινό 1,1 εκατομμύρια επιπλέον ιαπωνικούς τίτλους και 600
χιλιάδες αγγλικούς έως το ερχόμενο έτος. Επίσης, υπάρχει η προοπτική ο
συγκεκριμένος δικτυακός τόπος να μετατραπεί σε πολυκατάστημα στα
πρότυπα του Amazon.com. www.in.qr/news/article.asp?lngEntitvlD=235819

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σελίδα 55

Andrew [«J http/Awm del coflvWen'gen/defau* Mm
J

0#ILtocn

About (>*H

Contact

Soortb

Support

O0LL

Otrf»r Stihn

Your Cort

............................

Η εταιρία υπολογιστών Dell, με κεντρικά γραφεία στο Round Rock, του
Τέξας, έχει

αναμφισβήτητα μία από τις πιο πετυχημένες ηλεκτρονικές

παρουσίες στον κόσμο. Η εταιρεία κάνει περίπου το 30% του τζίρου της
μέσω του Internet, δηλαδή 30 εκατομμύρια δολάρια (9,5 δισ. δραχμές
περίπου) κάθε μέρα! Πρόκειται για επιτυχία μιας εταιρείας που ξεκίνησε
νωρίς και της οποίας το μοντέλο ταίριαζε από την αρχή στο Internet. Αυτή
την ιστορία επιτυχίας αξίζει να τη μελετήσει κανείς προσεκτικά, ακόμη και αν
οι στόχοι και ο τζίρος του είναι πολύ χαμηλότεροι, (http://www.dell.com)
Η Dell είναι πολύ γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε 140 χώρες στις
οποίες πουλά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Είναι χαρακτηριστικό πως
στην Ασία μεγαλώνει δέκα φορές γρηγορότερα από το μέσο όρο των
εταιρειών υπολογιστών στην περιοχή. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα
στοιχεία, είναι η υπ’ αριθμόν 2 στις πωλήσεις συστημάτων server στις
Ηνωμένες Πολιτείες και η υπ’ αριθμόν 1 εταιρεία στις άμεσες (direct)
πωλήσεις. Η Dell ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1984 πουλώντας
απευθείας στους τελικούς καταναλωτές, χωρίς τη μεσολάβηση δικτύου
διανομέων και μεταπωλητών, παρέχοντας η ίδια και τη συντήρηση και την
εξυπηρέτηση των πελατών της. Περίπου 400.000 άνθρωποι επισκέπτονται
κάθε εβδομάδα το site και από αυτούς το 40% μπαίνουν στο τμήμα
παραγγελιών, (http://www.presentations.com)
Τα πλεονεκτήματα αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου ήταν σαφή: δεν
παρεμβάλλονταν αργοκίνητα κανάλια διάθεσης των προϊόντων (ή τεχνητά
εμπόδια που θα έβαζαν οι διανομείς και οι μεταπωλητές, φοβούμενοι ότι θα
χάσουν μέρος της πίτας ) και συνεπώς ο καταναλωτής πάντα λάμβανε την
τελευταία τεχνολογία και σε καλύτερες τιμές. Χωρίς ενδιάμεσα κανάλια
διάθεσης, η Dell μπορεί να λειτουργεί με αποθέματα μόλις έξι ημερών,
μειώνοντας φυσικά το σχετικό κόστος ενδιάμεσων σταδίων παραγωγής και
αποθήκευσης , και μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνικές παραγωγής just - in
- time.
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Η μεγαλύτερη και ίσως γνωστότερη Ελληνική πύλη του Internet, ξεκίνησε
τη λειτουργία της πριν δύο χρόνια με την καθοδήγηση του ομίλου ΔΟΛ.
Αμέσως έγινε

δημοφιλής στους Έλληνες χρήστες του δικτύου και αυτό

φαίνεται από τα στοιχεία επισκεψιμότητας, τα οποία μπορεί ο καθένας να δει
μέσα από τη σελίδα του in.gr. Σύμφωνα με αυτά οι επισκέψεις χρηστών τον
Οκτώβριο του 2001 έφτασαν στον αριθμό ρεκόρ των 149.800 ημερησίως
(για τις εργάσιμες μέρες) (Πηγή: http://info.in.gr/data.htm)· Άλλωστε η
συγκεκριμένη πύλη για το έτος 2000 ήταν η πρώτη2 σε προτιμήσεις των
Ελλήνων χρηστών, ξεπερνώντας ακόμη και το γνωστό yahoo.com.
Από την ηλεκτρονική σελίδα του in οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν
για την τρέχουσα πολιτική και αθλητική ειδησεογραφία, την οικονομία, τις
εξελίξεις στην τεχνολογία, καθώς και τα πολιτιστικά δρώμενα στις μεγάλες
πόλεις.
Nip//WWW cl*οο ρ/1

ΕΜΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

/“7 —

m

1

2002

ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ
ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 1999 και έως σήμερα έχει να επιδείξει
εντυπωσιακά

αποτελέσματα.

Μέσα

σε

αυτό

το

χρονικό

διάστημα,

περισσότεροι από 3.000.000 χρήστες επισκέφθηκαν το ηλεκτρονικό
κατάστημα, πραγματοποιώντας 12.000 παραγγελίες, ενώ τα εγγεγραμμένα
μέλη του ανέρχονται σε 35.000. Σε ημερήσια βάση, οι χρήστες που
επισκέπτονται το κατάστημα ξεπερνούν τους 5.500, ενώ η διάρκεια
παραμονής τους φτάνει τα 11 λεπτά, κατά μέσο όρο. Ένα από τα βασικά
πλεονεκτήματα του www.plaisio.gr είναι η ευκολία και η ταχύτητα, με την
οποία ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει και να παραγγείλει τα προϊόντα που
χρειάζεται και να τα παραλάβει στο χώρο του μέσα σε 24 ώρες.
(http://www.plaisio.gr)
2 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα χρήσης που δημοσίευσε το περιοδικό inlife, Τεύχος
24, Φεβρουάριος 2001
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Αποτυχημένες
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επιχειρηματικές

προσπάθειες.
Στο δίκτυο όλες οι προσπάθειες δεν στέφονται με επιτυχία. Υπάρχουν
αρκετά παραδείγματα αποτυχίας τόσο στον Αμερικανικό όσο και στον
Ευρωπαϊκό χώρο. Η κατάρρευση αρκετών εταιριών απλώς επιταχύνθηκε με
αφορμή τη χρηματιστηριακή κρίση του Απριλίου του 2000 στο NASDAQ.
Παρακάτω προσπαθώ

να

εντοπίσω

τα

αίτια που

οδήγησαν δύο

ηλεκτρονικές εταιρίες στην αποτυχία, της Αμερικανικής δικτυακής πύλης
Excite και του Ελληνικού ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου Ωκεανίδα.
2.3.1. Η περίπτωση της Excite®Ηοπιβ
Η δικτυακή πύλη και παροχέας πρόσβασης στο Internet, Excite@Home,
κήρυξε πτώχευση3 στις 28/9/2001. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τίθεται υπό
δικαστική επιμέλεια και θα παραχωρήσει το ενεργητικό της στο μεγαλύτερο
μέτοχό της, την AT&T, έναντι 307 εκατ. δολαρίων, αφού προηγουμένως
λάβει δικαστική έγκριση.
Από τις 20 Αυγούστου του 2001 η εταιρεία είχε δηλώσει ότι οι
πιθανότητες επιβίωσης της μέχρι το τέλος του έτους ήταν ελάχιστες. Η
Excite@home απασχολεί σήμερα 2.000 άτομα. Ιδρύθηκε το 1999, όταν ο
όμιλος AtHome αγόρασε την
πύλη Excite έναντι του ποσού
των

6,7

δισ.

δολαρίων,

Top Advertising Revenue by site
(Million of US$)
Netscape

27,7

Yahoo

20,6

Infoseek

18,1

που

Lycos

12,8

συγκαταλέγονταν στην πρώτη

Excite

12,2

αντιμετώπισε

όμως

σοβαρά

οικονομικά προβλήματα και δεν
κατάφερε να αντεπεξέλθει στον
ανταγωνισμό,

πεντάδα

των

παρόλο

site

με

τα

υψηλότερα διαφημιστικά έσοδα.
Η

Excite@Home

Εικόνα 2.1: Διαφημιστικά έσοδα ανά site
Πηγή: www.e-land.com

είχε

ανακοινώσει ζημίες ύψους 346 εκατ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του
2001 και στα μέσα του Σεπτεμβρίου προχώρησε σε μείωση προσωπικού
κατά 200 άτομα. Η μετοχή της, που είχε αγγίξει και τα 100 δολάρια, έπεσε

3 Ημερήσιος τύπος, 29 Σεπτεμβρίου 2001, Αναδημοσίευση από Reuters
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στα 18,56 δολάρια τον Σεπτέμβριο και μόλις στα 15 σεντ στις 28
Σεπτεμβρίου, όταν κήρυξε την πτώχευση.
Το παράδειγμα που αναφέρθηκε δεν ήταν το μοναδικό, σύμφωνα με
στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα από τον Απρίλιο του 2000 μέχρι
τον Νοέμβριο του 2001

πάνω από 555 εταιρίες στις ΗΠΑ που

δραστηριοποιούνταν στον ευρύτερο χώρο του Internet οδηγήθηκαν σε
πτώχευση. Πάνω από 60% έκλεισαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2001,
ενώ

άλλες

53

πτώχευσαν

μέσα

στον

Ιούνιο

του

2001.

(http://www.eco2dav.gr/storv.asp?article=24338)
Η διαπίστωση της Webmergers -εταιρίας που παρακολουθεί στενά το
χώρο των Venture Capitals και των συγχωνεύσεων στην αμερικανική
αγορά- ότι ενώ μέχρι πρόσφατα η αιματοχυσία των dot corns περιοριζόταν
σε επιχειρήσεις που προσέφεραν υπηρεσίες, μέσω Internet (B2C), φαίνεται
ότι η τάση μετατοπίζεται πλέον σε εταιρίες, που παρέχουν πρόσβαση,
υποδομή ή συμβουλευτικές υπηρεσίες.
2.3.2. Γιατί απέτυχαν οι dot com;
Επιχειρήσεις με μικρό ως ανύπαρκτο
παρελθόν, ελλιπές management και χωρίς
κανέναν

οικονομικό πόρο,

αποτέλεσαν

ελκυστική επένδυση για μεγάλο χρονικό
διάστημα.

Παρασυρόμενοι

από

τους

αναλυτές της αμερικανικής αγοράς οι οποίοι προέβλεπαν «αειφόρο»
ανάπτυξη για τον τεχνολογικό κλάδο. Μετά τις εξελίξεις των τελευταίων
μηνών,

αυτό

το

σενάριο

μοιάζει

παιδαριώδες.

(http://www.eco2dav.gr/storv.asp?article= 11202)
Ο Nasdaq που τον Απρίλιο του 2000 ήταν στις 4.660 μονάδες, έχει χάσει
πάνω από το 50% μέσα σε ενάμιση χρόνο, (http://wvwv.netstocks.com/)
Στις ΗΠΑ, πέρυσι το χειμώνα άνοιγε μία dot com κάθε μισή ώρα. Οι start
up εταιρίες Internet εξασφάλιζαν χωρίς καμία δυσκολία χρηματοδοτήσεις
δεκάδων

εκατομμυρίων

δολαρίων

από

venture

capitals,

καθώς

εμφανίζονταν ως η πεμπτουσία της Νέας Οικονομίας. Τόσο φιλόδοξοι ήταν
οι πάντες για την «αειφόρο» ανάπτυξη του κλάδου, ώστε πολλοί από τους
μεγαλύτερους ISPs προχώρησαν στη σύσταση εταιριών για την προσφορά
δωρεάν υπηρεσιών.(http://www.streetadvisor.conV)
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Οι free ISPs υπήρξαν τα πρώτα θύματα. Τώρα, ο Nasdaq δεν
προλαβαίνει να μετρά απώλειες. Αυτοί που δοκιμάζονται περισσότερο είναι
οι Internet start ups. Χρεοκοπούν η μία πίσω από την άλλη. Τώρα, πλέον,
κανείς από τους τραπεζίτες που επένδυαν στα όνειρα του κάθε «εν
εκκολάψει» Bill Gates, δεν τις στηρίζει. Άλλες μπαίνουν σε ένα είδος
χειμέριας νάρκης, αναστέλλοντας τις εργασίες τους σε μια προσπάθεια να
εξοικονομήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να επιζήσουν κάποιους μήνες
ακόμη. Ακόμα και ο τομέας της on line διαφήμισης, που είναι από τους πιο
καθετοποιημένους,

παρουσιάζει

απώλειες,

καθώς

καθυστέρησε

περισσότερο από το αναμενόμενο να πείσει τους διαφημιζόμενους να τον
εμπιστευθούν. (www.dotcomfailures.com)
Το τέταρτο τρίμηνο του 2000 ήταν η εποχή με τις περισσότερες απώλειες.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα μόνο, 210 dot com εταιρίες έβαλαν λουκέτο,
ενώ 1,5 δισ. δολάρια που είχαν επενδυθεί σε αυτές χάθηκαν, μαζί με 15.000
θέσεις εργασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, από τις εταιρίες που
«έβαλαν λουκέτο» πέρυσι, το 75% ήταν B2C (Business-to-consumer). Από
αυτές, 55% ήταν εταιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, 85 δισ. δολ.
ξοδεύτηκαν σε διαδικασίες συγχώνευσης των εταιριών του χώρου και σε
εξαγορές άλλων εταιριών. Στη διεύθυνση www.thecompost.com υπάρχει
ένας ιστοχώρος που καταγράφει Ιστορία: Εδώ βρίσκονται όλα τα στοιχεία
για τις dot corns που έκλεισαν, αλλά ακόμα και forum χρηστών οι οποίοι
στοιχηματίζουν σχετικά με το ποια θα είναι η επόμενη εταιρία που θα
κλείσει!
Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα σχετικά με το γιατί η Νέα Οικονομία θα
πρέπει να παραβαίνει όλους τους όρους της “Παλαιός”. Την αιτία του κακού
εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο έκθεση της PWC: “Οι περισσότερες εταιρίες
Internet start ups είναι απίθανο να επιτύχουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη,
διότι οι ιδιοκτήτες τους είναι καιροσκόποι που αγνοούν τις παραδοσιακές
αρχές της επιχειρηματικότητας, ελπίζοντας σε βραχυπρόθεσμα μεγάλη
κερδοφορία “. (http://www.pwcqlobal.com/)
Οι επιφυλάξεις υπήρχαν και κατά την περίοδο της ραγδαίας ανόδου.
Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα μελέτης πολύ πριν ξεσπάσει η κρίση
που ανέφερε ότι οι επενδυτές, βασισμένοι στις μεγάλες προσδοκίες για τις
μελλοντικές επιδόσεις του τεχνολογικού κλάδου, έχουν οδηγήσει τις μετοχές
σε τιμές που δεν αντιστοιχούν στην πραγματική τους σημερινή αξία. Οι
φόβοι για αυτές τις μετοχές "φούσκες" πρέπει να αποδοθούν στο ότι
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ενδέχεται να διαψευστούν οι ελπίδες για την πορεία των dot.corns, εξέλιξη
που

θα

μπορούσε

να

οδηγήσει

ακόμη

και

σε

ένα

παγκόσμιο

χρηματιστηριακό κραχ. Οι προβληματισμοί όμως αυτοί δεν ήταν ικανοί να
ανατρέψουν την ανοδική πορεία. (http://cbs.marketwatch.com/)
Αλλά δεν είναι μόνον οι κανόνες του κλασικού επιχειρείν που
παραβαίνουν οι εταιρίες: Ένας κανόνας της Νέας Οικονομίας που συχνά δεν
λαμβάνεται υπόψη είναι ότι η αρχική επένδυση σπάνια είναι αρκετή, διότι οι
εταιρίες του Διαδικτύου αργούν να επιδείξουν κερδοφορία, πράγμα που
σημαίνει ότι χρειάζονται κεφαλαιακή στήριξη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Έτσι, ενώ ένα επιτυχημένο business plan θα έπρεπε να προβλέπει
κερδοφορία, μετά τα δύο χρόνια οι περισσότεροι επενδυτές που θα
στηρίξουν μία τέτοια προσπάθεια περιμένουν ότι η κερδοφορία θα έρθει
μέσα στο πρώτο εξάμηνο.
Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η κρίση που δημιουργήθηκε
λειτούργησε ως εξυγίανση για την αγορά. Μια μερίδα εταιριών που έκλεισαν
το τελευταίο χρονικό διάστημα στις Η.Π.Α. είναι εταιρίες που οι μέτοχοί τους
αρνήθηκαν να τους παράσχουν οικονομικά ερείσματα με την πρώτη
οικονομική αποτυχία. (http://www.lntemetnews.com/)
Ένα site μπορεί να παρουσιάζει υψηλή επισκεψιμότητα, να είναι γεμάτο
χρήσιμες πληροφορίες, αλλά το management του να είναι ελλιπές και να μην
μπορεί

να

μετατρέψει

σε

εισπράξιμα

κέρδη

την

επιτυχία

του.

Άλλη έλλειψη που αποτελεί κοινό τόπο, όπως διαπιστώθηκε από τις
πρόσφατες αποτυχίες, είναι αυτή του στρατηγικού σχεδιασμού. Μια «καλή
ιδέα» δεν είναι αρκετή για να κάνει μία προσπάθεια επιτυχημένη στα μάτια
των ανθρώπων της αγοράς.
Αλλά ακόμα και στον τεχνολογικό τομέα, πολλές είναι οι εταιρίες της Νέας
Οικονομίας που κάνουν το λάθος να προκρίνουν την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να είναι δυσπρόσιτοι στους πολλούς χρήστες.
Όμως, παρά την κρίση που λαμβάνει χώρα τους τελευταίους μήνες,
πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Τέξας δίνει ελπίδες στην
οικονομία του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, στην έρευνα υπογραμμίζεται ότι οι
τεχνολογίες του Internet συνεχίζουν να αποτελούν δυναμικό στήριγμα για
την αμερικανική οικονομία.
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι dot corns εκπροσωπούν λιγότερο από το
10% των εταιριών Internet. Αυτό συμβαίνει διότι οι εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στο Internet, ενώ ήδη έχουν παρελθόν και πείρα στο
εμπόριο, αλλά και οι εταιρίες που είναι απόλυτα καθετοποιημένες (vertical
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markets), που δηλαδή παράγουν το προϊόν που προωθούν, είναι οι μεγάλοι
κερδισμένοι. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, 3 εκατ. εργαζόμενοι
απασχολούνται

αυτή

τη

στιγμή

σε εταιρίες της

Νέας Οικονομίας.

(http://cbs.marketwatch.com/)
Στους αισιόδοξους συγκαταλέγετε και ο CEO της Intel ο οποίος πιστεύει
ότι η κάμψη που εμφανίζεται μέσω της άσχημης πορείας του δείκτη Nasdaq,
δεν αποτελεί παρά μία επιπλέον δυσκολία στο δρόμο που οδηγεί στην
ανάδειξη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών σε βασιλιάδες της
επόμενης μέρας. Η άνοδος και η πτώση είναι μέρος του ευρύτερου
επιχειρηματικού παιχνιδιού. Το 2002 θα αποτελέσει το σημείο για την
μεταστροφή της σημερινής κατάστασης.
Όσον αφορά στον αφανισμό των εταιρειών dot com, αναφέρει ότι: “οι
βεβιασμένες επενδυτικές κινήσεις που έγιναν υπό την πανηγυρική
ατμόσφαιρα

της πρόσκαιρης

επιτυχίας

των Amazon,

Yahoo!

κ.α.

αποδείχτηκε ότι στηρίζονταν σε σαθρά θεμέλια. Δυστυχώς στην υπόθεση
των dot corns έγιναν κινήσεις εν θερμώ, οι οποίες διαφαινόταν ότι δεν θα
έχουν

επιτυχή

κατάληξη

-

ιδιαίτερα

από

επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται στο B2C. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το Β2Β
αποτελεί την καρδιά του ηλεκτρονικού επιχειρηματικού μοντέλου.” (ebusiness, Ιούνιος 2001)
2.3.3. Η περίπτωση της Ωκεανίδας
Μία από τις παλαιότερες παρουσίες ελληνικών εκδοτικών οίκων στο web
είναι αυτή της Ωκεανίδας (www.oceanida.gr). To site ιδρύθηκε τον Ιούλιο του
1996, δηλαδή σε μία χρονική στιγμή όπου η εμπορική αξιοποίηση του μέσου
βρισκόταν σε εντελώς εμβρυϊκό στάδιο. Σε μία συνέντευξη του επικεφαλής
της εταιρίας αναφέρεται ότι ο κύριος στόχος της κίνησης ήταν η απόκτηση
τεχνογνωσίας σε ένα χώρο που πίστευε πως θα είχε ανάπτυξη. Ως
δευτερεύοντες

στόχους

ανέφερε

τις

πωλήσεις

και

τη

δημιουργία

ενδιαφέροντος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όντας οι πρώτοι Έλληνες
εκδότες με site. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν το αναμενόμενο. Στην
ερώτηση

του

δημοσιογράφου

ποιος

ήταν

κατά

προσέγγιση

ο

καταγεγραμμένος αριθμός συναλλαγών μέχρι τον Ιανουάριο του 1999
(στους πρώτους 30 μήνες λειτουργίας), η απάντηση ήταν αναπάντεχη:
“Λιγότερες από πενήντα”. (Ο κόσμος του Internet», Τεύχος 41, Ιανουάριος
1999)
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2.3.3.1. Γιατί απέτυχε;
Η παραδοσιακή εταιρία θεωρείται από τις πετυχημένες στο είδος της
πραγματοποιώντας πωλήσεις πάνω από 1 δισεκατομμύριο δραχμές το
χρόνο. Ωστόσο η επένδυση που πραγματοποίησε για τη σελίδα της στο
δίκτυο ήταν μόλις 1 εκατομμύριο δραχμές (τιμές 1996). Διαφημιστική
καμπάνια που να αφορά τη σελίδα δεν έγινε, και το χειρότερο, η ηλεκτρονική
της διεύθυνση δεν αναφερόταν ούτε στα βιβλία τα οποία τύπωνε η ίδια από
το 1996 έως το 1999. Οι υπεύθυνοι της εταιρίας στήριξαν την στρατηγική
του marketing σε αυτό που οι Αμερικανοί αναφέρουν ως «word of mouth»,
χωρίς να κάνουν το παραμικρό έως τα τέλη του 1999. Όταν τότε θέλησαν να
καταχωρήσουν το site σε μηχανές αναζήτησης και σε καταλόγους όπως το
money.gr και το robby.gr ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος, καθώς και άλλοι
μεγάλοι

εκδοτικοί

οίκοι

(Πατάκη,

Παπασωτηρίου, Ελευθερουδάκη) είχαν
κάνει την εμφάνιση τους. Η ηλεκτρονική
παρουσία της Ωκεανίδας θα μπορούσε
να

χρησιμοποιηθεί

προς

αποφυγή

επιχειρείν.

Με

για

ως

παράδειγμα

το

ηλεκτρονικό

εξαιρετικά

αργές

ενημερώσεις των σελίδων του (από τον
Ιούλιο του 1997, η επόμενη ενημέρωση

Καστανιώτη,

Λιβάνη,

Σάκκουλα,

1 H 403 Forbidden - Microsoft Internet Explorer
Eie

Ed*

View

Fsvor*es
$
Stop

Back
Address

Iools

Help

i
Refresh

&

Home

Π http://www oceanida.gr/

Forbidden
You don't have permission to access / on this server.

Apache/1.3.12 Server at wyvw.oceayrida.gr Port SO

έγινε τον Ιανουάριο του 1999) το site
αναγκάστηκε πέντε χρόνια μετά την

Εικόνα 2.2: To site της Ωκεανίδας

ίδρυση, να αναστείλει τη λειτουργία του,
έτσι στον πιθανό επισκέπτη του οίκου

Πηγή: www.oceanida.gr

εμφανίζεται η διπλανή εικόνα.

2.4.

Οι ηλεκτρονικοί ανταγωνιστές.

Όταν στο συμβατικό εμπόριο άνοιγε μία επιχείρηση, επέλεγε μία περιοχή
όπου ο ανταγωνισμός θα ήταν μικρός, έτσι ώστε να έχει περισσότερες
πιθανότητες επιτυχίας το εγχείρημα. Στο δικτυακό περιβάλλον όμως τα
δεδομένα αλλάζουν, στο Internet δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές, οι
ανταγωνιστές μπορεί μεν να βρίσκονται πολύ μακριά, πιθανόν και σε άλλη
ήπειρο, όμως έχουν τις ίδιες πιθανότητες επιλογής από τον πελάτη.
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Είναι λοιπόν βασικό να βρεθούν εγκαίρως οι πιθανοί ηλεκτρονικοί
ανταγωνιστές πριν τους βρουν οι πελάτες. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν οι μηχανές αναζήτησης του Internet. Μέσω αυτών θα
αναζητηθούν εταιρίες που προσφέρουν παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες.
Καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μηχανές, γιατί κάθε μία
χρησιμοποιεί τη δική της τεχνική αναζήτησης. Αφού βρεθούν οι σελίδες των
ανταγωνιστών πρέπει να μελετηθούν πολύ καλά, προκειμένου να βγουν
ασφαλή συμπεράσματα για τους τρόπους -τεχνικές- που ακολουθούν, τα
πιθανά αρνητικά τους σημεία, τη στρατηγική τιμολόγησης κ.α. Είναι σίγουρο
ότι όσοι διαβάσουν το business plan, θα δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο
σχεδιασμό της επιχείρησης προκειμένου να νικήσει τον ανταγωνισμό.
(http://www.pitt.edu/~galletta/iplan.html)
Μετά λοιπόν και από αυτό το στάδιο της μελέτης των ανταγωνιστών, θα
πρέπει να καταρτιστεί η S.W.O.T. ανάλυση.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1.

e-business, Ιούνιος 2001, Συνέντευξη του Graig Barrett, CEO
της Intel, Τεύχος 18, Σελίδα 1.

2.

Ο κόσμος του Internet, Ιανουάριος 1999, Συνέντευξη του κ.
Μεγαττάνου, υπεύθυνου για το site της Ωκεανίδας, στο
περιοδικό «Ο κόσμος του Internet», Τεύχος 41, Ιανουάριος
1999.

3.

http://cbs.marketwatch.com/
Αναλύσεις για τις αποτυχημένες ηλεκτρονικές προσπάθειες στις
Η.Π.Α.

4.

http://info.in.gr/data.htm
Στατιστικά επισκεψιμότητας για την Ελληνική πύλη in.gr

5.

http://www.dell.com
To site μιας από τις πιο επιτυχημένες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις
στον κόσμο.

6.

http://www.dotcomfailures.com
Οι

αποτυχημένες επιχειρήσεις

της ψηφιακής οικονομίας

συγκεντρωμένες σε ένα site.
7.

http://www.e-land.com
Στοιχεία για τα site με τα υψηλότερα διαφημιστικά έσοδα.

8.

http://www.eco2dav.gr/storv.asp?article=11202
http://www. eco2dav. gr/storv. asp?article=24338
Άρθρα για την πτώχευση των Αμερικανικών ηλεκτρονικών
επιχειρήσεων.

9.

http://www.forrester.com
Η ιστοσελίδα της εταιρίας μελετών Forrester.
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10.
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http://www.in.qr/news/article.asp?lnaEntitvlD=235819
Άρθρο του in.gr σχετικά με την εισαγωγή της Amazon στην
Ιαπωνία.

11.

http://www.lntemetnews.com/
Ειδήσεις και άρθρα για θέματα που αφορούν κυρίως την
επιχειρηματικότητα στο Internet.

12.

http://www.intemetwk.com/
Online περιοδικό με ενδιαφέρουσα ύλη για θέματα που
αφορούν το διαδίκτυο.

13.

http://www.netstocks.com/
Χρηματιστηριακά νέα και αναλύσεις για της .com εταιρίες.

14.

http://www.pitt.edu/~oalletta/iplan.html
Πληροφορίες για την κατάρτιση του business plan σε μία
ηλεκτρονική επιχείρηση.

15.

http://www.presentations.com
Σελίδα με στατιστικά για το Internet.

16.

http://www.pwcolobal.com/
Η εταιρία συμβούλων Price Waterhouse Cooper.

17.

http://www.streetadvisor.com/
site με αναλύσεις για τις Αμερικανικές επιχειρήσεις.

18.

http://www.thecompost.com
Πληροφορίες για τις .com που έκλεισαν και στοιχεία για άλλες
που πιθανολογεί ότι θα κλείσουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
SWOT

Στην SWOT ανάλυση εξετάζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της
επιχείρησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές, καθώς και οι ευκαιρίες και
απειλές σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. (Cunningham Mike,
2000)
Για να προσδιοριστούν τα δυνατά σημεία θα πρέπει να απαντηθούν
ερωτήσεις όπως τι είναι αυτό που κάνει η επιχείρηση καλύτερα από τους
ανταγωνιστές, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εταιρίας. (Anita Rosen,
2000)
Τα αδύνατα σημεία βρίσκονται αν εξεταστεί τι είναι αυτό που μπορεί
να βελτιωθεί στην εταιρία, ποια πράγματα δεν έγιναν τόσο καλά, τι
πρέπει να αποφύγει, σε ποια σημεία υστερεί από τους ανταγωνιστές.
Οι ευκαιρίες της επιχείρησης απαντούν σε ερωτήσεις όπως ποιες
καλές προοπτικές φαίνονται, διαφαίνονται αλλαγές στην κυβερνητική
πολιτική, στην κοινωνία ή στην τεχνολογία που θα την ευνοήσουν;
Τέλος οι απειλές είναι τα εμπόδια που συναντά η επιχείρηση στο
δρόμο για την ηλεκτρονική της ολοκλήρωση. Για να προσδιοριστούν
πρέπει να απαντηθούν οι εξής ερωτήσεις: Αλλάζουν οι προδιαγραφές
της εργασίας, ή των υπηρεσιών; Η αλλαγή στην τεχνολογία μήπως
απειλεί τα συμφέροντα της εταιρίας; Μήπως υπάρχουν οικονομικά
προβλήματα

ή

πρόβλημα

μετρητών;

Υπάρχουν

εμπειρότεροι

ανταγωνιστές; (Ιωάννου - Βορεάδης, 2001)
Παρακάτω ακολουθεί μία λεπτομερής καταγραφή της ανάλυσης
SWOT.

3.1. Δυνατά σημεία
□

Λόγω της διαθεσιμότητας των εξυπηρετητών της επιχείρησης
24 ώρες την ημέρα δίνεται στον πελάτη η δυνατότητα να
επικοινωνεί «ασύγχρονα» με αυτή (π.χ. e-mail) ή να ψωνίζει
καθ’

όλη

την

διάρκεια

της

ημέρας

(ήΚρ://ν^νν^^θΓουΓν.αΓ/6ΐ^6ό5θΓνϊθ65Λ

και

σε

αργίες.
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□

Η

επιχείρηση

μπορεί

να

προσαρμόσει

την

πολιτική

πωλήσεων που ακολουθεί στις προτιμήσεις του εκάστοτε
πελάτη, (προσωποποίηση σελίδας, δηλαδή η σελίδα στο
διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται ανάλογα με
τον πελάτη).
□

Ο χρόνος διεκπεραίωσης μιας συναλλαγής γίνεται ταχύτερος.

□

Μεγέθυνση της αγοράς στόχου με την είσοδο σε νέες
παγκόσμιας φύσης αγορές.

□

Διατήρηση καταλόγων και άλλων πληροφοριών στο δίκτυο με
αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών για διαχείριση εντύπων.

□

Έρευνα αγοράς με χαμηλό κόστος.

□

Μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών, από την καλύτερη
ενημέρωση τους.

□

Βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της επιχείρησης

□

Νέες μέθοδοι οργάνωσης, αξιοποίηση του προσωπικού σε
παραγωγικότερες εργασίες.

α

Μείωση του χρόνου αποθήκευσης με την ακριβέστερη και
ταχύτερη ενημέρωση των παραγγελιών.

□

Καλύτερη

ροή

χρημάτων

από

την

ακρίβεια

των

κρυπτογράφηση

της

παραστατικών. (Δουκίδης, 1998)
□

Μεγαλύτερη

ασφάλεια

με

την

επικοινωνίας.

□

Μείωση

λειτουργικού

κόστους με την επιτάχυνση

της

διαδικασίας έγκρισης των παραγγελιών, την δυνατότητα
επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο με τους προμηθευτές,
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γεγονός που εκμηδενίζει τα κόστη από τηλέφωνα ή FAX.
(Δουκίδης, 1998)
□

Διαφάνεια

στις

διαδικασίες,

η

online

διαχείριση

των

συναλλαγών μπορεί να ανακαλύψει ποιοι πελάτες αγοράζουν
συχνά, ποια προϊόντα αγοράζονται σε μεγάλες ποσότητες,
ποια

τμήματα

της

επιχείρησης

έχουν

προβληματική

αγοραστική συμπεριφορά.

□

Διαφάνεια στην διαθεσιμότητα των προϊόντων, η πληροφορία
αυτή, προστατεύει την επιχείρηση από επαναλαμβανόμενες
παραγγελίες ή καταστάσεις Stock Out.

□

Μικρότερο κόστος απόκτησης νέων πελατών σε σχέση με
αυτό που κατέβαλαν στις παραδοσιακά οργανωμένες αγορές.

□

Μείωση

του

κόστους

πώλησης,

οι

παραγγελίες που

συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, έχουν οπωσδήποτε λιγότερα
λάθη.

Εκτιμήσεις

δείχνουν

ότι

περίπου

το

40%

των

παραγγελιών που γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο, πρέπει
να

επανεξετασθούν

εξαιτίας

λαθών,

ελλείψεων,

κακομεταχείρισης κλπ.

□

Δυνατότητα προβολής της εταιρείας μέσω εναλλακτικών
μορφών

με

συνέπεια

την

μείωση

του

κόστους

της

παραδοσιακής διαφήμισης.

3.2.
□

Αδύνατα σημεία
Η έλλειψη εμπειρίας της εταιρίας στο χώρο της ηλεκτρονικής
επιχειρηματικότητας.

□

Μικρή εξοικείωση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και
υποτίμηση της ανάγκης κατάρτισης του.

□

Πιθανές καθυστερήσεις που οφείλονται στη μη αξιοποίηση
των βέλτιστων πρακτικών, (best practices)
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□

Πιθανές καθυστερήσεις στην έναρξη των έργων ή στην
ανάθεση τους σε εξωτερικούς συνεργάτες, μέχρι να βεβαιωθεί
η επιχείρηση ότι μπορεί ή δεν μπορεί να ολοκληρώσει κάποιο
συγκεκριμένο κομμάτι. (Mann L Catherine, 2000)

α

Περιορισμοί ή ανορθολογική προσφυγή σε outsourcing

□

Διαφοροποιήσεις

στον

αρχικό

σχεδίασμά,

αλλαγή

χρονοδιαγράμματος στα έργα που θα έχει ως αποτέλεσμα την
ανισομερή εξέλιξη τους και την ύπαρξη κενών χρονικών
περιόδων.

□

Ελλιπής εκτέλεση έργων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την
έλλειψη συνοχής στο τελικό εγχείρημα. (Γιανναράκης Πομπόρτσης, 2001)

α

Πιθανές αδυναμίες καινοτόμων παρεμβάσεων, στο διοικητικό
ή τεχνολογικό τομέα, λόγω μη έγκαιρης αναδιοργάνωσης των
διαδικασιών της εταιρίας.

3.3.
□

Ευκαιρίες
Η αναπτυξιακή τροχιά στην οποία έχει μπει η Ελλάδα.
(Γιανναράκης - Πομπόρτσης, 2001)

□

Το δυναμικό ανάπτυξης, που εκδηλώνεται όταν μια οικονομία
απελευθερώνεται.

□

Η αύξηση τα τελευταία χρόνια στους χρήστες του Internet.

□

Οι διεργασίες (συγχωνεύσεις, εξαγορές, διεθνοποίηση) στο
χώρο των επιχειρήσεων πληροφορικής και η προ δύο ετών
άνθηση του χρηματιστηρίου, που τις προικοδότησε με
κεφάλαια.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT

□
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Η αύξηση της γενικότερης κοινωνικής τεχνογνωσίας για
θέματα πληροφορικής.

□

Επιχειρησιακά προγράμματα του Υπουργείου ανάπτυξης
(Δικτυωθείτε, Κοινωνία της Πληροφορίας) που μπορούν να
χρηματοδοτήσουν μέρος του έργου.

□

Ανάπτυξη και υψηλή διείσδυση τεχνολογιών ασύρματης
επικοινωνίας.

□

Η σταδιακή αλλαγή στις συνήθειες των πελατών και η θετική
γνώμη που διαμορφώνουν για τις υπηρεσίες μέσω των
καινούργιων τεχνολογιών

□

Εξάλειψη των γεωγραφικών ορίων, η απόσταση δεν αποτελεί
πλέον εμπόδιο στις αγορές των αγαθών.

3.4.
□

Απειλές
Εξελίξεις

και

απρόβλεπτα

γεγονότα,

οικονομικής

ή

γεωπολιτικής φύσης, που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στη
δυναμική

της

ανάπτυξης

και

στις

μακροοικονομικές

ισορροπίες (π.χ. η πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στις
Η.Π.Α., μία νέα αναταραχή στα Βαλκάνια, συνεχιζόμενη
ένταση στην Μέση Ανατολή). Βέβαια τέτοιου είδους εξελίξεις
επηρεάζουν

το

παγκόσμιο

εμπόριο

και

όχι

μόνο

το

ηλεκτρονικό.
α

Δομικές αδυναμίες της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας
όπως ο χαμηλός βαθμός εξοικείωσης του πληθυσμού με τις
νέες τεχνολογίες, οι περιφερειακές ανισότητες, οι πολλές και
απομακρυσμένες

από

τις

νέες

τεχνολογίες

νησιωτικές

περιοχές, η χαμηλή κινητικότητα της ελληνικής αγοράς.

□

Το γεγονός ότι η Ελλάδα καταγράφει υστέρηση στους
περισσότερους δείκτες. Η υστέρηση αυτή είναι εμφανέστερη
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στην πληροφορική και αφορά τόσο τις υποδομές όσο και τις
υπηρεσίες.
□

Το χάσμα με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι μεγαλύτερο
σε πιο εξελιγμένες μορφές και τεχνολογίες, ενώ μικραίνει σε
“παραδοσιακές” υποδομές (π.χ. τηλεφωνικές γραμμές).

α

Έλλειψη νομοθετικού πλαισίου που θα καθορίζει όλα τα
θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

□

Παραδοσιακοί πελάτες που βλέπουν με δυσπιστία κάθε τι
καινούργιο.

α

Η αίσθηση του ευρύ κοινού για μειωμένη ασφάλεια στις online
συναλλαγές.

□

Υψηλό κόστος πρόσβασης στο δίκτυο σε σχέση με τις
υπόλοιπες χώρες τις
μονοπωλιακού

Ευρωπαϊκής ένωσης,

καθεστώτος

στον

χώρο

της

λόγω του
σταθερής

τηλεφωνίας.
□

Επιθετική

πολιτική

προώθησης

που

πιθανόν

να

ακολουθήσουν οι ανταγωνιστές για ορισμένες από τις
υπηρεσίες. (Shaw Μ, 2000)

□

Πιθανή εμπειρία των ανταγωνιστών σε θέματα ηλεκτρονικής
επιχειρηματικότητας
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Η απόφαση για την δημιουργία μίας παρουσίας ή μιας επιχείρησης στο
web δεν είναι τόσο απλή όσο μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Οι
παράμετροι που επηρεάζουν την απόφαση καθώς και οι συνέπειες της
δράσης ή της προσωρινής αναμονής ή αδιαφορίας για τις νέες εξελίξεις δεν
είναι καθόλου ευκαταφρόνητες.
Αυτό που ωστόσο, προαπαιτείται για κάθε ενέργεια είναι η ύπαρξη
στρατηγικής στην επιχείρηση, η οποία θα πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητα
από το ποιο είναι το μέγεθος της (πολυεθνική, διεθνής, μεγάλη, μεσαία,
μικρομεσαία ή μικρή επιχείρηση).
Οι ευκαιρίες που προσφέρει το νέο κανάλι είναι πολλές και είναι μεγάλο
λάθος να αγνοηθούν. Με άλλα λόγια η επιχείρηση πρέπει να κάνει
λεπτομερή εξέταση του περιβάλλοντος της, του ανταγωνιστικού κλίματος και
της δραστηριοποίησης των ανταγωνιστών της στο Internet, έτσι ώστε να
είναι σε θέση να αξιολογήσει τα οφέλη ή τους κινδύνους των δράσεων που
θα

αναλάβει.

(http://www.technowatch.aueb.gr/other technologies/lnternet-

Web/www/www-guide.htm - strategy)

Αφού λοιπόν αναλύσει τις συνθήκες του περιβάλλοντος της, πρέπει να
προχωρήσει στα επόμενα βήματα που είναι ο καθορισμός του σκοπού και
των στόχων της παρουσίας στο web. Για ποιον δηλαδή λόγο θα μπει στην
αρχή των διαδικασιών της το e-. Κατόπιν

πρέπει να σχεδιάσει μία

στρατηγική για την πραγματοποίηση των στόχων της. Πριν από όλα όμως
θα πρέπει να καθορίσει και να γνωρίσει το αγοραστικό κοινό της.

4.1.

Σε ποιο αγοραστικό κοινό απευθύνεται

η ηλεκτρονική επιχείρηση;
Είναι βασικό να αναγνωριστεί το αγοραστικό κοινό της επιχείρησης,
προκειμένου να προσαρμοστεί η στρατηγική της για να μπορεί να
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτού του κοινού. Βέβαια αγοραστικό κοινό
δεν είναι μόνο οι ήδη υπάρχοντες πελάτες της. Πρέπει να δημιουργηθεί μία
λίστα για όσους ενδιαφέρει η καινούργια ηλεκτρονική επιχείρηση.
Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν προκειμένου να δημιουργηθεί
η λίστα είναι:
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Ποιοι θα χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής
επιχείρησης. Εάν η λίστα είναι αρκετά μεγάλη θα μπορεί να ταξινομηθεί το
κοινό σε τμήματα - κατηγορίες. Για κάθε κατηγορία δημιουργείται και ένα
σενάριο στο οποίο ο χρήστης επισκέπτεται το site προκειμένου να
διεκπεραιώσει κάποια εργασία. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει λεπτομερής
περιγραφή των ενεργειών που θα κάνει ο χρήστης, χρησιμοποιώντας το
site, για να ολοκληρώσει επιτυχώς την επιθυμητή εργασία. Αυτά τα σενάρια
μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για να

βοηθήσουν στον σχεδιασμό

περιεχομένου και στη λειτουργικότητα του site, που θα παρουσιαστεί σε
επόμενο κεφάλαιο, (http://www.go.tas.oov.au/infoman/gips/planinavourweb4.htm)
Για παράδειγμα μία επιχείρηση που θα πουλά αυτοκίνητα μέσα από το
δίκτυο, μπορεί να κατηγοριοποιήσει το κοινό της σε αγοραστές, πωλητές,
εμπόρους και υπόλοιπους.
Στην κατηγορία των αγοραστών βρίσκονται όσοι θέλουν να αποκτήσουν
αυτοκίνητο άμεσα, σε αυτούς που θα ήθελαν αυτοκίνητο μέσα στο επόμενο
δίμηνο και σε αυτούς που δεν είναι ακόμη σίγουροι εάν θέλουν να
αγοράσουν και απλώς ψάχνουν.
Στην κατηγορία των πωλητών τοποθετούνται αυτοί που πωλούν άμεσα
το αυτοκίνητο τους, αυτοί που θέλουν να το πουλήσουν μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα, αυτοί που θέλουν να ανταλλάξουν το παλιό με κάποιο
άλλο (καινούργιο ή παλιό) και σε αυτούς που απλώς θα ψάχνουν τιμές
προκειμένου να αξιολογήσουν το δικό τους.
Στην τρίτη κατηγορία βρίσκονται οι δυνητικοί συνεργάτες και οι μεγάλοι
πελάτες της επιχείρησης, αυτοί δηλαδή που θα πραγματοποιήσουν τις
μεγάλες παραγγελίες.
Τέλος στην τέταρτη κατηγορία βρίσκονται αυτοί που ενδιαφέρονται για
άλλου

είδους

επισκεψιμότητα

πληροφορίες
έχει,

πόσο

όπως,
στοιχίζει

ποιος
η

σχεδίασε

διαφημιστική

το

χώρο,

τι

καταχώρηση.

(http://hotwired.lvcos.com/webmonkev/98/28/index0a paae2.html?tw=desiarh

Αφού έχει κατηγοριοποιηθεί το αγοραστικό κοινό θα πρέπει να συλλεγούν
και άλλες πληροφορίες. Με δεδομένο ότι το βασικό κοινό - όχι το μοναδικό είναι οι πελάτες, είτε της παραδοσιακής, είτε της ηλεκτρονικής επιχείρησης,
πρέπει να δοθούν τα κίνητρα προκειμένου να εμπιστευτούν προσωπικές
τους πληροφορίες. Ποια θα μπορούσαν να είναι τα κίνητρα αυτά θα
μελετηθούν σε άλλο κεφάλαιο. Γνωρίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερα
στοιχεία η επιχείρηση θα μπορεί να τους εξυπηρετήσει καλύτερα. Τα
στοιχεία αυτά μπορεί να είναι το εύρος ηλικιών κάθε τμήματος, το επίπεδο
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μόρφωσης

του,

η

εξοικείωση

με

τις

νέες

τεχνολογίες

κ.α.

(http://www.inthree.com/plansite/plansite2.html) Για αυτό το λόγο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας (University of Minnesota, 2001), η σωστή
πληθύσμωση του οποίου αποτελεί ισχυρότατο όπλο της επιχείρησης για την
επιλογή της στρατηγικής της στο χώρο του μάρκετινγκ και όχι μόνο.

1η

Offline

Online

πελάτες

πελάτες

Κατηγορίες πελατών

Κατηγορίες πελατών

2"

3"

4η

in

2Π

Δημογραφικά στοιχεία
Ηλικία, φύλο, εισόδημα, επίπεδο
μόρφωσης

Γεωγραφικά στοιχεία

Στοιχεία για τις
αγοραστικές συνήθειες
Προτιμήσεις σε προϊόντα,
μέγεθος παραγγελιών, συχνότητα
αγορών.

Ανταπόκριση στις
τεχνικές μάρκετινγκ που
χρησιμοποιήθηκαν
Εκπτωπκά κουπόνια, ειδικές
προσφορές

Μέθοδοι πληρωμής που
χρησιμοποιούν
Μετρητά, πιστωτικές κάρτες,
επιταγές.

Πίνακας 4.1.: Συλλογή στοιχείων από τους πελάτες
Πηγή : University of Minnesota, 2001

3Π

4"
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4.2.
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Κάθε στόχος ανάλογα με τη χρονική διάρκεια που πρέπει να επιτευχθεί
ταξινομείται σε βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο.
Ως μακροπρόθεσμος ή στρατηγικός στόχος ορίζεται το τελικό σημείο της
αποστολής μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης και είναι ό,τι θα επιδιώξει με τη
συνεχιζόμενη και μακροχρόνια λειτουργία της. Ο στρατηγικός στόχος μπορεί
να μετατραπεί σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα παρέχουν κατεύθυνση για
πιο συγκεκριμένους και λεπτομερειακούς βραχυπρόθεσμους στόχους.
(Κανελλόπουλος Χαράλαμπος, 1990) Για παράδειγμα στρατηγικός στόχος
θα μπορούσε να αποτελέσει η μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης,
με συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους στόχους την αύξηση πωλήσεων και
μεριδίου αγοράς.
Λόγω της συγκεκριμένης φύσης της επιχείρησης (ηλεκτρονικής) οι
βραχυπρόθεσμοι στόχοι δεν πρέπει να ξεπερνούν τον εξάμηνο χρονικό
ορίζοντα. Όλοι οι παραπάνω στόχοι μπορεί να είναι:
Ποιοτικοί, διαυόρφωσης στάσΓΚ
Αύξηση

γνώσης

του

domain

name,

ταύτιση

του

μοντέλου

επιχειρηματικότητας με τη συγκεκριμένη επιχείρηση (για παράδειγμα τα
ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία με το Amazon.com), αύξηση και επανάληψη
επίσκεψης στη

σελίδα,

ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης πελατών,

τοποθέτηση μάρκας και image κ.α.
Ποσοτικοί - οικονουικοί
Πωλήσεις μέσα από το διαδίκτυο, ζήτηση διαφημιστικού χώρου στη
σελίδα, εγγραφές συνδρομητών κ.α.
Ενδοεπιχειοησιακή αύξηση αποτελεσυατικότητας
Μείωση κόστους διαφήμισης, κόστους διανομής, δυνατότητα μείωσης
τιμών, μεγαλύτερη γκάμα πελατών κ.α.

4.3. Χαρακτηριστικά των στόχων
Ένας καλός στόχος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
□

Να είναι ποσοστικοποιημένος

□ Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που περιγράφει ο στόχος να είναι
μετρήσιμο.
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□

Να είναι φιλόδοξος και εφικτός εφικτός.

□

Να εκφράζεται ως αποτέλεσμα.

□

Να έχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επίτευξης.

□

Να είναι συμβατός με τις υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά
τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδιασμού.

Οι στόχοι συνήθως εκφράζονται με τη μορφή πωλήσεων, κέρδους, μεριδίου
αγοράς ή ποσοστού ανάπτυξης. Όμως εξίσου συνηθισμένο είναι οι στόχοι
να εκφράζονται με βάση τη συμπεριφορά του καταναλωτή, με σαφήνεια και
ακρίβεια, όπως δείχνουν τα παραδείγματα που ακολουθούν. Με αυτόν τον
τρόπο, οι στρατηγικές, αλλά και οι τακτικές (προγράμματα) είναι δυνατόν να
υλοποιηθούν ευκολότερα, προσφέροντας παράλληλα και μια κατάλληλη
βάση για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της επιτυχίας με την οποία η
εφαρμογή των προγραμμάτων ικανοποιεί τους στόχους που έχουν τεθεί.
Μέσα από αυτόν τον έλεγχο και την αξιολόγηση είναι δυνατόν να διαφανεί η
πιθανή ανάγκη αναπροσαρμογής των στόχων και στρατηγικών. (Σιώμκος
Γεώργιος, 1995)
Παραδείγματα στόχων μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης θα μπορούσαν να
είναι τα ακόλουθα:
□

Μείωση του κόστους πώλησης και υποστήριξης κατά 25% τα
επόμενα τέσσερα χρόνια.

□

Οι αγορές από την ηλεκτρονική σελίδα να φτάσουν το 15% των
συνολικών τα επόμενα δύο χρόνια.

□ Αύξηση τζίρου κατά 30% μέχρι το τέλος του 2002.
□

Διεύρυνση της αλυσίδας μεταπώλησης των προϊόντων κατά 30%
μέχρι της αρχές του 2003.

4.4.

Ποιοι

θα

πάρουν

μέρος

στον

καθορισμό των στόχων
Αφού παρουσιάστηκαν τα είδη και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να
έχουν οι στόχοι, πριν αρχίσει ο καθορισμός τους είναι αναγκαίο να
αποφασιστεί ποιοι θα είναι οι υπεύθυνοι για την συγγραφή τους. Αυτοί
πρέπει να αναζητηθούν μεταξύ των ανωτάτων στελεχών της επιχείρησης
γιατί οι στόχοι δίνουν την κατευθυντήρια γραμμή της εταιρίας και αποτελούν
ένα μέτρο-κριτήριο της αποτελεσματικότητας των επί μέρους προγραμμάτων
της. Οι στόχοι εμπεριέχουν την όλη φιλοσοφία της επιχείρησης, τους
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τρόπους σκέψης και δράσης απέναντι στην αγορά και τους ανταγωνιστές
της. Εδώ αναφέρονται επιδιώξεις όπως η μακροχρόνια ανάπτυξη σε σχέση
με τα μερίδια αγοράς, αύξηση της παραγωγικότητας, χρηματοοικονομικοί
στόχοι, οικονομικοί στόχοι, στόχοι κοινωνικής αναγνώρισης. (Βλαχοπούλου Μάνθου, 2000)
Για να πάρουν μέρος λοιπόν τα στελέχη στη διαδικασία χάραξης των
στόχων θα πρέπει να προετοιμαστεί μία λίστα ερωτήσεων και να τους δοθεί.
Οι βασικές ερωτήσεις που θα ζητηθούν θα είναι:
Ποιος θα είναι ο σκοπός και η αποστολή της ηλεκτρονικής επιχείρησης;
Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι και ποιοι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της;
Γιατί οι πελάτες θα προτιμήσουν το site από τους ανταγωνιστές;
Αφού συλλεγούν συγκριθούν και ταξινομηθούν οι απαντήσεις θα πρέπει
να βαθμολογηθούν ως προς την σπουδαιότητα τους. Για τον λόγο αυτό
μπορεί να δοθεί στα εμπλεκόμενα μέρη ακόμη μία φόρμα, όπως αυτή που
ακολουθεί για να αξιολογήσουν και να κατατάξουν τη σειρά των στόχων της
επιχείρησης δείχνοντας συγχρόνως και την στρατηγική που θα ακολουθηθεί.
(http://www.ao.tas.aov.au/infoman/aips/planinavourweb4.htm)

Φόρμα καθορισμού στόχων
Στόχοι ιστοσελίδας

Βαθμολογία

Σπουδαιότητα

1.
2.
3.
4.

Τμήμα:........................................................................................................
Ονοματεπώνυμο:.................................................... Η μερομηνία:................
Πίνακας 4.2.: Φόρμα καθορισμού στόχων επιχείρησης
Πηγή: http://www.ao.tas.aov.au/infoman/gips/planinavourweb4.htm

Αναλύοντας και αξιολογώντας προσεκτικά τις προτάσεις, έτσι ώστε να
είναι σωστά διατυπωμένες και εύκολα μετρήσιμες μπορεί η επιχείρηση να
προχωρήσει στο τελευταίο βήμα που είναι ο προσδιορισμός των στόχων.
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4.5.

Προσδιορισμός των στόχων

Οι στόχοι της ηλεκτρονικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι διατυπωμένοι
με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση τους. Για αυτό το λόγο η
δημιουργία ενός πίνακα όπως ο παρακάτω βοηθά στην παρακολούθηση
τους. Τυχόν αποκλίσεις από τους επιδιωκόμενους στόχους θα εντοπιστούν
έγκαιρα και θα ληφθούν αποφάσεις για διορθωτικές κινήσεις. Η βάση της
ταξινόμησης που ακολουθήθηκε είναι οι ημερομηνίες προγραμματισμού και
τελικής υλοποίησης των στόχων. (University of Minnesota, 2001)
Ημερομηνία

Ημερομηνία

στόχου

πραγματοποίησης

Προετοιμασία ιστοσελίδας
1. Δημιουργία ομάδας Internet
2. Δημιουργία πιλοτικής παρουσίας
3. Έναρξη λειτουργίας
4.....................................
Ποιοτικοί στόχοι - διαμόρφωσης στάσης
1. Διεύρυνση της αλυσίδας
υεταπώλησης κατά
2...................................................
Ποσοτικοί

- οικονομικοί στόχοι

1. Αύξηση τΟοου κατά
2...................................................
Ενδοεττιχειρησιακοί

στόχοι

1. Μείωση του κόστους πώλησης
και υποστήοιξηε κατά
2...................................................
Προώθηση ιστοσελίδας
1.

Πότε θα εισαχθεί στις μεγάλες
μηχανές αναζήτησης

2....................................................
Πίνακας 4.3.: Ημερομηνίες προγραμματισμού και υλοποίησης διαδικασιών

Πηγή: University of Minnesota, 2001
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Με βάση τις ιδιαιτερότητες και τον τομέα που δραστηριοποιείται κάθε
ηλεκτρονική επιχείρηση ο παραπάνω πίνακας θα μπορεί να συμπληρωθεί ή
και να προσαρμοστεί ανάλογα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η

έννοια

του

ηλεκτρονικού

εμπορίου

δεν

περιλαμβάνει

μόνο

αγοροπωλησίες φυσικών ή άυλων αγαθών, αλλά καλύπτει όλα τα βήματα
των εμπορικών συναλλαγών όπως το on-line marketing, την παραγγελία,
την πληρωμή και την παράδοση. Περιλαμβάνει επίσης μία σειρά από
υπηρεσίες, όπως η υποστήριξη μετά την πώληση, οι online νομικές
συμβουλές, η ηλεκτρονική υποστήριξη για τη συνεργασία μεταξύ των
επιχειρήσεων.

Μερικές από τις μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου

υπάρχουν ήδη για πάνω από 20 χρόνια όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή
δεδομένων (EDI), η οποία χρησιμοποιείται σε τομείς του λιανικού εμπορίου
και στη βιομηχανία. Τα πέντε τελευταία χρόνια παρατηρείται μια εκρηκτική
ανάπτυξη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι λόγοι για αυτό είναι, φυσικά, το
Internet και το world wide web, τα οποία καθιστούν την ηλεκτρονική
επιχειρηματικότητα πιο προσιτή. Οι περισσότερες από εκείνες που
αποσπούν την προσοχή είναι οι πελατοκεντρικές επιχειρήσεις (όπως η
Amazon.com). Σαφώς μικρότερη δημοσιότητα δίνεται στον τρόπο που το
Internet μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το Β2Β ηλεκτρονικό εμπόριο, αν και
αυτό το εμπόριο είναι μια πραγματικότητα σήμερα. Αλλωστε μεγάλες
επιχειρήσεις όπως η Cisco και η Dell, έχουν επενδύσει στη δημιουργία
επιχειρηματικών μοντέλων που προκύπτουν απ’ αυτόν τον τύπο εμπορίου.
Πιλοτικά πειράματα σε νέα επιχειρησιακά μοντέλα υποστηρίζονται και
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα προγράμματα

ESPRIT και ACTS.

(Timmers Paul, Απρίλιος 1998)
Το

ηλεκτρονικό

εμπόριο

λοιπόν,

δημιουργεί

καινούργια

είδη

επιχειρηματικών μοντέλων. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπάρχοντα μοντέλα δεν
λειτουργούν στο περιβάλλον του δικτύου. Μάλιστα ορισμένα παλιά μοντέλα
χρησιμοποιώντας τις ιδιαιτερότητες του web, κατόρθωσαν να αναγεννηθούν
και να γνωρίσουν και πάλι επιτυχία. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα
παραδείγματα είναι οι δημοπρασίες. Αποτελούσαν ένα από τα παλαιότερα
επιχειρηματικά μοντέλα. Χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν από πολλές
εταιρίες σε όλο τον πλανήτη. Η έλευση του Internet και η χρησιμοποίηση
τους από εταιρίες όπως η e-bay έδειξε ότι το συγκεκριμένο πρότυπο
ταιριάζει απόλυτα στις ιδιαιτερότητες του δικτύου.
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(www.ecommerce.ncsu.edu/business models.html)
Τι όμως εννοείται με τον όρο επιχειρηματικό μοντέλο (business model). Η
υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν δίνει ξεκάθαρο ορισμό του όρου.

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθώντας να προσεγγίσει τον όρο δίνει τον
παρακάτω ορισμό.
Επιχειρησιακό μοντέλο-πρότυπο είναι:
□

Μια αρχιτεκτονική για τις ροές προϊόντων, υπηρεσιών και
πληροφοριών,

συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των

βασικών επιχειρησιακών δράσεων και των ρόλων τους.
α

Περιγραφή

των

πιθανών

ωφελειών

για

τις

διάφορες

επιχειρησιακές δράσεις.
□

Περιγραφή των πηγών εσόδων. (Timmers Paul, Απρίλιος 1998)

Ανάλογα

με

την

βιβλιογραφία,

τα

μοντέλα

της

ηλεκτρονικής

επιχειρηματικότητας κατηγοριοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους. Δεν
υπάρχει καμία ταξινόμηση των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών προτύπων
που να είναι γενικά αποδεκτή. Αυτό γίνεται γιατί κάθε ένας ακολουθεί
διαφορετικά κριτήρια για την ομαδοποίηση των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων.
Έτσι με βάση μία ανάλυση της IBM σε πάνω από 700 επιχειρήσεις οι οποίες
την περίοδο του 2000 λειτούργησαν στο δίκτυο, προκύπτουν πέντε
επιχειρησιακά μοντέλα. Η ταξινόμηση της IBM έγινε με βάση την αρχική
αποστολή της επιχείρησης (εστίαση στις συναλλαγές ή όχι) και την αγορά
που απευθυνόταν.
Αντίθετα ο Paul Timmers, από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής ένωσης, σε
άρθρο του τον Απρίλιο του 1998 είχε ξεχωρίσει ένδεκα κατηγορίες
ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Η ταξινόμηση που ακολουθήθηκε έγινε
βασιζόμενη

στην καινοτομία και την ολοκλήρωση των διαδικασιών

ηλεκτρονικά.
Τέλος, υπάρχουν και άλλοι τρόποι ταξινόμησης όπως του Michael Rappa
ή της Janice Reynolds, σύμφωνα με τους οποίους οι μορφές των
ηλεκτρονικών επιχειρήσεων χωρίζονται σε εννέα και τέσσερις κατηγορίες
αντίστοιχα.
Όλες οι ομαδοποιήσεις είναι σωστές, οι διαφορές στον αριθμό των
κατηγοριοποιήσεων που παρατηρούνται οφείλονται όπως αναφέρθηκε στην
αλλαγή των κριτηρίων ταξινόμησης. Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι δύο
πρώτες ταξινομήσεις (κατά IBM και κατά Timmers) οι οποίες στηρίζονται σε
πιο ξεκάθαρα κριτήρια.
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5.1.

Ταξινόμηση

της

IBM

για

ηλεκτρονικές επιχειρήσεις
Η ταξινόμηση της IBM έγινε με βάση δύο στοιχεία: την αρχική αποστολή
της επιχείρησης, αν δηλαδή είναι εστιασμένη στις συναλλαγές ή όχι, και την
αγορά που απευθύνεται, αν εξυπηρετεί ενιαίες ή πολλαπλές αγορές. Οι
σχηματισμοί αυτοί παραμένουν σταθεροί πέρα από τη γεωγραφία, τον τομέα
που δραστηριοποιούνται, το μέγεθος της επιχείρησης ή τον τύπο εμπορίου
(Β2Β ή B2C)
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους πέντε τύπους επιχειρησιακών
προτύπων,

καθώς και

μία σύντομη περιγραφή τους,

όπως αυτοί

αναλύθηκαν από την IBM:
5.1.1. Offline facilitator
Αυτές οι επιχειρήσεις προωθούν το εμπορικό τους σήμα στο δίκτυο,
αλλά δεν παίρνουν ποτέ μια παραγγελία από το δίκτυο. Θέλουν να
αποφύγουν οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση καναλιών. Για αυτές τις
επιχειρήσεις το Internet αποτελεί ένα μέσο διαφήμισης και όχι στοιχείο
υποδομής και μέσο για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση της εταιρίας
στον

παγκόσμιο

επιχειρηματικό

στίβο.

Παραδείγματα

αυτού

του

σχηματισμού αποτελούν συνήθως site μικρών εταιριών.
5.1.2. Context provider.
Αυτές οι επιχειρήσεις είναι εξειδικευμένες σε μια ιδιαίτερη δικτυακή
γειτονιά, και ευθυγραμμίζονται με μια συγκεκριμένη πρόταση αξίας. Τα
έσοδα αντλούνται από τις συνδρομές, τη διαφήμιση ή τις προμήθειες από τις
συναλλαγές.
5.1.3. Commerce destination.
Αποτελούν τα άμεσα δίκτυα πώλησης, υπάρχουν πρώτιστα για να
πουλήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας εταιρίας
5.1.4. Online exchange.
Οι οντότητες αυτές έχουν ως αποστολή να φέρνουν τους αγοραστές και
τους πωλητές μαζί και να διευκολύνουν τις συναλλαγές. Τα έσοδα τους

τις
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προέρχονται καταρχήν από τις προμήθειες της συναλλαγής, αλλά μπορούν
επίσης να συμπληρωθούν από τη διαφήμιση ή τη συνδρομή. Σε αυτήν την
κατηγορία μπορούν να ενταχθούν οι εταιρίες δημοπρασιών, όπως η 3nsold,
εταιρίες παροχής οικονομικών υπηρεσιών, όπως η etrade από όπου οι
πελάτες μπορούν να βάζουν εντολές αγοράς ή πώλησης για συναλλαγές σε
χρηματοοικονομικά προϊόντα. Τέλος στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι
κάθε είδους μεσίτες. Οι μεσίτες αυτοί μπορεί να δραστηριοποιούνται σε
αγορές Β2Β, B2C ή C2C.
5.1.5. Gateway.
Η προέλευση των εταιριών που ανήκουν στο συγκεκριμένο μοντέλο
ποικίλει. Εδώ μπορεί να ενταχθούν οι παροχείς υπηρεσιών δικτύου (ISP), οι
μηχανές αναζήτησης και οι πράκτορες αγορών. Αυτές οι επιχειρήσεις
παρέχουν έναν εύκολο τρόπο για τους χρήστες να βρουν ο,τι χρειάζονται
στο δίκτυο. Είναι χώροι με υψηλή επισκεψιμότητα ενώ πολλές φορές
αποτελούν και την home page πολλών χρηστών, την πρώτη σελίδα δηλαδή
που θα δουν μπαίνοντας στο δίκτυο. Τα έσοδα τους προέρχονται ως επί τω
πλείστον από τη διαφήμιση. Παραδείγματα γνωστών εταιριών που ανήκουν
στο μοντέλο αυτό είναι το yahoo, η altavista ή η δική μας otenet, το in.gr και
άλλα, (www.ibm.com)
Findng th· right •■bu»hw modal
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Εικόνα 5.1.: Μοντέλα ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας από την IBM.
Πηγή: www.ibm.com
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Ταξινόμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις
Ένδεκα επιχειρησιακά μοντέλα είναι σε χρήση σύμφωνα με την έρευνα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρατίθενται πιο κάτω μαζί με αναλυτική
περιγραφή για το καθένα. (Timmers Paul, Απρίλιος 1998)
5.2.1. E-shop.
Αυτό είναι το web marketing μιας επιχείρησης ή ενός καταστήματος και
γίνεται για να προωθήσει την επιχείρηση και τα αγαθά ή τις υπηρεσίες της.
Σήμερα

στα

ηλεκτρονικά

καταστήματα

προστίθενται

ολοένα

και

περισσότερες υπηρεσίες όπως οι on line παραγγελίες και οι δυνατότητες
πληρωμών. Τα επιδιωκόμενα οφέλη για την επιχείρηση είναι η χαμηλού
κόστους παγκόσμια παρουσία και η μείωση των εξόδων της προώθησης.
Ενώ τα οφέλη για τους πελάτες μπορεί να είναι οι χαμηλότερες τιμές έναντι
της

παραδοσιακής προσφοράς,

η

ευρύτερη

επιλογή,

η

καλύτερη

πληροφόρηση, και η ευκολία της επιλογής, της αγοράς και της παράδοσης,
συμπεριλαμβανομένης της εικοσιτετράωρης διαθεσιμότητας. Όταν οι
επισκέψεις επαναλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορεί να
αυξηθούν και τα οφέλη τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή με τη
χρήση τεχνικών (Ιπροςΐ) μάρκετινγκ. Τα εισοδήματα των επιχειρήσεων
αυτών έρχονται από το μειωμένο κόστος, τις αυξανόμενες πωλήσεις, και
ενδεχομένως τη διαφήμιση. Οι περισσότεροι εμπορικοί ιστοχώροι είναι
ηλεκτρονικά καταστήματα επιχείρησης προς καταναλωτή, όπως το Fleurop
και η

Interflora (www.fleurop.com. www.interflora.com) που πωλούν

λουλούδια μέσω δικτύου ή ο Ιανός και ο Μαλλιάρης που πωλούν βιβλία.
5.2.2. E-procurement.
Η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και προμήθειας αγαθών ή
υπηρεσιών. Οι μεγάλες επιχειρήσεις και το δημόσιο εφαρμόζουν κάποια
μορφή της ηλεκτρονικής προμήθειας στο δίκτυο. Τα επιδιωκόμενα οφέλη
είναι να υπάρξει μια ευρύτερη επιλογή των προμηθευτών που αναμένεται να
οδηγήσει στο χαμηλότερο κόστος, την καλύτερη ποιότητα, την βελτιωμένη
παράδοση

και

προμηθευτές

τα

τέλος στο

μειωμένο

οφέλη

οι

είναι

κόστος προμήθειας.

Για τους

περισσότερες ευκαιρίες

υποβολής

προσφορών, ενδεχομένως σε μια παγκόσμια κλίμακα, χαμηλότερο κόστος
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στην (ηλεκτρονική) αποστολή προσφορών, και ενδεχομένως προσφορές σε
κομμάτια έργου που μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα σε μικρότερες
επιχειρήσεις.
5.2.3. E-auction.
Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες προσφέρουν μια ηλεκτρονική εφαρμογή
του γνωστού από τις παραδοσιακές δημοπρασίες μηχανισμού προσφοράς.
Αυτό μπορεί να συνοδευτεί από την πολυμεσική παρουσίαση των αγαθών.
Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα

συνήθως

προσφέρουν και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δηλαδή την online
πληρωμή και την παράδοση των προϊόντων. Οι πηγές εισοδήματος των
εταιριών αυτών είναι οι αμοιβές της συναλλαγής, και η διαφήμιση. Τα οφέλη
για τους προμηθευτές και τους αγοραστές είναι η εξοικονόμηση χρόνου, η
παγκόσμια πρόσβαση και η μη φυσική παρουσία τους για την ολοκλήρωση
της διαπραγμάτευσης. Το κέρδος για τους προμηθευτές είναι η καλύτερη
χρησιμοποίηση της παραγωγικής τους ικανότητας και τα χαμηλότερα γενικά
έξοδα πωλήσεων. Το κέρδος για τους αγοραστές είναι το μειωμένο κόστος
των αγαθών ή των υπηρεσιών που αγοράζονται. Παραδείγματα τέτοιων
εταιριών μπορείτε να δείτε στο www.3nsold.coπι. την www.fleamarket.Qr ή
βέβαια στην www.e-bav.com . Τα παραδείγματα των ηλεκτρονικών
δημοπρασιών στα προγράμματα της Ε.Ε. ESPRIT και ACTS μπορείτε να
δείτε

www.ispo.cec.be/ecommerce/ecomproi.htm

και

στην

www.fastparts.com.
5.2.4. E-mail.
Ένα E-mail στη βασική του μορφή, αποτελείται από μια συλλογή
ηλεκτρονικών καταστημάτων, ενισχυμένη συνήθως από μια κοινή ομπρέλα,
παραδείγματος χάριν ενός γνωστού εμπορικού σήματος το οποίο μπορεί να
προσφέρει και μία εγγυημένη μέθοδο πληρωμής. Ένα παράδειγμα είναι το
e-mail της πύλης e-one, http://eshops.e-one.gr/mall/mallxml.asp το οποίο
επιτρέπει την είσοδο στα μεμονωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα. Όταν
ειδικεύονται σε έναν ορισμένο τομέα αγοράς, τα mall εξελίσσονται σε
βιομηχανικά marketplace, όπως το δίκτυο βιομηχανίας www.industrv.net. το
οποίο μπορεί να προσθέσει αξία στις εταιρίες που φιλοξενεί από κάποια
χαρακτηριστικά που υιοθέτησε όπως τα forum συζήτησης, F.A.Q., κλειστές
ομάδες χρηστών κ.α. Το εμπορικό σήμα που περιβάλλει τα ηλεκτρονικά
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καταστήματα επιδιώκει οφέλη από τις υπηρεσίες που προσφέρει σε αυτά.
Τα έσοδα μπορούν να έρθουν από τον χώρο διαφήμισης ή την ενίσχυση
των εμπορικών σημάτων. Υπάρχουν όμως και συλλογικά οφέλη για τα
ηλεκτρονικά

καταστήματα

που

φιλοξενούνται

όπως

η

αυξανόμενη

κυκλοφορία, με την προσδοκία ότι ο επισκέπτης ενός καταστήματος στο emall θα οδηγηθεί και στο γειτονικό κατάστημα. Τα οφέλη για τον πελάτη είναι
η εύκολη πρόσβαση σε άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα και την ευκολία της
χρήσης ενός κοινού user interface. Τα οφέλη για τα καταστήματα των emalls είναι το χαμηλότερο κόστος για την ηλεκτρονική τους παρουσία και η
παροχή έτοιμων λύσεων σε δύσκολους τομείς όπως οι ηλεκτρονικές
πληρωμές, οι παραδόσεις κ.α. Η πρόσθετη κυκλοφορία που παράγεται από
άλλα καταστήματα στο e-mall, και η έλξη του εμπορικού σήματος στο οποίο
φιλοξενούνται είναι επίσης οφέλη για τα e-shops. Όταν μάλιστα το εμπορικό
σήμα είναι αρκετά γνωστό, τότε οι πελάτες θα νιώθουν

μεγαλύτερη

εμπιστοσύνη, και επομένως αυξανόμενη ετοιμότητα να αγοράσουν. Τα
εισοδήματα των e-mails είναι από την συνδρομή των μελών τους (που
μπορεί να περιλαμβάνει μια συμβολή στο κόστος λογισμικού/υλικού και
οργάνωσης καθώς επίσης και μια αμοιβή υπηρεσιών), τη διαφήμιση, και
ενδεχομένως μια προμήθεια στις συναλλαγές.
Η εμπορική βιωσιμότητα του μοντέλου των e-malls έχει εξεταστεί στην
παρούσα

εφαρμογή

της

και

δε

απέδωσε

τα

αναμενόμενα.

Χαρακτηριστικότερο όλων είναι το παράδειγμα της IBM World Avenue η
οποία απέτυχε στους στόχους της. Ένας από τους λόγους μπορεί να είναι
ότι η έννοια της γειτνίασης στο δίκτυο δεν είναι πολύ δόκιμη καθώς όλα τα
καταστήματα είναι μόλις ένα κτύπημα μακριά. Επομένως, δεν μπορεί να
λεχθεί ως σημαντικό πλεονέκτημα των e-malls η εύκολη εύρεση των
καταστημάτων. Επιπλέον, η πλειοψηφία των χρηστών σήμερα είναι σε θέση
να χειριστεί ποικίλα user interface χωρίς να επιζητά ένα ομοιόμορφο
ενδιάμεσο.
5.2.5. Third party marketplace.
Αυτό είναι ένα αναδυόμενο μοντέλο που είναι κατάλληλο σε περίπτωση
που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να αφήσουν το web marketing σε ένα τρίτο
συμβαλλόμενο μέρος. Διάφορα πρόσθετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
όπως οι πληρωμές, τα logistics, οι παραγγελίες και τελικά η πλήρη
διαδικασία των ασφαλών συναλλαγών προστίθενται στις αγορές τρίτων
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συμβαλλόμενων μερών. Οι ISPs μπορούν να ενδιαφερθούν για αυτό το
μοντέλο, χρησιμοποιώντας την πείρα τους στην οικοδόμηση αρκετών site.
Το μοντέλο αυτό ταιριάζει και στις τράπεζες ή άλλους φορείς παροχής
υπηρεσιών στην αλυσίδα αξίας. Τα εισοδήματα μπορούν να παραχθούν
βάσει της συνδρομής των μελών, των αμοιβών για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες, της αμοιβής από τις συναλλαγές, ή του ποσοστού στην αξία κάθε
συναλλαγής. Τα παραδείγματα τέτοιων προμηθευτών αγορών το TradeZone
tradezone.onyx.net, και ως ένα ορισμένο βαθμό η γνωστή FedEx
VirtualOrder www.fedex.com.
5.2.6. Virtual communities.
Η βασική αξία των εικονικών κοινοτήτων προέρχεται από τα μέλη της, τα
οποία προσθέτουν τις πληροφορίες τους επάνω σε ένα βασικό περιβάλλον
που παρέχεται συνήθως από

μία εικονική επιχείρηση.

Τα έσοδα

δημιουργούνται από την συνδρομή των μελών καθώς επίσης και από το
διαφημιστικό χώρο. Οι εικονικές κοινότητες είναι ήδη άφθονες στο πλαίσιο
των

συγκεκριμένων

τομέων

της

αγοράς

π.χ.

στα

βιβλία

όπως

www.amazon.com. τα ενδύματα http://apparelex.com/bbs/index.htm. τη
χαλυβουργία

www.indconnect.com/steelweb.

τη

νανοτεχνολογία

www.nanothinc.com. και πολλές άλλες. Το μοντέλο αυτό μπορεί εύκολα να
ενσωματωθεί και στο χώρο μίας ηλεκτρονικής επιχείρησης ή ενός e-mall ως
πρόσθετη λειτουργία, προκειμένου να ενισχύσεί την ελκυστικότητα τους.
5.2.7. Value chain service provider
Αυτοί ειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι-λειτουργία της αλυσίδας
αξιών, όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές ή τα logistics, με την πρόθεση να
γίνει αυτό το κομμάτι το ευδιάκριτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους. Οι
τράπεζες παραδείγματος χάριν έχουν τοποθετηθεί υπό αυτήν τη μορφή στο
κομμάτι των πληρωμών, αλλά μπορούν να βρουν και νέες ευκαιρίες ή
ρόλους στην αλυσίδα. Τα έσοδα έρχονται από τις εφ’ άπαξ αμοιβές ή με
κάποιο προκαθορισμένο ποσοστό από τις συναλλαγές. Τα παραδείγματα
των φορέων παροχής υπηρεσιών αλυσίδων αξίας είναι η

FedEx

www.fedex.com. η UPS www.ups.com. που δίνουν υποστήριξη στη
συσκευασία και αποστολή των προϊόντων.
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5.2.8. Value chain integrators.
Αυτοί εστιάζονται σε πολλά βήματα της αλυσίδας αξίας, με την
δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η ροή πληροφοριών μεταξύ των βημάτων ως
περαιτέρω προστιθέμενη αξία. Τα εισοδήματα προέρχονται κυρίως από
αμοιβές για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ή ενδεχομένως αμοιβές από τις
συναλλαγές. Ένα παράδειγμα value chain intergrator στον τομέα των
μεταφορών εξετάστηκε από το πρόγραμμα TRANS2000 του ESPRIT.
Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο value chain sen/ice provider θέλουν
να επεκταθούν στο παρών μοντέλο, δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις.
Παράδειγμα αποτελεί η

Eurobank-Ergasias που

μετά την παροχή

χρηματοοικονομικών λύσεων, επεκτείνεται σε πολλά κομμάτια της αλυσίδας
αξίας,

μέσω

δύο

θυγατρικών

εταιριών,

www.e-solutions.ar

και

www.open24.Qr.
5.2.9. Collaboration platforms.
Αυτοί παρέχουν ένα σύνολο εργαλείων και ένα περιβάλλον πληροφοριών
για τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων. Εστιάζονται σε συγκεκριμένες
λειτουργίες, όπως στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προγραμμάτων
από εικονικές ομάδες συμβούλων. Τα έσοδα είναι από τη διαχείριση της
πλατφόρμας (αμοιβές ιδιότητας μέλους/ αμοιβές χρήσης), και από την
πώληση των ειδικών εργαλείων (π.χ. για το σχέδιασμό, τη ροή της δουλειάς,
τη

διαχείριση

εγγράφων).

Παραδείγματα

αποτελεί

η

Deutsche

Telekom/Globana’s ICS, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
από το πρόγραμμα ESPRIT GENIAL της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5.2.10. Information brokerage.
Μια ολόκληρη σειρά νέων υπηρεσιών προκύπτουν, για να προσθέσουν
αξία στα τεράστια ποσά στοιχείων που είναι διαθέσιμα στα ανοικτά δίκτυα ή
προέρχονται από τις

επιχειρησιακές διαδικασίες, όπως η αναζήτηση

πληροφοριών. Π.χ. η Yahoo www.vahoo.com. εταιρίες σκιαγράφησης
προφίλ πελατών, οι συμβουλές επένδυσης, κ.λ.π. Συνήθως οι πληροφορίες
και

η

γνωμοδότηση πρέπει να πληρωθούν άμεσα.

Σε ορισμένες

περιπτώσεις η χρήση των πληροφοριών γίνεται μέσω συνδρομής είτε με
πληρωμή ανά χρήση. Έσοδα όμως μπορεί να υπάρξουν και από τη
διαφήμιση.
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5.2.11. Trust and other services.
Μία ειδική κατηγορία στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης είναι οι εταιρίες
πιστοποίησης καθώς και άλλες έμπιστες τρίτες οντότητες. Πηγές εσόδων
αποτελούν οι συνδρομές, οι πωλήσεις λογισμικού, καθώς και οι πληρωμές
για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ένα παράδειγμα ενός φορέα παροχής
υπηρεσιών

εμπιστοσύνης

είναι

η

Verisign

www.verisign.com.

Πολλές εταιρείες συμβούλων και έρευνας αγοράς προσφέρουν τώρα τις
υπηρεσίες τους μέσω του Διαδικτύου. Οι μηχανές αναζήτησης είναι μια
ειδική κατηγορία υπηρεσιών πληροφοριών, που συνήθως βασίζουν τα
έσοδα τους στη διαφήμιση. Η προηγμένη μεσιτεία πληροφοριών για να
υποστηρίξει τη διαπραγμάτευση μεταξύ των επιχειρήσεων αναπτύσσεται
από τα προγράμματα ESPRIT CASBA και MEMO.
5.2.12. Ταξινόμηση των επιχειρησιακών προτύπων
Η ποιοτική χαρτογράφηση των ένδεκα επιχειρησιακών προτύπων
ολοκληρώνεται κατά μήκος δύο διαστάσεων. Η πρώτη διάσταση δίνει τον
βαθμό καινοτομίας. Αυτό κυμαίνεται από μια ηλεκτρονική έκδοση ενός
παραδοσιακού

τρόπου

επιχείρησης

έως πιο

καινοτόμους

τρόπους,

παραδείγματος χάριν την εξωτερίκευση μέσω Internet λειτουργιών που
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Εικόνα 5.2.: Μοντέλα ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας με βάση μελέτη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1998.
Πηγή: Timmers Paul, Απρίλιος 1998
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προηγουμένως εκτελούνταν στο εσωτερικό της επιχείρησης ή με την
προσφορά

νέων

λειτουργιών

που

δεν

υπήρχαν

σε παραδοσιακή

επιχείρηση. Η δεύτερη διάσταση είναι η έκταση της ολοκλήρωσης των
λειτουργιών, που κυμαίνονται από την απλή λειτουργία ενός επιχειρησιακού
προτύπου (π.χ. ηλεκτρονικά καταστήματα που παρέχουν μόνο λειτουργίες
marketing μέσω του Internet), ως την πλήρης ενσωματωμένη λειτουργία
μέσω Internet π.χ. ολοκλήρωση αλυσίδων αξίας. Η εικόνα 5.2. εμφανίζει
την χαρτογράφηση.
Στη χαμηλότερη αριστερή γωνία είναι τα βασικά e-shops, τα οποία είναι η
ηλεκτρονική έκδοση των παραδοσιακών τρόπων πώλησης. Στο άλλο άκρο,
στη ανώτερη δεξιά γωνία είναι η πλήρης ολοκλήρωση αλυσίδων αξίας, η
οποία δεν μπορεί να γίνει σε μια παραδοσιακή επιχείρηση, και εξαρτάται
αυστηρά από το IT επίπεδο της εταιρίας. Μεταξύ αυτών των δύο ακραίων
μοντέλων είναι επιχειρησιακά πρότυπα που βρίσκουν συχνά κάποιο βαθμό
αναλογίας στην μη-ηλεκτρονική επιχείρηση. Παραδείγματος χάριν, οι
υπηρεσίες εμπιστοσύνης (Trust services) παρέχονται εδώ και αρκετά χρόνια
από τους συμβολαιογράφους ή κάποιους μεγάλους οργανισμούς. Η
λειτουργία τους εφαρμόζεται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης.
Ταυτόχρονα όμως νέες λειτουργίες προστίθεται, οι οποίες απαιτούν
πραγματικά την υποστήριξη IT, όπως η κρυπτογράφηση, το δημόσιο και
ιδιωτικό κλειδί. (Timmers Paul, Απρίλιος 1998)

5.3.

Συμπεράσματα

Πέρα από τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμηση των
ηλεκτρονικών επιχειρήσεων

υπάρχουν ορισμένες παρατηρήσεις στα

επιχειρησιακά μοντέλα οι οποίες είναι από όλους αποδεκτές. Μερικά λοιπόν,
από αυτά τα μοντέλα είναι ουσιαστικά μία ηλεκτρονική υλοποίηση των
παραδοσιακών μορφών επιχειρήσεων. Πολλά όμως άλλα πηγαίνουν αρκετά
πέρα από την παραδοσιακή επιχείρηση, όπως η ολοκλήρωση αλυσίδων
αξίας, επιδιώκοντας καινούργιους τρόπους για να προσθέσουν αξία, μέσω
της διαχείρισης πληροφοριών και της πλούσιας λειτουργικότητας. Η
δημιουργία αυτών των νέων επιχειρησιακών προτύπων είναι εφικτή μόνο
λόγω της δομής και της συνδετικότητας του Internet. Τα παραπάνω
πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν με πολλούς τρόπους. Οι περισσότερες
ηλεκτρονικές επιχειρήσεις

συνδυάζουν στοιχεία από πολλά μοντέλα ως

τμήμα της επιχειρηματικής τους στρατηγικής. (Reynolds Janice, 2000)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
Στη

σημερινή

εποχή

της παγκοσμιοποίησης,

της κοινωνίας της

πληροφορικής και των ευρύτερων τεχνολογικών εξελίξεων, οι άνθρωποι
επικοινωνούν και ανταλλάσσουν πληροφόρηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι
γεωγραφικοί φραγμοί, οι οποίοι μέχρι τώρα προστάτευαν μερίδια αγοράς και
οριοθετούσαν επιχειρηματικές ευκαιρίες, διαρκώς καταρρίπτονται. Ένα
εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μπορεί μια επιχείρηση στις
παρούσες συνθήκες να είναι ανταγωνιστική. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του ‘90 την απάντηση έδωσε η μείωση του κόστους μέσω αναδιοργάνωσης
των επιχειρησιακών λειτουργιών [Business Process Reengineering (BPR)].
Στη χαραυγή του 21ου αιώνα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί η
πελατοκεντρική φιλοσοφία και κουλτούρα της επιχείρησης, η οποία της δίνει
τη δυνατότητα να υπερβεί κατά πολύ τις προσδοκίες των πελατών και των
μετόχων της. (Ψωμακάκης Γεώργιος, 2001)
Την σπουδαιότητα διατήρησης καλών σχέσεων με τους πελάτες έρχεται
να επαληθεύσουν τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία που αναφέρουν ότι:
□

Κατά μέσο όρο οι επιχειρήσεις χάνουν το 50% της πελατείας τους
μέσα σε μία πενταετία.

□

Το κόστος απόκτησης πελατών είναι πενταπλάσιο από το κόστος
διατήρησης τους.

□

Ποσοστό 75%

των πελατών που

αλλάζουν προμηθευτές

δηλώνουν ότι ήταν ικανοποιημένοι από τους προηγούμενους
προμηθευτές τους.
□

Οι πιθανότητες επαναληπτικών αγορών από τους απόλυτα
ικανοποιημένους πελάτες είναι εξαπλάσιες από τις πιθανότητες
επαναληπτικών αγορών από τους απλώς ικανοποιημένους
πελάτες. (XRAM, Ιαν.2000)

Τα στοιχεία αυτά αρκούν για να πείσουν και τους πλέον δύσπιστους ότι η
διατήρηση της πελατείας (customer loyalty) και η μεγιστοποίηση της αξίας
(customer value) των πιστών πελατών πρέπει να είναι βασικοί στόχοι κάθε
επιχείρησης.
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6.1. Μοντέλα χαρτοφυλακίου πελατών
Μια

δυνατότητα

για

την

στήριξη

αποφάσεων

σχετικά

με

την

εντατικοποίηση ή περιστολή των προσεγγίσεων υφισταμένων ή δυνητικών
πελατών παρέχεται με τη χρήση των χαρτοφυλακίων πελατών. Μέχρι
σήμερα έχουν διατυπωθεί και εφαρμοστεί διάφορες παραλλαγές τέτοιων
μοντέλων. Ένα από αυτά είναι το λεγόμενο χαρτοφυλάκιο αξίας πιστότητας πελάτη. Σύμφωνα με αυτό, αναπτύσσονται διαφοροποιημένες
στρατηγικές προσέγγισης αγοράς ανάλογα με την αξία του πελάτη
(customer value) και την πιστότητα του (loyalty) απέναντι στην επιχείρηση
και το προϊόν. Συγκεκριμένα μπορεί να αναπτυχθεί μια διαβαθμισμένη
πολιτική προβολής για τα τέσσερα πεδία που σχηματίζονται, ως εξής:

Χαμηλή

Υψηλή
VIP Service

Διατήρηση

Τηλεφωνικό μάρκετινγκ
Προσωπικές χωλήσεις

Αναβάθμιση

Προγράμματα
Cross-Selling

Προσέγγιση

Κλασσική
διαφήμιση

Δεν γίνεται
κάτι επιπλέον
(μόνο μαζικά
μέσα διαφήμισης)

Χαμηλή

1. Για τους σημαντικούς πελάτες με υψηλή πιστότητα και αξία προτείνεται η
παροχή «της χρυσής κάρτας» ή του «VIP - service», που σημαίνει
ιδιαίτερα προνόμια και παροχές.
2. Για του πελάτες με υψηλή αξία αλλά χαμηλή πιστότητα, επιδιώκεται η
προσάρτησή τους στην επιχείρηση με προγράμματα προσφορών με
στόχο την αύξηση της πιστότητας ή με προγράμματα cross- selling
3. Στους πελάτες πάλι με υψηλή πιστότητα αλλά μικρή αξία, γίνεται
προσπάθεια διατήρησής τους και συγχρόνως αναβάθμισής τους με
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τηλεφωνικό μάρκετινγκ και ενίσχυση μέσω προσωπικών πωλητών, και
τέλος
4. Για τους πελάτες, που και μικρή αξία και μικρή πιστότητα εμφανίζουν,
δεν καταβάλλεται καμία περαιτέρω προσπάθεια άμεσης προσέγγισης
πέραν της κλασσικής διαφήμισης.

Μια

άλλη

προσέγγιση

του

χαρτοφυλακίου

πελατών

είναι

όταν

χρησιμοποιούνται οι εξής δύο διαστάσεις:
□

Η ελκυστικότητα του πελάτη, που αναφέρεται στο πόσο
ενδιαφέρων είναι ο πελάτης. Κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι
η μέχρι σήμερα αγοραστική του αξία, δυναμικά δεδομένα που
υπολογίζουν

την

μελλοντική

του

αγοραστική

αξία,

η

φερεγγυότητα, η ευαισθησία του σε αλλαγές τιμών και οι
υπολογιζόμενες

αντιδράσεις

του

βάσει

των

δεδομένων

αντίδρασης, και
□

Η ίδια ανταγωνιστική θέση, που αναφέρεται στα συγκριτικά
πλεονεκτήματα

της ίδιας επιχείρησης σε σχέση

με τους

ανταγωνιστές ως προς τον εν λόγω πελάτη. Κριτήρια που
λαμβάνονται εδώ υπόψη είναι η γεωγραφική εγγύτητα προς τον
πελάτη, το μερίδιο αγορών που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο
πελάτης από την επιχείρηση, η εικόνα που έχει ο πελάτης για την
επιχείρηση κ.α. (Βλαχοπούλου Μάρω, 1999)

6.2.

Εμπόδια στην διατήρηση πελατών

Τα σοβαρότερα εμπόδια που παρεμβάλλονται στις προσπάθειες των
επιχειρήσεων και δυσχεραίνουν τη διατήρηση των πελατών και τη
διατήρηση της αξίας των πιστών πελατών είναι:
□

Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και ο συνεχώς αυξανόμενος
ανταγωνισμός.

□

Η προσφορά εφάμιλλων προϊόντων ή υπηρεσιών από πολλούς
ανταγωνιστές.

□

Η υποβάθμιση της σημασίας των brand στη συνείδηση των
καταναλωτών και

□

Η

δυσκολία

οικοδόμησης

προμηθευτών και αγοραστών.

προσωπικών

σχέσεων

μεταξύ
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Μοναδική λύση για τις επιχειρήσεις είναι να εξατομικεύουν τη φροντίδα των
πελατών τους, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες
τους. (XRAM, Ιαν.2000)

6.3.

Πηγές

άντλησης

πληροφοριών

τους πελάτες
Για να αναπτυχθούν σχέσεις 1-1 μεταξύ μιας επιχείρησης και των
πελατών της, η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για
αυτούς, από τις οποίες να συμπεραίνονται οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους.
Όσο περισσότερο εμπλουτίζει μία επιχείρηση τις πληροφορίες της για τους
πελάτες της, τόσο περισσότερο τους γνωρίζει και ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και επιθυμίες τους.
Πηγές άντλησης πληροφοριών για τους πελάτες μιας επιχείρησης είναι:
□

οι παραγγελίες τους στην επιχείρηση

□

η επικοινωνία τους με το προσωπικό της

□

οι απαντήσεις τους σε ερωτήσεις που τους απευθύνονται στον
τόπο της επιχείρησης στο Internet

□

η συμπεριφορά τους κατά την περιήγηση τους στον τόπο αυτό.

Οι επιχειρήσεις επικεντρώνουν συνήθως το ενδιαφέρον τους στις
παραγγελίες

των

πελατών

τους

(π.χ.,

αντικείμενο,

αξία,

κέρδος

παραγγελίας). Οι παραγγελίες δεν δίνουν όμως πληροφορίες για το βαθμό
ικανοποίησης των πελατών από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της
επιχείρησης, για το ποσοστό αύξησης της παραγωγικότητας τους, όταν
εξοικειώθηκαν με τη χρήση τους, για τυχόν ενοχλητικά χαρακτηριστικά των
προϊόντων, για τυχόν υποδείξεις των πελατών σχετικά με την προσθήκη
άλλων χαρακτηριστικών κ.α. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να έλθουν
από άλλες πηγές.
Κάθε επικοινωνία (προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία, fax, e-mail
κ.λ.π.) πωλητή, τεχνικού υποστήριξης ή διοικητικού υπαλλήλου μιας
επιχείρησης με τους πελάτες της πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολύτιμη
εμπειρία

μάθησης,

από

την

οποία

θα

προκόψουν

τα

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά των πελατών της. Ένα ισχυρότατο όπλο των επιχειρήσεων
είναι οι γραμμές 0800-11 και 0801-11 που πριν από δύο χρόνια έκαναν την

για
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εμφάνιση τους και στην Ελλάδα. Μέσω αυτών η επικοινωνία με τον πελάτη
είναι συχνότερη καθώς το κόστος χρέωσης είναι μηδενικό ή πολύ μικρό.
Η ανταπόκριση των πελατών στην πρωτοβουλία της επιχείρησης να
αντλήσει πληροφορίες για αυτούς με ερωτήσεις που τους απευθύνει στον
τόπο της στο Internet, ή ακόμη και με τους παραδοσιακούς τρόπους
επικοινωνίας,

αποτελεί

καθοριστικό

παράγοντα

για

την

ανάπτυξη

προσωπικών σχέσεων. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις πρέπει να
αποφεύγουν άσκοπες ή αδιάκριτες ερωτήσεις που κουράζουν ή ενοχλούν
τους πελάτες τους. Εξάλλου, ισχυρές και ανθεκτικές σχέσεις αναπτύσσονται
μόνο όταν οι σχέσεις επιδιώκονται και από τις δύο πλευρές. (XRAM,
Ιαν.2000)

6.4.

Ποια

είναι

η

κατάσταση

στις

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις;
Οι ευρωπαϊκές εταιρίες παραγωγής εμφανίζονται να έχουν θέσει για πολύ
καιρό τώρα τους καταναλωτές και τις ανάγκες τους σε δευτερεύουσα
προτεραιότητα. Τα μηνύματα όμως που προκύπτουν από την πρόσφατη
(καλοκαίρι 2001) έρευνα της Deloitte & Touche που δημοσιεύεται στο plant
management με τίτλο «Customer Loyalty and Profitable Growth in Europe»
είναι σχετικά αισιόδοξα. Στην έρευνα φαίνεται ότι εφόσον οι εταιρίες του
χώρου καταφέρουν να δραστηριοποιηθούν άμεσα και να επωφεληθούν από
τις δυνατότητες που παρέχει το Διαδίκτυο, μπορούν ακόμα να προλάβουν το
«τραίνο των εξελίξεων». Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι το
Internet, και όχι το ευρώ, θα αποτελέσει το νέο ευρωπαϊκό «νόμισμα».
Τα πλεονεκτήματα που για σειρά ετών απολάμβαναν οι εταιρίες
παραγωγής που δραστηριοποιούνται στις τοπικές τους αγορές ενδέχεται να
πάψουν

να

υφίστανται,

εφόσον

αυτές

δεν

υιοθετήσουν

μια

πιο

πελατοκεντρική προσέγγιση, προειδοποιεί η σχετική έρευνα. Καθώς το
Internet και η οικονομική ενοποίηση αίρουν τα διαχωριστικά σύνορα του
επιχειρηματικού κόσμου κατά μήκος ολόκληρης της Ευρώπης, οι εταιρίες
εκείνες που θα καθυστερήσουν να δραστηριοποιηθούν και να αντιληφθούν
τις ανάγκες των πελατών τους, ενδέχεται να δουν τα κέρδη και τα μερίδια
αγοράς τους να «κατρακυλούν». Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της τάσης
αυτής αποτελεί ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Βρετανία, όπου οι
αγοραστές αυτοκινήτων εξοικονομούν 15-20% στις τιμές των αυτοκινήτων
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προμηθεύοντάς τα απευθείας μέσω του Internet από άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Ως αποτέλεσμα της τάσης αυτής, οι τιμές τείνουν να εξισώνονται με
αυτές των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών.
Η Deloitte & Touche, έχοντας μελετήσει στη σχετική έρευνα τις πρακτικές
διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων περισσοτέρων από 200 ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων,

κατέληξε

ότι λιγότεροι από το

1/4

των

Ευρωπαίων

κατασκευαστών θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως οργανισμοί με
«πελατοκεντρική»

προσέγγιση

και

κουλτούρα.

Γενικά,

οι

εταιρίες

παραγωγής υιοθετούν με συγκριτικά χαμηλότερους ρυθμούς πολλές από τις
κύριες τεχνολογίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να διαχειριστούν
αποδοτικά τα εκατομμύρια των συναλλαγών αλλά και καθημερινών επαφών
με τους πελάτες τους. (Delloitte & Touche, 2001)
Σε άλλες επιχειρήσεις συναντάται το φαινόμενο της παντελούς έλλειψης
μηχανισμών για την καταχώριση και τη διάχυση των χαρακτηριστικών των
πελατών τους σε όλο το προσωπικό τους. Οι πληροφορίες, αποθηκεύονται
σε διάφορες βάσεις δεδομένων, στις οποίες έχει πρόσβαση μόνο το
προσωπικό μεμονωμένων τμημάτων της επιχείρησης. Έτσι, πληροφορίες
που

αφορούν

διασκορπισμένες

έναν
σε

συγκεκριμένο
βάσεις

πελάτη

δεδομένων

σε

μπορεί
διάφορα

να

βρεθούν

τμήματα

της

επιχείρησης, τα οποία δεν μπορούν να διασταυρώσουν τις πληροφορίες
μεταξύ τους λόγω λαθών στον αρχικό σχεδίασμά. Όπως χαρακτηριστικά
αποκαλύπτει η KPMG Consulting, στη Μ. Βρετανία μόνο ένα 5% των
επιχειρήσεων έχει ενιαία βάση δεδομένων για τους πελάτες της.
Καθώς η νέα δεκαετία διανοίγεται μπροστά μας, η έλλειψη ανταπόκρισης
CUSTOMER LOYALTY AND SHAREHOLDER VALUE: THE ROAD 70 PROFITABIC GROWTH IN lUKOPt
CtnlomerCcrMc
Manufacture**

a NotvCustoircrCcniOK
MinuActuen

«0%
S0%
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10%
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Εικόνα 6.1. Σύγκριση κερδών των επιχειρήσεων που ακολουθούν πελατοκεντρικές

προσεγγίσεις, με αυτές που δεν ακολουθούν.

Πηγή: Delloitte & Touche, 2001
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στις αυξανόμενες ανάγκες του πελάτη θα αποτελέσει απειλή για την ίδια την
ύπαρξη και επιβίωση πολλών Ευρωπαίων κατασκευαστών. Οι περισσότεροι
εξ αυτών ακολουθούν επιθετική στρατηγική ανάπτυξης προκειμένου να
ανακαλύψουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς τα εσωτερικά σύνορα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρρίπτονται, χωρίς όμως όλες οι προσπάθειες
να γνωρίζουν επιτυχία. Η ανάλυση της Deloitte & Touche δείχνει ότι οι
εταιρίες που ακολουθούν πελατοκεντρικές προσεγγίσεις επωφελούνται από
τα σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας και αξίας shareholder (όπως
παρουσιάζεται στην εικόνα 6.1.) καθώς αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς.
Στην πραγματικότητα, οι ευρωπαϊκές εταιρίες παραγωγής που ακολουθούν
πελατοκεντρική προσέγγιση σημειώνουν υψηλότερη κερδοφορία κατά 60%
κατά μέσο όρο από ό,τι οι μη πελατοκεντρικοί οργανισμοί. Και καθώς
αφενός το κόστος προσέλκυσης νέων πελατών είναι πολύ υψηλότερο από
το κόστος διατήρησης των ήδη υπαρχόντων και αφετέρου η αξία των
περισσότερων πελατειακών σχέσεων αυξάνει με την πάροδο του χρόνου, οι
εταιρίες που αυξάνουν τα έσοδά τους χωρίς να διατηρούν τους καλύτερους
πελάτες τους απλά μειώνουν την κερδοφορία τους και συνεπώς και την αξία
που εισπράττουν οι μέτοχοί τους (shareholder value).( Delloitte & Touche,
2001)
Η

χρήση

τεχνολογιών

διαχείρισης

πελατειακών

σχέσεων

είναι

μονόδρομος για τις εταιρίες που θέλουν να διατηρήσουν υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης, αφού μόνο έτσι μπορούν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους
καλύτερα από τον ανταγωνιστή.
Το μέσο που δημιουργεί πιστότητα του πελάτη, με στόχο την αύξηση της
κερδοφορίας και του επιχειρηματικού οφέλους, εστιάζοντας στην παροχή
υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης από όλα τα
μέλη

του

οργανισμού

ονομάζεται

CRM

(Customer

Relationship

Management). ( Ψωμακάκης Γεώργιος, 2001)

6.5.

Τι

είναι

το

(CRM)

Customer

Relationship Management
To CRM είναι μια στρατηγική που αποβλέπει στη διατήρηση του
πελατολογίου,

στη

μείωση

του

κόστους και στην απόκτηση νέων

κερδοφόρων πελατών. Οι διαδικασίες του CRM είναι πέντε: η αναζήτηση
των υποψήφιων κερδοφόρων πελατών, η προσέλκυσή τους, η πώληση
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προϊόντων προς αυτούς, η εξυπηρέτησή τους και τέλος, η διατήρηση των
κερδοφόρων πελατών. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να υποστηρίζονται από
όλα τα κανάλια επικοινωνίας, όπως το web, το τηλέφωνο, οι κινητές
συσκευές, το fax και άλλα.(Ζαχόπουλος Ανδρέας, 2001)
To CRM δεν είναι καινούργια μέθοδος. Η θεωρία της διαχείρισης καλών
σχέσεων με τους πελάτες προϋπήρχε, απλά με την ανάπτυξη της
ηλεκτρονικής

επιχειρηματικότητας

τα

τελευταία

χρόνια

επαναπροσδιορίστηκε. Κεντρικός άξονας είναι η εξατομικευμένη επικοινωνία
με τον πελάτη χρησιμοποιώντας πολλαπλά κανάλια και ενιαία βάση
πληροφοριών για όλη την επιχείρηση.
6.5.1. Η στρατηγική του CRM
Τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι η ποιοτική εξυπηρέτηση του
πελάτη είναι μάλλον η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Οι εταιρίες FORTUNE 500
εμφανίζουν κατά μέσο όρο ποσοστό μετακίνησης πελατών 50% κάθε πέντε
χρόνια. Ο κύριος λόγος (σε ποσοστό 68%) που οι πελάτες στρέφονται στον
ανταγωνισμό είναι η αδιαφορία ενός υπαλλήλου της επιχείρησης. Η
κατάσταση

εμφανίζει

επομένως

μεγάλα

περιθώρια

βελτίωσης.

Οι

επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να παρέχουν υψηλό επίπεδο
εξυπηρέτησης των πελατών τους, θα εξασφαλίσουν ταχείς ρυθμούς
ανάπτυξης και αύξησης της κερδοφορίας τους, υποσκελίζοντας τους
ανταγωνιστές τους.
Τι σημαίνει όμως «εξυπηρέτηση» για τους πελάτες και τους προμηθευτές
τους; Ποιοτική εξυπηρέτηση σημαίνει οι υπάλληλοι της επιχείρησης να
«αφουγκράζονται» και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους.
Η ανταπόκριση στον πελάτη όμως είναι το πρώτο στάδιο. Το επόμενο βήμα
είναι η πρόβλεψη των αναγκών του. Υψηλού επιπέδου customer service για
μια επιχείρηση σημαίνει ότι κάνει και τα δύο εξίσου καλά. Πώς μπορεί όμως
η επιχείρηση να το πετύχει αυτό; Η απάντηση είναι απλή, αλλά δύσκολα
πραγματοποιήσιμη: Εφαρμόζοντας μια αποδοτική στρατηγική CRM και άρα
βασίζοντας το customer service στη δημιουργία επιτυχημένων πελατειακών
σχέσεων, στη μεταμόρφωση της πώλησης σε αγοραστική εμπειρία για τον
πελάτη και στη διαμόρφωση αξιών, όπως η εμπιστοσύνη και η πιστότητα, οι
οποίες

αναμφίβολα

πελατειακής βάσης.

συνεισφέρουν

τα

μέγιστα

στη

διατήρηση

της
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Σύμφωνα

με τα παραπάνω,

η υιοθέτηση

μιας αποτελεσματικής

στρατηγικής CRM αποτελεί μια πρώτης τάξεως επιχειρηματική ευκαιρία. Τα
βήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής είναι τα
παρακάτω:
□

Κατάργηση των λειτουργικών οργανογραμμάτων, τα οποία
περιχαρακώνουν τα στελέχη μιας επιχείρησης γύρω από τους
διαφορετικούς σκοπούς
οριζόντια

ολοκλήρωση,

και στόχους κάθε διεύθυνσης,
σύμφωνα

με

τη φιλοσοφία

και
των

επιχειρησιακών διαδικασιών (processes). To CRM διαπερνά
πολλές

διαφορετικές

λειτουργίες

ενός

οργανισμού

(sales,

marketing, customer service, λειτουργίες back-office, new product
development, supply chain), συνεπώς αποδίδει τα μέγιστα, μόνο
όταν μια επιχείρηση είναι οργανωμένη κατά processes.
□

Συλλογή

δεδομένων

από

τους

πελάτες, δημιουργία

και

συντήρηση ιστορικού όλων των συναλλαγών της επιχείρησης.
□ Τμηματοποίηση των πελατών, ανάλογα με το προφίλ, τις ανάγκες
τους, τις ατομικές τους προτιμήσεις, τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες, για τα οποία ενδιαφέρονται και τα κανάλια, μέσω των
οποίων επιθυμούν να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με
την επιχείρηση.
α

Δημιουργία υποδομών για την αλληλεπίδραση (interaction) με
τους πελάτες μέσω πολλαπλών καναλιών όπως κατ’ ιδίαν
επίσκεψη πωλητών, μέσω τηλεφώνου, με fax, με direct mail, με
αποστολή e-mails, μέσω του website, μέσω wapsite ή voice
portals ή μέσω interactive TV

□

Η τεχνολογία του Internet επιτρέπει το μετασχηματισμό της
αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με τον πελάτη στη μορφή ενός
συνεχούς προσωπικού διαλόγου σε μία ένα προς ένα βάση και
άρα συντελεί στη δημιουργία πελατειακών σχέσεων, οι οποίες
βασίζονται στη γνώση, στην εμπιστοσύνη και στην κατανόηση
[collaborative CRM (cCRM)].

□

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
CRM, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες ή το σύνολο
από

τις

παρακάτω

εξειδικεύσεις:

telemarketing,

database

marketing, cause-related marketing, direct response advertising,
προγράμματα πιστότητας, χορηγίες, δημόσιες σχέσεις.
□

Μέτρηση αποτελεσμάτων του προγράμματος CRM.
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α Δημιουργία

μοντέλων

βασισμένων

στις

προαναφερθείσες

μετρήσεις με στόχο την ακόμη αποτελεσματικότερη στόχευση
πελατών στο μέλλον.
6.5.2. Τα οφέλη από τη στρατηγική CRM
Η υιοθέτηση μιας αποδοτικής στρατηγικής CRM έχει εξαιρετικά θετική
επίδραση σε μια επιχείρηση. Βραχυπρόθεσμα βελτιώνονται οι σχέσεις με
τους υφιστάμενους πελάτες, μέσω όλων των καναλιών επικοινωνίας. Σε
περίπτωση μάλιστα που η εταιρία έχει επιλέξει το κατάλληλο σύστημα για
την υποστήριξη της στρατηγικής CRM, τότε τα οφέλη είναι από μακροχρόνια
έως και στατικά.
Ειδικότερα, οι ευεργετικές επιδράσεις της στρατηγικής CRM εντοπίζονται
σε τέσσερις τομείς:
6 5.2.1. Αύξηση εσόδων
Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων πελατείας δημιουργεί σπουδαία
ευκαιρία για:
ί. Την προσέλκυση καινούργιων πελατών,
ϋ. Την πώληση περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών σε
υφιστάμενους πελάτες (cross-selling),
iii. Τη μακροχρόνια διατήρηση των πελατών,
ΐν. Την αύξηση των πωλήσεων στρατηγικών προϊόντων σε
υπάρχοντες πελάτες (up-selling),
ν. Την αύξηση των πωλήσεων σε πελάτες που αγοράζουν
προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλού περιθωρίου κέρδους.
6.5.2.2. Μείωση κόστους
Η υλοποίηση μιας στρατηγικής CRM επιδρά άμεσα στα κόστη μιας
επιχείρησης, ιδιαίτερα στις παρακάτω περιοχές:
ΐ. Περιβάλλον εργασίας.
□

Βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος και άρα αύξηση
παραγωγικότητας προσωπικού και μείωση ποσοστού
μετακινήσεων.

Ν. Διαδικασίες λειτουργίας.
□ Αυτοματοποίηση

διαχείρισης

ερωτήσεων

και

παραπόνων πελατών, προετοιμασίας προσφορών και
διαμόρφωσης ειδικών τιμών.
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iii. Δραστηριότητες πώλησης.
□

Περισσότερο ακριβείς προβλέψεις πωλήσεων λόγω της
βελτίωσης της ποιότητας πληροφόρησης.

□

Χαμηλότερα λειτουργικά κόστη, όπως δαπάνες ταξιδιών
και τηλεφώνων.

□

Συντομότεροι κύκλοι πώλησης.

6.5.2.3. Απόκτηση ευελιξίας
ί. Ταχύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς,
ϋ. Διευκόλυνση υιοθέτησης αλλαγών, αναφορικά προς το
προϊόν, την τιμολογιακή πολιτική και την πληροφόρηση σε
επίπεδο marketing data.
iii. Δημιουργία

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος

για

την

επιχείρηση.
6.5.2.4. Απλοποίηση εσωτερικής οονάνωσης
ί. Οργάνωση

επιχειρησιακών

διαδικασιών,

συνδέοντας

μεταξύ τους διαφορετικές λειτουργίες, στα πλαίσια μιας
πελατοκεντρικής στρατηγικής.
Ν. Επιτάχυνση ροής εργασιών (workflow),
iii. Εξάλειψη

μη

παραγωγικής

ροής

πληροφόρησης

(Ψωμακάκης Γεώργιος, 2001)
6.5.3. Ποιες εταιρίες παρέχουν λύσεις CRM
Η διαχείριση του τεράστιου όγκου των πληροφοριών που συγκεντρώνεται
θα ήταν άσκοπη χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία λογισμικού. Οι εταιρείες με τα
μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό εί
ναι η Siebel, η Oracle, η SAP, η Remedy, και η AlphaNova. Στην ελληνική
αγορά αυτήν την στιγμή υπάρχουν δεκαέξι προϊόντα (Πίνακας 6.1.) που
ειδικεύονται στον τομέα της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων και
σύντομα αναμένονται και άλλα.
Στον Πίνακα 6.1. αναφέρονται τα ονόματα των προϊόντων που
πωλούνται στην ελληνική αγορά, οι εταιρίες που τα αντιπροσωπεύουν ή τα
κατασκευάζουν καθώς και οι ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
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Όνομα προϊόντος

1.

AlphapartnerTM

2.

ANAPTEQ CRM

3.

4.

5.

CINCOM
ENCOMPASS
Clientele Epicor
Avaya
Communication

6.

E.piphany E.5

7.

GWI

8.

Infoactivity

9.
10.
11.

J.D. Edwards
Oneworld
Oracle CRM
Pivotal
eRelationship

Κατασκευαστής /
Αντιπρόσωπος
Alpha Nova
ANAPTEQ
Solutions
CRYPTO A.E.E.

Ηλεκτρονική διεύθυνση
www.alDhanova.co.uk
www.alDhaDartner.com
www.anaDtea.com
httD://www.crvDto.ar/LP12.ht

EH

ΔΕΛΤΑ

www.eDicor.com

Πληροφορική

www.delta-inf.ar

ALTEC A.E.
Transcredit
International
Ελληνική
επιστημονική

httD://www.altec.ar//altecco/h
ome2/index.asD?Cat ID=134
www.transcredit.ar

httD://www.e-e.ar/tocrm.shtml

Infoserve του

httD://www.loaicdis.ar/lndex.h

Ομίλου LogicDIS

tm

Softecon ABEE
Oracle Hellas
Mantis Informatics

12.

SAP CRM

SAP Hellas

13.

SAS

SAS Institute A.E.

14.

Siebel

15.

Vantine CRM Suite

16.

Remedy CRM

Information
Dynamics

httD://www.softecon.ar/Newar
/CRM%20v1 .OGR.htm
www.oracle.ar
httD://www.Divotal.com/solutio
ns/crm.asD
www.saD.com/crm
httD://www.sas.com/solutions/
crm/index.html
www.infodvn.ar

Peoplesoft SA,

httD://www.decision.ar/info-

Quest Group

auest/act/act 2 1.htm

Intrasoft

www.intrasoft.ar
www.remedv.com

Πίνακας 6.1.: Κατάλογος των προϊόντων που πωλούνται στην ελληνική αγορά
Πηγή: Τα site των εταιρειών και περιοδικό RAM, Δεκέμβριος 2000
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Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού δεν είναι εύκολη. Πέραν κάποιων
μεμονωμένων που δεν παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις στην επιχείρηση,
υπάρχουν αρκετά προϊόντα που είναι αξιόλογα. Η τελική απόφαση εξαρτάται
από το μέγεθος της επιχείρησης, από τις ιδιαιτερότητες της και φυσικά από
τους στόχους που έχει θέσει.
Ανεξάρτητα όμως από το λογισμικό που θα επιλεγεί κάποιες βασικές
δυνατότητες συναντώνται σε όλα τα προϊόντα της αγοράς όπως:
Η διαγείριση των επαα>ών υε touc πελάτες
Η δημιουργία προφίλ πελατών, η πρόσβαση στα ιστορικά στοιχεία κάθε
πελάτη κ.α.
Η διαγείριση των πωλήσεων
Δημιουργία αναφορών, καταγραφή δραστηριοτήτων πωλητών, βέλτιστες
πρακτικές πώλησης και διαχείριση διαφορετικών καταστάσεων κατά την
πώληση.
Η διαγείριση του χρόνου
Δυνατότητα προγραμματισμού δραστηριοτήτων με βάση το χρόνο και
δυνατότητα δημιουργίας λίστας δραστηριοτήτων με καθορισμένη διαδοχή
χωρίς να αποκλείονται αλλαγές στη σειρά ανάλογα με την έως τότε έκβαση
της κατάστασης.
Η διαγείριση των τηλεφωνικών κέντρων
Δυνατότητα

δημιουργίας

λίστας

τηλεφώνων

για

telemarketing

συνδυάζοντας χαρακτηριστικά στοιχεία στη βάση των πελατών. Καθώς και
δυνατότητα αναγνώρισης καλούντος πελάτη με βάση τον αριθμό του και
ανάλυση του προφίλ του μπροστά στην οθόνη του υπαλλήλου που θα
απαντήσει στην κλήση.
Εξυπηρέτηση πελατών
Δυνατότητα

καταγραφής

όλων

των

περιστατικών

και

αυτόματης

ανάθεσης τους στο κατάλληλο τμήμα της επιχείρησης. Επίσης ορισμένα από
τα λογισμικά (της Siebel, της Oracle και της SAP) διαθέτουν δυνατότητα
αυτόματης λύσης προβλημάτων βάση μιας Knowledge base η οποία
προτείνει λύσεις στο πελάτη εξετάζοντας τα κριτήρια που αυτός εισήγαγε.
Marketing
Δυνατότητα

δημιουργίας

προτάσεων

cross-sell

και

up-sell

για

καθορισμένα τμήματα αγοράς και με βάση το προφίλ του πελάτη. Οι
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προτάσεις αυτές εμφανίζονται στους πωλητές μέσα από όλα τα κανάλια
επικοινωνίας με τον πελάτη και όχι μόνο μέσω της web σελίδας. Στα
παραδοσιακά καταστήματα, μόλις οι πωλητές επιτύχουν μια πώληση,
παρακινούν τους καταναλωτές να αγοράσουν και άλλα προϊόντα του
καταστήματος, συναφή με αυτό που αγόρασαν, τα οποία κατά πάσα
πιθανότητα δεν επρόκειτο να αγοράσουν. Το λογισμικό CRM, αξιολογώντας
τη συμπεριφορά των πελατών (π.χ., έντονο ενδιαφέρον για μια ιστοσελίδα,
αγορά συγκεκριμένου προϊόντος) ή συγκρίνοντας τη με παρόμοιες
συμπεριφορές άλλων πελατών, πιθανολογεί το ενδιαφέρον τους για κάποια
προϊόντα, τα οποία και τους υποδεικνύει.
Δυνατότητα κατηγοριοποίησης πελατών με σκοπό την προσέγγιση τους
με συγκεκριμένη εκστρατεία πωλήσεων. Δυνατότητα σχεδιασμού της
εκστρατείας πώλησης και παρακολούθηση της, παράλληλα με άλλες.
Επιγειοηυατική ευφυΐα
Η

ανοικτή

αρχιτεκτονική

των

συστημάτων

CRM

επιτρέπει

την

συνδυασμένη αναζήτηση πληροφοριών, από πολλές βάσεις δεδομένων και
με τη χρήση σύνθετων κριτηρίων. Συνεργασία με το ERP της επιχείρησης
για πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες εκεί. Δυνατότητα
ανάλυσης

των

εξαγόμενων

δεδομένων

με

χρήση

στατιστικών

και

μαθηματικών μοντέλων.
Υποστήριξη του ιστογώοου
Δυνατότητα προσαρμογής της σελίδας ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε
πελάτη. Παρακολούθηση της συμπεριφοράς και της πλοήγησης κάθε
πελάτη στον ιστοχώρο. Δυνατότητα αυτόματης απάντησης με mail στον
πελάτη για οποιαδήποτε αίτηση που κάνει μέσα από το Internet, (τα στοιχεία
πάρθηκαν από τις ιστοσελίδες των εταιριών Siebel, SAP, Oracle. (XRAM
τεύχος Δεκ.2000)
Η συμβολή των εφαρμογών CRM στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
Η

επιχείρηση

που

εφαρμόζει

το

CRM

υιοθετεί

αναγκαστικά

ένα

πελατοκεντρικό σύστημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γνωρίζει η
επιχείρηση κάθε αλληλεπίδραση (interaction) που έχει με τον πελάτη,
ξεκινώντας από τη στιγμή της προώθησης των προϊόντων και των
υπηρεσιών, περνώντας στη φάση της πώλησης και τέλος, φτάνοντας στη
φάση της εξυπηρέτησης. Έτσι, η επιχείρηση έχει την πιο πρόσφατη και πιο
ολοκληρωμένη άποψη για τον πελάτη, ώστε να τον εξυπηρετήσει άμεσα,
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οποτεδήποτε το ζητήσει ο πελάτης. Με το CRM, η επιχείρηση αυξάνει την
αίσθηση ικανοποίησης των πελατών της και μειώνει τον αριθμό των
πελατών που εγκαταλείπουν. Αυτό το πετυχαίνει με τη συλλογή και την
ανάλυση

των πληροφοριών από το

τμήμα

marketing,

πωλήσεων,

εξυπηρέτησης πελατών και άλλων τμημάτων της επιχείρησης. Αποκτώντας
στην πλήρη εικόνα για τους πελάτες της, η επιχείρηση ευθυγραμμίζει τους
πόρους της σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της. Επίσης, το CRM
επιτρέπει την επιχείρηση να κατακτήσει νέες αγορές και να βελτιώσει τη
διατήρηση των πελατών της εφαρμόζοντας τη στρατηγική αλληλεπιδράσεων
που ταιριάζει καλύτερα με τον κάθε πελάτη, είτε μέσω του Web, είτε e-mail,
είτε μέσω του Call Center, είτε μέσω των direct πωλήσεων, είτε μέσω
συνεργατών. Τέλος, το CRM βοηθάει την επιχείρηση να αναπτύξει
προσωποποιημένες σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες, χτίζοντας
έτσι πραγματικές «one-to-one» σχέσεις, αξιοποιώντας την ολοκληρωμένη
πληροφόρηση για τον πελάτη που προέρχεται από όλα τα σημεία επαφής
με τον πελάτη. Η δημιουργία «one-to-one» σχέσης με τον πελάτη βοηθάει
την επιχείρηση να εφαρμόσει πετυχημένα αναβαθμισμένες (up-sell) και
σταυροειδείς (cross-sell) πολιτικές πωλήσεων. Με άλλα λόγια το CRM
μετατρέπει τις «συναλλαγές» (transactions) με τους πελάτες σε «σχέσεις»
(relationships) με τους πελάτες, που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του
κύκλου εργασιών της επιχείρησης. (Ζαχόπουλος Ανδρέας, 2001)
6.5.4.

Οι αναγκαίες τεχνολογικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη

ενός συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM)
Σε καθημερινή βάση οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν χιλιάδες επαφές με
τους πελάτες τους. Το κατάλληλο τεχνολογικό υπόβαθρο CRM μετατρέπει
όλες αυτές τις αλληλεπιδράσεις από απλές καθημερινές δραστηριότητες σε
πολύτιμες εμπειρίες και για τις δύο πλευρές. Κατά αυτό τον τρόπο η
επιχείρηση διαφοροποιεί συνεχώς το παρεχόμενο customer service στους
πελάτες της, αποκτώντας ένα στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
(Ψωμακάκης Γεώργιος, 2001)
Από πλευράς τεχνολογικής υποδομής, το CRM απαιτεί ένα σύγχρονο
Call Center και τεχνολογία CTI (Computer Telephony Integration) για την
αρμονική διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων. Για το
χτίσιμο του προφίλ του κερδοφόρου πελάτη, απαιτείται ένα σύστημα Data
Warehouse, που θα αποτυπώνει τη συμπεριφορά, τις επιθυμίες και τις
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προτιμήσεις του πελάτη. Επίσης, ένα σύστημα CRM χρειάζεται πραγματικού
χρόνου (real time) οικονομικά στοιχεία, καθώς επίσης και στοιχεία από την
αποθήκη και το σύστημα παραγγελιοληψίας, με άλλα λόγια ERP, για την
άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη. Στη συνέχεια, η τεχνολογική υποδομή του
CRM θα πρέπει να υποστηρίζει το Internet ως ένα από τα κανάλια
επικοινωνίας με τον πελάτη. Τέλος, όλα τα παραπάνω δεν έχουν νόημα
όταν το δίκτυο και οι Servers δεν είναι συνεχούς τεχνολογίας (robust).
To CRM απαιτεί μια πολιτισμική αλλαγή (culture change), ιδιαίτερα στις
παλιές επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού είναι και ο κυριότερος
λόγος αποτυχίας μιας στρατηγικής CRM. Επίσης, για να γίνει μια επιχείρηση
πελατοκεντρική, απαιτείται όχι μόνο υποστήριξη από τα ανώτερα στελέχη
(upper management) αλλά και από τα άτομα-κλειδιά όλων των τμημάτων.
Τέλος, θα πρέπει να επενδυθεί χρόνος και χρήμα για την εκπαίδευση των
στελεχών στις νέες τεχνολογίες, καθώς και για την πρόσληψη στελεχών με
εξειδικευμένες γνώσεις. (Ζαχόπουλος Ανδρέας, 2001)
6.5.5. Οι κορυφαίες εταιρίες CRM
Οι 10 κορυφαίες εταιρίες CRM παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνα της
Round UK, η οποία διεξήχθη το 2000, είναι οι παρακάτω:
1.

Direct line.

2.

Amazon.com.

3.

Dell.

4.

HSBC.

5.

Hewlett Packard.

6.

BBC.

7.

Kwik Fit Insurance.

8.

John Lewis.

9.

First Direct.

10.

British Airways.

Εάν πάρουμε ως παράδειγμα την περίπτωση του Amazon.com,
διαπιστώνουμε ότι το εν λόγω site έχει εύκολο σύστημα πλοήγησης, στην
database του διατηρούνται όλες οι προηγούμενες αγοραστικές επιλογές των
υφιστάμενων πελατών του, ενώ επιπρόσθετα οδηγεί τους επισκέπτες του
στο κατάλληλο προωθητικό υλικό. Επιπλέον «θυμάται» τον αριθμό της
πιστωτικής κάρτας κάθε πελάτη. Τέτοιες μικρές λεπτομέρειες είναι που
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κάνουν τη διαφορά και συγχρόνως δομούν μια τελείως διαφορετική σχέση
με τον πελάτη. (Ψωμακάκης Γεώργιος, 2001)
6.5.6.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στις

ελληνικές επιχειρήσεις.
To CRM όχι μόνο ήρθε στην Ελλάδα με μια καθυστέρηση, όπως
συμβαίνει αρκετές φορές με τις νέες λύσεις, αλλά χρειάστηκε να περάσει μια
περίοδος ορισμού και εξοικείωσης με τις καινούργιες έννοιες που έφερε μαζί
του. Τον τελευταίο χρόνο, έγιναν αρκετές προσπάθειες από τις εταιρίες
λογισμικού να ορίσουν το CRM και να δώσουν το δικό τους στίγμα στην
αγορά. Μέχρι σήμερα, τα βήματα που έχουν γίνει στο CRM αφορούν κυρίως
την αυτοματοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων. Η αυτοματοποίηση του
Call Center είναι ένα μόνο κομμάτι του puzzle του CRM και δεν μπορεί να
σταθεί από μόνο του ως στρατηγική CRM. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι
μια γνωστή αλυσίδα εστίασης γνωρίζει ποιος είσαι όταν καλείς να
παραγγείλεις, καθώς επίσης και το τι παρήγγειλες την τελευταία φορά, είναι
ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα του CRM.
Στην

ελληνική

αγορά

υπάρχει

πρόσφορο

έδαφος

στον

τομέα

εξυπηρέτησης του πελάτη. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι εταιρίες κινητών στην
Ελλάδα ώθησαν το μεγαλύτερο οργανισμό τηλεπικοινωνιών της χώρας να
βελτιώσει την εξυπηρέτηση προς τους πελάτες, βλέποντας τον κίνδυνο του
ανταγωνισμού. Η απελευθέρωση της αγοράς και ο άμεσος ανταγωνισμός,
προβλημάτισαν πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς για το στοίχημα της
διατήρησης του πελάτη. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ελληνικές
επιχειρήσεις και οργανισμοί βρίσκονται στη φάση της αναζήτησης οράματος
και κατανόησης των ωφελειών του CRM.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία στατιστική μελέτη του
CRM2day.com - www.CRM2day.com - το 58% των ελληνικών εταιριών
σκέφτεται να υιοθετήσει λύσεις CRM μέσα στους επόμενους 12 μήνες4.
Επίσης, πάλι από την ίδια μελέτη, η ευθύνη για μια λύση CRM μεταφέρεται
στους business owners (Marketing, Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών) και
τη διοίκηση και δεν είναι αρμοδιότητα του IT, στοιχείο που δείχνει ότι οι
ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί ότι το CRM δεν είναι μια σειρά από

4 Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2002.
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εφαρμογές,

αλλά

μια

στρατηγική

επένδυση.

(Plant

Management,

Οκτώβριος-Νοέμβριος 2001)
Επίσης, στα πλαίσια του e-Govemment, με χρονικό ορίζοντα τα επόμενα
πέντε χρόνια, προβλέπεται να προκόψει μια νέα αγορά, αυτή του Citizen
Relationship Management. To Citizen Relationship Management είναι μία
στρατηγική των δημοσίων οργανισμών που έχει σκοπό την ολοκληρωμένη
παρακολούθηση της σχέσης πολίτη-δημοσίου, την ποιοτική εξυπηρέτηση
του πολίτη, την προληπτική ενημέρωσή του, την αμφίδρομη επικοινωνία με
τον πολίτη και την ανάλυση της απόκρισης του πολίτη, την αυτοματοποίηση
και επιτάχυνση των διαδικασιών εξυπηρέτησης, τη μείωση του κόστους
εξυπηρέτησης και τη μεγιστοποίηση της αίσθησης ικανοποίησης του πολίτη,
τη διατήρηση και επιμήκυνση της σχέσης πολίτη - οργανισμού, τη
βελτιστοποίηση των πληρωμών από τον πολίτη, την αποφυγή του περιττού
διαχειριστικού κόστους, τη στρατηγική αξιοποίηση της πληροφορίας που
αφορά τη σχέση με τον πολίτη και την ταχεία λήψη καλύτερων αποφάσεων.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η αγορά του CRM και Citizen Relationship
Management είναι αρκετά υποσχόμενη στη χώρα μας για το εγγύς μέλλον.
(Ζαχόπουλος Ανδρέας, 2001)
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρίας Hewson Consulting Group
(Σεπτέμβρης 2001), η παγκόσμια αγορά CRM σε άδειες χρήσης λογισμικού,
αλλά και υπηρεσίες, αναμένεται να αγγίξει τα $4,7 δισ. μέχρι το τέλος του
έτους.5 Τέλος, η γνωστή εταιρία IDC προβλέπει ότι η αγορά του CRM θα
αγγίξει τα $12 δισ. μέχρι το 2004 μόνο για άδειες χρήσης. Από αυτά, τα $7,5
δισ. θα προέλθουν από την Αμερική, τα $3,5 δισ. από την Ευρώπη, τα $700
εκατομμύρια από την Ασία και τα $300 εκατομμύρια από τον υπόλοιπο
κόσμο. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου $15 εκατομμύρια.

6.7.

Συμπεράσματα

Οι πελάτες δεν είναι όλοι ίσοι. Όλοι οι πελάτες μιας επιχείρησης δεν
έχουν την ίδια αξία για αυτή. Το 60%-80% των εσόδων της κινητής
τηλεφωνίας προέρχεται από το 20%-25% των πελατών της και το 70%80%των κερδών του λιανεμπορίου προέρχεται από το 20%-35% των
πελατών του

5 Πηγή: Plant management, Άρθρο του κ. Θανάση Λούτσου, CRM group leader της
Integris, 26-11-2001
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Οι σχέσεις μιας επιχείρησης με τους πελάτες της είναι ένα από τα
πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία της. Η καλλιέργεια προσωπικών
σχέσεων απαιτεί σημαντική επένδυση σε κεφάλαια, ανθρώπινους πόρους
και χρόνο. Το κόστος της επένδυσης ισοσκελίζει ή υπερβαίνει την αξία της
πλειονότητας των πελατών της. Για να αποφύγουν την χρεοκοπία ή έστω τη
συρρίκνωση των κερδών τους, οι εταιρίες πρέπει να μεταχειρίζονται τους
πελάτες τους ανάλογα με την αξία τους.
Όλα συνηγορούν στο γεγονός ότι η μοναδική ελπίδα των ηλεκτρονικών
επιχειρήσεων στην νέα οικονομία που διαμορφώνεται είναι η καλή σχέση με
τους πελάτες.

Αυτήν

τη

σχέση

πρέπει

κάθε

επιχείρηση

να

την

συνειδητοποιήσει και να την καλλιεργήσει προκειμένου να εξασφαλίσει το
μέλλον της.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Β2Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Β2Β

Η ραγδαία επέκταση του Internet ώθησε τις επιχειρήσεις στην αλλαγή
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επιχειρηματική επιτυχία, έδωσε τη θέση του στην προσπάθεια για τη
βελτίωση και την αυτοματοποίηση της διεπιχειρησιακής συνεργασίας. Με
την επέκταση του Internet και των τεχνολογιών που το υποστηρίζουν η
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εφοδιαστικής αλυσίδας σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες του Internet
υλοποιούν τη διεπιχειρησιακή συνεργασία (Β2Β). (Κακανέλης Αγαμέμνονας,
Νοέμβριος 2001)
Σήμερα, οι επιχειρήσεις διαθέτουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητάς τους, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες προμηθειών.
Σε αυτό τον τομέα, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένας επαναστατικά
καινούργιος

τρόπος

διεκπεραίωσης

των

συναλλαγών,

βρίσκοντας

υποστήριξη στη νέα τεχνολογία και τις εξελίξεις στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.
(Delloitte & Touche,II, 2001) Η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί
παλαιότερα για τη διενέργεια μιας προμήθειας περιελάμβανε πολλά βήματα
και απαιτούσε χρόνο και ενέργεια: εύρεση προμηθευτή, σύγκριση τιμών,
επικοινωνία με το αντίστοιχο τμήμα, καταγραφή παραγγελίας, πληρωμή,
παραλαβή των προϊόντων κτλ. Ακόμη και σήμερα, οι περισσότερες εταιρείες
είναι αναγκασμένες να κάνουν τις προμήθειές τους με τον κλασικό τρόπο
χαρτί, μολύβι, φαξ, τηλέφωνο. Όμως η ηλεκτρονική επικοινωνία και οι Β2Β
συναλλαγές σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, δίνοντας τη δυνατότητα
αυτοματοποίησης, ελέγχου και επιτάχυνσης των συναλλαγών μεταξύ
επιχειρήσεων. (Βογιατζής Ιωάννης, 26-06-2001)
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7.1. Toe-procurement
Εδώ και αρκετό καιρό έχει υλοποιηθεί η πρόβλεψη των περισσότερων
αναλυτών και επιχειρήσεων ότι οι Β2Β συναλλαγές θα αποτελέσουν το
κυρίαρχο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη
το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων έχει υπερκεράσει το ecommerce λιανικής πώλησης, καταγράφοντας μάλιστα εντυπωσιακούς
τζίρους και σημαντικά ποσοστά ετήσιας αύξησης. (Βογιατζής Ιωάννης, 2606-2001) Χαρακτηριστικά από το 1998 έως το 2000 οι ρυθμοί ανάπτυξης
του Β2Β ξεπέρασαν το 1000%! (Εφημερίδα e-business, Μάιος 2001)
Αν και με αργούς ακόμη ρυθμούς, οι επιχειρήσεις σε όλο τον
ανεπτυγμένο κόσμο αρχίζουν να συνειδητοποιούν τα οφέλη που μπορεί να
τους προσφέρει το e-procurement δηλαδή η ηλεκτρονική διαχείριση και
υλοποίηση των προμηθειών, είτε βρίσκονται στο ένα σκέλος (ως αγοραστές)
είτε βρίσκονται στο άλλο (ως προμηθευτές). Έτσι, γίνεται πραγματικότητα
ολοένα

και
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εξοικονόμηση χρημάτων ή στην απλοποίηση των λειτουργιών. Όλοι οι
εμπλεκόμενοι στο χώρο του Β2Β οφείλουν να δώσουν προσοχή σε πλήθος
παραμέτρων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς και
είναι καθοριστικοί για την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τις
επιχειρήσεις (ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες).
7.1.1. Online ή Offline
Είναι κανόνας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές το γεγονός ότι αν μια
εργασία μπορεί να την κάνει μια μηχανή τότε γίνεται πιο γρήγορα, πιο φτηνά
και πιο αξιόπιστα από ότι αν την έκανε ένας άνθρωπος. Ως εκ τούτου, η
μακροπρόθεσμη απόσβεση της επένδυσης που θα γίνει για την ανάπτυξη eprocurement συστήματος από μια εταιρεία αποτελεί έναν από τους
βασικότερους παράγοντες που καθιστούν το e-commerce αποδοτικότερο
από το παραδοσιακό εμπόριο. Εξάλλου, μετά την απόσβεση έρχεται η ώρα
του κέρδους, το οποίο και αυξάνεται όσο μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα
και ελαχιστοποιούνται τα λάθη. Μια τέτοια προοπτική είναι κρίσιμη όσον
αφορά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι γενικά πιο
διατακτικές ως προς την επένδυση σε ηλεκτρονικά συστήματα, παρόλο που
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η ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής είναι αυτή που μπορεί να μειώσει
δραστικά το κόστος τους. Στο εξωτερικό, οι μικρότερες επιχειρήσεις έχουν
ήδη αρχίσει να υιοθετούν το e-procurement. Ειδικά στην Ευρώπη, η Μ.
Βρετανία βρίσκεται στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα, καθώς το 56%
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας αυτής χρησιμοποιούν το
Internet για να βρίσκουν προμηθευτές, ενώ ακολουθεί η Γερμανία (με
ποσοστό 54%) και η Σουηδία (με 52%). Η Γαλλία (30%) και η Ιαπωνία (19%)
βρίσκονται ακόμη σε απόσταση. Τα στοιχεία αυτά έχει δώσει στη
δημοσιότητα το υπουργείο εμπορίου και βιομηχανίας της Βρετανίας. Το
ζήτημα,

βέβαια, είναι πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένες

επιχειρήσεις το Internet για την ανεύρεση προμηθευτή και τι όγκο των
προμηθειών τους έχουν μεταφέρει online. (Βογιατζής Ιωάννης, 26-06-2001)
Σύμφωνα, πάντως,

με την Butler Group τέσσερα είναι τα βασικά

πλεονεκτήματα για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο e-procurement.
□

Ικανότητα ενοποίησης των αγορών που πρέπει να κάνουν
διαφορετικά τμήματα ή υποδιευθύνσεις της εταιρείας, διατηρώντας
μάλιστα τον έλεγχο (επί των προμηθειών) από το κάθε τμήμα
ξεχωριστά.

α

Μείωση των ανεπιθύμητων προμηθειών, είτε πρόκειται για αγαθά
που δεν πληρούν τα πρότυπα που έχει θέσει η εταιρεία είτε
προέρχονται από προμηθευτές που δε συγκαταλέγονται στην
εγκεκριμένη από την εταιρεία λίστα.

α

Εδραίωση αποτελεσματικότερης πολιτικής προμηθειών για την
ανεύρεση της καλύτερης αναλογίας τιμής/ποιότητας σε μια ευρεία
γκάμα προμηθευτών.

□

Καλύτερη ανταπόκριση στις αντιφάσεις που προκύπτουν ανάμεσα
στην τιμή, την ποιότητα και την παράδοση κάποιου προϊόντος καθώς
ο έλεγχος και η σύγκριση τιμών και ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται πολύ
πιο εύκολα από μία επιχείρηση που θέλει να αγοράσει το προϊόν.

7.1.2. Τάσεις και προβλήματα στην διεθνή αγορά
Ο ενθουσιασμός στο διεθνή χώρο απέναντι σε λύσεις e-procurement
βρίσκεται αντιμέτωπος με την όχι τόσο ενθουσιώδη πραγματικότητα. Για μια
ακόμη φορά ο ενθουσιασμός απέναντι σε ένα ηλεκτρονικό τρόπο
επιχειρηματικότητας δείχνει να

οδηγεί σε εσφαλμένες κινήσεις και

συμπεράσματα. To e-procurement δείχνει να σκοντάφτει πάνω στην έλλειψη
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υποδομής, οργάνωσης και πλήρους κατανόησης των δυνατοτήτων του
Internet ενός ξεχωριστού και μέχρι στιγμής ανεξερεύνητου χώρου για
πολλούς επιχειρηματίες. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να μην αποδεχτούμε
τα θετικά στοιχεία που προκύπτουν από την καθιέρωση ενός ηλεκτρονικού
συστήματος αγορών. Αλλά αυτό που προκύπτει από τα στοιχεία της
παρακάτω έρευνας είναι ότι χρειάζεται ίσως μεγαλύτερο σχεδιασμό,
περισσότερος πόρους, μεγαλύτερη προσήλωση του management απέναντι
στις ηλεκτρονικές λύσεις. Αλλά και ακόμα και αν μια επιχείρηση τηρεί όλες
αυτές τις προϋποθέσεις θα είναι δύσκολο να γευτεί τους καρπούς του
Internet εφόσον δεν υπάρχει ανάλογη υποδομή σε ένα γενικότερο κλάδο
επιχειρήσεων.
Παρ' όλο που πολλές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι βρίσκονται στο πρώιμο
στάδιο της υιοθέτησης ενός δικτυακού τρόπου αγορών, ένα 50,9% αυτών
αναφέρουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στις δυνατότητες των online
προμηθευτών τους, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα.
Η έρευνα αυτή, που πραγματοποιήθηκε από το National Association of
Purchasing Management (ΝΑΡΜ) και τη Forester Research, εξέτασε
λεπτομερώς 400 επιχειρήσεις και ανακάλυψε ότι οι online προμήθειες
βραδύνουν από την οικονομική ύφεση, τις δυσκολίες της εσωτερικής και
εξωτερικής ολοκλήρωσης των συστημάτων πληροφορικής και την έλλειψη
δεδομένων

μορφών

πληροφοριών.

(Πηγή:

http://www.napm.org/ISMReport/Forrester/FRQB012002PR.cfm)
Στην τετραμηνία αναφορά της, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα
http://www.napm.org. το 88% των εταιριών που ερευνήθηκαν δηλώνει ότι το
δίκτυο είναι ένα σημαντικό κομμάτι των στρατηγικών πλάνων για τις
προμήθειες για τον επόμενο χρόνο, παρ' όλα αυτά ένα 6,3% πιστεύει ότι έχει
μεταβάλει σημαντικά τις διαδικασίες προμηθειών.
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν ότι έχουν μόλις ξεκινήσει να ενσωματώνουν
το Internet στις προμηθευτικές τους δραστηριότητες, με ένα 50,9% να
δηλώνει ότι είναι μόλις 5% πριν την πλήρη υιοθέτηση του συστήματος.
Συνολικά το 36% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει
ότι οι δυνατότητες των προμηθευτών τους είναι πολύ κακές ή ανεπαρκείς. Ο
πιο δυσαρεστημένος κλάδος εμφανίζεται να είναι ο κλάδος της μεταποίησης,
με το 43% των επιχειρήσεων του κλάδου να κατατάσσει πολύ χαμηλά την
ικανοποίησή του από τους online προμηθευτές τους. Το 47,5%, δηλαδή
κοντά στις μισές επιχειρήσεις του δείγματος, δηλώνουν ότι έχουν αγοράσει
πρώτες ύλες online. Μόνο το 26,1% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν
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στην έρευνα δήλωσαν ότι οι ηλεκτρονικές προμήθειες έχουν μειώσει το
κόστος ιδιοκτησίας των προϊόντων τους, ενώ αντίθετα, ένα 8,1% δηλώνει ότι
οι ηλεκτρονικές προμήθειες έχουν στην πραγματικότητα αυξήσει το κόστος
ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα electronic marketplaces δεν παρουσιάζουν πιο
θετική εικόνα. Μόνο το 23% δηλώνει ότι έχει αγοράσει αγαθά και υπηρεσίες
μέσα από online marketplaces.
Τέλος, περίπου 80% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα
αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν το Internet για των εντοπισμό νέων
προμηθευτών,

ενώ μόνο το 42,8% συνεργάζονται online με τους

προμηθευτές τους. (Παυλής Νικόλαος, 2001)

7.1.3. Οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Ελλάδα
Η ανάπτυξη και εξάπλωση ηλεκτρονικών προμηθειών στις ελληνικές
επιχειρήσεις θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο ποσοστό, από το βαθμό εκπαίδευσης
των Ελλήνων επιχειρηματιών σχετικά με το Internet και τις εφαρμογές του.
Αυτή τη στιγμή, ο μεγαλύτερος αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων δεν
είναι εξοικειωμένος με την έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο
όπως είναι φυσικό, αντιμετωπίζεται με σχετική επιφύλαξη. Ωστόσο, τα
ποσοστά διείσδυσης του Internet στις επιχειρήσεις διαρκώς αυξάνονται και
οι τεχνολογικές δομές των επιχειρήσεων βελτιώνονται σημαντικά. Οι
εξελίξεις αυτές θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των ωφελειών που
προκύπτουν από τη συμμετοχή σε μια ηλεκτρονική αγορά και στην
απόκτηση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης σε θέματα αξιοπιστίας και ασφάλειας
των συναλλαγών. Επίσης, ο ολοένα αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των
επιχειρήσεων, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, ως αποτέλεσμα της
παγκοσμιοποίησης, θα αναγκάσει τους επιχειρηματίες να αναζητήσουν
τρόπους αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους, γεγονός που θα τους
οδηγήσει, εκ των πραγμάτων, στην υιοθέτηση εφαρμογών ηλεκτρονικού
εμπορίου.

Ο

εκσυγχρονισμός

των

λειτουργικών

διαδικασιών,

η

ελαχιστοποίηση του κόστους, η εξάλειψη της γραφειοκρατίας και η επέκταση
σε μεγαλύτερες βάσεις αγοραστών και προμηθευτών, είναι προϋποθέσεις
επιβίωσης στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας στη οποία εισερχόμαστε,
και μπορούν να καλυφθούν από τη δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης μέσα
σε ηλεκτρονικές αγορές. (Σουσάνης Γιώργος, 13-7-2001)
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Από την πλευρά του το κράτος μέσω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
επιδιώκει να ενσωματώσει

διαδικασίες, όπως τον αυτοματισμό μέσω

Internet, όλου του κύκλου των διεργασιών που συσχετίζονται με τις κρατικές
προμήθειες (e-procurement), από την απλή ενημέρωση και την παραλαβή
των σχετικών εγγράφων και προκηρύξεων μέχρι την υποβολή των
προσφορών. Ήδη στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Εμπορίου υπάρχει ένα
ενδιαφέρον σύνολο πληροφοριών αναφορικά με τις συμβάσεις που
υπογράφονται, τις προαναγγελλόμενες συμβάσεις κ.λ.π. Κύριος στόχος είναι
η πλήρης υλοποίηση του έργου των ηλεκτρονικών κρατικών προμηθειών
στα επόμενα χρόνια, (www.gge.gr)
7.1.4. Προοπτικές ανάπτυξης του Β2Β e-commerce στην Ελλάδα
Οι τάσεις που διαμορφώνονται στην - ακόμη εμβρυακής ηλικίας ελληνική αγορά του e-procurement είναι μάλλον αισιόδοξες. To Β2Β ecommerce θα αναπτυχθεί σημαντικά στην Ελλάδα, διότι απευθύνεται σε μια
δυναμική αγορά και καλύπτει συγκεκριμένες συναλλακτικές ανάγκες, που
κάθε ελληνική επιχείρηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει στο ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Τουλάχιστον αυτό το
συμπέρασμα προκύπτει από όσα υποστηρίζουν οι άνθρωποι που
εμπλέκονται, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στις συναλλαγές eprocurement.. Τα αισιόδοξα μηνύματα, πάντως, τοποθετούνται στο άμεσο
και απώτερο μέλλον και όχι στη σημερινή πραγματικότητα. (Βογιατζής
Ιωάννης, 26-06-2001)
Σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οίκων, όπως η UBS Warburg και η
CSFB, η αξία της ελληνικής αγοράς του Β2Β e-commerce θα κυμανθεί, στα
επόμενα δύο χρόνια, από 35 δισ. ως 95 δισ. δολάρια. Απ' αυτήν την αγορά
και ως το 2005 το 20% εκτιμάται ότι θα δραστηριοποιείται στις ηλεκτρονικές
πωλήσεις, το 25% στο χώρο του e-sourcing και το υπόλοιπο 55% στις
ηλεκτρονικές αγορές ή e-marketplaces. Η ελληνική αγορά αποτελεί
πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργία e-marketplaces. Εκμεταλλευόμενοι την
εμπειρία της αμερικανικής κυρίως αγοράς, στην οποία τη φάση της
δυσπιστίας για τις ηλεκτρονικές αγορές ακολούθησε η έκρηξη των dot corns
εταιριών και, στη συνέχεια, η ορθολογικοποίηση των διαδικασιών και των
επιχειρηματικών σχεδίων, έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε τις δυνάμεις
εκείνες που θα μας επιτρέψουν να προσαρμόσουμε ομαλά την ελληνική
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επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στο νέο αυτό περιβάλλον. (Φρουζής
Κωνσταντίνος, 16-7-2001)

7.2. Marketplaces ή ηλεκτρονικές αγορές
Τα marketplaces είναι ένας κόμβος στο Διαδίκτυο όπου συναντιούνται
εταιρίες (προμηθευτές και αγοραστές) που κινούνται στον ίδιο τομέα μιας
οικονομίας -κάθετα marketplace- ή σε διαφορετικούς τομείς -οριζόντια
marketplace. (Μπογιατζόγλου Ανδρέας, Νοέμβριος 2001)
Ηλεκτρονικές αγορές έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και στη χώρα μας,
προωθώντας την επικοινωνία μεταξύ των εταιρειών σε άλλο επίπεδο. Αν
παλαιότερα έπρεπε κανείς να κοπιάσει αρκετά για να ανακαλύψει τον
προμηθευτή που θέλει έτσι ώστε να κάνει την παραγγελία του, σήμερα
μπορεί να επισκεφτεί ένα online marketplace και να έχει πρόσβαση σε μια
πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών (έχοντας μάλιστα στη διάθεσή του
εξελιγμένες δυνατότητες με ένα κλικ του mouse, όπως είναι η σύγκριση
τιμών, η οποία παλαιότερα θα απαιτούσε πολύ χρόνο και ενέργεια για να
γίνει με αποτελεσματικό τρόπο). Το ζήτημα που απομένει να αποδειχθεί
είναι αν και σε ποιο βαθμό οι ελληνικές επιχειρήσεις θα ξεπεράσουν τους
εύλογους δισταγμούς τους και θα κάνουν το μεγάλο βήμα προς τη
συμμετοχή σε κάποιο από τα marketplaces. Οι ηλεκτρονικές αγορές κάνουν
κάτι πολύ απλό. Δημιουργούν τις υλικές εκείνες συνθήκες που επιτρέπουν
στις εταιρείες να επικοινωνήσουν και να πραγματοποιήσουν συναλλαγές
μέσω Internet. Η απλότητα της σκέψης, βέβαια, δε συνάδει και με την
ευκολία του εγχειρήματος, καθώς είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί ένα
σωστό, ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα, το οποίο να διαθέτει και την
απαιτούμενη ευχρηστία και ταχύτητα για τη διενέργεια των συναλλαγών
μεταξύ των επιχειρήσεων.
7.2.1. Πως λειτουργούν και τι υπηρεσίες προσφέρουν
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί μια ηλεκτρονική αγορά είναι με πολύ απλά
λόγια ο εξής: Οι συμμετέχοντες προμηθευτές ακολουθούν μια διαδικασία
σύμφωνα με την οποία κάνουν τους καταλόγους τους διαθέσιμους στο
marketplace, επιτυγχάνοντας έτσι ευρεία έκθεση σε πιθανούς αγοραστές. Οι
αγοραστές από την πλευρά τους έχουν πρόσβαση στα προϊόντα όλων των
καταλόγων απολαμβάνοντας έτσι την δυνατότητα να επιλέξουν από ένα
μεγάλο αριθμό προμηθευτών. Βασική αποστολή ενός marketplace, είναι
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φέρει σε επαφή ένα ειδικά στοχευόμενο κοινό εταιρικών αγοραστών και
πωλητών και να λύσει συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν κατά την
συναλλακτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό προσφέρουν λύσεις μέσα από
δυναμικά, ανοικτά περιβάλλοντα που μπορούν να υποδείξουν νέους
τρόπους αγοραπωλησιών στις προμηθευτικές αλυσίδες οριζόντιων και
κάθετων βιομηχανιών. Μερικές από τις συνήθεις υπηρεσίες που παρέχονται
στις περισσότερες ηλεκτρονικές αγορές είναι οι εξής:
□ Δημιουργία και διαχείριση καταλόγων
□

Εργαλεία ηλεκτρονικών συναλλαγών-προμηθειών (RFI,RFQ,RFP)

□

Ηλεκτρονικές δημοπρασίες

α Δυναμικές διαπραγματεύσεις
α

Logistics

□

Υπηρεσίες επικοινωνιών

□

Εκκαθάριση Συναλλαγών και Πληρωμές

□

Χρηματοοικονομικά και τραπεζικά προϊόντα

□ Ασφάλειες
□

Εξυπηρέτηση πελατών κ.α.

□

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Με

τις

υπηρεσίες

αποτελεσματικών

αυτές

συναλλαγών

διευκολύνουν
σε

προϊόντα

την
και

πραγματοποίηση
υπηρεσίες

και

ελαχιστοποιούν τους έμφυτους στις εμπορικές σχέσεις παράγοντες
αναποτελεσματικότητας.
προμηθευτής)

Για

υπάρχουν

κάθε

τύπο

σημαντικά

συμμετέχοντα
πλεονεκτήματα

(αγοραστήςαπό

την

δράστηριοποίησή του σε μια ηλεκτρονική αγορά. (Σουσάνης Γιώργος,
Ιούνιος 2001)
7.2.2. Πλεονεκτήματα που προσφέρουν
Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συμμετοχή σε ένα marketplace
όπως αναφέρθηκε είναι πολλά και σημαντικά. Επαναλαμβάνονται ως μόνιμη
επωδός από όλους τους υπευθύνους των marketplaces. (Βογιατζής
Ιωάννης, 26-06-2001)
Παρακάτω καταγράφονται ορισμένα από τα πλεονεκτήματα
ηλεκτρονικής αγοράς.
□

Καλύτερος έλεγχος σε παραγγελίες και πωλήσεις.

□

Μεγαλύτερη ταχύτητα διεκπεραίωσης των συναλλαγών.

μιας
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Δυνατότητα ευκολότερης διενέργειας ερευνών αγοράς και ανεύρεσης
ττωλητή ή αγοραστή.

□

Μείωση επιχειρηματικού κινδύνου.

α

Διευκόλυνση για εκποίηση προϊόντων

□

Απλούστευση των συναλλαγών.

□

Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τις προμήθειες.

□

Πρόσβαση

σε

τεχνολογία αιχμής και απόκτηση

στρατηγικού

πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού.
□ Αύξηση της αποδοτικότητας. (Σουσάνης Γιώργος, Ιούνιος 2001)
To marketplace βρίσκεται στο κέντρο της αγοράς και εξυπηρετεί τόσο
αγοραστές όσο και προμηθευτές. Ως εκ τούτου, αν αναπτύξει ένα σωστό,
γρήγορο και ασφαλές σύστημα μπορεί να προχωρήσει με επιτυχία.
7.2.3. Θέματα ασφάλειας των marketplace
Οπως συμβαίνει σε κάθε μορφή εμπορίου έτσι και εδώ είναι απαραίτητη
η ύπαρξη μηχανισμών για τη διασφάλιση των συναλλαγών. Η ασφάλεια στα
marketplaces δεν έχει να κάνει με την πιστοποίηση πιστωτικών καρτών,
όπως σε άλλες μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά με την πιστοποίηση
των

συναλλασσόμενων

επαγγελματικές

μελών

συναλλαγές

στο

τα

οποία

παρελθόν,

συνήθως
στο

δεν

είχαν

παραδοσιακό

επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας υπεύθυνος,
ένας μεσολαβητής, για να ελέγχει αν μία συναλλαγή δεν διεκπεραιωθεί
σωστά, ή αν κάποιο από τα συναλλασσόμενα μέρη αθετήσει τη συμφωνία.
(Μπογιατζόγλου Ανδρέας, Νοέμβριος 2001)
7.2.3.1. ΔιαυεσολαΒητέ€

τγκ

ασφάλειας

Οι διαμεσολαβητές είναι μία νέου τύπου ιντερνετική επιχείρηση που έχει
κάνει την εμφάνιση της τον τελευταίο καιρό με σκοπό την διασφάλιση των
συναλλασσομένων και των συναλλαγών τους.
Οι διαμεσολαβητές αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν τη νομιμότητα των
συναλλαγών και να καλύπτουν οικονομικά και νομικά μία θίγόμενη εταιρία
όταν κάποια άλλη πράξει αντισυμβατικά. Για παράδειγμα αν η εταιρία A
δώσει μία παραγγελία στην εταιρεία Β για 1000 στυλό και η δεύτερη στείλει
τελικά πεντακόσια ή καθόλου, τότε ο διαμεσολαβητής τους, καλύπτει την
θίγόμενη εταιρεία. Αν πάλι η εταιρία Α δεν έχει αρκετά λεφτά για να
πληρώσει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από την εταιρία Β, μπορεί να
ζητήσει πίστωση από το διαμεσολαβητή για την ολοκλήρωση της
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παραγγελίας της. Ορισμένοι διαμεσολαβητές αναλαμβάνουν να πληρώσουν
το συμβαλλόμενο προμηθευτή απευθείας και μετά να πάρουν τα λεφτά από
το συμβαλλόμενο αγοραστή, ενώ άλλοι παρέχουν ένα πιστωτικό όριο στον
αγοραστή για τις συναλλαγές του. (Μπογιατζόγλου Ανδρέας, Νοέμβριος
2001)

Τρεις από τις γνωστότερες εταιρείες διαμεσολαβητών είναι οι
□

Escrow (www. escrow, com).

□

Tradenable (www.tradenable.com).

□

Gerling (www.qerling.com)·

7.2.4. Τα ελληνικά e-marketplaces
Πέρα από την ασφάλεια που πιθανόν μπορεί να προσφέρει, το
σημαντικότερο ζήτημα για τα marketplaces είναι αν θα αποκτήσουν τους
απαραίτητους πελάτες, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν το σύστημα για
συναλλαγές και θα δημιουργούν έτσι έσοδα. Τα μέχρι τώρα στοιχεία των
ελληνικών marketplaces δείχνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν
σιγά-σιγά εξοικείωση με το Internet και αναζητούν τρόπους για να
βελτιώσουν τη λειτουργία τους και να αυξήσουν τα έσοδά τους. Τα
marketplaces, αν και αποτελούν την τελευταία επανάσταση στο χώρο του
Β2Β εμπορίου, έχουν αποκτήσει σημαντικούς πελάτες και σημειώνουν
κέρδη, τα οποία δίνουν ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον. Στην Ελλάδα
υπάρχουν αυτήν την στιγμή πέντε μεγάλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται
στο χώρο των ηλεκτρονικών αγορών.
7.2.4.1.

Business Exchanges SA
Η Business Exchanges είναι ο καρπός
της συνεργασίας της EFG EurobankErgasias της Panafon-Vodafone και της
Hellas on line. Η SETE Procurement and

Trading S.A. και η Lamda Development Group επίσης συμμετέχουν στο
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Η εταιρία δημιουργεί και αναπτύσσει
ηλεκτρονικές αγορές Β2Β μέσω του κόμβου της be24.
Η

Business

Exchanges

S.A.

έχει αναλάβει

τη

δημιουργία

της

τεχνολογικής και υποστηρικτικής υποδομής, καθώς και την προσέγγιση
αγοραστών και πωλητών για τη δημιουργία μιας οριζόντιας καθώς και
εξειδικευμένων κάθετων ηλεκτρονικών αγορών μέσα στον επιχειρηματικό
της κόμβο. Το www.be24.gr είναι ένας πρωτοποριακός επιχειρησιακός
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κόμβος ηλεκτρονικών αγορών (e-marketplaces) και οραματίζεται τη
μετεξέλιξή του σε μια ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα Ηλεκτρονικού
Εμπορίου. Βασικός στόχος της Business Exchanges S.A. είναι να
δημιουργήσει μέσω του κόμβου της, ασφαλή και αξιόπιστα περιβάλλοντα
στα οποία οι εταιρείες θα συναλλάσσονται τόσο σε επίπεδο προϊόντων και
υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο πληροφοριών, επιτυγχάνοντας σημαντικά
οφέλη και προσδίδοντας αξία στην επιχειρηματική δραστηριότητά τους.
Το www.be24.gr. παρέχει τα απαραίτητα λειτουργικά χαρακτηριστικά που
ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές ανάγκες των ηλεκτρονικών εμπορικών
αγορών για: διενέργεια προμηθειών, έρευνα αγοράς, διαχείριση καταλόγων,
διαχείριση δημοπρασιών, παροχή κλαδικών και επιχειρηματικών νέων,
customer support, e-payments, καθώς και μία σειρά άλλων υπηρεσιών
υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως χρηματοοικονομικά και τραπεζικά
προϊόντα, logistics, payroll, hosting services, ασφάλειες, συμβουλευτικές
υπηρεσίες κ.α. που θα γίνονται διαθέσιμες σταδιακά από την πρώτη μέρα
λειτουργίας των αγορών και ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.
(www.be24.gr)
7.2.4.2.

CosmoOne
Η cosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε. είναι μία
εταιρία που ίδρυσαν από κοινού ο ΟΤΕ, η
CosmoOTE, η Alpha bank, η Εθνική τράπεζα, η

cosmoONE

Διηνεκής Πληροφορική και η Commerce One. Είναι
η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που προωθεί

εφαρμογές και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου - όπως εφαρμογή
ηλεκτρονικών προμηθειών, δημοπρασίες κλπ - έχοντας ήδη δημιουργήσει
μία Ηλεκτρονική Αγορά (Marketplace) αποκλειστικά για συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων (Business to Business). Η εταιρία συστάθηκε τον Ιούνιο του
2000 και ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον Ιανουάριο του 2001.
Σήμερα, στο πελατολόγιό της ήδη συγκαταλέγονται σημαντικές επιχειρήσεις
από το χώρο των υπηρεσιών, της βιομηχανίας, της πληροφορικής και του
εμπορίου,

οι

οποίες

πραγματοποιούν

ολοκληρωμένες

ηλεκτρονικές

συναλλαγές μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς της cosmoONE.
Αξίζει να σημειωθεί πως η cosmoONE θα αποτελέσει την πλατφόρμα, όπου
- πέρα από τις γενικές επιχειρηματικές αγορές - θα συνδεθούν και θα
συναλλάσσονται "κάθετες αγορές", οι οποίες δραστηριοποιούνται σε
εξειδικευμένους τομείς, όπως για παράδειγμα οι κατασκευές, η υγεία, ο

ΤΕλίΛπ 175

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Β2Β

τουρισμός κλπ". Επίσης, η cosmoONE αποτελεί τον Ελληνικό κόμβο για
επιχειρηματικές συναλλαγές παγκόσμιας εμβέλειας μέσω του Global Trading
Web (GTW) - του διεθνούς δικτύου της Commerce One. Μέσα από το GTW,
οι ελληνικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν προϊόντα ή
πληροφορίες με επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, 24 ώρες το
εικοσιτετράωρο και 7 μέρες την εβδομάδα. Έτσι μπορούν να διευρύνουν το
πελατολόγιό

τους,

να

αναζητήσουν

νέους

προμηθευτές

και

να

διαμορφώσουν νέες συνεργασίες ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο.
(http://www.cosmo-one.gr)
7.2.4.3.

Velti.net SA
Η Velti.Net Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2000 για να
καλύψει ένα
λύσεων

veltl.net

κενό στην προσφορά τεχνολογικών

στο

Internet.

Η

Velti.Net

παρέχει

διεπιχειρησιακές λύσεις λογισμικού (Β2Β software

solutions) υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες επιτρέπουν την ομαλή ροή των
πληροφοριών του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ εταιρικών αγοραστών και
προμηθευτών στις ηλεκτρονικές αγορές.
Το πακέτο ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού που διαθέτει η Velti.Net
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών λειτουργιών ηλεκτρονικού επιχειρείν.
Ένας βασικός τομέας είναι το διεπιχειρησιακό εμπόριο (Business to
Business), που επεξεργάζεται τις συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα σε
εταιρικούς αγοραστές, προμηθευτές και ηλεκτρονικές αγορές.
Η Velti.Net δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να αποκομίσουν
ουσιαστικό επιχειρηματικό όφελος μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων
που εστιάζονται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (strategic e-sourcing, eprocurement),

στους

ηλεκτρονικούς

καταλόγους,

στις

ενοποιημένες

ηλεκτρονικές αγορές και στην εξατομίκευση. Οι λύσεις της Velti.Net
αναδιαμορφώνουν τη δυναμική των επιχειρήσεων, δημιουργούν νέους
επιχειρηματικούς

κλάδους

και

δίνουν

ανταγωνιστικό

προβάδισμα.

Η Velti.Net χρησιμοποιεί επιτυχώς εφαρμοσμένη τεχνολογία ηλεκτρονικού
εμπορίου και την πείρα αγοραπωλησιών της Frictionless Commerce, Inc
(www.frictionless.com), καινοτόμου εταιρείας στις ηλεκτρονικές αγορές και
στο λογισμικό ηλεκτρονικών προμηθειών, το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά στο
Media Lab του MIT. Επίσης, η Velti.Net αναπτύσσει λύσεις βασισμένες στην
τεχνολογία της Art Technology Group (ATG) (www.atg.com), μία κορυφαία
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εταιρεία στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με αξιόπιστες
εκτιμήσεις. (http://www. velti.net/greek/companv/index.html)
Σήμερα η Velti.Net έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιεί προγράμματα για τη
δημιουργία ηλεκτρονικών αγορών για λογαριασμό μεγάλων ελληνικών
επιχειρήσεων από το χώρο των τραπεζών και της βιομηχανίας.
Παράλληλα η εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση κοινοπραξίας με τουρκικό
όμιλο για την προώθηση των ολοκληρωμένων λύσεών της και στη γείτονα
χώρα.
Περισσότερο από το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήκει
στους ιδρυτές της, ενώ ποσοστά μειοψηφίας ελέγχουν Έλληνες επενδυτές
από το χώρο των τραπεζών, της βιομηχανίας και του εμπορίου όπως και ο
κ.Ν.Νεγκροπόντε.
(http://www.naftemporiki.or/news/static/01/01/25/112238.htm)
Ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 εκ. ευρώ το 2001,
(στοιχεία Απρίλιος 2001) ενώ αυτή την περίοδο η Velti.Net πραγματοποιεί
συνομιλίες με ενδιαφερόμενες εταιρείες για τη δημιουργία κάθετων αγορών
στον τομέα του τουρισμού, της βιομηχανίας και της ηλεκτρονικής διανομής.
(http://www.naftemporiki.gr/news/static/01/04/19/129741.htm)
7.2.4.4.

Yassas.com
Η

Yassas.com

ηλεκτρονική

είναι

αγορά

μία

που

Β2Β

κάθετη

ξεκίνησε

τις

δραστηριότητες της τον Απρίλιο του 2001.
Αποτελεί έναν κόμβο στο Ιντερνετ ου παρέχει
τη δυνατότητα σε ξενοδοχεία, caterings, εστιατόρια, ναυτιλιακές εταιρείες και
νοσοκομεία να πραγματοποιούν τις προμήθειες τους online. Οι τομείς που
καλύπτει είναι τα τρόφιμα, τα ποτά, τα αναλώσιμα, τα ηλεκτρομηχανικά, ο
ξενοδοχειακός εξοπλισμός, τα κλινοσκεπάσματα και η επίπλωση. Βέβαια
στην πορεία αναμένεται να προστεθούν και άλλοι τομείς. Ο κόμβος αποτελεί
μία από τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές αγορές σε Ελλάδα και Ευρώπη και
εξυπηρετεί 1300 ξενοδοχεία και προμηθευτές με περισσότερα από 600.000
προϊόντα.

Η

αγορά στην οποία απευθύνεται

η

Yassas.com είναι

δυναμικότητας 300 δισεκατομμυρίων δραχμών έως 1 τρις. (Εφημερίδα ebusiness, Απρίλιος 2001)
Ο όγκος συναλλαγών της YASSAS.COM ανήλθε μέσα σε έντεκα μήνες
λειτουργίας στο ποσό των 7 δις δραχμών.(ενημέρωση 17 Δεκεμβρίου 2001)
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Μέχρι το τέλος του χρόνου, οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα ξεπεράσει τα 7
δις δραχμές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τον προηγούμενο χρόνο, ο τζίρος
των εταιρειών Β2Β e-commerce στην Ελλάδα έφτασε τα 1,2 δις. δρχ.
(http://www.vassas.eom/6.html#earning)
Η Yassas.com δίνει στα μέλη της πολλές δυνατότητες, όπως έρευνα
αγοράς μέσα από ένα ισχυρό μηχανισμό αναζήτησης,

ηλεκτρονική

αποστολή παραγγελίας και ενημέρωση για όλα τα ενδιάμεσα στάδια μέχρι τη
λήψη της από τον παραλήπτη, πολλαπλά κριτήρια διαφοροποίησης
προϊόντων και υπηρεσιών κ.α. Όλα αυτά πραγματοποιούνται πάνω από την
πλατφόρμα i@Marketplace που βασίζεται στην προηγμένη πλατφόρμα
ηλεκτρονικού εμπορίου της Microsoft.
7.2.4.5.

Ώνια-νετ
Η ΩΝΙΑ-ΝΕΤ είναι μία νέα εταιρία, η οποία
έχει

ως

στόχο

αποτελεσματικότητας
τροφοδοσίας στον

κλάδο

λιανεμπορίου,

μέσα

την

αύξηση

της
από

της

αλυσίδας
την εφαρμογή

καινοτομικών τεχνολογιών πληροφορικής και μοντέλων αποθήκευσης και
διανομής. Η Ομάδα Διοίκησης της εταιρίας αποτελείται από άτομα με
μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο του λιανεμπορίου και σε σχετικούς κλάδους
στην

Ελλάδα

και

το

εξωτερικό.

Η

δραστηριότητα

της

εταιρίας

χρηματοδοτείται από εταιρία Επιχειρηματικών Συμμετοχών και από
σημαντικούς Έλληνες επιχειρηματίες.
Η ΩΝΙΑ-ΝΕΤ δρα ως ενδιάμεσος μεταξύ των σουπερμάρκετ και των
προμηθευτών τους, υποστηρίζοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τις
μεταξύ τους συναλλαγές μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο ηλεκτρονικής
αγοράς. Το μοντέλο αυτό είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και

χαρακτηριστικά του κλάδου, αυξάνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα
των βασικών διαδικασιών.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι:
□

Κεντρικό web-site με τους καταλόγους των προϊόντων όλων των
προμηθευτών

□

Διαχείριση μειγμάτων

□

Παραγγελιοδοσία

□

Παρακολούθηση κατάστασης παραγγελίας

□ Διαχείριση προωθητικών ενεργειών
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α

Στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις

α

Προγραμματισμός ενεργειών
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□ Αυτόματη ενημέρωση καταλόγων (XML, EDI)
α Διαχείριση κουπονιών
□

Μάρκετινγκ ανάλυση και αξιολόγηση συλλογής προϊόντων (category
management)

□

Χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής.

Τα οφέλη που προκύπτουν για τους λιανέμπορους μπορούν να
συνοψιστούν στα παρακάτω
□ Λιγότερες ελλείψεις στο ράφι
□

Μικρότερα αποθέματα (στοκάρισμα)

α

Αποτελεσματικότερη

και

οικονομικότερη

διαδικασία

πα ραγγελιοδοσίας
α

Μείωση λειτουργικού κόστους

□ Άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση για προσφορές
□ Αυτόματη ενημέρωση καταλόγου προϊόντων
α

Οργάνωση

και

δωρεάν

εξοπλισμός

bar-coding

(για

μικρά

σουπερμάρκετ, ανάλογα με το ρυθμό ένταξής τους στην ηλεκτρονική
αγορά)
□

Υπηρεσίες μάρκετινγκ ανάλυσης και διαχείρισης κατηγοριών.

Οφέλη όμως έχουν και οι προμηθευτές, τα σημαντικότερα αυτών
παρουσιάζονται παρακάτω
□

Καλύτερος έλεγχος των ελλείψεων στα σημεία πώλησης

□ Άμεση και έγκαιρη ενημέρωση πελατών για προσφορές, νέους
κωδικούς και προωθητικές ενέργειες
□

Βελτίωση της διαδικασίας επικοινωνίας και ενημέρωσης των ειδικών
συνεργατών

□

Καλύτερη πληροφόρηση για πωλήσεις και διανομή

α Χαμηλότερο κόστος για τη διαδικασία παραγγελιοληψίας
□ Υπηρεσίες μάρκετινγκ ανάλυσης και διαχείρισης κατηγοριών.
(http://www.onianet.gr/)
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7.2.5. Κόστος συμμετοχής στα Ελληνικά marketplaces
Το πόσο στοιχίζει για μια εταιρεία η συμμετοχή σε ένα marketplace,
εξαρτάται από το μοντέλο χρέωσης που ακολουθεί κάθε marketplace.
Υπάρχουν πολλά μοντέλα χρεώσεων, το καλύτερο βέβαια είναι αυτό που
φτιάχνεται και καλύπτει τις ανάγκες του κάθε μέλους. Ορισμένα από τα
μοντέλα που χρησιμοποιούνται παγκόσμια στις ηλεκτρονικές αγορές είναι:
□

Σταθερή η κλιυακούυενη γρέωση ποσοστού επί me συναλλαγής.

Πρόκειται για τον πιο δημοφιλή τρόπο χρέωσης, η αγορά χρεώνει
σταθερή προμήθεια - κοντά στο 1% αλλά μπορεί να φτάσει και στο
2% - σε κάθε συναλλαγή.
Οι κλιμακούμενες χρεώσεις αφορούν τους καλούς πελάτες, οι οποίοι
κάνουν συχνές συναλλαγές.
□

Σταθερή γρέωση

Το κάθε μέλος χρεώνεται σταθερά κάποιο ποσό που αρκεί για τη
χρήση όλων των υπηρεσιών της αγοράς.
□

Αργικό κόστος συυυετογής

Αρκετά marketplace χρεώνουν ένα αρχικό κόστος για την εγγραφή
της εταιρείας, με το σκεπτικό ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν θα
κάνουν ποτέ συναλλαγές μέσα από την αγορά.
□

Συνδρουιτική γρέωση

Η συνδρομή μπορεί να είναι ανάλογη με το μέγεθος της εταιρείας ή
τον αριθμό των υπηρεσιών που θα χρησιμοποιεί.
□

Κόστος - συντήρηση καταλόνων

Τόσο η ανάρτηση όσο και η συντήρηση των online καταλόγων είναι
υπηρεσίες που τιμολογούνται από τις ηλεκτρονικές αγορές. Ωστόσο
το κόστος συντήρησης καταλόγων είναι πάντα συνδυασμένο και με
κάποιο άλλο μοντέλο τιμολογιακής πολιτικής.
□ Χοέωση

δηυοποασιών

στους

ανοοαστές

ή

και

στους

προυηθευτές.
Η χρέωση για τις δημοπρασίες μπορεί να διαφέρει σε κάθε
ηλεκτρονική αγορά. Έτσι υπάρχουν αγορές που χρεώνουν και τα δύο
μέλη της δημοπρασίας (αγοραστή και πωλητή), άλλες που χρεώνουν
μόνο errov προμηθευτή αν είναι ο ευνοούμενος από τη δημοπρασία
και άλλες που χρεώνουν στον αγοραστή αν αυτός ευνοείται από τη
δημοπρασία (reverse auction)
□ Χρέωση RFQ (Request For Quotation)
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Στο μοντέλο αυτό η ηλεκτρονική αγορά χρεώνει για κάθε ζήτηση ή για
κάθε ζήτηση που τελικά κατέληξε σε αγορά (RFQ-P.O. purchase
order)

Βέβαια αρκετά marketplace χρησιμοποιούν πέραν του ενός μοντέλα
χρέωσης, συνδυάζοντας συνήθως το αρχικό κόστος συμμετοχής με την
συνδρομιτική χρέωση, ή το αρχικό κόστος συμμετοχής με την κλιμακούμενη
προμήθεια ανά συναλλαγή. (Μπογιατζόγλου Ανδρέας, Νοέμβριος 2001)
7.2.6. Τάσεις και προβλήματα στη διεθνή αγορά
Η Deloitte Consulting διενήργησε και δημοσίευσε πρόσφατα μια έρευνα,
σκοπός της οποίας ήταν να εξεταστούν οι τάσεις στην αγορά και τα
προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές αγορές,

τις

ηλεκτρονικές προμήθειες και τις συνεργασίες μεταξύ των εταιριών και των
προμηθευτών τους. Τα αποτελέσματα της μελέτης βασίστηκαν στην
απευθείας απόκριση 200 επιχειρήσεων και ομίλων στο διεθνή χώρο (μέσω
ερωτηματολογίων,
Παράλληλα,

αλλά

και συνεντεύξεων με διευθυντικά στελέχη).

χρησιμοποιήθηκαν

επικεντρώθηκε

σε

εταιρίες

στοιχεία

που

από

προσφέρουν

μία

μελέτη

λύσεις

η

οποία

ηλεκτρονικών

προμηθειών. Οι εταιρίες, οι οποίες ανταποκρίθηκαν, αντιπροσωπεύουν
όλους τους τομείς της οικονομίας από όλες τις περιοχές του πλανήτη.
Επίσης, ποικίλλουν ως προς τον ετήσιο τζίρο τους, τον αριθμό των
υπαλλήλων τους και το βαθμό γεωγραφικής εξάπλωσης. Επιπλέον, η μελέτη
δείχνει ότι αυτοί που έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των
ηλεκτρονικών προμηθειών, έχουν έμπρακτα πειστεί για τα πλεονεκτήματά
τους και είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα. Στις εξελίξεις
του ηλεκτρονικού επιχειρείν εντάσσονται και οι ηλεκτρονικές αγορές Β2Β (eMarketplaces) οι οποίες κάνουν την εμφάνισή τους σε κάθε κλάδο της
βιομηχανίας. Οι εταιρίες που συνδέονται σε αυτές και τις αξιοποιούν
προετοιμάζονται για τη διεκδίκηση σημαντικών ρόλων στις επιχειρησιακές
εφοδιαστικές αλυσίδες του μέλλοντος.
Αναλυτικά τα ευρήματα της μελέτης:
1.

Η στρατηγική του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν επικεντρώνεται, κυρίως
στον τομέα του Β2Β. Παρότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
τείνουν, κυρίως, να προβάλλουν τις εξελίξεις στο χώρο του
ηλεκτρονικού εμπορίου B2C, στην πραγματικότητα, οι στρατηγικές,
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οι οποίες ενδιαφέρουν περισσότερο τις εταιρίες είναι εκείνες οι
οποίες αφορούν τις σχέσεις τους με τις υπόλοιπες εταιρίες. Έτσι, το
80% των επιχειρήσεων προσανατολίζονται σε βελτιώσεις της
εφοδιαστικής αλυσίδας και των διαδικασιών προμηθειών. Οι
επιχειρήσεις επικεντρώνονται στις συνεργασίες μεταξύ εταιριών και
τη διεκπεραίωση των καθημερινών συναλλαγών, καθώς το
Διαδίκτυο προσφέρει νέα μέσα και προοπτικές.
2.

Οι ηλεκτρονικές προμήθειες γίνονται αποδεκτές με γρήγορους
ρυθμούς από τις επιχειρήσεις. Ανω του 90% των εταιριών που
συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι ηλεκτρονικές προμήθειες
ανήκουν στα τρέχοντα επιχειρηματικά τους σχέδια, με ένα 30% να
έχει ήδη σε κάποιο βαθμό υλοποιήσει την αναγκαία υποδομή. Ο
εντυπωσιακός ρυθμός υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας για τις
εταιρικές προμήθειες φαίνεται να μη γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα.
Στις ΗΠΑ, φυσικά, οι εταιρίες προηγούνται, με ένα 41% να έχει
ολοκληρώσει την υλοποίηση. Αλλά και, κατά μέσο όρο, το ποσοστό
αυτό δεν είναι μικρότερο του 31%.

3.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, επιτυγχάνονται σημαντικά οικονομικά
οφέλη. Ο εταιρικός κόσμος, βαθμηδόν, ανακαλύπτει ότι οι
ηλεκτρονικές προμήθειες είναι σε θέση να μεταμορφώσουν το
τοπίο των προμηθειών. Οι αποδόσεις των επενδύσεων (ROI), οι
οποίες σχετίζονται με την υιοθέτηση λύσεων ηλεκτρονικών
προμηθειών, αποδεικνύονται σημαντικές, με σημαντική μείωση των
δαπανών η οποία προσεγγίζει το 9%.

4.

Προσφέρονται πολλές επιλογές και εναλλακτικά σενάρια για την
κατάκτηση των στόχων. Οι ηλεκτρονικές προμήθειες μπορούν να
προσεγγιστούν με πολλούς τρόπους, οι οποίοι πρέπει να
βασίζονται στην ανάλυση των επιχειρηματικών απαιτήσεων. Στο
επίπεδο της υλοποίησης, οι υπάρχουσες προσεγγίσεις ποικίλλουν:
Από

ηλεκτρονικές

προμηθευτών,

σε

δημοπρασίες

και

αυτοματοποιημένες

δίκτυα
ροές

αγοραστώνεργασίας

και

συναλλαγών. Οι επιχειρήσεις μπορούν, ακόμη, και επιλέγουν
τεχνολογικές λύσεις, που τους επιτρέπουν τη δημιουργία νέων
ροών εσόδων, μέσω της δημιουργίας δικών τους καθετοποιημένων
ηλεκτρονικών αγορών (Vertical Marketplaces).
5.

Οι ηλεκτρονικές προμήθειες βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα
των διαδικασιών των επιχειρήσεων. Ένα σημαντικό ποσοστό των
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εταιριών, οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα και έχουν υιοθετήσει
λύσεις

ηλεκτρονικών

προμηθειών,

δηλώνουν,

πλέον,

ικανοποιημένες από τις διαδικασίες των προμηθειών, καθώς και τη
βελτίωση που έχουν επιτύχει στον τομέα της επικοινωνίας με τους
βασικούς τους προμηθευτές.

Οι δράσεις οι οποίες προτείνονται παρακάτω για τη μετάβαση μιας
επιχείρησης στο ηλεκτρονικό επιχειρείν,

με άξονα τις ηλεκτρονικές

προμήθειες, είναι συνέπεια των συμπερασμάτων της έρευνας της Deloitte &
Touche, που έγινε το 2001:
□

Οι ηλεκτρονικές προμήθειες είναι απαραίτητο να αφορούν σε έναν
κρίσιμο τομέα της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής και να
κληθούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, στον τρόπο με τον
οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές και συνάπτονται σχέσεις με
τους προμηθευτές. Θα πρέπει να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα
του ρόλου των ηλεκτρονικών προμηθειών για την επιχείρηση, με
βάση την πεποίθηση ότι η υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικών
προμηθειών θα προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
επιχείρηση, θα εξασφαλίσει τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την
αύξηση του ελέγχου εξόδων και τη δραματική βελτίωση της
συνεργασίας με τους προμηθευτές.

□

Η επιχειρηματική στρατηγική θα πρέπει να συμπεριλάβει τις
διεπιχειρησιακές ηλεκτρονικές συναλλαγές με την υιοθέτηση ενός
νέου

επιχειρηματικού

μοντέλου

διεξαγωγής

ηλεκτρονικών

προμηθειών (αγορές, πωλήσεις, πελατειακές σχέσεις, συνεργασίες
με προμηθευτές-εμπόρους).
□

Θα πρέπει να αναλύεται η τοποθέτηση των λοπτών μελών της
αλυσίδας προμηθειών του κλάδου στον οποίο εντάσσεται η
επιχείρηση. Στόχοι μιας τέτοιας ενέργειας αποτελεί η διερεύνηση της
πιθανής σύναψης συμμαχιών με τους βασικούς προμηθευτές, με
κατεύθυνση από κοινού δημιουργία ή υιοθέτηση της απαιτούμενης
υποδομής για τις ηλεκτρονικές προμήθειες.

□

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η πρωτοβουλία για τις ηλεκτρονικές
προμήθειες αποτελεί μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική επιλογή. Η
έρευνα κατέδειξε ότι τα προσδοκώμενα οφέλη προκύπτουν μόνο
όταν οι υπάρχουσες τεχνολογικές δυνατότητες καθοδηγούνται από
τις στρατηγικές αποφάσεις για τη διαχείριση των προμηθειών.
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□

Θα πρέπει να γίνεται αντιστοίχηση των βασικών κατηγοριών-τρόπων
προμηθειών με τις ποικίλες μεθόδους οι οποίες παρέχονται από τα
μοντέλα

ηλεκτρονικών

προμηθειών,

όπως

δημοπρασίες,

συνασπισμοί προμηθευτών, κατάλογοι στο Διαδίκτυο.
□

Οι τεχνολογικές λύσεις θα πρέπει να αξιολογούνται και να
εναρμονίζονται με τις ανάγκες της επιχείρησης. Ενδείκνυται, ωστόσο,
η

σταδιακή

υιοθέτηση

οποιουδήποτε νέου συστήματος,

στα

εμπλεκόμενα τμήματα. Παράλληλα, θα πρέπει να εντοπίζεται η
τεχνολογική λύση η οποία θα καλύψει τις συνολικές ανάγκες της
επιχείρησης, αναφορικά με τις ηλεκτρονικές προμήθειες.
□ Ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα, τα οποία πρέπει να
αντιμετωπίζονται, σχετίζεται με την αποτίμηση των συνολικών
επιπτώσεων της χρήσης του Διαδικτύου στη διεκπεραίωση βασικών
επιχειρηματικών λειτουργιών. Θα πρέπει να γίνεται κατανοητή και
αποδεκτή η ανάγκη για αλλαγές στην οργανωτική δομή, τους ρόλους
και τις διαδικασίες. Επιπλέον, θεωρείται απαραίτητη η εκπαίδευση
και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού της επιχείρησης, το
οποίο εισέρχεται στον κόσμο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. (Delloitte
& Touche, II, 2001)

7.3. Χτίζοντας σωστά θεμέλια
Κάθε προσπάθεια δημιουργίας απαιτεί τη σωστή υποδομή. Στον κόσμο
της νέας τεχνολογίας και των επιχειρηματικών συναλλαγών η ύπαρξη ενός
καλού, αξιόπιστου και ασφαλούς υπόβαθρου το κρίσιμο στοιχείο που πρέπει
να απασχολεί τις εταιρείες όταν επιθυμούν να αναπτύξουν σύστημα
υποδομής για την ανάπτυξη e-procurement εφαρμογής. Δεν είναι μόνο
λοιπόν το τεχνολογικό θεμέλιο που πρέπει να απασχολεί αλλά και η
υποδομή της κουλτούρας τους. Ως εκ τούτου, δεν αρκεί σε μια εταιρεία να
υιοθετήσει το καταλληλότερο σύστημα για τη διενέργεια e-procurement,
κάνοντας ή δεχόμενη παραγγελίες από άλλες επιχειρήσεις. Και δεν αρκεί
επειδή αφ’ ενός πρέπει κάποιοι υπάλληλοι να το χρησιμοποιήσουν και
αφετέρου είναι απολύτως αναγκαίο να έχει περάσει η χρήση του Internet και
της νέας τεχνολογίας στην ιδιοσυστασία της εταιρείας, αυτό σημαίνει η
εταιρεία να έχει ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα στην "καρδιά"
της, το οποίο να μην έχει κενά ή παραλείψεις και να υλοποιεί τη συνεργασία
και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών μεταξύ όλων των τμημάτων της.
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Με βάση διεθνείς εμπειρίες,

όπου το

Σελίδα 134

κόστος των προμηθειών

συμπιέστηκε έως και μέχρι 20% είναι προφανές ότι εταιρείες με υψηλό
budget προμηθειών θα έχουν αναλογικά και το μεγαλύτερο κίνητρο να
εφαρμόσουν το e-procurement. Για τους προμηθευτές, οι εταιρείες αυτές
είναι η βασική τους πελατεία. Λρα και οι προμηθευτές έχουν συμφέρον να
συμμετέχουν παρόλο που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον πελάτη τους
διαπραγματευτικά πιο ισχυρό. Μένει και σε αυτές η ευκαιρία να γίνουν πιο
ανταγωνιστικές τόσο σε τιμές όσο και σε ποιότητα στη συνεργασία. Αυτό
σίγουρα ανεβάζει και το επίπεδο της αγοράς.
Η επιλογή του συστήματος, με το οποίο θα διενεργούνται οι online
συναλλαγές μιας εταιρείας είναι μια απόφαση εξαιρετικά κρίσιμη για την
επιτυχία της ηλεκτρονικής της παρουσίας. Είναι πολύ σημαντικό το
επιλεγμένο σύστημα να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με τα επιμέρους
τμήματα της εταιρείας, καθώς και με διαφορετικά συστήματα που ενδέχεται
να χρησιμοποιούν διαφορετικές επιχειρήσεις, με τις οποίες θα πρέπει να
συνεργαστεί (Βογιατζής Ιωάννης, 26-06-2001)

7.4.

Κάνοντας το μεγάλο βήμα

Όσο περισσότερο το Internet αρχίζει να εισέρχεται στις πρακτικές και τις
λειτουργίες των επιχειρήσεων και όσο περισσότερες επιχειρήσεις κάνουν τις
συναλλαγές τους, τις παραγγελίες τους και τις πωλήσεις τους μέσω του
Internet, οι υπόλοιπες εταιρείες - όσες ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τις
ηλεκτρονικές αγοραπωλησίες - θα αναγκαστούν να εισέλθουν και αυτές στο
χώρο. Δεν είναι εύκολο για μια εταιρεία η οποία κάνει, π.χ., λιανικές
πωλήσεις να μείνει εκτός αν η μεγάλη πλειοψηφία των προμηθευτών της
δέχεται παραγγελίες μόνο μέσω Internet. Στα επόμενα χρόνια, το ερώτημα
"online ή offline;" θα είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου για μια εταιρεία.
Όσες εταιρείες θέλουν να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό και να
προσφέρουν στους συνεργάτες και στους πελάτες τους ταχύτητα,
αξιοπιστία, εξυπηρέτηση και ποιότητα θα πρέπει να εφαρμόσουν το
σύστημα των ηλεκτρονικών προμηθειών. Αρκεί να γνωρίζουν ότι για να γίνει
σωστά θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση και εξειδίκευση των
στελεχών
Πώς όμως θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις και τι
παγίδες οφείλουν να προσέξουν πριν ξεκινήσουν την online πορεία τους;
Μια καλή περιγραφή των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει μια εταιρεία
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προτού αναπτύξει e-procurement διαδικασίες δίνεται από τον διευθυντή της
CosmoOne: "Μια εταιρεία για να δραστηριοποιηθεί στο χώρο του eprocurement πρέπει να κάνει μια ανάλυση των απαιτήσεών της, να εξετάσει
τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς και να πληροφορηθεί τις διεθνείς τάσεις,
έτσι ώστε να μπορεί να επιλέξει τη λύση, τις πρακτικές και τους συνεργάτες
στο συγκεκριμένο χώρο. Επίσης, είναι σκόπιμο να μην επιλέξει με βάση το
'prospectus', αλλά να φροντίσει να δει το ίδιο το σύστημα και να ζητήσει
δοκιμαστική λειτουργία του σε πραγματικό περιβάλλον. Έμφαση, εξάλλου,
πρέπει να δοθεί εσωτερικά στην εταιρεία, ώστε να γίνει κατανοητό ότι το
σύστημα δεν αντικαθιστά ανθρώπους ούτε καταργεί τμήματα. Αντίθετα,
αποτελεί ένα παραγωγικό εργαλείο της επιχείρησης με το οποίο η
Διεύθυνση Προμηθειών μπορεί να βελτιώσει τον τρόπο, το φόρτο και την
ποιότητα της εργασίας, προσφέροντας πραγματική αξία στην εταιρεία".
Γίνεται φανερό ότι η έννοια της "μελέτης" της αγοράς και της ίδιας της
εταιρείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του σωστού
συστήματος e-procurement. Στο ίδιο κλίμα κινούνται και οι απόψεις της
Accenture: "Οι εταιρείες οι οποίες προτίθενται να εισέλθουν στον χώρο
πρέπει να απαντήσουν σε τέσσερα βασικά ερωτήματα: 'Γιατί;' (ποια θα είναι
τα οφέλη τους), σε 'ποιο' target market απευθύνονται, 'τι' προϊόντα /
υπηρεσίες θα αναπτύξουν και 'πώς' θα πραγματοποιήσουν το στόχο τους,
σε ποιο δηλαδή μοντέλο λειτουργίας θα βασιστούν. To e-procurement
προσφέρει τη δυνατότητα σε εταιρείες κάθε μεγέθους και από διαφόρους
κλάδους της οικονομίας να κάνουν μια επένδυση χαμηλού κινδύνου και
υψηλής απόδοσης. Πρέπει όμως να γίνει μελετημένα, γρήγορα και σωστά".
Το σίγουρο είναι ότι η δημιουργία ενός συστήματος e-procurement και η
επέκταση των εταιρικών λειτουργιών προς αυτή την κατεύθυνση όχι μόνο
δεν είναι μια απλή υπόθεση, αλλά πρέπει να γίνει με προσοχή και ευθύνη,
γιατί μπορεί να κρίνει σε μεγάλο βαθμό το "ηλεκτρονικό" μέλλον της
επιχείρησης. Ένας από τους τομείς στους οποίους μπορεί να εφαρμόσει
δοκιμαστικά μια εταιρεία το e-procurement, με στόχο να το δοκιμάσει και να
μπορέσει να εκπαιδεύσει τους εργαζομένους της, είναι οι έμμεσες αγορές
(indirect purchasing), δοκιμάζοντας να προμηθευτεί προϊόντα και υπηρεσίες
υποδομής (υπηρεσίες και hardware μηχανογράφησης, έπιπλα και υλικά
γραφείου κτλ.), τα οποία δεν αγγίζουν την παραγωγική της λειτουργία. Με
τον τρόπο αυτό, μια επιχείρηση θα μπορεί να δει στην πράξη την όλη
διαδικασία, να μάθει και να αποκτήσει εμπειρία και έτσι να έχει τα
απαραίτητα εοείσυατα νια να αναπτύξει το δικό me e-Drocurement σύστηυα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Β2Β

Σελίδα 136

το οποίο θα εμπλέκεται πλέον σε όλες τις παραγωγικές και διανεμητικές της
λειτουργίες. (Βογιατζής Ιωάννης, 26-06-2001)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το τμήμα marketing κάθε επιχείρησης και ειδικότερα της ηλεκτρονικής
πρέπει να γνωρίζει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τους
πελάτες της. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βελτιώσει τις παρεχόμενες
υπηρεσίες της και να γίνει πιο ανταγωνιστική.
Πόροι τέτοιων πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στο Internet μέσα
από αρκετά site που τις παρέχουν, όχι πάντοτε δωρεάν. Μία ηλεκτρονική
επιχείρηση όμως μπορεί να συλλέξει τις πληροφορίες που χρειάζεται για
προμηθευτές και πελάτες μέσω της ηλεκτρονικής της παρουσίας.

8.1.

Πηγές

άντλησης

πληροφοριών

στο

Internet.
Στο Internet υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι αναζήτησης
στοιχείων για ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η κατηγοριοποίηση των
διευθύνσεων που εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό γίνεται με ένα μόνο
κριτήριο, το είδος της υπηρεσίας που προσφέρουν. Συγκεκριμένα, χρήσιμα
στοιχεία για κάποιο πρόσωπο ή για κάποια ανταγωνιστική επιχείρηση
μπορούν να αντληθούν από:
1. Μηχανές αναζήτησης διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. On line τηλεφωνικούς καταλόγους.
3. Λευκές σελίδες δημοφιλών υπηρεσιών στο Internet.
4. Παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης πληροφοριών στο web.
8.1.1.

Μηχανές

αναζήτησης

διευθύνσεων

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου.
Η

αναζήτηση

e-mail

προσφέρεται

ως

δυνατότητα

τόσο

από

εξειδικευμένες δικτυακές διευθύνσεις, όσο και ως μέρος ενός πακέτου
υπηρεσιών από δημοφιλή και λιγότερο δημοφιλή portals. Οι πιο γνωστές
μηχανές αναζήτησης e-mail σε όλο τον κόσμο είναι το Yahoo! People
Search (people.vahoo.com) και το Bigfoot (www.bigfoot.com). Και οι δύο
παραπάνω διευθύνσεις βέβαια, προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες στην
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αναζήτηση προσωπικών στοιχείων, όπως η δυνατότητα εύρεσης στοιχείων
ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση) με χρήση ως
κριτηρίου

την

ίδια

απευθύνονται

την

ηλεκτρονική

διεύθυνση

οι

οποίες

ωστόσο

μόνο σε όσους επιθυμούν να πάρουν πληροφορίες για

κάτοικο των ΗΠΑ και του Καναδά. Παρότι στις μηχανές αναζήτησης e-mail
τα πεδία που μπορούν να συμπληρωθούν είναι περισσότερα του ενός
(όνομα, επώνυμο, πολιτεία) στις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί απλά ένα
ψευδώνυμο για να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Η πρώτη μηχανή
αναζήτησης ηλεκτρονικών διευθύνσεων είναι το Internet Address Finder
(www.iaf.net) η οποία είναι ίσως και η μόνη μη κερδοσκοπική υπηρεσία του
είδους.
8.1.2. Αναζήτηση στοιχείων σε on line τηλεφωνικούς καταλόγους.
Τα στοιχεία αυτά ήταν εδώ και πολύ καιρό στη διάθεση του καθενός,
παρέμεναν όμως αναξιοποίητα μιας και η διασταύρωση τους ήταν επίπονη.
Ομως στην ηλεκτρονική του μορφή ο Χρυσός Οδηγός αναδεικνύεται σε μία
αξιόπιστη μέθοδο εύρεσης στοιχείων και εντοπισμού ενός ατόμου ή μιας
επιχείρησης. Ειδικά μετά και την τελευταία ανανέωση της σελίδας του ΟΤΕ
τόσο η σελίδα του χρυσού οδηγού όσο και η σελίδα που φιλοξενούνται οι
ονομαστικοί

κατάλογοι

(Hellas

yellow)

παρουσιάζουν

εξαιρετική

λειτουργικότητα.
8.1.3. Λευκές σελίδες δημοφιλών υπηρεσιών στο Internet.
Μια πάρα πολύ καλή πηγή πληροφοριών αποτελούν οι white pages
δημοφιλών υπηρεσιών του Internet. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι
υπηρεσίες instant messaging όπως το ICQ, AOL Instant messenger, Yahoo
κ.α. Αν και οι υπηρεσίες αυτές δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετούν τη
δημιουργία νέων κοινωνικών επαφών, φέρνοντας κοντά ανθρώπους με
κοινά ενδιαφέροντα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για αναζήτηση
πληροφοριών όπως

ηλικία, φύλο, τηλέφωνα, διευθύνσεις, ενδιαφέροντα

κ.α.
8.1.4. Παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης πληροφοριών στο web.
Για τον εντοπισμό προσωπικών στοιχείων στο Internet μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και οι παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης. Ως κριτήριο
αναζήτησης θα πρέπει να δοθεί το ονοματεπώνυμο και η e-mail διεύθυνση.
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Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και αφορούν online mailing list archives
και USENET archives, αποκαλύπτοντας τα ενδιαφέροντα του υποκειμένου
της έρευνας.
Βέβαια η παράλληλη χρήση όλων των παραπάνω μεθόδων θα οδηγήσει
σε πιο ασφαλή αποτελέσματα. (PC Magazine, Μάιος 2001)

8.2.

Συλλογή δεδομένων μέσα από το site

Μία ηλεκτρονική επιχείρηση μπορεί να έχει μηχανισμούς συλλογής και
επεξεργασίας των δεδομένων των επισκεπτών της. Υποχρεώνεται όμως να
αναφέρει τους τρόπους συλλογής και τη χρήση τους στην αρχική σελίδα του
ιστοχώρου.

8.2.1. Είδη πληροφοριών που συλλέγονται
Κάθε ηλεκτρονική σελίδα συλλέγει τα εξής τρία είδη πληροφοριών:

□ Προσωπικά

στοιχεία,

δηλαδή

πληροφορίες

που

είτε

προσδιορίζουν την ταυτότητά του επισκέπτη είτε επιτρέπουν σε
άλλα άτομα να επικοινωνήσουν μαζί του. Τα προσωπικά στοιχεία
που συλλέγονται περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα παρέχει η
επιχείρηση μπορεί να καταγράψει το όνομα ή/και το τηλέφωνο.
α

Μη προσωπικά ή "δημογραφικά" στοιχεία, τα οποία δεν
προσδιορίζουν από μόνα τους την ταυτότητά του επισκέπτη ούτε
επιτρέπουν σε άλλα άτομα να επικοινωνήσουν μαζί του. Οι μη
προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει το site μπορεί να
περιλαμβάνουν τη χώρα, την περιοχή, τον ταχυδρομικό κώδικα,
τη ζώνη ώρας, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης και το
επάγγελμα.

□ Πρόσθετα στοιχεία για εξειδικευμένες υπηρεσίες, σε αυτά
περιλαμβάνονται το όνομα, το τηλέφωνό, στοιχεία πιστωτικών
καρτών, διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής για κάθε επισκέπτη
κ.α. Τα συγκεκριμένα στοιχεία συλλέγονται εάν χρειαστεί να
δημιουργηθεί λογαριασμός για ηλεκτρονικές αγορές ή για
δημιουργία ηλεκτρονικού πορτοφολιού σε κάποιο πιστωτικό
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ίδρυμα.
(http://www.passport.com/Consumer/PrivacvPolicv.asp?lc=1032)
8.2.2. Τρόποι συλλογής πληροφοριών
Κάθε ηλεκτρονική σελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν:
□

ο επισκέπτης-χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της.

□

όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της.

□

όταν

επισκέπτεται

τις

σελίδες

της

ή/και

εισέρχεται

στα

προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματα της.
Αναλυτικότερα πληροφορίες για τους χρήστες ή επισκέπτες ενός site
συλλέγονται με τους παρακάτω τρόπους:
8.2.2.1.

Παοαγώοηση λοναριασμού ηλεκτρονικού ταγυδρομείου (e-

mail)
Για την παραχώρηση στον επισκέπτη-χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης
ζητούνται τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Χώρα, Γεωγραφικό Διαμέρισμα,
Οικογενειακή Κατάσταση, Ημερομηνία Γέννησης, Επάγγελμα, Επίπεδο
Μόρφωσης, Φύλο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα
στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των ρητά
αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση, ενώ ο κάτοχος της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του
κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τη γνωστοποιεί σε τρίτους. To site
δεν

ελέγχει

αποστέλλονται

το

περιεχόμενο

από

και

των

ηλεκτρονικών

μηνυμάτων

προς τους επισκέπτες-χρήστες

μέσω

που
της

παρεχόμενης από αυτό ηλεκτρονικής διεύθυνσης. To site διατηρεί αρχείο με
τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα
ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών
διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε
χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από
ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των
στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση τυχόν
προβλημάτων.
8.2.2.2. Συνομιλίες σε ποανυατικό γρόνο (online) - Message boards Chats
To site μπορεί να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που
αποστέλλονται από τους επισκέπτες-χρήστες των σχετικών υπηρεσιών
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αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους όπως
προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό.
To site δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των
σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί.
8.2.2.3. Newsletters
Για την εγγραφή του επισκέπτη-χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing
lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του site ζητούνται τα εξής
στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Χώρα, Γεωγραφικό Διαμέρισμα, Οικογενειακή
Κατάσταση, Ημερομηνία Γέννησης, Επάγγελμα, Επίπεδο Μόρφωσης, Φύλο,
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). To site μπορεί να διατηρεί
αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή
και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα
Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι
τέτοιο.
8.2.2.4. IP Addresses
Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει
πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο site κρατείται για τεχνικούς
λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση
στατιστικών στοιχείων.
8.2.2.5. Διαφήυιση
Ο επισκέπτης-χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στη σελίδα
προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει
να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο
/Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση
της προς διαφήμιση ιστοσελίδας), (http://docs.pathfinder.gr/privacv.php)
8.2.2.6. Συνδοουητικές υπηρεσίες
Για την εγγραφή του επισκέπτη-χρήστη ως συνδρομητή σε ορισμένες
από τις υπηρεσίες του Δικτύου ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/
Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα - Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας .
Τα

ανωτέρω

στοιχεία

απαιτούνται

για

την

έκδοση

των

σχετικών

παραστατικών (φορολογικών), διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του site.
To site μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε
προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για
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άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν
επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.
(http://www.e3pl.gr/pros dedomenwn.htm)
8.2.2.7. Παραννελίες υέσω ηλεκτρονικού ευπορίου
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου από τον επισκέπτηχρήστη

ζητούνται

τα

εξής

στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο/

Επωνυμία

Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα - Στοιχεία Πιστωτικής
Κάρτας . Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών
παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της
επιχείρησης. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιεί - επεξεργάζεται τα στοιχεία
που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να
καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να
προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο χρήστης/ μέλος των υπηρεσιών
αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που
αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη-χρήστη ουδέποτε
δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων
εξαιρέσεων στην παρούσα σύυβαση.(http://docs.pathfinder.gr/privacv.php)
8.2.3. Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό
δίσκο κάθε επισκέπτη-χρήστη, αλλά δεν μπορούν να επέμβουν ή να
αλλοιώσουν

κανένα

έγγραφο

ή

αρχείο από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη-χρήστη σε
συγκεκριμένες

υπηρεσίες,

για

στατιστικούς λόγους προκειμένου να

καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του site είναι χρήσιμες ή
δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ένα cookie δε στέλνει απολύτως τίποτα
σε κανέναν. To cookie δεν είναι εκτελέσιμο πρόγραμμα ούτε μπορεί να
εκτελέσει κάποια εργασία. Είναι όπως αναφέρθηκε πιο πριν ένα απλό
αρχείο κειμένου, το οποίο βρίσκεται στον υπολογιστή (επειδή κάποιο site το
έβαλε εκεί) και περιμένει να διαβαστεί από το site που το τοποθέτησε και
μόνο από αυτό. Δεν μπορεί να το διαβάσει κάποιος τρίτος, ούτε μπορεί
κάποιος να δώσει εντολή στο cookie να ψάξει το σκληρό δίσκο, να
τοποθετήσει κάποιον ιό ή να μεταδώσει προσωπικά δεδομένα.
Ένα

cookie

περιέχει

συγκεκριμένες πληροφορίες.

Υπάρχουν έξι

παράμετροι που μπορούν να αντιστοιχούν σε ένα cookie και καμιά από
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αυτές δεν περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα που δεν
φανερώνονται κατά την περιπλάνησή στο Web. Οι παράμετροι που
μπορούν να αντιστοιχηθούν είναι το όνομα και η τιμή του cookie, η
ημερομηνία λήξης, το path στο οποίο είναι ενεργό, το domain που είναι
ενεργό, αλλά και το αν απαιτείται secure server.
Όλα αυτά δεν είναι αποτέλεσμα καλής πίστης αλλά του σχεδιασμού του
cookie ή, καλύτερα της τεχνολογίας που κρύβεται πίσω από αυτό. Συνεπώς,
είναι πράγματα που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση και δεν έχουν εξαιρέσεις.
Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν «παραθυράκια» ή τεχνικές που
χρησιμοποιούνται για να προσπεραστούν οι περιορισμοί των cookies.
Εύλογα δημιουργούνται τα ερωτήματα: Γιατί έχει γίνει τόσος θόρυβος και
γιατί διαβάζουμε και ακούμε συχνά ότι μέσω των cookies πολλά sites
μαθαίνουν τις συνήθειές των χρηστών στο Web και παρακολουθούν κάθε
τους κίνηση;
Όπως πάντα, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Ένα site μπορεί να
μάθει αρκετά για τις συνήθειές των χρηστών του στο Web, όμως σίγουρα
δεν μπορεί να παρακολουθήσει κάθε του κίνηση.
8.2.3.1. Η Ελληνική πραγματικότητα
Η πλειοψηφία των sites στην Ελλάδα - τουλάχιστον των δημοφιλών χρησιμοποιεί cookies αλλά δεν δημοσιεύει την Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων, όπως θα έπρεπε. Ακόμα λιγότερα, δε, είναι τα
sites που έχουν κάνει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
τους συμβατή με Ρ3Ρ (Platform For Privacy Preferences). Η συγκεκριμένη
τεχνολογία επιτρέπει στους όρους της Πολιτικής Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων να διαβαστούν από έναν browser και να απεικονιστούν σε ένα
παράθυρο, ώστε ο χρήστης να μπορεί εύκολα να τους διαβάσει.
Αν ένα site έχει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι
συμβατή με Ρ3Ρ , αυτό φαίνεται από τον Internet Explorer. Συγκεκριμένα
στην πιο πρόσφατη έκδοση του Internet Explorer 6 στο μενού View Privacy
Report, και στην επιλογή server φαίνεται όλη η λίστα με τους servers που
έχουν περιεχόμενο στη σελίδα, από εκεί με το πλήκτρο Summary, μπορεί να
φανεί αν η συγκεκριμένη σελίδα είναι συμβατή με Ρ3Ρ.
Φυσικά, η χρήση των cookies είναι απολύτως θεμιτή, αρκεί να υπάρχει
μία δημοσιευμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και,
βέβαια, η εταιρεία που κρύβεται πίσω από το site να την εφαρμόζει
ευλαβικά. Άλλωστε, τα cookies δημιουργήθηκαν για να βελτιώσουν τις
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προσφερόμενες υπηρεσίες και ότι όταν χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό,
και μόνο, μπορούν όντως να βελτιώσουν την ποιότητα της υπηρεσίας που
δίνεται στον χρήστη από ένα site. Ανάμεσα στα ακίνδυνα cookies βρίσκονται
και αυτά που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους ή για να ελέγξουν
αν κάποιος χρήστης έχει ψηφίσει σε κάποια ψηφοφορία, ώστε να
αποτρέψουν ενδεχόμενες πολλαπλές ψήφους. (PC MAGAZINE, Δεκέμβριος
2001)
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει όλη την εικόνα των cookies και της
Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ελληνικού Internet.

0 χάρτης των «ελληνικών» Cookies
Πολιτική
Site

Ηλεκτρονική

Προστασίας

Συμβατότητα

διεύθυνση

Πολιτικών

με Ρ3Ρ

Δεδομένων

Portals
E-go

www.e-go.gr

•Π

E-One

www.e-one.gr

Ο

Flash

www.flash.gr

•Π

i-Boom

www.iboom.gr

•Π

ln.gr

www.in.gr

Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Pathfinder

www.pathfinder.gr

•

•

Vizzavi

www.vizzavi.gr

•

Ο

Contra

www.contra.gr

•η

Mad.gr

www.mad.gr

•η

PC Magazine

www.pcmag.gr

•

Sportline

www.sportline.gr

•

Supersport

www.supersport.gr

•

Ο
ο
ο
ο
ο

V o rt a 1 s

Τα sites έχουν ενσωματωμένη την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
στους όρους χρήσης
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Ναυτεμπορική

www.naftemporiki.gr

•o

o
o
o
o
o
o
o

E-commerce
Oneway

www.1oneway.gr

Open 24

www.open24.gr

Παπασωτηρίου

www.papasotiriou.gr

Πλαίσιο

www.plaisio.gr

O
O
O
O

Prom

www.prom.gr

·(*')

Shop 21

www.shop21.gr

•

Compulink

www.compulink.gr

Forthnet

www.forthnet.gr

HOL

www.hol.gr

O
o
o

Internet Hellas

www.intemet.gr

•

OTEnet

www.otenet.gr

•

Citibank

www.citibank.gr

•

Εγνατία

www.egnatiabank.gr

Εθνική

www.nbg.gr

o
o

Eurobank

www.eurobank.gr

•

Novabank

www.novabank.gr

Alpha

www.alpha.gr

o
o

Winbank

www.winbank.gr

•

o
o
o
o
o
o
o

ISPs

o
o
o
o
o

Τράπεζες

Μηχανές Αναζήτησης
Alta Vista

www.altavista.gr

•

•

Google

www.google.com

o

o

Lycos

www.lycos.com

•

•

Τα sites έχουν ενσωματωμένη την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
στους όρους χρήσης
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www.yahoo.com

•

ο

www.nis.gr

Ο

ο

www.primeminister.gr

Ο

ο

www.pariiament.gr

Ο

ο

www.ydt.gr

ο

ο

Ηρακλής

www.iraklis-fc.gr

ΑΕΚ

www.aekfc.gr

ο
ο

Ολυμπιακός

www.osfp.gr

Παναθηναϊκός

www.pao.gr

•0
ο

ο
ο
ο
ο

ο
ο
ο
ο
ο

ο
ο
ο
ο
ο

Yahoo

Κυβέρνηση
Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών
Γραφείο
Πρωθυπουργού
Ελληνικό
Κοινοβούλιο
Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης

Ομάδες

Τηλεοπτικά Κανάλια
Antenna

www.antenna.gr

Filmnet

www.filmnet.gr

Mega

www.megatv.gr

Tempo

www.tempotv.gr

ΕΡΤ

www.ert.gr

Πίνακας 1: Ο χάρτης του Ελληνικού Internet
Πηγή : PC MAGAZINE, Δεκέμβριος 2001

8.3. Χρήση - επεξεργασία των δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη
- χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στις σχετικές διατάξεις
του ελληνικού (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου, από την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με

* Τα sites έχουν ενσωματωμένη την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
στους όρους χρήσης
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τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του (Ν.
2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι
όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης
της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και
μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα
ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση η ηλεκτρονική επιχείρηση διατηρεί το
δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων
κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών - χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή
και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο, (http://www.e3pl.gr/pros dedomenwn.htm)
8.3.1. Ευρωπαϊκή πρακτική
Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων είναι πολύ
αυστηρή. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και στις 13 Νοεμβρίου του 2001
όταν η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε έκθεση σχετικά με
την

προστασία

των

δεδομένων

στο

πλαίσιο

των

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, με έμφαση στην προστασία των πολιτών από τη μαζική
αποστολή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων («spamming») και στα
λεγάμενα cookies.
Με την έγκριση της εν λόγω έκθεσης η αρμόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή αποφασίζει τελικά να αφήσει στη διακριτική ευχέρεια των
επιμέρους χωρών μελών να αποφασίσουν σύμφωνα με την οικεία
νομοθεσία τους, εάν η μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για
εμπορικούς σκοπούς θα μπορεί να επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη
συγκατάθεση των συνδρομητών («opt-in») ή εάν, αντιθέτως, οι συνδρομητές
θα μπορούν απλά να ζητούν εκ των υστέρων την αφαίρεση της
ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης από τις λίστες αποστολής («opt-out»).
Σε αντίθεση με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, το σώμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου θεωρεί ότι η άσκηση παρόμοιων εμπορικών δραστηριοτήτων
μέσω fax, μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα ή με αυτόματα τηλεφωνικά
συστήματα θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο με τη ρητή προηγούμενη
συγκατάθεση των συνδρομητών («opt-in»).
Η ολομέλεια αποφάσισε επίσης ότι οι συνδρομητές θα πρέπει να
μπορούν να έχουν το δικαίωμα να ζητούν την αφαίρεση των ονομάτων και
διευθύνσεων τους από έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους αποστολής
(«opt-out»).
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Παράλληλα τονίζεται ότι δεδομένα και λοιπά στοιχεία πέραν αυτών που
είναι απολύτως απαραίτητα για την απλή αναγνώριση ενός συγκεκριμένου
συνδρομητή θα μπορούν να καταγράφονται μόνο με την προηγούμενη
συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου.
Έτσι, οι χώρες μέλη θα μπορούν να καθιστούν τις διατάξεις σχετικά με
την προστασία των δεδομένων πιο αυστηρές, εκτός εάν αυτό κρίνεται
απαραίτητο για λόγους εθνικής ασφάλειας και άμυνας, δημόσιας τάξης και
εισαγγελικής εξέτασης ή εκδίκασης ποινικών υποθέσεων. Προϋπόθεση,
πάντως, είναι ότι οι εν λόγω περιορισμοί θα είναι οι ενδεδειγμένοι, θα
σέβονται την αρχή της αναλογικότητας και θα είναι χρονικά περιορισμένοι.
Επίσης, τέτοιου είδους μέτρα θα πρέπει να είναι απολύτως εξαιρετικού
χαρακτήρα, να αφορούν σε μεμονωμένες υποθέσεις και να έχουν τύχει της
προηγούμενης έγκρισης των δικαστικών αρχών. Κάθε μορφή γενικής ή
διερευνητικής ηλεκτρονικής παρακολούθησης θα πρέπει να απαγορεύεται.
Στο πλαίσιο της προκείμενης έκθεσης το Κοινοβούλιο συμπεριέλαβε,
επίσης, ρήτρα για την αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας μετά τριετία από τη
θέση της σε εφαρμογή.
Τέλος, η ολομέλεια ενέκρινε τροπολογία, σύμφωνα με την οποία εταιρίες,
οι οποίες αποκτούν δεδομένα αποστολής για ηλεκτρονικά μηνύματα
απευθείας από τους πελάτες τους, θα μπορούν να έχουν το δικαίωμα να τα
χρησιμοποιούν για την διακίνηση των προϊόντων ή υπηρεσιών τους, χωρίς,
ωστόσο, οι πελάτες να στερούνται του δικαιώματος να θέσουν ένα τέρμα σε
αυτό όταν το επιθυμούν.
8.3.1.1. Ρητή συνκατάθεση του γρήστπ νια τα «cookies»
Στην τροπολογία 26 της εν λόγω έκθεσης θίγεται επίσης το θέμα των
γνωστών cookies.
Σύμφωνα με αυτήν, «τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση των δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποθήκευση πληροφοριών ή την
απόκτηση προσβάσεως σε πληροφορίες αποθηκευμένες στον τερματικό
εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη χωρίς την εκ των προτέρων ρητή
συγκατάθεση του συγκεκριμένου συνδρομητή ή χρήστη. Τούτο δεν
εμποδίζει

οιαδήποτε

τεχνικής

φύσεως

αποθήκευση

ή

πρόσβαση,

αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια ή διευκόλυνση της
διαβιβάσεως μιας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
Στην αιτιολόγηση αναφέρεται ότι «Ο τερματικός εξοπλισμός των χρηστών
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οιεσδήποτε πληροφορίες έχουν
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αποθηκευθεί σε αυτόν τον εξοπλισμό αποτελούν τμήμα της προσωπικής
σφαίρας των χρηστών που χρήζει προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση

για

την

Προστασία

των

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων

και

Θεμελιωδών Ελευθεριών.
Τα

αποκαλούμενα

cookies

(μπισκότα),

spyware

(κατασκοπευτικό

λογισμικό), web bugs (κοριοί του ιστού), hidden identifiers (κρυμμένα
προσδιοριστικά) και άλλα παρόμοια επινοήματα που εισχωρούν στον
τερματικό εξοπλισμό των χρηστών χωρίς την απερίφραστη γνώση ή τη ρητή
συγκατάθεσή τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να
αποθηκεύσουν

κρυμμένες

πληροφορίες

ή

να

αποτυπώσουν

τις

δραστηριότητες του χρήστη μπορεί να καταπατούν σοβαρά την προσωπική
σφαίρα των εν λόγω χρηστών.
Η χρήση αυτών των επινοημάτων πρέπει επομένως να απαγορεύεται
εκτός εάν έχει χορηγηθεί η απερίφραστη, ελεύθερη και εν πλήρη γνώσει
συγκατάθεση του συγκεκριμένου χρήστη». Η τροπολογία αυτή έχει εγκριθεί
από

την

ολομέλεια

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου.

(http://www2.europarl.eu.int/omk/OMEuroparl?PROG=REPORT&L=EL&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A52001-0374+0+DQC+SGML+V0//EL&LEVEL=2)
8.3.2. Τι γίνεται στην Αμερική
Οι νόμοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Αμερική
είναι πολύ πιο ελαστικοί από αυτούς της Ευρώπης. Χαρακτηριστικά είναι τα
παραδείγματα

χρήσης δεδομένων από

τρεις

μεγάλες ηλεκτρονικές

επιχειρήσεις.
8.3 2.1. Το παοάδεινυα πκ Amazon
Η εταιρία Amazon.com που αποτελεί το μεγαλύτερο online βιβλιοπωλείο
κατηγορήθηκε για παραβίαση του προσωπικού απορρήτου των στοιχείων
των πελατών του από την εταιρεία Junkbusters και την οργάνωση Κέντρο
Πληροφόρησης για το Ηλεκτρονικό Απόρρητο (EPIC). To Amazon.com είχε
αναθεωρήσει την πολιτική του για την προστασία του προσωπικού
απορρήτου των στοιχείων των πελατών του τον Αύγουστο του 2000. Η
εταιρεία είχε ανακοινώσει τότε στους πελάτες της ότι στο εξής οι
πληροφορίες που θα δέχεται από αυτούς αποτελούν περιουσιακό στοιχείο
της εταιρείας και ότι ως εκ τούτου μπορούν να μεταπωληθούν σε άλλους σε
περίπτωση που αυτή κλείσει ή πουλήσει ένα τμήμα της.
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Οι πληροφορίες που το Amazon θεωρεί περιουσιακά του στοιχεία
περιλαμβάνουν ονόματα,

διευθύνσεις,

αριθμούς πιστωτικών καρτών,

διευθύνσεις e-mail, ονόματα εργοδοτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης,
καθώς και φωτογραφίες των πελατών του.
Εκπρόσωπος του Amazon απαντώντας στις κατηγορίες, υποστήριξε ότι η
διαγραφή των προσωπικών στοιχείων των χρηστών είναι ασύμφορη, αφού
χρησιμοποιούνται από την εταιρεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας του
χρήστη. Τόνισε πάντως ότι η εταιρεία κάνει ότι μπορεί για να διαφυλάξει το
απόρρητο των στοιχείων των πελατών της. (www.in.gr. 6-12-2000)
8.3.2.2. E-bav και Yahoo
Τον πλειστηριασμό καταλόγων με τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις 200.000 Αμερικανών επενδυτών αναγκάστηκαν να διακόψουν
για λόγους προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, οι υπεύθυνοι των
δικτυακών τόπων διεξαγωγής δημοπρασιών, Yahoo Auctions και eBay.
Το εν λόγω "προϊόν" ήταν μια λίστα ονομάτων και διευθύνσεων ανθρώπων
που αναζητούσαν επενδυτικές ευκαιρίες. Το πωλούσε η εταιρία Marketing
Logistics Group. To eBay ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη δημοπρασία
διακόπηκε δύο φορές με το σκεπτικό ότι παραβιάζει τους όρους που έχει
θεσπίσει η εταιρεία για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες.
Ο πρόεδρος της Marketing Logistics, Μάικλ Ντάμπρο, αρχικά αρνήθηκε
ότι παραβίαζε τους κανονισμούς του eBay. Μετά τη διακοπή της
δημοπρασίας για πρώτη φορά, παραδέχτηκε ότι δεν θα έπρεπε να
προτρέπει τους ενδιαφερομένους να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την
εταιρεία εάν ήθελαν να αγοράσουν εκτενέστερες λίστες διευθύνσεων.
Αποσύροντας το τηλέφωνο, επιχείρησε για δεύτερη φορά να ανοίξει τον
πλειστηριασμό. Και πάλι όμως το eBay διέκοψε τη δημοπρασία και ο
Ντάμπρο αντέδρασε, ισχυριζόμενος ότι το eBay δεν έκανε εκτενή έρευνα
πριν το πράξει, ότι η εταιρεία του μέσω αυτής της πολιτικής μάρκετινγκ
προσφέρει μία πολύτιμη υπηρεσία στη νέα οικονομία και στον τελικό
καταναλωτή και για αυτό η δημοπρασία θα έπρεπε να επιτραπεί.
Η ίδια λίστα εμφανίστηκε λίγο αργότερα στο Yahoo Auctions, αλλά και σε
εκείνη την περίπτωση η δημοπράτησή της διακόπηκε σχεδόν αμέσως,
επειδή και πάλι κρίθηκε ότι παραβιάζονταν οι κανονισμοί του δικτυακού
τόπου. Πάντως, και στους δύο προαναφερόμενους δικτυακούς τόπους
δημοπρασιών συνεχίζουν να παραμένουν ανοιχτές δημοπρασίες καταλόγων
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με εκατομμύρια διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (www.in.gr. 8-82000)

8.4.

Η

Ελληνική

Νομοθεσία

για

προστασία των δεδομένων
Στην Ελλάδα εφαρμόζονται οι σχετικές συνταγματικές διατάξεις και ο Ν.
2472/1997, ο οποίος θεσπίζει τις προϋποθέσεις για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με το νόμο αυτό ως προσωπικά
δεδομένα ορίζονται προσωπικές πληροφορίες που επιτρέπουν τον
προσδιορισμό των υποκείμενων τους είτε διότι η ταυτότητά τους είναι
γνωστή είτε διότι μπορεί να εξακριβωθεί. Παράλληλα, στην έννοια της
επεξεργασίας συμπεριλαμβάνονται η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση,
διατήρηση, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση, διάδοση και κάθε άλλης μορφής
διάθεση προσωπικών δεδομένων που αφορούν άμεσα και το Internet. Ως
κατηγορία προσωπικών δεδομένων αναγνωρίζονται τα ευαίσθητα δεδομένα
που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση,
σωματεία και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια
και την ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά με τις ποινικές διώξεις ή
καταδίκες, μερικά από τα οποία συγκεντρώνονται εύκολα κατά την
ανταλλαγή απόψεων στο Internet.

Για την προστασία του ατόμου

καθιερώνεται το δίκαιο της ενημερωμένης συναίνεσης, σύμφωνα με την
οποία το υποκείμενο πρέπει να ενημερώνεται πλήρως για το σκοπό της
επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων και την ανακοίνωση τους σε
τρίτους, καθώς και για την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης, πλην
ελάχιστων εξαιρέσεων, για εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος τρίτου,
χρήση

από επαγγελματίες κ.λ.π.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι η

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι απόρρητη και να
διεξάγεται από πρόσωπα που τελούν υπό την εποπτεία ενός υπευθύνου
επεξεργασίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία
αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή και ελέγχει την τήρηση του Ν.
2472/1997® επιβάλλοντας τις ανάλογες κυρώσεις, (www.pcmag.gr)6

6 Ολόκληρο το κείμενο του νόμου 2472/1997 για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων βρίσκεται στο Παράρτημα I.

την
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8.4.1. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν:
□

Να

γνωστοποιήσουν

στην

Αρχή

Προστασίας

Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λειτουργία αρχείου
δεδομένων ή την έναρξη της επεξεργασίας όπως επίσης σε
ορισμένες περιπτώσεις να λάβουν σχετική άδεια.
□

Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής συνεπάγεται σε
σοβαρές διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει η αρχή αλλά και
ποινικές που διώκονται αυτεπάγγελτα ή ύστερα από μήνυση της
αρχής που ενεργεί και τη σχετική προανάκριση.

□

Είναι αυτονόητο ότι η αρχή έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και
έχει υποχρέωση όποτε κρίνει σκόπιμο να ελέγξει τη νομιμότητα
της λειτουργία τους ύστερα από καταγγελία ή αυτεπάγγελτα.

α

Οι υποχρεώσεις των υπευθύνων ισχύουν και αφορούν όλες τις
επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και όλα τα
αρχεία ανεξάρτητα αν ανήκουν σε ιδιώτη (ή νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου) ή στο δημόσιο και άσχετα αν είναι απόρρητα ή
όχι.

□

Σε περίπτωση οποιοσδήποτε παράβασης που αναφέρεται στην
συγκεκριμένη επεξεργασία ή γενικά στην τήρηση του αρχείου ο
υπεύθυνος υπόκεινται στις κυρώσεις του Νόμου ανεξάρτητα από
τη φύση του αρχείου, (http://www.dpa.gr/faa.htm)
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ϊ. PC Magazine, Μάιος 2001, Τεύχος 4, Άρθρο με τίτλο «Δικτυακές
αναζητήσεις προσώπων», Σελίδα 153.
ϋ. PC MAGAZINE, Δεκέμβριος 2001, Τεύχος 10, Άρθρο «Cookies. Τι
παρακολουθούν τα ελληνικά sites όταν τα επισκέπτεστε;» Σελίδα
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iii. http://docs.pathfinder.gr/privacv.php
Η σύμβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του
ελληνικού portal, pathfinder.

iv. http://people.vahoo.com
Προσφέρει

δυνατότητα

αναζήτησης

e-mail

παγκοσμίως

και

αναζήτησης ταχυδρομικής διεύθυνσης μόνο για τις Η.Π.A

ν. www.bigfoot.com
Μηχανή αναζήτησης e-mail και άλλων προσωπικών στοιχείων από
τις white pages.

vi. http://www.dpa.gr/
http://www.dpa.gr/fag.htm
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
νϋ. http://www.e3pl.gr/pros dedomenwn.htm
Η σύμβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του
site.

viii. http://www2.europarl.eu.int/omk/OMEuroparl?PROG=REPORT&L=EL&PUBREF=//EP//TEXT+REPQRT+A5-20010374+0+DOC+SGML+V0//EL&LEVEL=2
Ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την
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επεξεργασία

δεδομένων
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προσωπικού

χαρακτήρα

και

την

προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.

ίχ. www.in.gr. 6-12-2000, Άρθρο με τίτλο "’Για παραβίαση του
προσωπικού απορρήτου κατηγορείται το Amazon.com” Πηγή:
Associated Press

χ. www.in.gr. 8-8-2000, Άρθρο με τίτλο "To eBay και το Yahoo
διακόπτουν τη δημοπράτηση προσωπικών στοιχείων” Πηγή:
Associated Press

xi. http://www.passport.com/Consumer/PrivacvPolicv.asp?lc=1032)
Η σύμβαση για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου της
υπηρεσίας Microsoft .NET Passport .

xii. www.pcmag.gr
Η σελίδα της Ελληνικής έκδοσης του περιοδικού PC Magazine.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:
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Σημαντικό βήμα για την δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι
η επιλογή του ονόματος (domain name). Το όνομα είναι η ουσία της
ηλεκτρονικής παρουσίας, το online εμπορικό σήμα, και επειδή δεν μπορεί να
έχουν δύο εταιρίες το ίδιο όνομα, η online ταυτότητα είναι μοναδική.
To domain name δεν αναφέρει μόνο στους πελάτες που μπορούν να
βρουν το ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι και το μέσο που δυναμώνει το όνομα
της εταιρίας σε κάθε επισκέπτη του δικτύου. Τις περισσότερες μάλιστα
φορές χρησιμοποιείται και ως μέρος του e-mail. Πρέπει λοιπόν να είναι
σαφές, σύντομο και άμεσα συναρτώμενο με τον τίτλο της εταιρείας ή το
κύριο προϊόν.

9.1.

Η επιλογή του ονόματος

Πρέπει να απουνηυονεύεται εύκολα.
Η

ονομασία

Amazon.com

είναι

πολύ

πιο

εύκολη

από

την

booksonline.com. Είναι σημαντικό πλεονέκτημα το όνομα να περιγράφει
ακριβώς το είδος της εταιρίας, τον τύπο ή τη χρήση του προϊόντος. Αν, για
παράδειγμα, μία επιχείρηση πουλά λουλούδια μέσω δικτύου, το flowers.com
θα ήταν ότι καλύτερο. Αν πάλι, πουλάει παιχνίδια video, CD’s και
βιντεοταινίες, θα μπορούσε να κατοχυρώσει το όνομα entertainment.gr ή
fun.gr. Εδώ το όφελος προκύπτει από το γεγονός ότι οι χρήστες του δικτύου
βάζουν γενικά ονόματα (domain names) στον browser πριν ανατρέξουν στις
μηχανές αναζήτησης. Έτσι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα εμφανιστεί όχι μόνο
πρώτο, αλλά και χωρίς ανταγωνισμό. Βέβαια εάν πρόκειται για την
ηλεκτρονική παρουσία μιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, τότε το όνομα
του site πρέπει να κρατηθεί ίδιο με αυτό της επιχείρησης.
Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υικρότεοο.
Τα καλύτερα domain names είναι αυτά που οι πελάτες αφού τα δουν ή τα
ακούσουν έστω και μία φορά, θα τα θυμηθούν και θα τα επισκεφτούν. Για το
λόγο αυτό δεν πρέπει το όνομα του site να είναι αρκετά μεγάλο. Μία
ονομασία του στυλ in.gr είναι σαφώς καλύτερη από το pathfinder.gr. Δεν
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υπάρχει όμως κάποιο όριο στον αριθμό των γραμμάτων πάνω από το οποίο
το όνομα του site γίνεται δύσκολο στην απομνημόνευση.

9.2.

Καταχώρηση ονόματος

Αφού αποφασίστηκε το όνομα πρέπει να ελεγχθεί εάν είναι διαθέσιμο, αν
δηλαδή δεν χρησιμοποιείται από κάποιον ιδιώτη ή εταιρία, και κατόπιν να
κατοχυρωθεί. Η κατοχύρωση είναι εύκολη και δεν κοστίζει ακριβά, για το
λόγο αυτό πρέπει να γίνει αμέσως μετά την απόφαση για το όνομα της
εταιρίας. Αρκετές εταιρίες κατοχυρώνουν πέραν του ενός ονόματα, αυτό
γίνεται για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον για το ενδεχόμενο να τα
χρησιμοποιήσουν αργότερα και δεύτερον για να αποφύγουν το ρίσκο
κάποιοι από τους ανταγωνιστές τους να χρησιμοποιήσουν παρόμοια
ονόματα. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι μια σκανδιναβική εταιρία που
προσφέρει οικονομικές υπηρεσίες ξόδεψε ένα εκατομμύριο δολάρια
προκειμένου να κατοχυρώσει 3080 domain names (πηγή Business 2.0, 22
August 2000, σελ.32).
Επίσης καλό θα είναι να γίνουν επιπλέον κατοχυρώσεις με πιθανά
σφάλματα γραφής έτσι ώστε οι πελάτες της να μπορούν να κατευθυνθούν
στο site και αν ακόμα κάνουν κάποιο ορθογραφικό σφάλμα, αντί να
παίρνουν μήνυμα λάθους στον browser. Στην Ελλάδα για το λόγο αυτό η
ελληνική εταιρία στοιχημάτων «Πάμε στοίχημα» κατοχύρωσε 8 διαφορετικά
domain name, (pamestixima.gr, pamestoixima.gr, pamestoixhma.gr κ.ο.κ.)
Αν η επιχείρηση δραστηριοποιείτε ή θα επεκταθεί σε παραπάνω από μία
χώρες, καλό θα είναι να γίνει η κατοχύρωση σε κάθε μία χώρα.
Επίσης θα πρέπει να κατοχυρωθούν, εκτός από το όνομα της
επιχείρησης, και τα ονόματα των προϊόντων της. Για παράδειγμα η εταιρία
procter&gamble θα μπορούσε να κατοχυρώσει εκτός της δικής της
ονομασίας και ονόματα προϊόντων της όπως ace.gr, noxzema.gr crest.gr.
Πολλοί χρήστες δοκιμάζουν ονόματα προϊόντων, πριν ψάξουν για πιθανές
σελίδες σε μηχανές αναζήτησης.
Οι εταιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου συνήθως κατοχυρώνουν την ονομασία
τους με .com ή με gr, ορισμένες πάλι κατοχυρώνουν ονόματα με net και
org.
Πρόσφατα η εταιρία που είναι υπεύθυνη για τα ονόματα στο internet
(ICANN) ανακοίνωσε επτά καινούργιες καταλήξεις για τα domain name.
Αυτά είναι .biz, .info, .name, .pro, .museum, aero και .coop
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9.2.1. Ονόματα τύπου .gr
Για τη διαχείριση ονομάτων τύπου «.gr» ο αρμόδιος οργανισμός είναι η
ΕΕΤΤ www.eett.gr (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).
Αν λοιπόν μία επιχείρηση θελήσει να κατοχυρώσει κάποιο όνομα με
κατάληξη

.gr πρέπει

να

απευθυνθεί

είτε

στην

Εθνική

Επιτροπή

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ, είτε στο Ιδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας (gr hostmaster) στην διεύθυνση www.hostmaster.gr.
Διαδικασία κατογύοωσΓΚ
Ξεκινώντας από το site του hostmaster (www.hostmaster.gr) πρέπει να
γίνει έλεγχος αν το domain name είναι διαθέσιμο. Επιλέγοντας το web who
is, μία βάση δεδομένων με τα ονόματα τα οποία έχουν ήδη κατοχυρωθεί,
μπορεί να βρεθεί αν το όνομα που έχει επιλεγεί είναι ήδη κατοχυρωμένο.
Στην περίπτωση που το όνομα είναι κατοχυρωμένο, η σελίδα που θα
εμφανιστεί μετά την αναζήτηση δίνει τα στοιχεία του ατόμου ή της εταιρείας
που το κατοχύρωσε. Εάν η εταιρεία ή ο ιδιώτης που είχε κατοχυρώσει το
όνομα είχε διαλέξει -κατά την κατοχύρωση- ν’ αποκρύψει τα στοιχεία του,
τότε το μήνυμα θα λέει απλά ότι το όνομα δεν είναι ελεύθερο. Σε αντίθετη
περίπτωση, αν το όνομα δηλαδή είναι ελεύθερο, η σελίδα θα επιστρέφει
κενή.
Η διαδικασία καταχώρησης στην Ελλάδα είναι σχετικά χρονοβόρα7.
Αρχικά πρέπει να συμπληρωθεί μία online αίτηση που βρίσκεται στην
διεύθυνση:

http://www.gr/cgi-bin/dnsform gr?greek+1

στην

οποία

αναγράφονται το όνομα, μία μικρή περιγραφή του site και κάποια
προσωπικά στοιχεία. Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρωθεί η Σύμβαση
Καταχώρησης Ονόματος. Η σύμβαση αυτή μπορεί να κατεβεί από το site
του hostmaster. Η σύμβαση αυτή τυπώνεται εις διπλούν και αφού
υπογραφούν και τα δύο αντίτυπα από την επιχείρηση στέλνονται για
επικύρωση στην ΕΕΤΤ. Στη σύμβαση αναφέρονται διεξοδικά οι όροι της
καταχώρησης καθώς και το ποια δικαιολογητικά χρειάζονται προκειμένου να
προχωρήσει

η

διαδικασία.

Στη

συνέχεια

η

ΕΕΤΤ ελέγχοντας

τα* II

7 Οι κανόνες για την εκχώρηση ονομάτων κάτω από το [.gr] domain,
όπως αυτοί αναφέρονται στο site του hostmaster βρίσκονται στο Παράρτημα
II της εργασίας.
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δικαιολογητικά και την σύμβαση δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Σε
περίπτωση που η ΕΕΤΤ αποδεχθεί την αίτηση αποστέλλει το ένα αντίτυπο
της σύμβασης επικυρωμένο στην επιχείρηση. Από την στιγμή εκείνη η
επιχείρηση έχει στη διάθεση της 45 ημέρες για να συλλέξει και να στείλει τα
δικαιολογητικά που χρειάζονται. Εάν η επιχείρηση δεν προλάβει μέσα σε 45
ημέρες να στείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τότε το όνομα που αιτήθηκε
αποδεσμεύεται και μπορεί κάποιος άλλος να το κατοχυρώσει.
Ανάλογα λοιπόν με το είδος της εργασίας αυτού που κατοχυρώνει το
domain χρειάζονται διαφορετικά δικαιολογητικά. Ο παρακάτω πίνακας

Αριθμός domain ανά ΑΦΜ

1

1

2

2

10

Ε.Ε.
31

ταιρίες Ο.Ε

Εταιρίες

πιχειρήσεις

ροσωπικές

παγγελματίες

λεύθεροι

ξωτερικού

Ιδιώτες

Δικαιολογητικά

λληνες

παρουσιάζει τα δικαιολογητικά αυτά:

10

Φωτοτυπία Ταυτότητας
Αποδεικτικό Στοιχείο ΑΦΜ
✓

Έναρξη επιτηδεύματος
ΦΕΚ ίδρυσης
ΦΕΚ τροποποίησης
Καταστατικό

Πίνακας 9.1.: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατοχύρωση ονόματος στο
Ελληνικό domain
Πηγή: http://www.hostmaster.ar/Qreek/rules.ar.html
Η χρέωση που ισχύει αυτήν την στιγμή για την κατοχύρωση domain
name είναι 7500δρχ το χρόνο συν ΦΠΑ. Την πρώτη φορά που θα γίνει η
καταχώρηση ενός ονόματος πρέπει να προκαταβληθούν τα δύο πρώτα
χρόνια λειτουργίας δηλαδή 15000δρχ συν ΦΠΑ. Η πληρωμή γίνεται μόνο
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στην Εθνική Τράπεζα (δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής μέσα από το
site). (www.hostmaster.Qr και www.eett.gr)
9.2.2. Ονόματα τύπου .com ή .net
Αν η επιχείρηση επιθυμεί ένα domain με κατάληξη διαφορετικό από .gr,
τότε πρέπει να απευθυνθεί στους αντίστοιχους διεθνείς φορείς.
Οι πιο γνωστές εταιρίες που αναλαμβάνουν την κατοχύρωση είναι η
Network Solutions http://www.hostmaster.gr/areek/index.html και η Register
www.register.com.
Η κατοχύρωση ονομάτων με κατάληξη .com είναι πιο απλή. Αρχικά γίνετε
έλεγχος για το αν το επιθυμητό όνομα είναι διαθέσιμο. Η απάντηση έρχεται
σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Αν το όνομα είναι ήδη κατοχυρωμένο, τότε στην
οθόνη που επιστρέφει αναγράφεται το όνομα του ιδιοκτήτη και το πότε έγινε
η κατοχύρωση. Εάν το όνομα είναι ελεύθερο, μπορεί να κατοχυρωθεί μέσα
από το site βάζοντας απλώς τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας. Η
τιμολόγηση των ονομάτων διαφέρει ανάλογα με τον τύπο που θα επιλεγεί,
σε κάθε περίπτωση πάντως είναι λίγο ακριβότερη από την αντίστοιχη
ελληνική. Συγκεκριμένα:

Τύποι ονομάτων

Ετήσια συνδρομή

com

$35

.net

$30

org

$25

.tv

$50

Πίνακας 9.2.: Τιμολόγηση για την κατοχύρωση ονομάτων .com
Πηγή: wvw.networksolutions.com. Οκτώβριος 2001
Οι

παραπάνω

τιμές αντιστοιχούν

όπως αναφέρεται

σε

ετήσιες

συνδρομές. Εάν οι συνδρομές είναι μεγαλύτερες τότε υπάρχει έκπτωση που
αρχίζει από 10% για δύο χρόνια και φτάνει έως και στο 40% εάν
προπληρωθεί μία δεκαετία.
Εκτός από

την

κατοχύρωση

ονομάτων,

οι εταιρίες του είδους

προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες όπως:
α

Προσωποποίηση του λογαριασμού e-mail, έτσι ώστε να έχει το ίδιο
όνομα με το domain.
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α Άμεση δημιουργία σελίδας under construction μέχρι να ετοιμαστεί η
ηλεκτρονική παρουσία.
□ Υπηρεσίες προώθησης κ.α. Η υπηρεσία αυτή δίνεται με ετήσια
συνδρομή $12, και μπορεί να προωθεί διάφορα domain name σε ένα
μόνο site.

Για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα

μπορούσε να κατοχυρώσει ονόματα όπως uom.edu, uom.com,
uom.net και όλα αυτά να κατευθύνονται στο ήδη υπάρχον uom.gr.
(www.networksolutions.com και www.register.com)
9.2.3. Άλλοι τύποι ονομάτων
Τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει και εμφανίζονται ονόματα του τύπου
www.όvoμα_εταιpείας.com.gr, Αυτό συμβαίνει για την καλύτερη οργάνωση
του [.gr] domain. Αυτού του είδους τα ονόματα ονομάστηκαν από την ΕΕΤΤ
ως ονόματα δευτέρου επιπέδου, και είναι:
□

com.gr (Για εταιρείες με εμπορικό χαρακτήρα)

□

edu.gr (Για εκπαιδευτικούς οργανισμούς)

α

net.gr (Για φορείς δικτύων.)

□

org.gr (Για οργανισμούς με γενικότερο χαρακτήρα)

Η κατοχύρωση τέτοιου είδους ονομάτων γίνεται στο hostmaster με τον
τρόπο που προαναφέρθηκε. (http://www.hostmaster.gr/Qreek/index.html)

9.3.

Ελληνικοί

χαρακτήρες

στο

domain

name:
Στις 26 Φεβρουάριου του 2001 η Verisign ανακοίνωσε ότι μπορεί πλέον
να υποστηρίζει domain names σε 52 ακόμα γλώσσες, μεταξύ αυτών και της
ελληνικής. Βέβαια η υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων γίνεται στα domains
.com, .net και .org και όχι στο .gr. Έτσι η κατοχύρωση τέτοιου είδους
ονομάτων δεν γίνεται στο hostmaster στην Κρήτη αλλά στο εξωτερικό.
Συγκεκριμένα στη σελίδα www.verisign-grs.com/multilinaual/customer.html
υπάρχει η λίστα των εξουσιοδοτημένων οργανισμών που ασχολούνται με
αυτού του είδους τις κατοχυρώσεις, (http://mct.verisign-grs.com/)
Με τα νέα αυτά δεδομένα υποστηρίζονται όλα τα ελληνικά γράμματα
(ακόμα και το τελικό σίγμα) σε πεζά και κεφαλαία, όπως επίσης και οι
τονισμένοι χαρακτήρες. Η κωδικοποίηση γίνεται με το σύστημα RACE (Rowbased ASCII Compatible Encoding) το οποίο εξασφαλίζει ότι δεν θα
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υπάρχουν δύο ίδια domains. Οι name servers θα χρησιμοποιούν αυτό το
σύστημα για να αποδώσουν τους ελληνικούς χαρακτήρες με λατινικούς και
για να προωθήσουν τον επισκέπτη στο σωστό site.
(http://www.i-d-n.net/draft/draft-ietf-idn-race-02.txt)
Εδώ πρέπει να σημειωθούν οι βασικές αρχές που διέπουν αυτόν τον
τρόπο κωδικοποίησης.
Έτσι ενώ όλα τα φωνήεντα, όταν δεν τονίζονται, αντιμετωπίζονται ως ίδιοι
χαρακτήρες (είτε πεζά είτε κεφαλαία), τα τονισμένα πεζά αποτελούν
διαφορετικούς χαρακτήρες σε σχέση με τα τονισμένα κεφαλαία. Έτσι ενώ οι
λέξεις «αρωμα» και «ΑΡΩΜΑ» αποδίδονται το ίδιο σε λατινικούς χαρακτήρες
(οπότε και προωθούνται στο ίδιο site), οι λέξεις «άρωμα» και «Άρωμα»
αποδίδονται διαφορετικά. Αρα θα προωθούνται σε διαφορετικούς τόπους.
Το γεγονός αυτό, της διαφορετικής απόδοσης των τονισμένων φωνηέντων,
αναμφισβήτητα θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Ως διαφορετικοί
χαρακτήρες αντιμετωπίζονται και το σίγμα με το τελικό σίγμα.
Ήδη

με

ελληνικούς

χαρακτήρες

έχουν

κατοχυρωθεί

το

www.a0iiva2004.com και το www.avopd.com , ενώ μόλις δύο μήνες μετά
την ανακοίνωση είχαν κατοχυρωθεί περισσότερα από 800.000 domain
names με μη λατινικούς yαpακτήpεc■(www■pcmag■gr)

9.4. Αγοροπωλησίες ονομάτων στο Internet
Αρκετές φορές το επιθυμητό όνομα της ηλεκτρονικής επιχείρησης είναι
ήδη κατοχυρωμένο. Τι γίνεται τότε; Υπάρχουν δύο λύσεις, η απλούστερη
είναι να επιλεγεί διαφορετικό όνομα, η άλλη είναι να αγοράστε! το όνομα της
αρχικής επιλογής από αυτόν που το κατοχύρωσε.
Για τα ονόματα τύπου .com υπάρχουν ειδικά site στα οποία μπορεί
εύκολα να βρεθεί αν το επιθυμητό όνομα είναι για πώληση. Τα πιο γνωστά
site για αγοροπωλησίες ονομάτων είναι το www.aftemic.com/ και το
www.greatdomains.com/. Μπαίνοντας σε ένα τέτοιο site μπορεί κάποιος να
δει που περίπου κυμαίνονται οι τιμές.
Όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα 9.3. η έγκαιρη κατοχύρωση
domain name μπορεί να αποβεί πολύ προσοδοφόρα.
Για τα ονόματα τύπου .gr δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο ανάλογο site
που να αναλαμβάνει αγορές ή πωλήσεις ονομάτων, αρκετές όμως ελληνικές
εταιρίες συμβούλων φρόντισαν να κατοχυρώσουν δεκάδες ονομάτων στις
αρχές του 2000 τα οποία τώρα πωλούν στους ενδιαφερομένους.
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Loans.com

$3,000,000

Beauty, cc

$1,000,000

ForSaleByOwner.com

$835,000

Drugs.com

$823,456

Cinema.com

$700,000

Act.com

$500,000

Tower.com

$208,000

Architecture.com

$190,000

Question.com

$175,000

Fmits.com

$160,000

Speaker.com

$120,000

Seminars.com

$119,000

Perfect.com

$94,000

Birdie.com

$90,000

Addresses.com

$85,000

HappyBirthday.com

$55,000

100best.com

$30,000

ILeaming.com

$30,000

eSweepstakes. com

$22,500

Πίνακας 9.3.: Ενδεικτικές τιμές από πωλήσεις ονομάτων στο Internet
Πηγή: http://www.areatdomains.com/domains/listinQs/soldnames.asp
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. http://mct.verisign-grs.com/
Ενδιαφέρουσα σελίδα με πληροφορίες για την υποστήριξη γλωσσών
πλην της Αγγλικής στα domain names.

2. http://www.eett.gr/
To site της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

3. http://www.greatdomains.com/domains/listings/soldnames.asp
Site για αγορά ή πώληση ονομάτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η
σελίδα που αναφέρει τις τιμές αγοράς ονομάτων που έχουν
πραγματοποιηθεί.

4. http://www.hostmaster.gr/
Το ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης και είναι υπεύθυνο για την κατοχύρωση των ονομάτων του
Ελληνικού domain.

5. http://www.i-d-n.net/draft/draft-ietf-idn-race-02.txt
Τεχνικές πληροφορίες για την κωδικοποίηση RACE από τον Paul
Hoffman.
6. http://www.networksolutions.com
Φορέας κατοχύρωσης ονομάτων τύπου .com .net κ.α. που ανήκει
στην γνωστή Verisign.
7. http://www.pcmag.gr
To site της Ελληνικής έκδοσης του γνωστού περιοδικού για
υπολογιστές PC Magazine.8

8. http://www.register.com
Από τους πιο γνωστούς φορείς κατοχύρωσης ονομάτων εκτός του
ελληνικού domain.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Κάθε απόφαση και επιλογή για το περιεχόμενο του χώρου οφείλει να
παίρνει υπόψη της πρώτιστα τον επισκέπτη-υποψήφιο πελάτη του Internet,
τις προσδοκίες και τις ανάγκες του. Το έργο αυτό είναι δυσκολότατο,
ιδιαίτερα λόγω του ότι το νέο μέσο λειτουργεί ως πρίσμα που ποτέ δεν
υπήρχε στην παραδοσιακή επιχείρηση. Καλό λοιπόν είναι, πριν από τη
λήψη οριστικών αποφάσεων, να γίνει μία έρευνα που θα επικεντρωθεί πάνω
σε ανάλογους επιτυχημένους δικτυακούς τόπους που προηγήθηκαν.
(XRAM, Ιανουάριος 2000)
Με αφετηρία το τι θέλει ο πελάτης και προκειμένου να καλυφθεί όλο το
φάσμα με πληρότητα, ο σχεδιασμός της ηλεκτρονικής επιχείρησης θα
πρέπει να περιλαμβάνει το σχεδίασμά του περιεχομένου (των πληροφο
ριών), το σχεδίασμά της παρουσίασης (και επικοινωνίας), το σχεδίασμά της
πλοήγησης (διαδρόμησης στο κατάστημα) και το σχεδίασμά της ασφάλειας.

10.1.

Σχεδιασμός του περιεχομένου

Ο σχεδιασμός των πληροφοριών και του περιεχομένου των ιστοσελίδων
της ηλεκτρονικής επιχείρησης αντανακλά τον επαγγελματισμό που διακρίνει
την επιχείρηση.
Καταρχάς, μια επιχείρηση που μεταφέρεται ή επεκτείνεται στο Διαδικτύο,
θα έχει να παραθέσει κάποιες πληροφορίες για την ιστορία της, την έδρα και
τις τοποθεσίες των καταστημάτων της, την ταυτότητα της γενικά. Το γεγονός
ότι οι επισκέπτες θα γνωρίζουν ότι υπάρχει και φυσική εκτός από
«ηλεκτρονική» οντότητα, και μάλιστα ότι εμπορεύεται για έναν αριθμό ετών,
θα τους εμπνεύσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Το κατάστημα πρέπει να
παρουσιάζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, και κυρίως μία (ή περισσότερες) ηλεκτρονική
διεύθυνση για άμεση επικοινωνία με τον πελάτη. Είναι σημαντικό να
προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα απαντώνται όλα τα
ερωτήματα

των πελατών,

διότι

προκαταβάλει αρνητικά τον πελάτη.

η

μη

έγκαιρη

απάντηση

σίγουρα
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Μια σοφή τακτική για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των πελατών
αναλλοίωτο, είναι η περιοδική ανανέωση του περιεχομένου των σελίδων,
όπως

και

η

παροχή

περισσότερων πληροφοριών

ή

η

εναλλαγή

δραστηριοτήτων. Έτσι ανανεώνοντας το υλικό και τις συμβουλές, δίνεται ένα
μεγάλο κίνητρο για να επισκέπτονται συχνότερα.
Προσοχή πρέπει να δοθεί στις λεπτομέρειες.

Ορθογραφικά και

συντακτικά λάθη, λανθασμένα μηνύματα πλοήγησης, σύνδεσμοι που δεν
οδηγούν πουθενά, εικόνες που δεν ανοίγουν, περιεχόμενο που δεν έχει
εκσυγχρονιστεί. Όλα αυτά ενοχλούν και γεννούν αμφιβολίες για την
αξιοπιστία και τη σοβαρότητα του site. (Net Business, 16/06/2001)
Όσο για τις λοπτές πληροφορίες, πρέπει να τονιστεί ότι το περιεχόμενο
και το ύφος τους οφείλει να έχει γνώμονα το κοινό που έχει επιλέγει ως
αγορά στόχου. Οι επαρκείς πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
που παρέχει η επιχείρηση είναι

καθοριστικός παράγοντας για να

μετατραπούν οι επισκέπτες σε πελάτες. Καθώς όμως δεν μπορούν να έχουν
άμεση επαφή με το αντικείμενο ή τις υπηρεσίες που τους προτείνονται να
αγοράσουν, ανεξάρτητα από τη γραπτή περιγραφή, καλό θα ήταν να
υπάρχει μια εικόνα του προϊόντος ή ένα διάγραμμα που να σκιαγραφεί
καλύτερα αυτό που προσφέρει η επιχείρηση. Εκτός βέβαια από τα
χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος, μπορεί να δίνονται στον επισκέπτη και
πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά και συμβουλές, για τις οποίες θα
έπρεπε διαφορετικά να αφιερώσει πολύ χρόνο για να συγκεντρώσει ο ίδιος,
ή να πληρώσει κάποιον ειδικό.
Για να πετύχει μία επιχείρηση σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της,
θα πρέπει να προσφέρει άριστες υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση
τους, όπως άλλωστε και σε ένα παραδοσιακό κατάστημα. Ένα τρόπος για
να πετύχει καλύτερη εξυπηρέτηση είναι η δημιουργία προφίλ πελατών με τις
προτιμήσεις τους και τα ενδιαφέροντα τους, παρακολουθώντας τον τρόπο
που κινούνται μέσα στο κατάστημα και τις αγορές που πραγματοποιούν. Ο
στόχος είναι, προσδιορίζοντας καλύτερα τι είναι αυτό που ο πελάτης
επιζητεί, να γίνονται πιο πετυχημένες προτάσεις για προϊόντα που
ταιριάζουν στο χαρακτήρα του και καλύτερη ενημέρωση για θέματα που τον
ενδιαφέρουν.
Αλλες υπηρεσίες που παρέχονται από δικτυακά καταστήματα είναι
κατάλογοι

διευθύνσεων,

ημερολόγια,

υπηρεσίες

υπενθυμίσεων

και

ενημερωτικά γράμματα (newsletter) με νέα, χρήσιμες πληροφορίες και
προσφορές, που βοηθούν στην καλύτερη οργάνωση του πελάτη και στη
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συνεχή επαφή μαζί του. Ο πελάτης, εκτός από την ποιότητα των προϊόντων,
θα εκτιμήσει αυτές τις δωρεάν υπηρεσίες που του παρέχονται, και ίσως
αυτές οι υπηρεσίες να κάνουν τη διαφορά ώστε η επιχείρηση να κερδίσει την
αφοσίωσή του.
Στα ενημερωτικά δελτία (newsletters) που θα αποσταλούν στους πελάτες
δεν πρέπει να αμεληθεί η τοποθέτηση του κουμπιού αγορών δίπλα στα
προτεινόμενα προϊόντα. Τέλος, με το να φιλοξενούνται στο κατάστημά
διαγωνισμοί ή κληρώσεις δώρων, δίνεται ένα ακόμα κίνητρο συχνής
επίσκεψης από τους πελάτες.
Προκειμένου να παρακινηθεί ο πελάτης για την αγορά ενός προϊόντος,
υπάρχουν αρκετές λύσεις. Η πιο απλή είναι το πλήκτρο εντολής αγοράς.
Δίπλα λοιπόν από τα προϊόντα

πρέπει να παρατίθενται εμφανώς ένα

χαρακτηριστικό «κουμπί αγορών». Εάν οι επισκέπτες πρέπει να ψάξουν για
να βρουν πώς μπορούν να παραγγείλουν, τότε ίσως να μην κάνουν καν τον
κόπο. Αλλος βασικός τρόπος προτροπής των πελατών σε αγορές είναι οι
προσωπικές προτάσεις που
παρακολούθησης

της

μπορεί να

ηλεκτρονικής

τους

επιχείρησης,

κάνει,
κάθε

το

λογισμικό

φορά

που

επιστρέφουν στο κατάστημά, χρησιμοποιώντας το προφίλ στο οποίο έχουν
ταξινομηθεί. Κάνοντας επιλεκτικά κάποιες προτάσεις για προϊόντα ειδικού
ενδιαφέροντος για τον πελάτη, μπορεί να δελεαστεί.
Συνεχίζοντας, όταν ο πελάτης τοποθετήσει ένα προϊόν προς αγορά στο
«καλάθι» του, τότε μπορεί και πάλι το λογισμικό που θα υποστηρίζει την
επιχείρηση να του αντιπροτείνει και ένα άλλο προϊόν που το συμπληρώνει ή
είναι και αυτό μέσα στα ενδιαφέροντά του, χρησιμοποιώντας τη λεγάμενη
τακτική της διασταυρωμένης πώλησης (Cross Sell). Βέβαια, μπορεί να πάει
και ένα βήμα παραπέρα, με την αντιπρόταση στον πελάτη να αναβαθμίσει
το προϊόν που έχει στο καλάθι του με ένα καλύτερο ποιότητας σε τιμή
προσφοράς (Up sell).
Ανεξάρτητα από τις προσφορές που δίνονται στον πελάτη, μπορεί να
υιοθετηθεί και η χρήση ενός συστήματος «πόντων» που θα κερδίζονται με
κάθε αγορά του και θα μπορούν να εξαργυρωθούν σε κάποια από τις
επόμενες αγορές του. (XRAM, Ιανουάριος 2000)
Οι υπηρεσίες πριν από την αγορά είναι εξίσου σημαντικές και με τις
υπηρεσίες μετά την αγορά, προκειμένου ο πελάτης να είναι απόλυτα
ικανοποιημένος και να επιστρέφει για τις αγορές του. Το θέμα της
παραγγελίας και της παράδοσης των αγαθών είναι πολύ βασικό. Στην
περίπτωση προγραμμάτων ή υπηρεσιών που καταλήγουν σε ψηφιακή
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μορφή, θα πρέπει να παρέχονται οι κατάλληλοι μηχανισμοί, για να κάνει ο
πελάτης εύκολο «download», καθώς και οι απαραίτητες οδηγίες. Στην
περίπτωση πώλησης υλικών αγαθών, η εταιρεία πρέπει να επιλέξει με
ποιους τρόπους θα παραδώσει την παραγγελία στον πελάτη. Οι τιμές των
διαφόρων μεταφορικών εταιρειών κυμαίνονται ανάλογα με το γεωγραφικό
τόπο, αλλά και το χρόνο μέσα στον οποίο ένας πελάτης θα ζητήσει να γίνει η
παράδοση. Οι επιπλέον αυτές δαπάνες θα πρέπει να συνυπολογίζονται στα
έξοδα της παραγγελίας και να γνωστοποιούνται στον πελάτη εξαρχής, διότι
ο πελάτης μπορεί να απογοητευθεί, εάν ξαφνικά ανακαλύψει πως η
παραγγελία του ανέρχεται σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσό από την τιμή του
προϊόντος που είχε επιλέξει. Τα έξοδα αποστολής μπορούν να μειωθούν
στην περίπτωση που ο πελάτης παραγγείλει έναν αριθμό προϊόντων και
επιλέξει να του παραδοθούν όλα μαζί, μόλις συγκεντρωθούν, αντί να
αποστέλλεται ένα κάθε φορά, μόλις θα ετοιμάζεται. Από την πλευρά της η
επιχείρησή είναι σημαντικό να αξιολογεί σωστά τα έξοδα αποστολής
ανάλογα με τον τόπο παράδοσης, ώστε να μην καταλήξει σε οικονομική
ζημία. (Περίπτωση Amazon.com) Επίσης, ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει σε
πιο στάδιο βρίσκεται η παραγγελία του. Όταν γίνεται η καταχώρηση της
παραγγελίας, θα πρέπει να δίνεται στον πελάτη ο αριθμός παραγγελίας του,
ώστε να είναι σε θέση να την παρακολουθήσει δίνοντας αυτό τον αριθμό στο
λογισμικό. Το ίδιο το κατάστημα όμως μπορεί με τη χρήση του e-mail να
επικοινωνεί με τους πελάτες και να επιβεβαιώνει τη λήψη μιας παραγγελίας,
τον χαρακτηριστικό αριθμό της και το πότε έγινε η αποστολή των αγαθών.
Είναι δε υποχρεωμένο να ενημερώνει άμεσα τον πελάτη για τυχόν
προβλήματα που μπορεί να προκόψουν από την εκτέλεση της παραγγελίας
του, καθώς και να κάνει αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων. Μια
πολιτική επιστροφής χρημάτων ή /και αντικατάστασης προϊόντων είναι
εξάλλου αναγκαία στα πλαίσια του διαδικτυακού εμπορίου. Τέλος, στην
περίπτωση που ο πελάτης «αγοράζει» ενημέρωση, όπως η συνδρομή σε
ένα περιοδικό, τότε από τη στιγμή που η πληρωμή της συνδρομής έχει
τακτοποιηθεί, το ηλεκτρονικό περιεχόμενο αποστέλλεται με τη χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Πρέπει να επισημανθεί πόσο σημαντικό είναι το στάδιο της εκπλήρωσης
μιας παραγγελίας. Ένας δυσαρεστημένος πελάτης δεν θα επιστρέφει
εύκολα στο κατάστημα. Ούτως ή άλλως στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ο
ανταγωνιστής είναι μόνο ένα click μακριά.
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Η ηλεκτρονική επιχείρηση πρέπει με την παρουσία της αλλά και με τον
τρόπο λειτουργίας της να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες της. Πρώτο
στοιχείο που συμβάλλει θετικά είναι η ποιότητα παρουσίασης, αφού οι κακές
πρώτες εντυπώσεις μπορούν να αποθαρρύνουν τον επισκέπτη. Η πρώτη
εικόνα του καταστήματος αντανακλά την προσπάθεια και τη σημασία που
έχουν δοθεί από την επιχείρηση - κάτι ανάλογο με ένα παραδοσιακό
κατάστημα, όπου ελέγχουμε το διάκοσμο και την παρουσίαση των
προϊόντων.
Εκτός όμως από την αισθητική και τον εντυπωσιασμό, θα πρέπει ο
πελάτης να είναι σε θέση να βρίσκει εύκολα τα προϊόντα που ψάχνει. Ένα
καλά μελετημένο σύστημα πλοήγησης αποτελεί παράδειγμα του καλού
σχεδιασμού και της σοβαρής προσπάθειας μιας εταιρείας να εξυπηρετήσει
καλύτερα τον πελάτη.
Το επόμενο πράγμα που θα κοιτάξει ο πελάτης είναι η
αξιοπιστία του συστήματος πληρωμών. Είναι σημαντικό το
κατάστημά να φέρει «σφραγίδες έγκρισης» (Seals of
Approval)

από

ευυπόληπτους

οργανισμούς,

όπως

VeriSign και Visa. Οι «σφραγίδες έγκρισης» υποδηλώνουν
πως οι εταιρείες που τις φέρουν εκτελούν συναλλαγές βάσει συγκεκριμένων
αποδεκτών κανόνων, που θέτουν οι αρχές έκδοσης. Στις ιστοσελίδες θα
πρέπει να αναφέρεται τη γενικότερη πολιτική του καταστήματος για θέματα
που αφορούν στην ασφάλεια των συναλλαγών και στη σωστή διαχείριση και
διαφύλαξη

των

προσωπικών

στοιχείων

του

πελάτη,

στο

χρόνο

διεκπεραίωσης της παραγγελίας και στις διαδικασίες που υπάρχουν για την
αλλαγή ή την αντικατάσταση προϊόντων. Θα πρέπει επίσης οι επισκέπτες να
έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, για να παίρνουν απαντήσεις στα
ερωτήματά τους και να καταγράφουν τα σχόλια τους.
Στο web υπάρχουν ειδικοί κανόνες γραφής. Οι αναγνώστες των κειμένων
των ιστοσελίδων δεν διαβάζουν τη μία λέξη μετά την άλλη, αλλά σαρώνουν
όλο το κείμενο γρήγορα, επιλέγοντας συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις, στις
οποίες αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό γίνεται γιατί η ανάγνωση από
την οθόνη είναι κουραστική. Επιπλέον, ο μέσος αναγνώστης χρειάζεται
10%-25% περισσότερο χρόνο για να διαβάσει το κείμενο από την οθόνη, σε
σύγκριση με το έντυπο, εφημερίδα ή περιοδικό. Εδώ και λίγα χρόνια,
θεωρείτο ότι η έλευση των οθονών υψηλής ανάλυσης θα βελτίωνε δραστικά
τους ρυθμούς ανάγνωσης από την οθόνη και θα τους εξίσωνε με εκείνους
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των εντύπων αλλά στην πραγματικότητα η βελτίωση που επιτεύχθηκε ήταν
πολύ μικρή.
Επομένως στο web πρέπει να χρησιμοποιούνται:
□ Λέξεις

οι

οποίες

να

ξεχωρίζουν

με

διαφορετικό χρώμα,

μεγαλύτερο μέγεθος, υπογράμμιση ή έντονη γραφή.
□

Μικρές παραγράφους με βάση τις νοηματικές ενότητες.

□

Κατάλογοι με κουκίδες μπροστά σε κάθε λέξη ή παράγραφο.

α

Μία κεντρική ιδέα σε κάθε παράγραφο.

□

Στυλ ανάστροφης πυραμίδας με το συμπέρασμα να παρατίθεται
στην αρχή.

α

Συντομία με χρήση των μισών λέξεων, σε σύγκριση με την
συμβατική γραφή.

Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει το περιεχόμενο να παρουσιάζεται και σε
κάποια άλλη γλώσσα, εκτός της Ελληνικής. (Μεταξάς Περικλής, 11/8/2001)

10.2.

Σχεδιασμός της παρουσίασης

Εκτός από την απαραίτητη λειτουργικότητα του καταστήματος, πρέπει να
δοθεί μεγάλη προσοχή και σε κάποια στοιχεία αισθητικής, που να
εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Για να προξενηθεί το ενδιαφέρον του, ώστε
να διερευνήσει περισσότερο το περιεχόμενο των σελίδων, πρέπει να
δημιουργηθεί ένα αισθητικό αποτέλεσμα

με την

κατάλληλη χρήση

σχημάτων, χρωμάτων και αντιθέσεων και τη σωστή στοιχειοθέτηση κειμένου
και γραφικών. Ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει η τοποθέτηση των γραφικών
και του κειμένου στις ιστοσελίδες, εκτός από το να τραβήξει την προσοχή
των επισκεπτών και να εντυπωσιάσει, είναι να κάνει τη διαδραστικότητα του
χρήστη με το δικτυακό τόπο πιο ευχάριστη και αποτελεσματική.
Ο σχεδιασμός του περιεχομένου συνδέεται άμεσα με το σχεδιασμό της
παρουσίασης του καταστήματος. Πρέπει να διατηρηθεί μια ισορροπία
ανάμεσα στην αισθητική της σελίδας και την αισθητική του περιεχομένου. Ο
σχεδιασμός της παρουσίασης του περιεχομένου πρέπει να είναι απλός και
δομημένος.

Ο

πελάτης

δεν πρέπει

να

βομβαρδίζεται

με πολλές

πληροφορίες και μάλιστα συγκεκριμένα με άτακτο τρόπο σε μία σελίδα. Ο
λόγος είναι ότι, σύμφωνα με έρευνες, ο επισκέπτης μπορεί εύκολα να
αποπροσανατολιστεί από το μεγάλο αριθμό των επιλογών που του δίνονται.
Οι επιλογές λοιπόν πρέπει να παρουσιάζονται με ένα δομημένο τρόπο,
ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να τις ακολουθήσει, χωρίς να χαθεί.
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Αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί μια χαρακτηριστική δομή (template) η
οποία θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ιστοσελίδες. Όλες οι ιστοσελίδες θα
πρέπει να έχουν ομοιογένεια και όσον αφορά στην τοποθέτηση τίτλων,
μενού επιλογών και πλήκτρων πλοήγησης, ώστε ο επισκέπτης να γνωρίζει
που να κοιτάξει για να βρει αυτό που ψάχνει. Οι πληροφορίες θα πρέπει να
είναι ιεραρχημένες και στοιχειοθετημένες με τρόπο που ο χρήστης εύκολα
να αντιλαμβάνεται που θα βρει αυτό που χρειάζεται ή πώς να εκτελέσει μια
παραγγελία. Η χρήση χαρακτηριστικών εικονιδίων, αν και αυξάνει το χρόνο
που χρειάζεται η σελίδα για να κατεβεί, εξυπηρετεί στο να δώσει πιο εύκολα,
με γραφικό τρόπο, στον επισκέπτη να κατανοήσει τις λειτουργίες, τα
περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που του παρέχονται.

Εικόνα 10.1.: Site με ιεραρχημένες πληροφορίες
Πηγή: http://info.med.vale.edu/caim/manual/sites/site desion.html
Ο προσεκτικός σχεδιασμός της σελίδας μπορεί να απλουστεύσει την
πλοήγηση, να μειώσει λάθη των επισκεπτών όσον αφορά στην επιλογή των
παραπομπών (links) που δεν τους οδηγούν στις πληροφορίες που
επιθυμούν, και να βοηθήσει τους επισκέπτες να κάνουν καλύτερη χρήση
των

πληροφοριών

και

των

χαρακτηριστικών

της

περιοχής.

(http://info.med.vale.edu/caim/manual/sites/site design.html)
Εάν στο ηλεκτρονικό κατάστημα θα υπάρχει μηχανή αναζήτησης, τότε
αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ευκρινή και σταθερό χώρο, ώστε ο
επισκέπτης να γνωρίζει πού να ανατρέξει. Σε ευκρινή χώρο πρέπει να είναι
τοποθετημένα και άλλα στοιχεία, τα οποία ο επισκέπτης θα χρησιμοποιεί
συχνά, όπως για παράδειγμα «Το καλάθι», «Βοήθεια», «Συχνά ερωτήματα».
Η χρήση των λεγάμενων «frames» (πλαισίων υπερκειμένου) έχει
πολυσυζητηθεί

αναφορικά

με

τη

λειτουργικότητά

τους

και

την

αποτελεσματικότητά τους για την παρουσίαση του περιεχομένου μιας
ιστοσελίδας. Καλό είναι να αποφεύγεται ή να είναι πολύ προσεκτική η γοήση
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frames. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να αποπροσανατολίσουν τον
επισκέπτη. Γενικά, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερα από δύο
frames: ένα για την πλοήγηση και ένα για το υπόλοιπο περιεχόμενό.
Άλλο θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το πώς θα γίνει η
χρήση χρωμάτων, γραφικών, animation και java applet, προκειμένου να
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς όμως να βαρύνουν υπερβολικά
οι σελίδες. Καλό είναι, εάν επιλεχθεί να παρουσιαστούν εντυπωσιακές
σελίδες, να υπάρχει επιλογή για τους επισκέπτες μεταξύ δύο εκδόσεων των
σελίδων: μία σε text- version για γρήγορη πρόσβαση, και μία πιο
εντυπωσιακή, που να εμπεριέχει το εντυπωσιακά γραφικά, την εισαγωγή με
animation και άλλα java applet.
Προσοχή πρέπει να δοθεί και στη χρήση των χρωμάτων. Καλό είναι να
χρησιμοποιηθεί μικρός αριθμός χρωμάτων που θα επιλεχθεί προσεκτικά, όχι
πολύ έντονα χρώματα σε μεγάλη έκταση της ιστοσελίδας ή μεγάλες
αντιθέσεις χρωμάτων, διότι είναι πολύ κουραστικό στα μάτια. Η χρήση πιο
έντονων χρωμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αναγραφή
τίτλων και κατηγοριών υπηρεσιών, ώστε να ξεχωρίζουν από τις άλλες
πληροφορίες που παραθέτονται στη σελίδα. Επίσης, αποφεύγεται και η
χρήση έντονων υποβάθρων (background) με πολλά σχέδια.
Οι γραμματοσειρές πρέπει να είναι ευανάγνωστες και σε κατάλληλο
μέγεθος και χρώματα, ώστε να μην «κουράζουν το μάτι». Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν πιο καλλιγραφικές γραμματοσειρές ως τίτλοι και όχι ως
κείμενο της σελίδας. Η σελίδα που θα φιλοξενεί το κατάστημά θα πρέπει να
εμφανίζεται γρήγορα, ώστε ο χρήστης να μην αποθαρρυνθεί από την
αναμονή και αποχωρήσει.

Προσοχή λοιπόν στα γραφικά που θα

παρουσιαστούν, γιατί θα καθυστερήσουν τη φόρτωση της σελίδας κατά
πολύ. (Net Business, 16/06/2001)

10.3.

Σχεδιασμός της πλοήγησης

Η καλή πλοήγηση είναι μέγιστης σημασίας, όχι μόνο για ένα ηλεκτρονικό
κατάστημα αλλά για έναν οποιονδήποτε δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο των
σελίδων πρέπει να είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο - και οι ιστοσελίδες
του καταστήματος να συνδέονται έτσι- ώστε ο πελάτης να βρίσκει εύκολα τα
προϊόντα και τις πληροφορίες που χρειάζεται και να παραγγέλλει άμεσα και
δίχως κόπο. Εάν ο πελάτης στην αναζήτησή του αρχίζει να περιπλέκεται σε
ένα λαβύρινθο περιεχομένων και σελίδων για να φτάσει τελικά στο
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επιθυμητό αποτέλεσμα, τότε το πιθανότερο είναι να χαθεί και να εκνευριστεί,
εγκαταλείποντας την προσπάθεια.

Εικόνα 10.2.: Site χωρίς δομή, δύσκολο στην αναζήτηση
Πηγή: httD://info.med.vale.edu/caim/manual/sites/site desian.html
Το 80% των επισκεπτών ενός τόπου ρίχνει απλώς μια ματιά στη σελίδα
στην οποία φτάνει και μετά αποχωρεί. Έχει υπολογιστεί ότι κάθε φορά που
ζητείται από τους επισκέπτες να μεταφερθούν σε μια άλλη σελίδα, το 20%
από αυτούς αποχωρεί. Γι’ αυτό λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο
σχεδίασμά αποτελεσματικής πλοήγησης.
Ένας τρόπος για την επίτευξη της είναι

η χρήση ενδεικτικών

χαρακτηριστικών, όπως τίτλοι και υπότιτλοι για κάθε σελίδα, που να
χρησιμοποιούνται με σταθερό τρόπο, για να δίνουν στον επισκέπτη την
αίσθηση του πού βρίσκεται μέσα στο χώρο του καταστήματος. Τα πλήκτρα
πλοήγησης

για

τη

μετακίνηση

μεταξύ

σελίδων

πρέπει

να

είναι

χαρακτηριστικά, ώστε η χρήση τους να είναι αυτονόητη και να είναι
τοποθετημένα σε συγκεκριμένα σημεία.
Ο στόχος πρέπει να είναι η κατασκευή ενός χώρου στον οποίο η ιεραρχία
των μενού και των σελίδων θα γίνεται εύκολα κατανοητή από τον χρήστη.
Δύο μορφές που αποτελούν παραδείγματα προς αποφυγή είναι
□

Η

«ρηχή»

ιεράρχηση των σελίδων,

στην οποία όλες οι

πληροφορίες είναι κάτω από την κεντρική σελίδα, κάνοντας το
χώρο να φαίνεται ασύνδετος και χωρίς δομή.

Εικόνα 10.3.: Παράδειγμα ρηχής ιεράρχησης χώρου.
Πηγή: http://info.med.vale.edu/caim/manual/sites/site desian.html
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□
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Στο άλλο άκρο βρίσκεται η πολύ βαθιά ιεράρχηση, στην οποία οι
πληροφορίες βρίσκονται θαμμένες κάτω από πολλά στρώματα
πληροφοριών, κάνοντας δύσκολη την ανεύρεση τους.

Εικόνα 10.4.: Παράδειγμα βαθιάς ιεράρχησης χώρου.
Πηγή: htto://info.med.vale.edu/caim/manual/sites/site desian.html

Ο στόχος βέβαια είναι κάπου στο ενδιάμεσο των δύο παραπάνω. Μία
καλά ισορροπημένη ιεράρχηση διευκολύνει την γρήγορη εύρεση των
πληροφοριών και

βοηθά τους χρήστες να καταλάβουν πως είναι

οργανωμένο το site.

Εικόνα 10.5.: Παράδειγμα ισορροπημένης ιεράρχησης χώρου.
Πηγή: http://info.med.vale.edu/caim/manual/sites/site desian.html

Για την δημιουργία και διατήρηση της παραπάνω δομής θα πρέπει να
λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψη τα σχόλια των επισκεπτών, καθώς και τα
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στατιστικά

που

θα

ληφθούν

από

τα

log

files

του

χώρου.

(http://info.med.vale.edu/caim/manual/sites/site desiqn.html)
Άλλο μέσο που βοηθά στην αποτελεσματική πλοήγηση είναι οι μηχανές
αναζήτησης. Με τη χρήση λέξεων - κλειδιών οι πελάτες θα μπορούν να
επιλέξουν από μια λίστα με σχετικά αποτελέσματα από την αναζήτηση και
να βρουν πιο εύκολα το προϊόν ή την πληροφορία που αναζητούν.
Ένας χάρτης του τόπου (site map) είναι επίσης απαραίτητος, καθώς δίνει
μια συνοπτική εικόνα για τη δομή του καταστήματος και επιτρέπει στον
επισκέπτη με μια ματιά να δει που βρίσκεται και να επισκεφθεί μία άλλη
ιστοσελίδα με ένα click.
Είναι επίσης πολύ χρήσιμο να δίνεται η δυνατότητά στους επισκέπτες να
επιστρέφουν στην κεντρική σελίδα του καταστήματος από οποιαδήποτε
σελίδα βρίσκονται. Άλλωστε, η κεντρική σελίδα είναι αφετηρία από όπου ο
επισκέπτης μπορεί να επιλέξει με ποιο τρόπο θα εξερευνήσει το κατάστημα.
(XRAM, Ιανουάριος 2000)
Τέλος, η διαδικασία παραγγελιοδοσίας είναι μια διαδικασία που χρειάζεται
επιμελή σχεδίασμά και ως προς την πλοήγηση. Δεν είναι λίγοι οι πελάτες
που εγκαταλείπουν τη διαδικασία αυτή διότι αναγκάζονται να περάσουν
μέσα από έναν αριθμό σελίδων, δίνοντας προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις
αποστολής και φυσικά λεπτομέρειες πληρωμής, ώστε να κατοχυρώσουν την
αγορά τους. Τα βήματα για να παραγγείλει ένας πελάτης θα πρέπει να είναι
απλά και η όλη διαδικασία να πραγματοποιείται μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα, δίχως ο πελάτης να χρειαστεί να μεταφερθεί μέσα από πολλές
σελίδες. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να εγκαταλείψει την διαδικασία
πριν την ολοκλήρωση της. Τέλος ένα σημείο που θα πρέπει να προσεχθεί
είναι και το «καλάθι αγοράς». Υπάρχουν πάρα πολλά έτοιμα προγράμματα
στην αγορά. Ορισμένα από αυτά είναι εξαιρετικά δύσχρηστα και αργά,
προκαλώντας σύγχυση στον πελάτη που μπορεί να εγκαταλείψει την αγορά.
Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο, πρέπει να δοκιμαστεί το πρόγραμμα
του καλαθιού πριν αποκτηθεί, με δοκιμαστικές αγορές. (Net Business,
12/05/2001)
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Εργαλεία συγγραφής ιστοσελίδων

Το σημερινό λογισμικό δημιουργίας σελίδων εστιάζει στο κτίσιμο
αξιόπιστων και γρήγορων site, σε όλους τους υπάρχοντες browsers, τα
οποία περιέχουν τυποποιημένο κώδικα. Με τα υπάρχοντα εργαλεία η
διαδικασία προσθήκης δυναμικών χαρακτηριστικών είναι πολύ πιο εύκολη.
Το λογισμικό δημιουργίας σελίδων χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.
Στην πρώτη περιλαμβάνονται τα προγράμματα WYSIWYG (What You
See Is What You Get) που δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας ιστοσελίδων
με τον ίδιο τρόπο που δημιουργείται κάποιο έγγραφο σε μια εφαρμογή
desktop publishing.
Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται προγράμματα βασισμένα σε
κώδικα,

που

επιτρέπουν

ανεπεξέργαστα

HTML

tags,

τη

δημιουργία
όπως

ιστοσελίδων

<HEAD>,

<BODY>,

εισάγοντας
κ.α.

και

προγραμματίζοντας σε Java script.
Από τα εργαλεία συγγραφής ιστοσελίδων τα γνωστότερα και πιο
εμπορικά είναι:
□

To Frontpage

□

To Dreamweaver

□

To Go Live

□

To Fusion

Αναλυτικότερα:
10.4.1. Microsoft Frontpage 2002
To FrontPage είναι ένα προϊόν της Microsoft που απευθύνεται
περισσότερο σε απλούς χρήστες που δεν γνωρίζουν από προγραμματισμό.
Η νεότερη έκδοση είναι η Microsoft Front Page 2002, στην οποία υπάρχει
ένα πολύ δυνατό wizard που ακολουθεί το χρήστη σε όλα τα στάδια της
συγγραφής, αλλά και της δημοσίευσης της σελίδας στο web. Υπάρχει επίσης
μία βιβλιοθήκη με 50 πρότυπα τα οποία μπορούν να ακολουθηθούν καθώς
και δυνατότητα αντιγραφής του κώδικα από κάποιο έτοιμο site.
10.4.2. Macromedia Dreamweaver 4
To Dreamweaver είναι ένα προϊόν της Macromedia, η τελευταία έκδοση
είναι η 4 και απευθύνεται περισσότερο σε επαγγελματίες χρήστες. Η
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ασύγκριτη δύναμη σχεδιασμού και η εττεκτασιμότητα είναι τα βασικά
χαρακτηριστικά του. Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό πρόγραμμα
δημιουργίας σελίδων με ενσωματωμένο JavaScript debugger. Στο site της
εταιρίας υπάρχουν αρκετές συμβουλές για το dreamweaver καθώς και ένα
εκτεταμένο κανάλι extensions.
(http://www.macromedia.com/software/dreamweaver/)
10.4.3. Adobe Go Live 5.0
To Go Live της Adobe είναι ένα καθαρά επαγγελματικό εργαλείο
δημιουργίας σελίδων. Στα βασικά του πλεονεκτήματα είναι η ολοκλήρωση
του με τα υπόλοιπα προγράμματα της Adobe που το καθιστά κατάλληλο για
σχεδιαστές σελίδων, οι οποίοι βασίζονται κατά κύριο λόγο στο Photoshop ή
στο Illustrator ή και στα δύο. Στο Go Live δεν υπάρχουν wizards για την
καθοδήγηση του χρήστη, ενώ τα πρότυπα που παρέχονται έτοιμα από το
πρόγραμμα είναι μόλις τρία.
(http://www.adobe.com/support/products/golive.html)
10.4.4. NetObjects Fusion MX
To NetObjects Fusion MX είναι το απλούστερο πρόγραμμα συγγραφής
ιστοσελίδων. Η νεότερη έκδοση του είναι η 6, η οποία διαθέτει wizards, 12
πρότυπα ιστοσελίδων και αρκετά θέματα για το background των σελίδων.
Απευθύνετε σε απλούς χρήστες, δεν χρειάζεται γνώση προγραμματισμού,
ενώ το βασικότερο πλεονέκτημα του είναι ότι δημιουργεί και ανεβάζει το site
γρηγορότερα από όλα τα υπόλοιπα προγράμματα. Κυριότερο μειονέκτημα
του είναι ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει μεγάλα site και σελίδες Dynamic
HTML. Τέλος εμφανίζει προβλήματα στην εισαγωγή εφαρμογών ASP.
(http://www.netobiects.com/)
10.4.5. Τιμολόγηση
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση στις τιμές
των ίδιων προγραμμάτων, μεταξύ της κατασκευάστριας εταιρίας και του
αντιπροσώπου στην Ελλάδα. Η απόκλιση είναι, κατά μέσο όρο, της τάξης
του 20-30%. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις τιμές:
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Τιμή από το site της

Τιμή από τον

κατασκευάστριας εταιρίας,

αντιπρόσωπο της

(χωρίς έξοδα μεταφοράς)

Ελλάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)

187€

231€

Microsoft
FrontPage 2002
Macromedia

332€

Dreamweaver 4
Adobe Go Live

314€

5.0

+105€ upgrade

NetObjects

220€*

390€

155€“

478€

100€

Fusion MX

160€

Πίνακας 10.1: Σύγκριση τιμών προγραμμάτων συγγραφής ιστοσελίδων
Πηγή: Οι τιμές των αντιπροσωπειών είναι από το PC Magazine, Νοέμβριος 2001.
Οι τιμές των κατασκευαστών είναι από τα αντίστοιχα site, Ενημέρωση: Ιανουάριος 2002

10.5.

Online κατασκευή ιστοσελίδων

Αν πάλι τα εργαλεία συγγραφής είναι ακριβά ή δύσχρηστα για
ορισμένους, υπάρχει και άλλη λύση. Αυτή είναι τα web based προγράμματα
για δημιουργία ιστοσελίδων. Στο Ελληνικό Internet υπάρχουν δύο site που
παρέχουν υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων μέσω wizard. Αυτά είναι
το http://www.dot.gr της εταιρίας Incredible Networks και
το http://www.easycommerce.gr της Internet Hellas.
10.5.1. www.dot.gr
Το συγκεκριμένο site προσφέρει πάνω από 100 έτοιμα πρότυπα,
χωρισμένα σε κατηγορίες, προκειμένου να επιλεγεί αυτό που ταιριάζει
περισσότερο στο στυλ της επιχείρησης. Αφού επιλεγεί κάποιο πρότυπο το
μόνο που μένει είναι να τοποθετηθούν το κείμενο και τα γραφικά. Υπάρχει

* Για τους χρήστες του FrontPage, του Go Live και του Fusion υπάρχει έκπτωση
στην τιμή αγοράς του Dreamweaver. Η πιστοποίηση ότι κάποιος είναι χρήστης ενός
από τα τρία παραπάνω προγράμματα οπότε δικαιούται της έκπτωσης, γίνεται
βάζοντας το serial number του στο site της Macromedia
” Την ίδια πολιτική ακολουθεί και η Adobe δίνοντας έκπτωση στους χρήστες των
προγραμμάτων Dreamweaver και Frontpage.
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επίσης και μία βιβλιοθήκη με προγράμματα, γραφικά, γραμματοσειρές και
counters τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους πελάτες του site.
Τέλος, υπάρχει και ένας on-line αναλυτικός οδηγός που προσφέρει
βοήθεια σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ένα site, ενώ παρέχει και
συμβουλές για πολλά θέματα που αφορούν την κατασκευή ενός site.
(www.dot.gr)
10.5.2. www.easycommerce.gr
To easycommerce είναι μια μηχανογραφική εφαρμογή δημιουργίας και
παρουσίασης εικονικού καταστήματος στο Internet.
Τόσο η αρχική δημιουργία και παραμετροποίηση του καταστήματος όσο
και η ενημέρωση του περιεχομένου του στη συνέχεια, είναι πολύ εύκολη και
το τελικό αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα καλαίσθητο και λειτουργικό.
Χρησιμοποιώντας το, κάθε επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει ένα
εικονικό κατάστημα προσαρμοσμένο στα προϊόντα και τις ανάγκες της. Το
easycommerce διευκολύνει τη δημιουργία καταλόγου με απεριόριστο
πλήθος προϊόντων, με αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών τους,
παρουσίαση των φωτογραφιών τους και απεριόριστη ποικιλία ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών για το καθένα, καθώς βέβαια και τη διενέργεια πωλήσεων.
Η σταθερότητα και η ευκολία στη χρήση, τόσο κατά τη δημιουργία και
εγκατάσταση του καταστήματος, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του, αλλά και οι παρεχόμενες από την OneWorld επιπλέον υπηρεσίες,
εξασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη παρουσία της επιχείρησής στο
Internet και την υψηλή επισκεψιμότητα του web site που θα δημιουργηθεί.
Η αξιοπιστία, η ταχύτητα στην πλοήγηση καθώς και η ευκολία στην
ανεύρεση προϊόντων και προσφορών και την καταχώριση παραγγελιών,
διευκολύνουν τη διενέργεια των συναλλαγών και την ικανοποίηση του
τελικού καταναλωτή (http://www.easvcommerce.ar/about/default.asD)

Στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. υπάρχουν πολλά site που παρέχουν
υπηρεσίες online κατασκευής ιστοσελίδων. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι:
□

Homestead Technologies, www.homestead.com

□

Trellix Corp, www.trellix.com

□

Zy Web, www.zvweb.com

□

Moonfruit, www. moonfruit. com

□

Balthaser Online, www.balthaser.com
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10.6.

Outsourcing

Αν τη διαδικασία του σχεδιασμού δεν μπορεί να την πραγματοποιήσει η
επιχείρηση με τους δικούς της ανθρώπινους πόρους ή ο στόχος της είναι μία
πιο επαγγελματική προσέγγιση στο σχεδίασμά του site, υπάρχει η λύση του
outsourcing.
Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες
σχεδιασμού σελίδων. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από αυτές:
10.6.1. Otenet
Η

πρώτη

εταιρία

παροχής

συνδέσεων

Internet

στην

Ελλάδα,

δραστηριοποιείται και στο χώρο της κατασκευής εύβχρησιμοποιώντας
εξελιγμένες τεχνολογίες όπως DHTML, FLASH, ActiveX, CGI, κ.α.
Στο πελατολόγιο της εταιρίας περιλαμβάνονται:
□

Μεγάλη Βρετάνια:

□

Ερμής Αμοιβαία Κεφάλαια:

□

Οργανισμός Εργατικής Εστίας:

□ Ένωση Ελλήνων Συντακτών:
□

Παρουσίαση:

□

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος

(http://www.otenet.Qr/comDanv/desiqn.htm)
10.6.2. Hellanet
Η εταιρία του ομίλου της Forthnet δραστηριοποιείται για αρκετά χρόνια
στο χώρο του σχεδιασμού, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη σημαντικών
εταιριών όπως:
□

Συμβουλευτική εταιρία kantor

α

Η Ναυτεμπορική

□

Η εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων Hertz Auto Hellas

□ Το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία
□

Εθνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
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□

To site της Νέας Γενιάς

□

Edwin jeans

□

Το τηλεοπτικό κανάλι star channel
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Αξίζει να σημειωθεί ότι το site της Kantor κέρδισε το “βραβείο καλύτερης
εμφάνισης” στα βραβεία Web Awards 2000.
(http://www.hellasnet.gr/hellasnet/development/websites.asp)
10.6.3. H.O.L.
Η Hellas On Line αν και άρχισε τις δραστηριότητες της ως I.S.P.
επεκτάθηκε και σε άλλες υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και αυτή του
σχεδιασμού ιστοσελίδων. Στους πελάτες της εταιρίας συμπεριλαμβάνονται
οι:
□

Beauty Shop Marinopoulos

□

Βερόπουλος

□

e-motion

□

Toys-academy

a Alpha Ασφαλιστική
(http://www.aaora.gr/holproducts/dept websitedesign.asp?dept%5Fid=14
&menu%5Fid=6)
10.6.4. One world
Είναι η μοναδική εταιρία από αυτές που αναφέρονται η οποία δεν είναι
παροχέας Internet αλλά δραστηριοποιείται στην σχεδίαση ιστοχώρων και
στην υλοποίηση εφαρμογών στο δίκτυο. Το πελατολόγιο της αποτελείται
από γνωστές εταιρίες μεταξύ των οποίων είναι και οι:

α Aegean Airlines
□

Eurobank Cards

□

Novabank

□

ICAP

a

Telemarketing
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α

Telesis direct

□

Βιβλιοπωλείο Ιανός

□

Ξενοδοχείο Capsis

(http://www.oneworld.Qr/websites/default.asp)
10.6.5. Techlink
Η Techlink ανήκει στον όμιλο Τεχνικές εκδόσεις. Δραστηριοποιήθηκε στο
χώρο του Internet και των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου πριν από δύο
χρόνια. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να κερδίσει την
εμπιστοσύνη

αρκετών

επιχειρήσεων,

κυρίως

εταιρίων

πωλήσεων

αυτοκινήτων όπως:
□

Citroen Hellas

□

Peugeot - Lion Hellas AE

□

Piaggio Hellas

a

Skoda - Βιαμάρ ABEE

□

Subaru Motors Hellas

□ Toyota Hellas AEBE
□ Yamaha Hellas
(http://www.techlink.gr/webservices/webdevelop.html)

10.6.6. Τιμολόγηση
Δυστυχώς

καμία

από

τις

εταιρίες

που

προαναφέρθηκαν

δεν

παρουσιάζουν την πολιτική τιμολόγησης σχεδιασμού ιστοσελίδων στο site
τους. Ο καθορισμός της τιμής εξαρτάται από το μέγεθος του site, από τα
γραφικά του καθώς και από τις τεχνολογίες που θα ενσωματωθούν. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ενδεικτικά η τιμολόγηση υπηρεσιών
σχεδιασμού μιας ιστοσελίδας για μια εταιρία με σχετικά μικρό κύκλο
εργασιών.
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ΤΙΜΗ (€)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

58,69

Χρεώνεται εφάπαξ.

44,02

ανά ιστοσελίδα

17,61-23,48

Ανά ιστοσελίδα

8,80

ανάλογα με τις

17,61 (η τριάδα)

ανάγκες

14,67

ανάλογα με τις

44,02 (η τριάδα)

ανάγκες

44,02 (η τριάδα)

Ανά εργατοώρα

8,80

Ανά γραφικό

Επεξεργασία Ήχου

29,35

Ανά εργατοώρα

Κατασκευή γραφικών (όχι

29,35

Ανά γραφικό, μέγιστο

banners)

44,02(η τριάδα)

μέγεθος Α4

Κατασκευή Multimedia (Flash,

*

Μόνο ύστερα από

ΕΡΓΑΣΙΑ
Μελέτη του site και προσχέδιο
κατασκευής.
Κατασκευή Αρχικής/ών
Σελίδα ς/ων
Κατασκευή Υπόλοιπων Σελίδων

Χρήση Image Maps

Χρήση φόρμας
Ενσωμάτωση κάποιου script
Java, Javascript, DHTML, κλπ
Επεξεργασία Γραφικών (όχι
banners)

Director, κλπ)
Χρήση scanner
Δακτυλογράφηση ελληνικού
κειμένου
Δακτυλογράφηση αγγλικού
κειμένου

συμφωνία
1,47
1,47

2,35

Δακτυλογράφηση ελληνικού
κειμένου με δημιουργία πινάκων/

2,35

Ανά χρήση
ανά σελίδα Α4 28
γραμμών
ανά σελίδα Α4 28
γραμμών
ανά σελίδα Α4 28
γραμμών

ιστογραμμάτων
Δακτυλογράφηση αγγλικού
κειμένου με δημιουργία πινάκων/

3,23

ανά σελίδα Α4 28

ιστογραμμάτων

γραμμών

Πίνακας 10.2.: Ενδεικτικές τιμές υπηρεσιών σχεδιασμού ιστοσελίδων
Πηγή: http://wvw.eexi.ar/Daroxes/index.htm
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Net Business, 16/06/2001, Τεύχος 23, Άρθρο με τίτλο: “Απλότητα, η
μεγαλύτερη αρετή στη σχεδίαση ενός e-shop”, Σελίδα 26.

2. Net Business, 12/05/2001, Τεύχος 18, Άρθρο με τίτλο: “Δέκα τρόποι
να χάσετε τους πελάτες σας", Σελίδα 26.

3. PC Magazine, Νοέμβριος 2001, Τεύχος 9, Συγκριτικός πίνακας
χαρακτηριστικών για εφαρμογές web design, Σελίδα 181.

4. XRAM, Ιανουάριος 2000, Άρθρο με τίτλο “e-business σχεδιασμός”,
Σελίδα 46

5. Μεταξάς Περικλής, 11/08/2001, Άρθρο με τίτλο: “Η φλυαρία ενός site
διώχνει τους υποψήφιους πελάτες”. Δημοσίευση στην εφημερίδα Net
Business, Τεύχος 31, Σελίδα 23.

6. http://info.med.vale.edu/caim/manual/sites/site desiqn.html
Οδηγίες για τον σχεδίασμά και την δομή των ιστοσελίδων από το
Πανεπιστήμιο του Yale.
7. http://www.adobe.com/support/products/aolive.html
Πληροφορίες για το πρόγραμμα συγγραφής ιστοσελίδων της Adobe.
8. http://www.aQora.gr/holproducts/dept websitedesiqn.asp?dept%5Fid
=14&menu%5Fid=6
Λύσεις σχεδιασμού ιστοσελίδων από την Hellas On Line.

9. http://www.dot.gr
Το πρώτο Ελληνικό site με δυνατότητα online δημιουργίας
ιστοσελίδων.10 * *

10. http://www.eexi.gr/paroxes/index.htm
Η ΕΕΧΙ είναι η Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet και παρέχει
υπηρεσίες σχεδιασμού και φιλοξενίας ιστοσελίδων.
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11. http://www.easvcommerce.ar/about/default.asp
Site για την δημιουργία ιστοσελίδων με online οδηγό, ανήκει στην
Internet Hellas.
12. http://www.hellasnet.ar/hellasnet/development/websites.asp
Παρουσίαση των site που υλοποίησε η εταιρία Hellasnet για την
σχεδίαση site
13. http://www.macromedia.com/software/dreamweaver/
Η σελίδα της macromedia που αναφέρεται στο dreamweaver.

14. http://www. microsoft. com/frontpaae/evaluation/tour/default. htm
Η σελίδα της Microsoft που αναφέρεται στις δυνατότητες του
προγράμματος, κάνοντας περιήγηση στην έκδοση 2002.
15. http://www.netobiects.com/
Η σελίδα της εταιρίας που δημιούργησε το Fusion MX

16. http://www.oneworld.gr/websites/default.asp
Η σελίδα της One World όπου παρουσιάζονται οι πελάτες της
εταιρίας και τα site που υλοποιήθηκαν.

17. http://www.otenet.gr/companv/desian.htm
Πληροφορίες για το πελατολόγιο της Otenet στην κατασκευή site.18

18. http://www.techlink.ar/webservices/webdevelop.html
Η

σελίδα της Techlink με πληροφορίες για την κατασκευή

ιστοσελίδων από την εταιρία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11:

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι πρώτες ερωτήσεις που γεννιούνται στο μυαλό κάποιου όταν γίνεται
λόγος για δίκτυα και ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι περίπου οι εξής:
□

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που γεννιούνται στις ηλεκτρονικές
συναλλαγές;

α

Πόση ασφάλεια μπορώ να έχω;

α

Μπορώ

να

στέλνω

άφοβα

e-oiails

με

επιχειρηματικές

πληροφορίες σε συνεργάτες μου;
□

Στην ηλεκτρονική επιχείρηση ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι οι
πελάτες θα είναι ασφαλείς απέναντι σε οποιονδήποτε θελήσει να
παραβιάσει το σύστημα, να υποκλέψει αριθμούς πιστωτικών
καρτών και να βλάψει έτσι το κύρος της επιχείρησης;

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο βρίσκονται οι απαντήσεις των παραπάνω
ερωτημάτων και αρκετών ακόμη που ξεπηδούν στην πορεία.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έχουν ως σκοπό να φανούν χρήσιμα
στους εμπόρους ή στους επιχειρηματίες που επιθυμούν να δημιουργήσουν
μία ασφαλή ηλεκτρονική περιοχή.

11.1. Οι πιθανοί κίνδυνοι
Το πρώτο στάδιο κάθε μελέτης ασφάλειας είναι η εκτίμηση των πιθανών
κινδύνων. Είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της μελέτης διότι, μολονότι
υπάρχουν λύσεις για όλα σχεδόν τα πιθανά και απίθανα προβλήματα, το
κόστος τείνει να ανεβαίνει εκθετικά με την ένταση του κινδύνου με
αποτέλεσμα να σπαταλούνται σημαντικοί πόροι.
Η ανάλυση που ακολουθεί θα θεωρήσει ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα
δεν είναι υψηλής απόδοσης για τον επιτιθέμενο. Με άλλα λόγια δεν είναι
χρηματοπιστωτικό

ίδρυμα που

διαχειρίζεται

ρευστό ή

εμπορεύσιμα

αξιόγραφα, δε διαχειρίζεται πληροφορίες μεγάλης αξίας (λ.χ. δεν είναι ΑΧΕ,
αστυνομικό αρχείο κ.λ.π.), δεν είναι μεγάλη εταιρεία (λ.χ. η IBM).
Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω οι κίνδυνοι οι οποίοι απειλούν κάθε
ηλεκτρονική επιχείρηση είναι τρεις:
1. Υποκλοπή δεδομένων στο δίκτυο.
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2. Καταστροφή / μαζική αλλοίωση δεδομένων.
3. Επιλεκτική αλλοίωση δεδομένων. (Πασχόπουλος - Σκαλτσάς, 2000)
Αναλυτικότερα:
11.1.1. Υποκλοπή δεδομένων στο δίκτυο.
Αυτό συνήθως γίνεται με ειδικά μηχανήματα στο δίκτυο, δηλαδή έξω από
το σύστημα. Είναι σημαντικός κίνδυνος διότι η παραβίαση του συστήματος
ασφαλείας της πιστωτικής κάρτας αποτελεί πρόκληση για τους hackers,
αλλά και ένα καλό εισόδημα για διάφορους γνώστες των θεμάτων ασφαλείας
δικτύων.
Η υποκλοπή γίνεται με μία διαδικασία η οποία μπορεί να θεωρηθεί
αντίστοιχη

της τηλεφωνικής υποκλοπής.

Η

αντιμετώπισή της είναι

αρμοδιότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος και γι’ αυτό αναφέρεται εδώ.
11.1.2. Καταστροφή / μαζική αλλοίωση δεδομένων.
Και ξαφνικά ένα πρωί η οθόνη είναι μαύρη, τα προϊόντα είναι στο
ταχυδρομείο και τα αρχεία για την Τράπεζα έχουν γίνει καπνός. Ή τα μισά
λείπουν και τα άλλα μισά μοιάζουν να είναι ακατανόητα. Αυτό μπορεί να
συμβεί για δεκάδες λόγους, αλλά στα πλαίσια που καλύπτουμε εδώ, οι
ύποπτοι είναι οι ιοί (συνήθως από άλλο υπολογιστή της επιχείρησης ή από
το e-mail), οι λογικές βόμβες (είδος κακόβολου προγράμματος που συνήθως
διαδίδεται με το e-mail) και οι υπάλληλοί σας.
11.1.3. Επιλεκτική αλλοίωση δεδομένων.
Η περίπτωση όπου κάποιος έχει μπει στο σύστημα και έχει λ.χ. γράψει
στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές ή υπάρχει μια παραγγελία με
αλλοιωμένη τη διεύθυνση, οπότε το προϊόν πάει αλλού. Είναι συνήθως
τελικό

αποτέλεσμα

ενός

επιτυχημένου

hacking

(hacking

είναι

η

δραστηριότητα ενός hacker). Αυτό μπορεί να γίνει φυσικά από μία εξωτερική
επίθεση αλλά και από κάποιον δυσαρεστημένο υπάλληλο της επιχείρησης.
Το πρόβλημα δεν έγκειται στη συχνότητα αλλά στη δυσκολία εντοπισμού
τους. Μια τέτοια αλλοίωση μπορεί να υπάρχει στο σύστημα για βδομάδες με
αποτέλεσμα ακόμη και μία μικρή αλλοίωση να εξελιχθεί σε πονοκέφαλο.
Αυτή η δραστηριότητα έχει διάφορα παρακλάδια ανάλογα με τον τρόπο
διείσδυσης. Στην ειδική βιβλιογραφία αναφέρονται δεκάδες είδη παραβίασης
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(masquerading, back orifice κ.λ.π.) αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα
το ίδιο: ο εισβολέας αποκτά έλεγχο όλου ή ενός μέρους του συστήματος.

11.2.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλάζει τον τρόπο αγοράς αγαθών. Μέσα από
τον browser ο πελάτης επισκέπτεται «βιτρίνες»

καταστημάτων και

αποφασίζει αν επιθυμεί να αγοράσει ή όχι τα προϊόντα που προσφέρουν οι
έμποροι. Από την άλλη πλευρά οι έμποροι αυξάνουν τον αριθμό πελατών
τους, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση των προϊόντων τους σε
αυτούς. Δυστυχώς η αγορά προϊόντων με ηλεκτρονικό τρόπο δεν έχει
κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ευρέως. Αιτία η μεταφορά
προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων πιστωτικών καρτών μέσω
Internet. Προσπάθειες πραγματοποιούνται από εταιρίες για την από κοινού
υλοποίηση πρωτοκόλλων και τεχνικών με τις οποίες θα διασφαλίζονται η
ασφαλής μεταφορά των στοιχείων των καταναλωτών και η πραγματοποίηση
ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών στο σύνολο τους.
Για τον καταναλωτή είναι επικίνδυνο να συμμετέχει σε μια συναλλαγή εάν
ο πωλητής δεν χρησιμοποιεί ασφαλή server. Τα προσωπικά τους στοιχεία
κινδυνεύουν να πέσουν σε χέρια κακόβουλων χρηστών, αν σταλούν σε ένα
server ο οποίος για τη μεταφορά τους δεν χρησιμοποιεί τεχνικές
κρυπτογράφησης.

Η χρήση του e-mail για την αποστολή αριθμών

πιστωτικών καρτών είναι άκρως επικίνδυνη, ειδικά όταν στέλνεται χωρίς
αυτοί να

κρυπτογραφούνται.

Ο

υποψήφιος πελάτης σίγουρα θα

προσπαθήσει να μάθει όσο περισσότερες πληροφορίες μπορεί, για τον
έμπορο που έχει ένα προϊόν που τον ενδιαφέρει, τις δικλίδες ασφαλείας που
χρησιμοποιεί,

αν

η

συναλλαγή

θα

πραγματοποιηθεί

σε

ασφαλές

περιβάλλον, αν είναι όντως αυτός που ισχυρίζεται με την πιστοποίηση
κάποιας τρίτης αρχής κ.α. Πληροφορίες για το ποιόν των εταιριών υπάρχουν
σε διάφορες λίστες (Better Business Bureau και Internet Fraud Watch).
Όταν ο πωλητής χρησιμοποιεί έναν ασφαλή server, αυτό φαίνεται στο
URL πεδίο στον browser. Από “ http://” γίνεται “https://”. Από τις εκδόσεις
Netscape Navigator 2.0 και Internet Explorer 2.1 και στις νεότερες
εμφανίζεται επίσης ένα κλειδωμένο σύμβολο στο κάτω μέρος της οθόνης. Η
χρήση παλαιότερων browser από αυτούς, δεν μπορεί να οδηγήσει σε
ηλεκτρονική συναλλαγή. Οι παλαιότεροι browsers δεν χρησιμοποιούν το
SSL (Secure Sockets Layer), τεχνική που χρησιμοποιείται σήμερα κατά
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κόρον στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με τη χρήση της SSL η πιθανότητα
υποκλοπής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας κατά τη μεταφορά της
στον server του εμπόρου είναι αμελητέα. Τι γίνεται όμως όταν τα στοιχεία
αυτά συλλεχθούν τελικά στον server της επιχείρησης; Η πολιτική που
ακολουθεί η εταιρεία στην προστασία των πληροφοριών αυτών είναι πολύ
σημαντική.

Δεν

κρυπτογραφικούς

έχει

νόημα

να

αλγόριθμους

προστατεύονται
που

καθιστούν

τα

δεδομένα
αδύνατη

με
την

αποκρυπτογράφησή τους από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες και από την
άλλη τα ίδια στοιχεία να βρίσκονται εκτεθειμένα στο εσωτερικό δίκτυο
οργανισμών.
Στην καλύτερη περίπτωση, τα δεδομένα πρέπει να φυλάσσονται
κρυπτογραφημένα σε υπολογιστές που δεν συνδέονται στο Internet, ενώ θα
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά μόνο άτομα υψηλής ευθύνης (η
διοίκηση της εταιρίας, διαχειριστές ασφαλείας). Όσο λιγότεροι έχουν
πρόσβαση στα δεδομένα τόσο πιο ασφαλή είναι.
Τέτοια προβλήματα υποστηρίζει ότι θα λύσει ένα νεότερο πρωτόκολλο
που έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, το SET
(Secure Electronic Transactions). Σύμφωνα με αυτό, τα στοιχεία των
πιστωτικών καρτών φυλάσσονται σε τρίτους, έμπιστους μεσολαβητές (π.χ.
τράπεζες) και δεν αποστέλλονται στους πωλητές.
Κάθε καταναλωτής αναζητά πληροφορίες στα sites των πωλητών σχετικά
με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα που τους παρέχονται. Υπάρχει μεγάλη
δυσπιστία και οι απορίες για την τύχη των προσωπικών στοιχείων μέσω των
ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι πολλές. Γι’ αυτό και ενδιαφέρεται για την
προστασία των πληροφοριών που δίνει. Τα βασικά στοιχεία που αναζητά ο
καταναλωτής σε έναν πωλητή είναι, καταρχήν, η χρησιμοποίηση ασφαλούς
server (SSL τεχνικές, μια και αυτές είναι οι πλέον διαδεδομένες) για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Επίσης, είναι απαραίτητες η αποθήκευση
των δεδομένων τους σε ασφαλές μέρος του οργανισμού, με αυστηρές
δικλίδες ασφαλείας και περιορισμένη πρόσβαση από τους εργαζομένους, η
σαφής πολιτική ασφαλείας για τη χρήση των πληροφοριών αυτών και η
δήλωση αυτής στις σελίδες του εμφανώς ξεκάθαρα. Είναι στην ευχέρεια του
καταναλωτή να απορρίψει πωλητές που δεν είναι ειλικρινείς σχετικά με τη
επεξεργασία των πληροφοριών που τους παρέχει.
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11.3.
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Κρυπτογραφία

Πολλοί άνθρωποι φοβούνται να χρησιμοποιήσουν το Internet για τις
αγορές τους, διότι μπορεί κάποιος να κλέψει τα στοιχεία της κάρτας τους και
να πάρει χρήματα από το λογαριασμό τους. Από την άλλη πλευρά, οι
εταιρίες φοβούνται ότι οι πελάτες τους δεν θα ακολουθήσουν τους όρους
των συμβολαίων που έχουν κάνει ηλεκτρονικώς. Όλα αυτά τα προβλήματα
λύνονται με τη χρήση της κρυπτογράφησης. Αυτή βασίζεται στο ότι τα
στοιχεία τροποποιούνται με βάση κάποιους κανόνες, έτσι ώστε μόνο όποιος
ξέρει αυτούς τους κανόνες να μπορεί να τα διαβάσει. Υπάρχουν διάφορα
είδη κρυπτογράφησης. Σε όλα αυτά χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα
κλειδιά, τα οποία όσο μεγαλύτερα είναι τόσο περισσότερη ασφάλεια
παρέχουν. Στην απλή περίπτωση κατά την οποία κάποιος θέλει να
προστατέψει τα δεδομένα που έχει, χρησιμοποιεί ένα κλειδί, μόνο με τη
χρήση του οποίου γίνεται δυνατή η ανάγνωση των δεδομένων. Για την
ασφαλή επικοινωνία, τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης πρέπει να
γνωρίζουν το κατάλληλο κλειδί. Πώς όμως εξασφαλίζεται η μεταφορά αυτού
του κλειδιού; Για αυτόν το σκοπό γίνεται χρήση δύο κλειδιών. Ο αποστολέας
κωδικοποιεί το μήνυμα με βάση το κλειδί του παραλήπτη, και μόνο ο
δεύτερος, ο οποίος ξέρει και το υπόλοιπο μέρος του κλειδιού, μπορεί να
διαβάσει το μήνυμα. Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά τη χρήση
του Διαδικτύου είναι η πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα. Για
αυτόν το σκοπό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κρυπτογράφηση, έτσι ώστε να
κωδικοποιηθεί μόνο ένα μέρος του μηνύματος που θα περιέχει την
ηλεκτρονική υπογραφή του αποστολέα. Με αυτόν τον τρόπο ο παραλήπτης,
ο οποίος θα γνωρίζει την εν λόγω υπογραφή, θα γνωρίζει την προέλευση
του μηνύματος. Το μόνο ίσως πρόβλημα όσον αφορά στην κρυπτογράφηση
γενικώς είναι ότι για την πραγματική ασφάλεια πρέπει να χρησιμοποιηθούν
κλειδιά της τάξεως των 1.024 ή 2.048 bits. Κάτι τέτοιο απαιτεί αρκετά μεγάλη
υπολογιστική ισχύ, που, τουλάχιστον στις μέρες μας, καθυστερεί τη
διαδικασία κρυπτογράφησης. Υπάρχουν δύο διεθνή standards ασφάλειας
για μεταφορά δεδομένων. Αυτά είναι το SSL (Secure Sockets Layer) και το
SET (Secure Electronic Transaction). To πρώτο χρησιμοποιείται διεθνώς για
μεταφορά ευαίσθητων οικονομικά δεδομένων, ενώ το δεύτερο, το οποίο
αναπτύχθηκε από τη Visa και τη MasterCard και υιοθετήθηκε και από την
American

Express,

χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που

πληρωμές μέσω κάποιας ανάλογης κάρτας.

υπάρχουν
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Το τεχνολογικό αυτό επίτευγμα που ονομάζεται Internet στηρίζεται σε ένα
αρκετά "χαλαρό" πρωτόκολλο επικοινωνίας ονόματι TCP/IP. Έτσι, μαζί με
τις ευκολίες προέκυψαν και οι μπελάδες για αυτούς που έσπευσαν να
κάνουν εκτεταμένη χρήση του Internet για συναλλαγές, για την ανταλλαγή
ευαίσθητων ή απόρρητων πληροφοριών, αλλά και για την προσωπική
αλληλογραφία τους. Εκτός από το πρωτόκολλο, αρκετά "χαλαρή" ήταν στο
παρελθόν, αλλά ενίοτε και τώρα, και η ασφάλεια των πολυχρηστικών
συστημάτων που χρησιμοποιούνται ως Web/Mail/Authentication Servers.
Έτσι η πληροφορία δεν είναι απόλυτα ασφαλής ούτε κατά τη μεταφορά της
ούτε κατά την προσωρινή αποθήκευσή της, μια και η ιστορία έδειξε ότι
κανένα σύστημα δεν είναι απόλυτα απρόσβλητο ή ασφαλές.
Τη λύση σε όλα αυτά έδωσε η καθιέρωση της κρυπτογράφησης σε όλες
τις ευαίσθητες περιοχές μετάδοσης πληροφοριών, η οποία, πέρα από την
κωδικοποίηση-αποκωδικοποίηση της πληροφορίας, εισάγει και τη διαρκή
πιστοποίηση (authentication) του δημιουργού αλλά και του τελικού αποδέκτη
της πληροφορίας.
Έτσι, απλές καθημερινές διαδικασίες, όπως η υπογραφή ενός κειμένου
ως

σημάδι

γνησιότητας,

μπορούν

να

μεταφερθούν

μέσω

της

κρυπτογράφησης στο ηλεκτρονικό τους αντίστοιχο και να επικυρώσουν
αποφάσεις ή συμφωνίες.

Η ψηφιακή υπογραφή μπορεί μέσω της

κρυπτογράφησης να "δέσει" με μοναδικό τρόπο ένα κείμενο με το δημιουργό
του,

όπως επίσης

μπορεί να

μας παρέχει έναν ασφαλή

τρόπο

διακανονισμού οικονομικών συναλλαγών.
11.3.1. Θεωρία - Βασικές Αρχές
Η κωδικοποίηση είναι η μετατροπή πληροφορίας σε μορφή μη κατανοητή
ή αναγνώσιμη. Σκοπός της είναι να διασφαλίσει το απόρρητο κρατώντας την
πληροφορία "κρυμμένη",

ακόμα και αν το κωδικοποιημένο κείμενο

διαρρεύσει με κάποιον τρόπο σε μη εξουσιοδοτημένους αναγνώστες.
Αποκωδικοποίηση είναι φυσικά η εξαγωγή της πληροφορίας μέσα από το
φαινομενικά ακατανόητο κωδικοποιημένο κείμενο. Για την κωδικοποίηση και
την αποκωδικοποίηση μιας πληροφορίας είναι απαραίτητη η χρήση μιας
μυστικής πληροφορίας που ονομάζεται "κλειδί" και, ανάλογα με το
μηχανισμό κρυπτογράφησης, μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό για τις
δύο διεργασίες.
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συστήματα

κρυπτογράφησης

αρχικά

χρησιμοποίησαν αυτό που ονομάζεται συμμετρική κρυπτογραφία. Σε αυτή
χρησιμοποιείται

το

ίδιο

κλειδί

για

την

κωδικοποίηση

και

την

αποκωδικοποίηση του μηνύματος. Κατά τη "διαδρομή" του από τον
αποστολέα στον παραλήπτη το μήνυμα είναι ασφαλές, υπάρχει όμως το
πρόβλημα του πώς θα συμφωνήσουν ο αποστολέας και ο παραλήπτης
πάνω σε ένα συγκεκριμένο κλειδί και μάλιστα με ασφαλή τρόπο. Το
πρόβλημα λύθηκε με την επινόηση αυτού που ονομάζεται "public-key
cryptography". Το κυρίαρχο στοιχείο είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον το ίδιο
κλειδί για την κωδικοποίηση και την αποκωδικοποίηση ενός μηνύματος,
αλλά χρησιμοποιούνται δύο κλειδιά: ένα που μπορεί να δημοσιοποιηθεί
(public-key) και το αντίστοιχο μυστικό κλειδί (private-key). Υπάρχουν
διάφορες μέθοδοι κρυπτογράφησης σε αυτήν την κατηγορία, οι οποίες δεν
διαφέρουν όσον αφορά στην κεντρική ιδέα αλλά στους αλγορίθμους και τις
αρχικές παραδοχές τους.
11.3.2. DES (Data Encryption Standard)
Ο DES ανήκει στην κατηγορία των "Secret Keys", δηλαδή των
συμμετρικών αλγορίθμων. Αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και
καθιερώθηκε επίσημα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών το
1977. Το μέγεθος του κλειδιού του αλγορίθμου είναι 56 bits, κάτι που
σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να "σπάσει" την κωδικοποίηση πρέπει να
δοκιμάσει 255 (φανταστείτε ένα νούμερο με 16 μηδενικά) διαφορετικά κλειδιά.
Νεότερες τεχνικές που βασίζονται στη διαφορική κρυπτανάλυση δίνουν από
υπολογιστικής πλευράς λίγο καλύτερα αποτελέσματα. Την εποχή που
καθιερώθηκε ο αλγόριθμος και με βάση τα τότε δεδομένα σε σχέση με τις
υπολογιστικές δυνατότητες των υπαρχόντων συστημάτων, ήταν πρακτικά
ανέφικτο και πολυδάπανο να "σπάσει" αυτού του είδους η κρυπτογράφηση
σε κάποιο λογικό πλαίσιο χρόνου. Με τη ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστικών
συστημάτων κάτι τέτοιο έχει γίνει σχετικά εφικτό, ωστόσο εξακολουθεί να
είναι πολυέξοδο από την πλευρά της απαιτούμενης υπολογιστικής ισχύος.
Μία από τις τελευταίες προσπάθειες "επίθεσης" εναντίον του DES
στηρίχτηκε στη "γραμμική κρυπτανάλυση" όπου, κωδικοποιώντας 247
συγκεκριμένες λέξεις, έγινε δυνατό να ανακτηθεί το "secret key" ύστερα από
υπολογισμούς 50 ημερών σε 12 ΗΡ9735, ενώ στις 26 Φεβρουάριου 1998
παρόμοιο εγχείρημα κατέστη δυνατό μέσα από τη σύνδεση δεκάδων
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χιλιάδων

υπολογιστών

μέσω

Internet

σε

39

ημέρες

(http://www.rsa.com/pressbox/html/980226.htfnl). Μια παραλλαγή του DES η
οποία χρησιμοποιείται σήμερα είναι ο triple-DES που λογικά είναι πιο αργός,
έχοντας όμως μέγεθος κλειδιού 168 bits είναι πρακτικά απίθανο να σπαστεί.
11.3.3. IDEA (International Data Encryption Algorithm)
O IDEA είναι συμμετρικός αλγόριθμος με μέγεθος κλειδιού 128 bits.
Αναπτύχθηκε από τους James L. Massey και Xuejia Lai, ενώ η δημοσίευσή
του έγινε το 1990. Από τα θετικά χαρακτηριστικά του είναι ότι "αντιστέκεται"
πολύ καλύτερα συγκριτικά με τον DES σε τεχνικές όπως η διαφορική και η
γραμμική κρυπτανάλυση.
11.3.4. RC2
To RC2 είναι ένας αλγόριθμος γρηγορότερος από τον DES, ο οποίος έχει
σχεδιαστεί ως αντικαταστάτης του. Έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί
κλειδιά μεταβλητού μεγέθους. Ο αλγόριθμος σχεδιάστηκε από τον Rivest για
την RSA Data Security, η δε ονομασία του προέρχεται ή από το "Ron's
Code" ή από το "Rivest's Cipher". Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών,
έπειτα από συμφωνία με την SPA (Software Publishers Association),
επιτρέπει την "εξαγωγή", μόνο αν το μέγεθος του κλειδιού δεν ξεπερνά τα 40
bits, εκτός από ειδικές περιπτώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τον αλγόριθμο
RC4.
11.3.4. RSA
Ο RSA προτάθηκε το 1977 από τους Ron Rivest, Adi Shamir και Leonard
Adleman.

Είναι

από

τους πιο δημοφιλείς public-key αλγορίθμους,

προσφέροντας τη δυνατότητα κρυπτογράφησης αλλά και πιστοποίησης.
Χωρίς να ασχοληθούμε με πολλές λεπτομέρειες, τα public-key και privatekey κατασκευάζονται με τη χρήση δύο πολύ μεγάλων πρώτων αριθμών και
ο αλγόριθμος στηρίζει τη "δύναμή" του στη δυσκολία που υπάρχει όσον
αφορά στο να παραγοντοποιηθούν πολύ μεγάλοι αριθμοί.
11.3.5. Diffie-Hellman
Ο Diffie-Hellman αλγόριθμος αναπτύχθηκε περί το 1976 και επιτρέπει σε
δύο άτομα να ανταλλάξουν με ασφαλή τρόπο ένα μυστικό κλειδί σε ένα μη
ασφαλές μέσο. Ο αλγόριθμος στηρίζεται στο πρόβλημα των διακριτών
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λογαρίθμων. Στην αρχική ανάπτυξή του ο αλγόριθμος ήταν ευάλωτος σε
αυτό που ονομάστηκε "Επίθεση Ενδιάμεσου Προσώπου" (Mlddleperson
Attack), όπου αν κάποιος είχε τη δυνατότητα να ελέγχει πλήρως τα
μηνύματα που ανταλλάσσονται ανάμεσα σε δύο άτομα, μπορούσε να
υποκλέψει τα πάντα, εδραιώνοντας δύο διαφορετικές κωδικοποιημένες κατά
τα άλλα επικοινωνίες με τα δύο άκρα. Το 1992 δόθηκε λύση στο πρόβλημα,
εισάγοντας ένα αρχικό στάδιο "πιστοποίησης" πριν από την καθεαυτό
διαδικασία, οδηγώντας σε αυτό που ονομάζεται "Authenticated DiffleHellman Key Agreement" και χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα.
11.3.6. Προγράμματα κρυπτογράφησης
Υπάρχουν διάφορα προγράμματα που προσφέρουν την επιθυμητή
ασφάλεια μέσα από σύγχρονους τρόπους κρυπτογράφησης. Το πιο
διαδεδομένο εδώ και αρκετό καιρό είναι το PGP (Pretty Good Privacy). Η
τελευταία έκδοσή του για χρήστες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η
5.0i και παρέχει έναν εύκολο τρόπο κωδικοποίησης-αποκωδικοποίησης και
διαχείρισης κλειδιών μέσα από γραφικό περιβάλλον.
To PGP συνδυάζει και τους δύο τρόπους κωδικοποίησης, μεταφέροντας
με ασφαλή τρόπο το secret-key μέσα από public-key τεχνικές. Για το publickey μέρος στη shareware έκδοση χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος DiffieHellman, ενώ στην εμπορική έκδοση, κυρίως για λόγους συμβατότητας με
παλιότερες

εκδόσεις,

χρησιμοποιείται

εναλλακτικά

και

ο

RSA.

Χαρακτηριστικό της δυσκολίας την οποία έχει προξενήσει η πολιτική των
Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά σε προϊόντα κρυπτογράφησης είναι ότι ο
κώδικας στον οποίο στηρίχτηκε το PGP 5ΐ αντιγράφηκε από βιβλία που τον
περιείχαν, των οποίων η εξαγωγή επιτράπηκε από τις αντίστοιχες αρχές.
Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σε χώρες της Ευρώπης εργάστηκαν επί
περισσότερες από 1.000 ώρες προκειμένου να μεταφέρουν τον κώδικα από
βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή, κάτι που τελικά καθιστά και τη χρήση του
προγράμματος νόμιμη, μια και δεν εξάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες
κώδικας σε ηλεκτρονική μορφή J. Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος
και κατά τη διαδικασία δημιουργίας του public-key, ο χρήστης καλείται να
δώσει το επιθυμητό μέγεθος του κλειδιού που επιθυμεί. Το μέγεθος του
κλειδιού καθορίζει ουσιαστικά την αντοχή στο χρόνο του αντίστοιχου privatekey, δηλαδή το κατά πόσο θα είναι δυνατό για κάποιον ο οποίος θα το θέσει
"σκοπό της ζωής" του να εξάγει το private-key από το public-key. Με βάση
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το παρόν αλλά και τις άμεσες προβλέψεις για το μέλλον, ένα κλειδί μεγέθους
2.048 bits είναι υπέρ-αρκετό αν όχι υπερβολικό. Εννοείται ότι όσο πιο
μεγάλο είναι το κλειδί τόσο πιο αργή είναι η διαδικασία της κωδικοποίησης.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο private key αλγόριθμος χρησιμοποιείται για να
μεταδώσει με ασφαλή τρόπο το single/secret key, το οποίο χρησιμοποιείται
τελικά για την κωδικοποίηση του κυρίως μηνύματος. Η ασφάλεια ενός
μεμονωμένου μηνύματος εξαρτάται από το αν ο συγκεκριμένος υποκλοπέας
καταφέρει να "σπάσει" την κωδικοποίηση του single/secret key αλγορίθμου
που χρησιμοποιείται για την κάθε αυτό κωδικοποίηση. To PGP 5.0ί
προσφέρει 3 συμμετρικούς αλγορίθμους, οι οποίοι είναι οι: CAST και IDEA
με 128 bits μέγεθος κλειδιού, καθώς και ο Triple-DES με 168 bits μέγεθος
κλειδιού.
Εκτός από την κωδικοποίηση, το PGP μάς επιτρέπει να υπογράψουμε
ψηφιακά οποιοδήποτε κείμενο αποστέλλουμε, καθώς επίσης και να
ελέγξουμε την πατρότητα του ψηφιακά υπογεγραμμένου κειμένου που
έχουμε λάβει. Με απλά λόγια, το PGP χρησιμοποιεί το private-key μας και
στοιχεία του κειμένου που έχουμε γράψει δημιουργώντας μια "μοναδική" για
το συγκεκριμένο κείμενο ψηφιακή υπογραφή. Η υπογραφή αυτή μπορεί να
επιβεβαιωθεί από κάθε ενδιαφερόμενο συγκρίνοντάς την με το αντίστοιχο
public-key. Η λογική είναι παρόμοια με αυτή του Checksum ελέγχου, που
γίνεται επί παραδείγματι κατά το download ενός αρχείου. Η ανεύρεση και η
καταχώριση κλειδιών γίνονται και κεντρικά και ο προεπιλεγμένος server για
τη διεθνή έκδοση του PGP είναι ο horowitz.surfnet.nl.
Εκτός από το PGP, και οι δύο δημοφιλέστεροι browsers (Microsoft
Internet Explorer - Netscape Navigator) έχουν εισάγει στους αντίστοιχους
"mailer" τους τη λογική της κρυπτογράφησης των μηνυμάτων, καθώς και της
ψηφιακής υπογραφής. Τα κύριο μειονέκτημα που έχουν είναι ότι ως
αμερικάνικα προϊόντα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κλειδιά μεγαλύτερα
από 40 bits (RC2/RC4). Έχουν επίσης τη δυνατότητα σύνδεσης στους
εκάστοτε mail/news servers μέσω SSL (Secure Socket Layer), κάτι που δεν
έχει καθιερωθεί ακόμα ως standard και δεν θα έχει και πολύ νόημα αν δεν
καθιερωθεί διεθνώς για όλες τις ανταλλαγές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Μπορεί, για παράδειγμα, ο χρήστης να επικοινωνήσει με ασφάλεια με τον
mail server, αλλά αν ο mail server αποκωδικοποιήσει το μήνυμα για να το
στείλει στον προορισμό του, όπως και πρέπει να κάνει μια και είναι ελάχιστα
πιθανό σήμερα να μπορεί να επικοινωνήσει με τον απομακρυσμένο mail
server σε SSL πρωτόκολλο, κάθε πλεονέκτημα έχει χαθεί.
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Συστήματα ασφαλείας

Υπάρχουν πολλά συστήματα που χρησιμοποιούνται στο Internet για τη
διασφάλιση των μεταδιδόμενων πληροφοριών. Στον Web το SSL είναι το
κυρίαρχο. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός κρυπτογραφημένου
καναλιού μέσα από το οποίο μεταφέρονται κρυπτογραφημένες κάθε είδους
πληροφορίες.

Αντίθετα το SET αποτελεί νεότερο πρωτόκολλο

και

χρησιμοποιείται αποκλειστικά με συστήματα πληρωμών μέσω πιστωτικών
καρτών. Μερικά από τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή
μεταβίβαση πληροφοριών, και θα αναλυθούν παρακάτω, αναφέρονται στον
ακόλουθο πίνακα:

Πρωτόκολλο

Στόχος

Cybercash, SET

Ηλεκτρονικές πληρωμές

SSL, PCT, TLS

Κρυπτογράφηση σε επίπεδο TCP/IP

PGP, S/MIME

E-mail

S-HTTP

Web browsing

Πίνακας 11.1.: Πρωτόκολλα ασφαλείας για web εφαρμογές
Πηγή: www.anubis.ar
11.4.1. SSL (Secure Sockets Layer)
Κατασκευάζεται από τη Netscape Navigator και υπάρχει στους browsers
Netscape Navigator και Internet Explorer από την έκδοση 3.0 και μετά. Το
SSL αποτελεί πρωτόκολλο το οποίο τοποθετείται στο επίπεδο δικτύου και
εξασφαλίζει τη δημιουργία ενός ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας. Όλες οι
εφαρμογές που τρέχουν στα προαναφερόμενα επίπεδα θα μπορούν να
εκμεταλλευτούν τα ασφαλές αυτό κανάλι επικοινωνίας. Μέσα από το κανάλι
αυτό μπορεί να μεταδίδεται πληροφορία από τους Web servers και clients
(HTTP) αλλά και κάθε άλλης μορφής (π.χ. e-mail, news).
Το κανάλι εγγυάται ότι τα δεδομένα θα μεταφερθούν ακέραια, ότι το
περιεχόμενο τους δεν πρόκειται να αλλάξει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
και πιστοποιεί τον Web server, δηλαδή ο Web browser επιβεβαιώνει ότι ο
server είναι αυτός που δηλώνει ότι είναι.
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Η

πληροφορία

πρώτα

κρυπτογραφείται

και

έπειτα

μεταδίδεται

(ταυτόχρονα συμπιέζεται) για να αποκρυπτογραφηθεί από τον Web
browser. Αποτελεί αδιαφανή για το χρήστη διαδικασία, ο οποίος δεν
αντιλαμβάνεται τίποτα από όλα αυτά, παρά μόνο τα σημάδια στον browser
του: To “http” έχει μετατραπεί σε “https:/r και υπάρχει ένα σύμβολο κλειστής
κλειδαριάς στο κάτω μέρος της οθόνης.
Όταν σε μια σύνδεση χρησιμοποιείται το SSL, οτιδήποτε μεταφέρεται
ανάμεσα στο χρήστη και τον Web server είναι κρυπτογραφημένο, όπως το
URL, και τα περιεχόμενα του κειμένου που μεταδίδεται, τα περιεχόμενα που
αποστέλλονται από το χρήστη μέσω φορμών (άρα και τα στοιχεία του
πελάτη και ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας του).
Σε αυτήν την εργασία δεν θα γίνει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με
τον οποίο δουλεύει το πρωτόκολλο, δηλαδή πώς εγκαθιδρύεται ο ασφαλής
δίαυλος επικοινωνίας με τον server. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι
χρησιμοποιούνται δύο είδη κρυπτογράφησης: δημόσιου κλειδιού και
συμμετρική. Με την πρώτη επιτυγχάνεται πιστοποίηση των δύο μερών που
θέλουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Με τη δεύτερη μεταφέρονται
κρυπτό γραφή μένα τα δεδομένα ανάμεσα στα δύο μέρη, βάσει όμως μόνο
ενός κλειδιού που δημιουργήθηκε στη φάση της πιστοποίησης, με το οποίο
κρυπτογραφούνται

και

αποκρυπτογραφούνται

τα

δεδομένα

που

μεταφέρονται.
To SSL εγγυάται ότι οι πληροφορίες που εισάγουμε σε μια φόρμα θα
φτάσουν στον προορισμό τους αναλλοίωτες. Για να το πετύχει αυτό,
χρησιμοποιεί

συμμετρική

κρυπτογράφηση. Οι

πληροφορίες

που

μεταδίδονται κρυπτογραφούνται με βάση ένα μυστικό κλειδί που έχει
δημιουργηθεί για τη περίσταση, το οποίο γνωρίζουν ο browser του χρήστη
και ο server. Επίσης, εγγυάται ότι οι πληροφορίες στέλνονται στο σωστό
άνθρωπο και όχι σε τρίτους. Για να το πετύχει αυτό πιστοποιούνται τα δύο
συναλλασσόμενα

μέρη

από

κάποιον τρίτο,

ο οποίος τυγχάνει να

απολαμβάνει της εμπιστοσύνης και των δύο μερών. Υπάρχουν εταιρείες οι
οποίες πραγματοποιούν αυτό ακριβώς (όπως VeriSign, η GTE και άλλες),
για τις οποίες θα παρουσιαστούν αργότερα. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν
κάποια μειονεκτήματα που χαρακτηρίζουν το SSL, κυρίως σε ό,τι αφορά τη
χρήση του ως πρωτόκολλο ηλεκτρονικών συναλλαγών. Παρά το ότι
διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των προσωπικών στοιχείων και των
αριθμών των πιστωτικών καρτών, δεν βοηθά στο υπόλοιπο μέρος της
συναλλαγής. Έτσι, δεν κάνει ελέγχους για την εγκυρότητα του αριθμού που
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αποστέλλεπ», γ« to αν ο πελάηης dvw εξουστοδαπρένος va χρηστμσπσκί
τη συγκεκριμένη κάρτα, δεν αναφέρει την τύχη των αριθμών των πιστωπκών
καρτών μετά την άφιξη τους στον server του πωλητή κ.α. Μπορεί va έφτασε,
για παράδειγμα, ο αριθμός χωρίς να τον έχουν δει τρίτοι κατά τη διάρκεια
της συναλλαγής, αλλά ο πωλητής μπορεί να μην τον αποθήκευσε at
ασφαλές μέρος, με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα κλοπής.

(http^/deimtopernetscapecom/tech/socynw/bosi^/ind^x html )

11.5. Συστήματα πληρωμών
Ειδικά για το Internet έχουν αναπτυχθεί και προταθεί τα τελευταία χρόνια
αρκετά συστήματα πληρωμών. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:
11.5.1. SET (Secure Electronic Transactions)
To SET αποτελεί εξειδικευμένο πρωτόκολλο για τη διασφάλιση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωπκών καρτών. Κατασκευάστηκε από
εταιρίες πιστωτικών καρτών όπως οι Visa, MasterCard, American Express
και από ορισμένες αμερικανικές τράπεζες. Στο SET αυτοί που συμμετέχουν
σε μια συναλλαγή είναι ο πελάτης, ο έμπορος, η τράπεζα του πελάτη και η
τράπεζα του εμπόρου, καθένας από τους οποίους πρέπει να έχει ψηφιακά
πιστοποιητικά (digital certificates). (http://www,setco,org/merchantS'htmh
11.5.1.1. Η υέθοδοο κουπτονοάρησηε που ακολουθείται
Σήμερα υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι:
□

κρυπτογράφηση με κρυφό κλειδί ή συμμετρική κρυπτογράφηση

□

κρυπτογράφηση με δημόσιο κλειδί ή ασύμμετρη κρυπτογράφηση.

Η πρώτη μέθοδος χρησιμοποιεί το ίδιο κλειδί για την κρυπτογράφηση και
την αποκρυπτογράφηση του μηνύματος, το οποίο προηγουμένως έχουν
ανταλλάξει

αποστολέας

και

παραλήπτης.

Από

τους γνωστότερους

αλγορίθμους οι οποίοι βασίζονται σε αυτή τη μέθοδο είναι ο DES (Data
Encryption Standard), ο οποίος χρησιμοποιείται ήδη από πολλούς χρηματο
οικονομικούς οργανισμούς για τη μετάδοση δεδομένων μέσω ανασφαλών
τηλεφωνικών γραμμών.
Η μέθοδος της κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού, η οποία έχει γίνει
ευρύτερα γνωστή από το πρόγραμμα PGP (Pretty Good Privacy),
χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά κλειδιά για την κρυπτογράφηση και την
αποκρυπτογράφηση του μηνύματος. Το μήνυμα που κρυτττσγραφείται με το
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ένα κλειδί μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο από το άλλο. Οι χρήστες
που ανταλλάσσουν μηνύματα με αυτόν τον τρόπο έχουν δύο κλειδιά: το
ιδιωτικό και το δημόσιο. Το δημόσιο κλειδί είναι αυτό που διανέμει ο
αποστολέας του μηνύματος σε κάθε χρήστη - παραλήπτη. Ο γνωστότερος
αλγόριθμος δημόσιου κλειδιού είναι ο RSA.
Ένα σύστημα κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού επιτρέπει τη χρήση
ψηφιακών υπογραφών. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να υπογράψει
το μήνυμά του, προσθέτοντας έναν κωδικό στο τέλος του, με τη χρήση του
ιδιωτικού κλειδιού του. Με αυτόν τον τρόπο ο παραλήπτης του μηνύματος
όχι μόνο θα είναι ο μοναδικός που θα μπορεί να το διαβάσει αλλά θα έχει τη
δυνατότητα να επαληθεύσει ότι ο αποστολέας του είναι ο προβλεπόμενος.
To

SET

χρησιμοποιεί

και

τις

δύο

παραπάνω

μεθόδους

κρυπτογράφησης, με αποτέλεσμα η διαδικασία της συναλλαγής να γίνεται
μεν πολυπλοκότερη, αλλά και περισσότερο ασφαλής.
Οι εταιρίες Microsoft και Netscape έχουν ήδη ενσωματώσει στους
browsers το πρότυπο SET. Προκειμένου ο χρήστης να πραγματοποιήσει μια
ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω του web, θα χρειάζεται έναν εξ αυτών των
browsers και έναν λογαριασμό σε οργανισμό που θα υποστηρίζει το SET.
Μέσω του browser ο χρήστης επισκέπτεται το web site που τον ενδιαφέρει,
επιλέγει προϊόντα και, με το πάτημα ενός κουμπιού, εκτελείται η παραγγελία
του και επαληθεύονται τα στοιχεία που αφορούν στον ίδιο και το λογαριασμό
του. (http://www.compuweb.gr/tech update/ecommerce/ecommerce.asp).
11.5.1.2. Η διαδικασία της συναλλανής
Η πρώτη φάση της συναλλαγής είναι η αυθεντικοποίηση των δύο μερών.
Οι πελάτες επιβεβαιώνουν ότι οι έμποροι από τους οποίους επιθυμούν να
αγοράσουν είναι νόμιμοι, μέσα από την ψηφιακή ταυτότητά τους, όπως και
οι έμποροι για τους πελάτες. Η εμπιστοσύνη αυτή εδραιώνεται μέσω των
πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από τρίτες αρχές.
Ένα πιστοποιητικό περιέχει το όνομα του προσώπου για το οποίο
εκδίδεται (έμπορος ή πελάτης), την ψηφιακή υπογραφή του, το δημόσιο (και
το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί του) και την υπογραφή της αρχής που εξέδωσε
το πιστοποιητικό. Όταν ο πελάτης δώσει μεγάλη παραγγελία ο browser του
λαμβάνει το πιστοποιητικό του εμπόρου, προκειμένου να ελεγχθεί αν είναι
όντως νόμιμος- αν σχετίζεται με κάποιον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Στη
συνέχεια στέλνεται στον έμπορο η παραγγελία κρυπτογραφημένη με το
δημόσιο κλειδί του εμπόρου. Στην τράπεζα στέλνεται πληροφορία σχετικά
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με την πληρωμή, κρυπτογραφημένη με το δημόσιο κλειδί της τράπεζας. Το
μεγάλο πλεονέκτημα του SET είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δεν στέλνεται
πληροφορία με τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας στον έμπορο.
Η παραγγελία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην
αίτηση παραγγελίας προς τον έμπορο και το δεύτερο στα οικονομικά προσωπικά στοιχεία του πελάτη, τα οποία στέλνονται στον (έμπιστο)
οικονομικό οργανισμό του εμπόρου. Από εκεί και έπειτα οι τράπεζες του
πελάτη και του εμπόρου συνεργάζονται, προκειμένου να διασφαλιστεί η
αυθεντικότητα των δύο μερών,

και πραγματοποιούν τις υπόλοιπες

χρηματοοικονομικές διαδικασίες περίπου με τον παραδοσιακό τρόπο.
11.5.1.3. Ποοεονασία
Ο πελάτης πρέπει αφ' ενός να αποκτήσει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό
από κάποιο οργανισμό, έναν τραπεζικό λογαριασμό και πιστωτική κάρτα,
και αφ’ ετέρου να εγκαταστήσει το λογισμικό του SET με τη μορφή plug- in,
ActiveX ή Java applet. Ο έμπορος πρέπει και αυτός να αποκτήσει ψηφιακό
πιστοποιητικό και να δηλώσει ότι θα κάνει συναλλαγές ηλεκτρονικά, ενώ
πρέπει να εγκαταστήσει στον Web server του το λογισμικό του SET. To SET
δεν έχει ακόμα χρησιμοποιηθεί ευρέως, σε αντίθεση με το SSL, το οποίο
διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο στις ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του πρόκειται για ένα πολύ ασφαλές
πρωτόκολλο. Εξάλλου μοιάζει πολύ με τον τρόπο που γίνονται οι
συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες σήμερα. Προϋποθέτει

συμφωνία της

επιχείρησης με κάποια Τράπεζα (Acquiring bank) για σύμβαση που θα μεταβιβάζει
ηλεκτρονικές πληρωμές στην πύλη πληρωμών τράπεζας. Η λύση αυτή υλοποιεί με απόλυτα

ασφαλή τρόπο το μοντέλο πληρωμής με πιστωτική κάρτα που ισχύει στον φυσικό κόσμο
(POS = μηχάνημα λήψης πιστωτικών καρτών). Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατό να

συνδυαστεί το SSL με το SET. Το κόστος απόκτησης των κλειδιών πιστοποίησης εξαρτάται
από την συμφωνία που θα γίνει μεταξύ της επιχείρησης και της αντίστοιχης τράπεζας, (η
οποία δύναται βέβαια να παρέχει την απαιτούμενη υποδομή για την αυτόματη εκκαθάριση). (

httD://www.winsolv.com/news.shtml ι
Το βασικό μειονέκτημα, που ίσως το χαρακτηρίζει, είναι το γεγονός ότι
είναι εξαρτώμενο και συνυφασμένο με το σύστημα συναλλαγών μέσω
πιστωτικών καρτών. Έτσι, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ μικρές
συναλλαγές, καθώς για κάθε τέτοια γίνεται χρέωση της πιστωτικής κάρτας.
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11.5.2. CyberCash
Αποτελεί προϊόν της ομώνυμης εταιρίας (www.cvbercash.com). Μοιάζει
με το SET, ωστόσο είναι παλαιότερο προϊόν, πιο ώριμο και ευρέως
χρησιμοποιημένο, με εύκολη πρόσβαση σε λογισμικό για τον πελάτη και για
τον έμπορο. Ο πελάτης, προκειμένου να αρχίσει συναλλαγές με το σύστημα
αυτό, πρέπει να εγκαταστήσει το πρόγραμμα Cybercash Wallet (δωρεάν)
από τον Web server της εταιρίας και να το τροφοδοτήσει με τα προσωπικά
στοιχεία των πιστωτικών καρτών ή των τραπεζικών λογαριασμών που θέλει
να χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές τους. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται
κρυπτογραφημένα στον υπολογιστή του πελάτη. Ο έμπορος, με τη σειρά
του, πρέπει να εγκαταστήσει το CyberCash Electronic Cash Register,
επίσης δωρεάν από τον Web server της εταιρίας, και να το εγκαταστήσει
στον

Web

server

του.

Υποστηρίζονται

πολλές

πλατφόρμες

(περιλαμβάνονται Windows NT και Unix). Επίσης, πρέπει να ανοίξει έναν
λογαριασμό σε μια τράπεζα η οποία να υποστηρίζει το σύστημα.
(http://www.anubis.qr/themes/themes.asp?ShowTheme=2)
Όταν ο πελάτης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα από τον Web server
του εμπόρου, το πρόγραμμα τον ρωτά αν πρόκειται να χρησιμοποιήσει
κάποια από τις πιστωτικές κάρτες του ή να χρεώσει τον τραπεζικό
λογαριασμό

του.

Ο

πελάτης,

αφού

επιλέξει,

στέλνει

μέσω

του

προγράμματος που έχει ήδη εγκαταστήσει στον υπολογιστή του την
παραγγελία στον έμπορο, ενώ η πληρωμή στέλνεται στην CyberCash. Εκεί,
ένας ασφαλής server, ο οποίος βρίσκεται σε συνεργασία με κάποια τράπεζα,
αναλαμβάνει τη συνέχιση της συναλλαγής. Η όλη διαδικασία δεν διαρκεί
περισσότερο από 15 με 20 δευτερόλεπτα, (www.cvbercash.com)
Χρησιμοποιείται ισχυρή μέθοδος κρυπτογράφησης, ενώ πληροφορίες για
αριθμούς λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών δεν φτάνουν στα χέρια του
εμπόρου. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα (όπως και στο SET), αφού
ακόμα και αν ο server του εμπόρου υποκλαπεί, δεν πρόκειται να βρεθούν
προσωπικές πληροφορίες πελατών. Μοιάζει σε πολλά σημεία με το SET
που περιγράφηκε ανωτέρω.
11.5.3. Cybercoin
Για συναλλαγές με μικρά ποσά χρησιμοποιείται ένα άλλο σύστημα της
εταιρίας, το CyberCoin. Ο λόγος ύπαρξης ξεχωριστού συστήματος οφείλεται
στο γεγονός ότι είναι ασύμφορη η χρέωση της πιστωτικής κάρτας για πολύ
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μικρά ποσά [παρεμφερές σύστημα είναι το Millicent της εταιρίας Digital
(www.millicent.digital.com)]. Τέτοιες αγορές μπορεί να αφορούν σε κάποιο
μικρό ποσό της τάξεως των 1.500 δραχμών και κάτω και αναφέρονται σε
σελίδες στον Web στις οποίες απαιτείται πληρωμή για να έχετε πρόσβαση
(περιεχόμενα σε περιοδικά, εφημερίδες, σε on-line παιχνίδια κ.λ,π.)
Δυστυχώς το CyberCash και το Cybercoin, παρά το όπ είναι από τα
παλαιότερα και γνωστότερα συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών, δεν
συνεργάζεται με κάποια ελληνική τράπεζα.
(http://www.compuweb.gr/tech update/ecommerce/ecommerce.asp)
11.5.4. Digicash
Η Digicash (www.digicash.com) χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό χρήμα ή ecash (electronic cash) για τις αγορές προϊόντων. Ο πελάτης μπορεί να
προμηθευτεί το e-cash από την τράπεζα που συνεργάζεται με την Digicash.
Ουσιαστικά το e-cash αποτελεί ηλεκτρονική απεικόνιση του φυσικού
χρήματος. Για παράδειγμα 1 .ΘΜντιστοιχούν σε ένα σύνολο από
νομίσματα, που ονομάζονται tokens ή coins, και κάθε νόμισμα (token)
αποτελεί ένα σύνολο συμβόλων και αριθμών. Η τράπεζα υπογράφει
ψηφιακά τα χρήματα και ο πελάτης είναι έτοιμος να τα ξοδέψει σπς
ηλεκτρονικές συναλλαγές του. (Η διαδικασία για τη δημιουργία και την
πιστοποίηση των tokens βρίσκεται στο Παράρτημα III)
Ο πελάτης έχει αποθηκεύσει στο σκληρό δίσκο του ένα ποσό από
tokens. Όταν θέλει να αγοράσει ένα προϊόν από έναν έμπορο, στέλνει ένα
ποσό ίσο η αξία του προϊόντος. Ο έμπορος τότε επικοινωνεί με την τράπεζα
για να εξακριβώσει την εγκυρότητα των χρημάτων (tokens) του πελάτη και
την πιθανότητα να έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη. Η τράπεζα ελέγχει από τη
βάση δεδομένων που διατηρεί τον κωδικό που αναγράφεται στα χρήματα,
αν είναι έγκυρα και αν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί. Εάν δεν υπάρχει
πρόβλημα, ειδοποιεί τον έμπορο να συνεχίσει την συναλλαγή με τον πελάτη.
Ο έμπορος, από την άλλη πλευρά, έχοντας στα χέρια του το ηλεκτρονικό
χρήμα που έλαβε από τον πελάτη, μπορεί είτε να το εξαργυρώσει στην
τράπεζα και να πάρει πραγματικό χρήμα είτε να το χρησιμοποιήσει σε δικές
του ηλεκτρονικές συναλλαγές. (Η διαδικασία μιας ηλεκτρονικής αγοράς με
την χρήση e-cash παρουσιάζεται στο Παράρτημα (V)
Το σύστημα είναι απλό. Στηρίζεται στην ιδέα του πραγματικού χρήματος.
Αν δεν έχεις ηλεκτρονικό χρήμα στο σκληρό του υπολογιστή σου, δεν
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πρόκειται να κάνεις αγορές, όμοια εάν δεν έχεις χρήματα στο πορτοφόλι
σου, δεν μπορείς να αγοράσεις προϊόντα από κάποιο κατάστημα. Δεν
μπορεί να γίνει πλαστογράφηση των ηλεκτρονικών χρημάτων, μια και
υπογράφονται ψηφιακά από την τράπεζα που τα εκδίδει. Επίσης διατηρείται
η ανωνυμία του πελάτη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές του. Απαιτείται
εγκατάσταση λογισμικού της Digicash από τον πελάτη και από τον έμπορο.
Υποστηριζόμενες πλατφόρμες είναι τα Windows ΝΤ/2000/ΧΡ, Macintosh και
UNIX.
11.5.5. First virtual (FV)
Από τις πρώτες εταιρίες που μπήκαν στην αρένα των συστημάτων
πληρωμής στο Internet ήταν η First Virtual Internet Payment System. Εδώ ο
αγοραστής ανοίγει έναν First Virtual λογαριασμό, λαμβάνει ένα Virtual PIN
από την FV, αφού η τελευταία έχει επεξεργαστεί τις πληροφορίες της
πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Από την άλλη ένας έμπορος που θέλει να
χρησιμοποιήσει το σύστημα ανοίγει έναν First Virtual λογαριασμό και
λαμβάνει ένα Seller’s Virtual PIN.
Όταν ο πελάτης κάνει μία αγορά από το Internet η μόνη πληροφορία που
διοχετεύεται στον ηλεκτρονικό έμπορο είναι το Virtual PIN. Για να συνεχιστεί
η διαδικασία της αγοράς ο έμπορος στέλνει το δικό του Seller’s Virtual PIN
και το Virtual PIN του πελάτη στην FV. Η FV με τη σειρά της ζητά από τον
πελάτη μέσω e-mail να επιβεβαιώσει την αγορά. Εάν η αγορά αποδειχθεί ότι
είναι η σωστή, τότε ειδοποιείται ο έμπορος να αποστείλει τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες που ζητήθηκαν.
Τα Virtual PIN καθώς και οι αριθμοί των καρτών αποθηκεύονται σε έναν
ασφαλή offline υπολογιστή. (K.Laudon - J.Laudon,2000 )
11.5.6. Έξυπνες κάρτες (Smart Cards)
Οι

"έξυπνες"

κάρτες

χρησιμοποιούνται

στο

τελικό

στάδιο

των

ηλεκτρονικών πληρωμών, στο οποίο αυτό που θα πρέπει να καλυφθεί είναι
το θέμα της φύλαξης των ηλεκτρονικών χρημάτων. Για το συγκεκριμένο
σκοπό χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές μονάδες διάφορων αξιών, οι οποίες
φυλάσσονται στις smart cards. Οι κάρτες αυτές είναι όπως οι πιστωτικές,
μόνο που αντί για μαγνητική ταινία έχουν ειδικό chip που περιέχει κάποιον
αριθμό

ηλεκτρονικών

μονάδων,

οι

έξυπνες

κάρτες

ενσωματώνουν

χρηματικές μονάδες που μεταβιβάζονται από το λογαριασμό του κατόχου
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στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που την έχει εκδώοει στον μικροεπεξεργαστή
της κάρτας. Όταν ο κάτοχος χρησιμοποιεί την κάρτα για τις αγορές του, οι
χρημαπκές μονάδες αφαιρουνται από τον μικροεττεξεργαστή καί χρεώνονται
στο λογαριασμό του εμπόρου. Η χρήση τέτοιων καρτών προϋποθέτει την
ύπαρξη ειδικής συσκευής που πρέπει να είναι ουνδεδεμένη με το τερματικό
του πελάτη και την ανάλογη υποδομή διαχείρισης έξυπνων καρτών από την
πλευρά του εμπόρου. Οι έξυπνες κάρτες διευκολύνουν στη μεταφορά των
στοιχείων του κατόχου τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε
συναλλαγές που εκτελούνται και από άλλους υπολογιστές στο σπίτι, στο
γραφείο ή σε άλλους χώρους που είναι συνδεδεμένοι με το internet.
Είναι μια τεχνολογία που δείχνει να έχει μεγάλη προοπτική εξέλιξης, Μία
μελέτη από την ActivMedia Research προβλέπει αύξηση της χρήσης των
έξυπνων καρτών και του ηλεκτρονικού πορτοφολιού στο ηλεκτρονικό
εμπόριο. Συγκεκριμένα το ύψος των συναλλαγών από τα 500 εκατομμύρια
δολάρια το 2000, αναμένετε να φτάσει τα 5,7 δις δολάρια το 2001 και τα 20
δις δολάρια το 2002. Παρόλα αυτά το 90% των συναλλαγών που θα γίνονται
στο δίκτυο, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, θα οφείλεται στις πιστωτικές
κάρτες. ^httD;//wvvw.teommttreetimeg.eem/Berl/BtBfv/i323.htmh

11.5.7. E-check
Συστήματα πληρωμών με ηλεκτρονικές επιταγές χρησιμοποιούνται
περισσότερο στις Η.Π.Α. και ελάχιστα έως καθόλου στην Ευρώπη. Σε αυτόν
τον τρόπο πληρωμής οι επιταγές είναι κρυπτσγραφημένες με υπογραφή η
οποία μπορεί να πιστοποιηθεί. Οι προμήθειες που χρεώνεται ο έμπορος
από την ρευστοποίηση της επιταγής είναι μικρότερες από αυτές που
χρεώνουν οι πιστωτικές κάρτες. (Ίιηρ;//8·Βδ86ΚΒ-σηΙίπ8,6σΓτι/)

11.6.

Ψηφιακά πιστοποιητικά

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά (digital Ids), ή και ψηφιακές βεβαιώσεις (digital
certificates),

είναι

«ταυτότητες»

που

εκδίδονται

από

οργανισμούς

πιστοποίησης (ΤΤΡ ή certification authorities =GA) και επιβεβαιώνουν ότι ο
παρέχων τα προσωπικά του στοιχεία και το δημόσιο κλειδί του στο
Διαδίκτυο

είναι

ο

αυθεντικός

και

νόμιμος

κάτοχος,

Η

διαδικασία

πιστοποίησης διαφέρει ανάλογα με τον οργανισμό και το επίπεδο
πιστοποίησης. Τα έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση μιας ψηφιακής
ταυτότητας περιλαμβάνουν ισχυρά έγγραφα ταυτοπροσωπίας,

όπως
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ταυτότητες, άδειες οδήγησης και δακτυλικά αποτυπώματα. Τα στοιχεία που
παρέχει μία ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα του κατόχου, η διεύθυνσή
του, το δημόσιο κλειδί του, ο σειραϊκός αριθμός της, οι ημερομηνίες έναρξης
και λήξης της ισχύος της ταυτότητας, η ταυτότητα του οργανισμού
πιστοποίησης και η ψηφιακή του υπογραφή.
Οι ψηφιακές ταυτότητες σε συνδυασμό με το πρωτόκολλο SSL
επιτρέπουν σε έναν web server να πιστοποιεί την ταυτότητά του στο χρήστη
του Διαδικτύου που συνδέεται με αυτόν, αλλά και να αναγνωρίζει την
αυθεντικότητα της ταυτότητας του χρήστη, ώστε και οι δύο πλευρές να
γνωρίζουν

ακριβώς

με ποιον

συναλλάσσονται.

Επίσης,

δίνουν τη

δυνατότητα χρήσης ενός μοναδικού κλειδιού για κάθε συναλλαγή. Το κλειδί
αυτό δεν χρησιμοποιείται για άλλο χρήστη, ή σε άλλη σύνδεση του ίδιου
χρήστη, κρυπτογραφείται με το δημόσιο κλειδί του server και προσφέρει
απόλυτη ασφάλεια στην επικοινωνία τους. Η σύνδεση επιτυγχάνεται με την
παρακάτω διαδικασία, η οποία διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και ο χρήστης
δεν αντιλαμβάνεται καμία καθυστέρηση.
□

Ο χρήστης συνδέεται με τον web server

□

Ο server στέλνει στο χρήστη την ψηφιακή του ταυτότητα και
μπορεί να ζητήσει από τον τελευταίο τη δική του ψηφιακή
ταυτότητα.

□

Ο χρήστης επιβεβαιώνει την ψηφιακή ταυτότητα του server και, αν
του ζητηθεί, στέλνει στον τελευταίο τη δική του ψηφιακή
ταυτότητα.

□ Όταν ολοκληρωθούν οι πιστοποιήσεις των ταυτοτήτων από τις
δύο πλευρές, ο χρήστης στέλνει ένα μοναδικό κλειδί - που θα
χρησιμοποιηθεί μόνο για αυτήν τη συναλλαγή - στον server,
κρυπτογραφημένο με το δημόσιο κλειδί του server.
□ Αφού εγκατασταθεί το μοναδικό αυτό κλειδί και από την πλευρά
του server, αρχίζει μία απολύτως ασφαλής επικοινωνία μεταξύ
των δύο πλευρών.
Κατά τη σύνδεση με ασφαλή server, ο χρήστης μπορεί πατώντας το
κουμπί «Ασφάλεια» στον browser να δει και να διαβάσει την ψηφιακή
ταυτότητα του server, με πληροφορίες για τον κάτοχο της ταυτότητας και τον
οργανισμό πιστοποίησης που την έχει εκδώσει. Στην περίπτωση που ο
browser δεν αναγνωρίζει τον οργανισμό που έχει εκδώσει την ψηφιακή
ταυτότητα, εμφανίζει ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα. Στην ουσία, οι
browser περιλαμβάνουν από κατασκευής τους τις ψηφιακές υπογραφές των

Σελίδα 208

Η^ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

περισσοτέρων οργανισμών πιστοποίησης

και τις συγκρίνουν

με τις

ταυτότητες των server στους οποίους συνδέονται. Έτσι, αν η ταυτότητα ενός
server έχει εκδοθεί από τον οργανισμό του οποίου η υπογραφή δεν έχει
συμπεριληφθεί στη λίστα του browser, τότε εμφανίζει ένα μήνυμα με το
οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι δεν μπορεί ν επιβεβαιώσει τα στοιχεία του
οργανισμού που έχει εκδώσει την ταυτότητα του server. Αντίστοιχο μήνυμα
εμφανίζει

και

στην

περίπτωση

που

κάποιος

server

επιχειρεί

να

χρησιμοποιήσει πλαστή ή παραποιημένη ψηφιακή ταυτότητα. (XRAM,
Ιανουάριος 2000)
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Εικόνα 11.1: Εικόνα ψηφιακού πιστοποιητικού όπως αυτό φαίνεται στον browser

11.6.1. Πώς δίνεται ένα ψηφιακό πιστοποιητικό
Η διαδικασία για την απόκτηση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού είναι η
ακόλουθη:
1.

Πρώτα εγκαθίσταται ένας ασφαλής Web server.

2. Επιλέγεται μια C.A.
3. Δημιουργείται ένα

ζεύγος

κλειδιών (δημόσιο/ ιδιωτικό) τα οποία

υποβάλλονται στην C.A. προς έγκριση.
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4. Αφού ληφθεί το υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, εγκαθίσταται στον Web
server.
Καλό θα ήταν να επιλεχθεί μια C.A. αναγνωρισμένη από τους
περισσότερους χρήστες του δικτύου, και της οποίας τα πιστοποιητικά να
είναι προεγκατεστημένα στους browsers. Ο Netscape Communicator, για
παράδειγμα,

διαθέτει μεγάλο αριθμό από πιστοποιητικά,

τα οποία

εμφανίζονται όταν επιλέξουμε Communicator, Security Info, Certificates,
Signers. Η επιλογή της CA εξαρτάται επίσης από διάφορους παράγοντες
όπως η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας και οι απαιτήσεις που έχει για την
πιστοποίησή. Τα πιστοποιητικά ισχύουν συνήθως για έναν χρόνο και
χρειάζεται ανανέωσή τους.
Η αίτηση για την απόκτηση του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει και
ηλεκτρονικά, μέσω φορμών που υπάρχουν στους Web servers των CA.
Μερικές από τις πιο γνωστές εταιρίες πιστοποίησης είναι οι:
1. Baltimore Technologies (ΙΕ)

6. Telesec (DE)

2. BelSign (BE)

7. Thawte Consulting (SA)

3. CertCo (US)

8. Utimaco Safeware (DE)

4. Entrust Technologies (US)

9. Verisign Inc.

5. GMD/SECUDE

10. xcert software inc.

Informationssysteme (DE)

Ενδεικτικά παρατίθονται τιμές για τη λήψη πιστοποιητικών από τη
Verisign και την Thawte.
Υπηρεσία

VeriSign

VeriSign

(ΗΠΑ)

(Εκτός ΗΠΑ)

$125

$349

$449

$100

$249

$349

Thawte

Απόκτηση
πιστοποιητικού
(πρώτη φορά)
Ετήσια ανανέωση
πιστοποιητικών

Πίνακας 11.2.: Σύγκριση τιμών για ψηφιακά πιστοποιητικά
Πηγή: www.verisiQn.com και www.thawte.com
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Για τον Web server πρέπει να δημιουργηθεί ένα ζεύγος κλειδιών (δημόσιο
και ιδιωτικό) και στη συνέχεια αυτά να αιτηθούν στην C.A. μαζί με
πληροφορίες για την ηλεκτρονική επιχείρηση. Το πιστοποιητικό στην ουσία
αποτελεί βεβαίωση της τρίτης αρχής (στην περίπτωση μας της CA που
εξετάζει το αίτημά) προς τους υποψήφιους πελάτες της επιχείρησης πως το
κατάστημα είναι νόμιμο και ότι ο αριθμός των πιστωτικής κάρτας
μεταφέρεται κρυπτογραφημένα με χρήση SSL. Κάθε Web server έχει τον
δικό

του

τρόπο

με

τον

οποίο

δημιουργεί

το

ζεύγος

των

κλειδιών. (www.thawte.com)
Για τον Netscape Enterprise Server για λειτουργικό Windows NT, για
παράδειγμα, πρέπει να εκτελεστεί το πρόγραμμα seckey.exe. Αυτό ζητά
ένα όνομα για το αρχείο όπου θα αποθηκευτεί το ζεύγος των κλειδιών, στη
συνέχεια πρέπει να κινηθεί το ποντίκι σε τυχαίες κατευθύνσεις, προκειμένου
να δημιουργηθεί ένας τυχαίος αριθμός ο οποίος θα ενσωματωθεί στα
κλειδιά, και να πληκτρολογηθεί ένα password, το οποίο θα κλειδώνει το
αρχείο με τα κλειδιά. Όταν ξεκινήσει το SSL στον Web server, θα ζητηθεί το
password. Η ασφάλεια του αρχείου με τα κλειδιά είναι σημαντική, γι’ αυτό
είναι καλό να φυλάσσεται και σε εφεδρικό αντίγραφο.
Μετά τη δημιουργία των κλειδιών, ξεκινά η διαδικασία αίτησης προς την
C.A. για το πιστοποιητικό. Από τη σελίδα Keys & Certificates που βρίσκεται
στη σελίδα διαχείρισης των Web σελίδων (Server Administration), επιλέγεται
η δημιουργία αίτησης μέσω e-mail.
Καταρχήν, πρέπει να συμπληρωθούν στοιχεία που περιγράφουν την
επιχείρηση, όπως το όνομα του Web server (π.χ. www.uom.gr), το e-mail, το
οποίο θα επικοινωνεί με την C.A., το (επίσημο) όνομα της επιχείρησης, τη
χώρα κ.λ.π. Τελικά θα δημιουργηθεί μια αίτηση, η οποία περιέχει τα στοιχεία
της επιχείρησης μαζί με το δημόσιο κλειδί, έτοιμη προς αποστολή.
Ο χρόνος επεξεργασίας της αίτησης από την C.A. κυμαίνεται από τρεις
ημέρες έως και μια εβδομάδα. Ωστόσο αποστέλλεται ένας αριθμός που
αντιστοιχεί

στην

αίτηση

που

έχει

υποβληθεί,

προκειμένου

να

παρακολουθείτε η πρόοδος της αίτησής μας on- line.
Αφού υπογράφει το πιστοποιητικό από την C.A., το μόνο που μένει είναι
να

εγκατασταθεί στον Web server. Αν όλα πάνε καλά, τότε αν

τοποθετήσουμε στο πεδίο Τοποθεσία του browser το πρόθεμα https:// και τη
διεύθυνση του site, η πληροφορία που πρόκειται να μεταφερθεί είναι
κρυπτογραφημένη. Για λόγους απόδοσης και ταχύτητας καλύτερο θα ήταν η
κρυπτογράφηση με SSL, να γίνεται σε συγκεκριμένες σελίδες του site.
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Τέτοιες μπορεί να είναι σελίδες που περιέχουν φόρμες για τη συμπλήρωση
προσωπικών στοιχείων χρηστών, αριθμών πιστωτικών καρτών πελατών,
κ.τ.λ. (www.zdnet.com)
11.6.2. Ψηφιακά πιστοποιητικά στα εταιρικά δίκτυα
Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά μπορούν
να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για ηλεκτρονικές αγορές αλλά και για τον
καθορισμό της πρόσβασης των χρηστών σε εταιρικά δίκτυα (intranets), και
μάλιστα πολύ αποτελεσματικά. Ένας οργανισμός μπορεί να ορίσει τέτοια
πιστοποιητικά στους χρήστες του δικτύου του, λειτουργώντας ουσιαστικά ο
ίδιος ως μια αρχή πιστοποίησης, καθορίζοντας την πρόσβαση που μπορεί
να έχει ο καθένας από αυτούς στις πληροφορίες του οργανισμού μέσω
πιστοποιητικών.
Από τα σημανπκότερα προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι
οργανισμοί είναι η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων που διατηρούν
(οικονομικά στοιχεία, ιατρικά δεδομένα κ.τ.λ.) και ο έλεγχος της πρόσβασης
σε αυτά. Με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών μπορεί να καθοριστεί ποιοι
θα έχουν πρόσβαση, με περισσότερο αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο
σε σχέση με τα συνθηματικά (passwords).
Το ψηφιακό πιστοποιητικό μπορεί να λειτουργήσει όπως μια κάρτα
πιστοποίησης της ταυτότητας για την είσοδο σε κτίρια με υψηλές απαιτήσεις
ασφάλειας. Οπως μια τέτοια κάρτα καθορίζει σε ποιους χώρους έχει
πρόσβαση ο χρήστης που την κατέχει, με αντίστοιχο τρόπο ο κάτοχος του
πιστοποιητικού μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες,
ενώ απαγορεύονται ρητά εκείνοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί ψηφιακό
πιστοποιητικό.
Ο οργανισμός (ή η εταιρία) που ενδιαφέρεται να εκδίδει ο ίδιος
πιστοποιητικά

για

τους

χρήστες

του

πρέπει

να

χρησιμοποιήσει

προγράμματα, τα γνωστότερα από τα οποία είναι το Onsite της Verisign, ο
Netscape Certificate Server, ο CA Workstation της GTE Cybertrust. To CA
Workstation αποτελείται και από ξεχωριστό hardware για την αποθήκευση
με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των κλειδιών που δημιουργούνται. Τα εν
λόγω συστήματα δέχονται αιτήσεις των χρηστών για την έκδοση
πιστοποιητικών και με τη σειρά τους αναλαμβάνουν να εκδώσουν τα
πιστοποιητικά αυτά. Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά είναι άχρηστα εκτός του
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οργανισμού που τα εκδίδει, εκτός και αν ο οργανισμός έχει ο ίδιος
πιστοποιητικό από κάποια CA.
11.6.3. Προσωπικά πιστοποιητικά και πού χρησιμεύουν
Εκτός από τα πιστοποιητικά των εταιριών υπάρχουν και προσωπικά
πιστοποιητικά. Χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν στον Web server ποιοι
είμαστε. Με τις τελευταίες εκδόσεις των browsers, οι εταιρίες προωθούν
αρκετά την απόκτηση τέτοιων πιστοποιητικών μέσα από αυτόματες
διαδικασίες. Στον Netscape Communicator, από τα μενού Communicator,
Security Info, Certificates, Yours, Get a Certification οδηγούμαστε σε μια
σελίδα από όπου μπορούμε να επιλέξουμε CA για την έκδοση του
πιστοποιητικού μας.
Για να αποκτηθούν τα προσωπικά πιστοποιητικά, αντίστοιχα με τα
εμπορικά πιστοποιητικά, χρειάζεται και πάλι μια αρχή πιστοποίησης. Η
Verisign

αποτέλεσε

την

πρώτη

CA

που

εξέδωσε

τέτοιου

είδους

πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά αυτά πωλούνται πλέον από όλες τις
εταιρίες πιστοποίησης και ανήκουν σε τρεις κατηγορίες.
Class 1

certificates. Το πιστοποιητικό αυτό δεν διευκολύνει την

πιστοποίηση της ταυτότητας του συνδρομητή. Απλά παρέχει έναν απλό
έλεγχο της e-mail διεύθυνσης του συνδρομητή ψάχνοντας στην βάση
δεδομένων της GlobalSign. Η e-mail διεύθυνση που παρέχεται σε ένα Class
1

πιστοποιητικό δεν θεωρείται πιστοποιημένη πληροφορία για έναν

συνδρομητή. Αυτά τα πιστοποιητικά παρέχουν το χαμηλότερο επίπεδο
ασφάλειας από όλα τα πιστοποιητικά της GlobalSign. Δεν προτείνεται για
χρήση που απαιτείται πιστοποίηση ταυτότητας. Τα πιστοποιητικά αυτά
προτείνονται για παρουσιάσεις. Το κόστος απόκτησης είναι περίπου 10
δολάρια το χρόνο, ενώ μπορεί να δοθεί και δωρεάν δοκιμαστική χρήση για
30 ημέρες
Class 2 certificates. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να παρέχει
ικανοποιητική

αλλά

όχι

απόλυτη

πιστοποίηση

της

ταυτότητας

το

συνδρομητή. Η λειτουργία του βασίζεται σε μια διαδικασία στην οποία
συγκρίνονται το όνομα του αιτούντος, η διεύθυνση και άλλες προσωπικές
λεπτομέρειες πάνω στην αίτηση πιστοποιητικού με ένα υπογεγραμμένο
αντίγραφο της ταυτότητας, άδειας οδήγησης ή διαβατήριο. Το κόστος
απόκτησης είναι περίπου 20 δολάρια.
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Individual Class 3 certificate. Το πιστοποιητικό αυτό χρησιμοποιεί
διάφορες διαδικασίες για να επιτύχει σίγουρη απόδειξη της ταυτότητας
κάποιου συγκεκριμένου συνδρομητή. Αυτές οι διαδικασίες παρέχουν
υψηλότερη ασφάλεια στην πιστοποίηση της ταυτότητας του συνδρομητή
από τα Class 2 certificates. Η πρακτική χρήση και η αξιοπιστία των Class 3
certificates υποστηρίζετε με την χρήση LRA’s (μια υπάρχουσα, σημαντική
και νομικά αναγνωρισμένη διαδικασία πιστοποίησης). Στο χώρο της
επιχείρησης τα Class 3 certificates (Secure Server certificates) παρέχουν
μια πιο προχωρημένη επικοινωνία με τον επιχειρηματικό οργανισμό και
πιστοποίηση των πληροφοριών της εταιρίας, (www.verisiqn.com)

11.7.

Η λύση των Virtual Private Networks

Ένα Virtual Private Network (VPN - Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο) είναι ένα
δίκτυο που χρησιμοποιεί το Internet ως μέσο μετάδοσης πληροφοριών. Σε
ένα VPN, οι dialup συνδέσεις στους απομακρυσμένους χρήστες, οι
μισθωμένες γραμμές ή οι Frame Relay συνδέσεις αντικαθιστούνται από τις
τοπικές συνδέσεις σε έναν ISP (Internet Service Provider). To VPN επιτρέπει
σε ένα ιδιωτικό δίκτυο intranet να επεκταθεί με απόλυτη ασφάλεια στο
Internet, παρέχοντας ασφάλεια τόσο στις συναλλαγές μέσω εφαρμογών
ηλεκτρονικού

εμπορίου

επιχειρησιακούς

όσο

συνεργάτες,

και
τους

στις extranet συνδέσεις
προμηθευτές

και

τους

με

τους

πελάτες.

(http://www.enterasvs.com/products/whiteDaDers/vpn/9011742.html)
Επιχειρήσεις με άνω του ενός σημείων παρουσίας εντός ή έκτος της
Ελλάδας αντιμετωπίζουν προβλήματα που απορρέουν από την γεωγραφική
απόσταση που χωρίζει αυτά τα σημεία. Ένα Εικονικό ή Ιδεατό Ιδιωτικό
Δίκτυο μπορεί να προσφέρει λύσεις σε θέματα επικοινωνίας, οργάνωσης,
διαχείρισης και κατανομής πληροφοριών σε όλα τα τμήματα ή τα
υποκαταστήματα της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκονται.
Η υλοποίηση ενός VPN ακολουθεί τρία βασικά στάδια:
□

Το κάθε σημείο της επιχείρησης συνδέεται με το πλησιέστερο
σημείο παρουσίας του δικτύου της εταιρίας παροχής Internet
(ISP).

□

Ο ISP δημιουργεί ασφαλείς, κρυπτογραφημένες συνδέσεις μεταξύ
των σημείων της επιχείρησης και
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□

Ρυθμίζονται οι παράμετροι του δικτύου ανάλογα με της απαιτήσεις
της επιχείρησης.

Sdi'wi

RiC·

IWM

Εικόνα 11.2. Η λειτουργία ενός τυπικού εικονικού δικτύου

Πηγή: http://www.secQQ.com/docs/secQQ sp wp.pdf

11.7.1. Δυνατότητες των VPNs
Η υλοποίηση ενός Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου επιτρέπει:
□

Ελεγχόμενη

χρήση

κεντρικών

εφαρμογών

(π.χ.

λογιστικών

εφαρμογών) από όλα τα σημεία παρουσίας της επιχείρησης και
από

απομακρυσμένους

χρήστες

καθώς

επίσης

και

από

συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές.
□

Ελεγχόμενη πρόσβαση σε κεντρικά αρχεία (π.χ. στατιστικά
στοιχεία πώλησης) από όλα τα σημεία παρουσίας της επιχείρησης
και

από

απομακρυσμένους

χρήστες

(π.χ.

περιοδεύοντες

υπαλλήλους) μέσω τηλεφωνικής κλήσης καθώς επίσης και από
συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές.
□

Υλοποίηση ιδιωτικού τηλεφωνικού δικτύου μεταξύ των σημείων
της εταιρίας, χωρίς χρονοχρέωση και ογκοχρέωση.

□

Χρήση του Internet από όλους τους χρήστες της επιχείρησης

(http://wvw.agora.gr/holproducts/)
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11.7.2. Πλεονεκτήματα
Οι επιχειρήσεις της Νέας Οικονομίας πρέπει πλέον, να μοιράζουν τα
στοιχεία τους σε πελάτες και προμηθευτές σε πολλά μέρη του κόσμου.
Μέχρι τώρα για τις ανάγκες των συνδέσεων των σημείων επαφής με τα
κεντρικά της επιχείρησης χρησιμοποιούνταν μισθωμένες γραμμές (leased
lines). Το κόστος όμως για τη συντήρηση τέτοιων γραμμών ήταν υπερβολικά
υψηλό, το δίκτυο φορτωνόταν πάρα πολύ και επίσης το πρόβλημα της
αποκοπής και μη λειτουργίας των σημείων επαφής αν κάτι συνέβαινε στα
κεντρικά, πάντα υπήρχε. Αντί λοιπόν της χρήσης τέτοιων γραμμών τα
Internet-based VPNs χρησιμοποιούν τη βασική υποδομή του Internet για τη
μετάδοση των πληροφοριών και των στοιχείων (data).
Συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα τους είναι τα εξής:
□ Χαμηλό κόστος. Οι μισθωμένες γραμμές (leased lines) ΤΙ (1.5 Mbps)
και Τ3 (45 Mbps) απαιτούν μεγάλο μηνιαίο πάγιο και χρέωση
ανάλογα

με την απόσταση των συνδεδεμένων σημείων.

Οι

αντίστοιχες ΤΙ και Τ3 σε Frame relay δίκτυα απαιτούν επίσης μηνιαία
πάγια χρέωση καθώς και επιπλέον χρήματα για κάθε Permanent
Virtual Circuit (PVC) που δημιουργείται. Ανπθετα τα VPN έχοντας τις
ίδιες ταχύτητες υλοποιούν ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό δίκτυο χωρίς
χρονοχρέωση και ογκοχρέωση. Η διασύνδεση μπορεί να γίνει από
παντού με μια απλή σύνδεση με κάποιον ISP και όλα τα
πλεονεκτήματα των ανωτέρω.

α

Ευκαμψία (Flexibility). Στα παραδοσιακά δίκτυα έπρεπε να υπάρχει
συμβατός εξοπλισμός που να υποστηρίζει όλα τα περιφερειακά
γραφεία ή τους απομακρυσμένους κλάδους της επιχειρήσεις. Στα
VPN’s δεν υπάρχει περιορισμός ή προβλήματα ασυμβατότητας
εξοπλισμού αφού απλά και μόνο η σύνδεση με έναν ISP αρκεί για
την επικοινωνία.

□

Επεκτασιμότητα (scalability).

Η χρήση του Internet ως μέσο

μετάδοσης προσφέρει γεωγραφική διάχυση Πολύ εύκολα και από
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου πελάτες, προμηθευτές ή άνθρωποι
της επιχείρησης συνδέονται χωρίς δυσκολία με αυτήν. Οι συνδέσεις
αυτές είναι εύκολα αναβαθμίσιμες ανάλογα με τις απαιτήσεις χωρίς
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όμως και υποχρεωτική αναβάθμιση του εξοπλισμού σε κάθε σημείο
(point) αφού αλλάζει μόνο το είδος της σύνδεσης με τον ISP.
(httD://www.ci8CO.com/wanp/Public/cc/pd/rt/7100/Drodlit/vpnsp pg.htm)

□

Την κεντρική διαχείριση και
έλεγχο

του

συνόλου

συγκεκριμένων
της

Mobile
Employees

σημείων

επιχείρησης

στοιχεία

ή

όπως

με
είναι

διαμορφωμένα τη στιγμή
(π.χ. με την κοινή χρήση
του λογιστικών εφαρμογών
ενημερώνονται
τα

αποθέματα

της

Εικόνα 11.3.: Κεντρική διαχείριση και

επιχείρησης και οι ανάγκες
προμηθειών)

□

Την

Partners

αυτόματα

κοινή χρήση εφαρμογών.
Πηγή: www.aventail.com/default.asD

απλοποίηση

των

συναλλαγών και της επικοινωνίας με προμηθευτές και πελάτες αφού
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αρχεία που παρέχουν πληροφορίες
για την κατάσταση του λογαριασμού τους)

Η εταιρία δικτυακών λύσεων Cisco έχει δημιουργήσει στην διεύθυνση
http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/rt/7100/prodlit/vpnsp pg.htm

ένα

ενδιαφέρον πρόγραμμα με το οποίο μπορεί η επιχείρηση να υπολογίσει τα
χρήματα που θα εξοικονομήσει εφαρμόζοντας μία λύση VPN. Επίσης
αναφέρεται ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης καθώς και ένα μικρό report
με σχολιασμό των αποτελεσμάτων.
11.7.3. Σχεδιασμός της καλύτερης λύσης
Ο σχεδιασμός του δικτύου VPN που θα καλύπτει τις ανάγκες της
επιχείρησης

γίνεται

από

τον

παροχέα

υπηρεσιών

Internet

(ISP) και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως:
□

Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες της επιχείρησης από το δίκτυο.

□

Οι τρόποι προστασίας των δεδομένων.

□

Η γεωγραφική κάλυψη που επιδιώκεται.
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Αρχικά θα πρέπει να ξεκαθαριστούν ερωτήματα όπως :
□

Πόσοι χρήστες θα υπάρχουν;

□

Θα υπάρχουν χρήστες από άλλες χώρες;

□ Τι είδους σύνδεση θα υπάρχει με τον ISP;
□

Πόσος φόρτος θα υπάρχει στο δίκτυό;

α

Θα χρειαστεί καινούργιο εξοπλισμό και σε τι βαθμό;

□

Θα χρειαστεί εξοπλισμός είτε software είτε hardware σε όλους
όσους θα συνδέονται στο VPN και τι είδους; κ.α.

Το σημαντικότερο όμως θέμα που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι το
bandwidth του δικτύου, άλλωστε σύμφωνα με αυτό κοστολογούνται και οι
υπηρεσίες από τους περισσότερους ISP. Η απάντηση στο ερώτημα του
bandwidth εξαρτάται από τη χρήση που θα γίνει στο VPN. Αν δηλαδή θα
διακινούνται μέσω δικτύου εικόνα και ήχος ή απλώς θα ανταλλάσσονται text
αρχεία. Αν θα υπάρχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης κ.α.
Επίσης πολύ σημαντικό είναι το θέμα της ασφάλειας και προστασίας των
δεδομένων αφού θα “ταξιδεύουν’’ μέσα από ένα επικίνδυνο περιβάλλον.
Εδώ η επιχείρηση πρέπει να απαντήσει σε σημαντικά ερωτήματα που θα
κρίνουν και την τύχη των δεδομένων της.
□

θα πρέπει να αγοραστεί VPN εξοπλισμός που να παρέχει
πρόσθετη προστασία;

□

Θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια DMZ (Demilitarized zone) λύση;
Η χρησιμοποίηση δηλαδή δύο firewalls, ο ένας μεταξύ Internet και
επιχείρησης και ο άλλος μεταξύ κοινοποιήσιμων και μη στοιχείων
μέσα στην επιχείρηση.

□

Πώς

θα

συνεργάζονται

οι

τρόποι

πιστοποίησης

και

κρυπτογράφησης μεταξύ δύο επιχειρήσεων που αποφασίζουν να
μετέχουν στο VPN αλλά και να διατηρήσουν τους δικούς τους που
ήδη χρησιμοποιούν;
Οι απαντήσεις σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις θα καθορίσουν και το
είδος του VPN που τελικώς θα υλοποιηθεί, την επιλογή πρωτοκόλλου και
κατά συνέπεια την όλη δομή του δικτύου. Αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια
θα αποτελέσει ο ISP που θα αναλάβει το χτίσιμο του δικτύου. Αρα η σωστή
επιλογή μιας μεγάλης, αξιόπιστης και έμπειρης εταιρίας παροχής υπηρεσιών
Internet είναι ίσως το πιο σημαντικό βήμα που καλείται να κάνει η
επιχείρηση.

(http://www.chip.qr/7 2001/01 .t07.wizard01 .asp

http://www.secQQ.com/docs/secgo sp wp.pdf)
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11.7.4. Το κόστος ενός VPN
Ένα VPN είναι μια λύση που απαντά σε συγκεκριμένες ανάγκες της
επιχείρησής και άρα το κόστος υλοποίησης του εξαρτάται από τις ανάγκες
που καλείται να καλύψει. Πιο συγκεκριμένα εξαρτάται από:
□

Την χωρητικότητα (bandwidth) σύνδεσης των σημείων.

□

Τον αριθμό και την γεωγραφική θέση των σημείων που θα το
απαρτίζουν.

□ Τα κανάλια φωνής που θα υποστηρίζει από κάθε σημείο προς
κάθε άλλο (ταυτόχρονες κλήσεις)
□ Την ταχύτητα πρόσβασης στο Internet που θα επιλεγεί.
□

Τον αριθμό των απομακρυσμένων χρηστών που θα έχουν
πρόσβαση μέσω τηλεφωνικών συνδέσεων.

□

Την ανάθεση προτεραιοτήτων στην κοινή χρήση εφαρμογών

□

Τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα (που δεν αφορούν τον ISP αλλά την
τηλεπικοινωνιακή εταιρία π.χ. ΟΤΕ), για την σύνδεση των
σημείων με το πλησιέστερο σημείο παρουσίας του ISP.

(http://www.agora.gr/holproducts/)
11.7.5. Συμπέρασμα
Τα Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα,
μεταξύ των οποίων και το πολύ χαμηλό κόστος επικοινωνίας που παρέχουν.
Λόγω δε και της αναμενόμενης ανάπτυξης του Internet και των εφαρμογών
του στην Ελλάδα, τα VPNs αναμένεται να κυριαρχήσουν στο χτίσιμο
επιχειρησιακών και εμπορικών δικτύων στο μέλλον.
Βέβαια ένα σημαντικό μειονέκτημα παραμένει η ασφάλεια των δεδομένων
αφού οι λύσεις που υπάρχουν αυτήν την στιγμή με την τοποθέτηση firewalls,
δεν αρκούν για να κρατήσουν τους εισβολείς μακριά από την επιχείρηση.
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δίνονται δωρεάν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ
Ένα web site είναι μία σειρά από αρχεία τα οποία βρίσκονται σε έναν
ειδικό υπολογιστή, που ονομάζεται web server, και είναι συνδεδεμένος με το
Internet. Όταν οι πελάτες μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης θελήσουν να
επισκεφτούν το site στην πραγματικότητα συνδέονται μέσω Internet με
αυτόν τον υπολογιστή και βλέπουν τα αρχεία του. Για αυτό το λόγο τόσο οι
web servers όσο και οι συνδέσεις που έχουν με το Internet πρέπει να είναι
αρκετά ισχυρές για να απαντούν γρήγορα στις αιτήσεις των επισκεπτών του
site, (www.verisiqn.com)
Η

τοποθέτηση

και

λειτουργία

του

server,

και

των

υπόλοιπων

υποσυστημάτων που αποτελούν την τεχνολογική υποδομή της επιχείρησης,
μπορεί να γίνει από την ίδια την επιχείρηση (in house) εφόσον έχει την
απαραίτητη τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο χώρο. Εφόσον όμως δεν
συντρέχει σημαντικός λόγος, ενδείκνυται η διαχείριση και λειτουργία του
server να δοθεί σε κάποια εταιρία που ειδικεύεται σε αυτού του είδους τις
υπηρεσίες (outsource) ή να ενοικιαστεί χώρος σε άλλο server (virtual
hosting). Όλες αυτές τις επιλογές θα αναλυθούν παρακάτω. Αρχικά θα
παρουσιαστεί η περίπτωση στην οποία η εταιρία προτίθεται να λειτουργήσει
τον server στους χώρους της. (Reynolds Janice, 2000)

12.1. Υλοποίηση In-house.
Είτε η επιχείρηση υφίσταται και λειτουργεί ήδη επί σειρά ετών είτε
δημιουργείται μόλις τώρα, η μηχανοργάνωσή της αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους παράγοντες για την αποτελεσματική λειτουργία της. Όταν
μάλιστα η επιχείρηση έχει αποφασίσει τη δραστηριοποίησή της στη
μεγαλύτερη

σήμερα

αγορά

του

κόσμου,

στο

Διαδίκτυο,

τότε

η

αποτελεσματική μηχανοργάνωσή της είναι μονόδρομος.
Ο εξοπλισμός πληροφορικής της επιχείρησης μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με το μέγεθος της, τη μορφή ή το αντικείμενό της. Ο εξοπλισμός
που συναντάται συνήθως σε μία μεσαία ελληνική επιχείρηση αποτελείται
από σταθμούς εργασίας, άλλοτε συνδεδεμένους μεταξύ τους και άλλοτε
ανεξάρτητους, ο καθένας από τους οποίους εκτελεί τη δική του αποστολή.
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Από την άλλη πλευρά, αυτό που ωθεί τις επιχειρήσεις στην αναβάθμιση
και στην επέκταση του μηχανογραφικού τους εξοπλισμού είναι τις
περισσότερες φορές η αύξηση του κύκλου εργασιών τους και του αριθμού
προϊόντων που διακινούν και, επακόλουθα, η ανάγκη για ευκολότερη και
ταχύτερη παρακολούθηση της διακίνησής τους.
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σχεδιάζουν την ηλεκτρονική τους
παρουσία, πάντοτε το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν το κόστος του τεχνολογικού
εξοπλισμού που χρειάζεται μία ασφαλή και αξιοπρεπή προσπάθεια. Το
ευχάριστο είναι ότι οι τιμές στο hardware που είναι απολύτως απαραίτητο
δεν είναι πλέον ακριβές. Αρκετές επιχειρήσεις σήμερα διατηρούν, συντηρούν
και συνεχώς αναβαθμίζουν ένα μηχανογραφικό εξοπλισμό που καλύπτει
πολύ μεγάλο μέρος των αναγκών της καθημερινής λειτουργίας τους και ίσως
της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
Βέβαια η δημιουργία μιας επιχείρησης που θα λειτουργεί στο δίκτυο,
χρειάζεται πρόσθετο εξοπλισμό. Από τον επιπλέον αυτό εξοπλισμό μεγάλη
προσοχή πρέπει να δοθεί, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στην αγορά
του web server.
Ο server λοιπόν είναι το πιο βασικό κομμάτι του υλικού για την
δημιουργία οποιοσδήποτε μορφής ηλεκτρονικής παρουσίας. Εκτός από την
εξασφάλιση μιας γρήγορης και μόνιμης σύνδεση με το Internet όλο το
24ωρο,

διαχειρίζεται και τα συστήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας της

επιχείρησης.
12.1.1. Ο Web server.
Αναλυτικά τα βασικά στοιχεία που διαχειρίζεται ένας web server είναι:
□

Οι ιστοσελίδες της επιχείρησης

□

Ο κατάλογος με τα προϊόντα

□

Τα καλάθι των αγορών

□

Η ασφάλεια συναλλαγών και διαδικασία πληρωμής

□

Η επεξεργασία της παραγγελίας

□

Η σύνδεση με την εσωτερική υποδομή/ μηχανογράφηση

Η επιλογή της πλατφόρμας για τον Web Server μιας επιχείρησης δεν
συνδέεται απαραίτητα με την υπάρχουσα πλατφόρμα της μηχανοργάνωσής
της, εφόσον διασφαλιστεί τεχνολογικά η ανταλλαγή δεδομένων από τη μία
πλατφόρμα στην άλλη. Σίγουρα όμως η επιλογής της ίδιας με την
υπάρχουσα πλατφόρμα εξυπηρετεί την επιχείρηση, η οποία δεν θα
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χρειαστεί να προσλάβει νέο προσωπικό ή να εκπαιδεύσει το υπάρχον για να
καλύψει τις ανάγκες ανάπτυξης και συνάρτησης του νέου της server και
συγχρόνως θα αποφύγει την ταλαιπωρία της μετατροπής των δεδομένων
από και προς το υπάρχουν μηχανογραφικό της σύστημα. Παρ’ όλα αυτά,
στην επιλογή Web Server μια επιχείρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της και
άλλους παράγοντες, όπως το κόστος, την επεκτασιμότητα και τη δυνατότητα
αναβάθμισης του συστήματος, την υποστήριξη που παρέχεται από τους
κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους και βέβαια την γκάμα λογισμικού
που προσφέρεται για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
Πρέπει να τονιστεί ότι οι συναλλαγές που εκτελούνται μέσω του Internet
οφείλουν να είναι απολύτως ασφαλείς και απόρρητες. Γι’ αυτό το λόγο όλα
τα δεδομένα από και προς τον Web Server κρυπτογραφούνται, ώστε να μην
μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει, όταν αυτά μεταφέρονται στο Internet.
Αυτή η κρυπτογράφηση, καθώς βέβαια και η χρήση ειδικού λογισμικού,
δημιουργούν ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις για τον server. Ανάλογα λοιπόν
με την επιλογή της πλατφόρμας του αλλά και με το εύρος των προϊόντων και
των συναλλαγών που θα κληθεί να εκτελέσει, ο Web Server θα πρέπει να
είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με ιδιαίτερα μεγάλη υπολογιστική ισχύ,
μνήμη και δυνατότητα αποθήκευσης.
Στην εργασία αυτή δεν θα αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός
ιδανικού συστήματος, γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τόσο γρήγορη
που οποιαδήποτε πρόταση διατυπωθεί, θα ξεπεραστεί σε διάστημα
μικρότερο των δύο μηνών.
12.1.1.1. Παράλληλη χρήση

Ένα ερώτημα που μπορεί να τεθεί όσον αφορά στο «χτίσιμο» ενός
ηλεκτρονικού καταστήματος και στην επιλογή του Web Server, είναι κατά
πόσο μία επιχείρηση θα μπορούσε να μειώσει το κόστος αυτής της
διαδικασίας χρησιμοποιώντας ως Web Server τον υπάρχοντα, αυτόν
δηλαδή του μηχανογραφικού της συστήματος, τον οποίον χρησιμοποιεί είτε
για να παρέχει υπηρεσίες αρχείων στο δίκτυο (file server) είτε για να
φιλοξενεί τις επιχειρησιακές βάσεις δεδομένων (Database Server).
Η απάντηση θα μπορούσε θεωρητικά να είναι θετική, υπό την
προϋπόθεση ότι τα στοιχεία του Web Server θα διασφαλιστούν από κάθε
παρείσακτο που θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί το διπλό ρόλο του
μηχανήματος, για να εισέλθει πολύ ευκολότερα στις ευαίσθητες περιοχές
πληροφοριών της επιχείρησης. Το ρίσκο που θα πάρει η επιχείρηση είναι
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μεγάλο γιατί μία βλάβη του κεντρικού συστήματος θα σταματήσει
ταυτόχρονα την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας.
Ο Web Server είναι ένας υπολογιστής που θα πρέπει να λειτουργεί είκοσι
τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, με προορισμό να εξυπηρετεί τους
πελάτες της επιχείρησης ακούραστα και απροβλημάτιστα. Είναι επίσης ο
υπολογιστής που θα διαχειρίζεται τα προϊόντα, τα χρήματα και ίσως την
αξιοπιστία της επιχείρησης. Ένα τέτοιο λοιπόν σύστημα θα πρέπει όχι μόνο
να μην επιφορτίζεται με άλλα καθήκοντα, αλλά και να επιβοηθείται.
12.1.1.2. Συστήυατα υποβοήθησΓΚ
Σημαντικότατα συστήματα υποβοήθησης είναι οι δευτερεύοντες server
που σε ένα μηχανογραφικό σύστημα παίζουν το ρόλο που παίζουν οι
αναπληρωματικοί παίκτες σε ένα παιγνίδι, με τη διαφορά ότι δεν περιμένουν
να αντικαταστήσουν το βασικό παίκτη για να αναλάβουν δράση. Ήδη, κατά
τη λειτουργία του κύριου server λειτουργούν και αυτοί, ενημερώνονται
συνεχώς από αυτόν και είναι έτοιμοι να τον αντικαταστήσουν σε περίπτωση
ανάγκης για μικρό χρονικό διάστημα.
Επίσης, η ύπαρξη συσκευών backup θεωρείται απολύτως απαραίτητη. Η
πολιτική λήψης αντιγράφων ασφαλείας υλοποιείται με ένα χρονοπρόγραμμα
που περιγράφει το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνονται τα
αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων δεδομένων του μηχανογραφικού
συστήματος. Το χρονοπρόγραμμα αυτό μεταφέρεται στους servers με τη
μορφή προγραμματισμένων εντολών,

μέσω ειδικού λογισμικού που

φροντίζει οι εντολές αυτές να εκτελούνται με ευλάβεια. Ειδικά στις
εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, η σημασία του τακτικού και μάλιστα
αυτόματου backup είναι πολύ μεγαλύτερη, διότι δεν υπάρχουν τα
παραστατικά, τα οποία πιστοποιούν μία συναλλαγή και τα οποία μπορούν
να ενημερώσουν ξανά τα συστήματα, αν χαθούν τα δεδομένα.
12.1.1.3. UPS (Uninterruptible Power Supply)
To UPS είναι ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας, που διαθέτει
εσωτερική μπαταρία και τοποθετείται μεταξύ της παροχής ρεύματος και
του server.
Η χρήση του UPS είναι αφενός να εξουδετερώνει τις αυξομειώσεις του
ρεύματος από λάθη στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης και αφετέρου να
τροφοδοτεί το μηχανογραφικό σύστημα για ένα χρονικό διάστημα, από
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μερικά λεπτά έως και αρκετές ώρες, ανάλογα με την ισχύ του, σε
περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Η επιλογή του είναι σημαντική για την καλή λειτουργία του
μηχανογραφικού συστήματος. Ένα αξιόπιστο UPS θα πρέπει να
υπακούει στις παρακάτω απαιτήσεις:
□

Να μπορεί να δώσει αυτονομία από τη ΔΕΗ για τουλάχιστον μία
ώρα.

□

Να κρατάει στοιχεία για την ποιότητα του ηλεκτρικού ρεύματος.

□

Να κλείνει τον web server και τους υπόλοιπους υπολογιστές,
όταν υπάρχει πλήρης διακοπή ή πτώση ποιότητας κάτω από
κάποιο όριο.

□

Να υπάρχει ένας τρόπος για να ξεκινήσει ο server και τα
υπόλοιπα μηχανήματα μόλις ξαναέρθει το ρεύμα. Επειδή αυτή η
απαίτηση συναντάται σπάνια στα UPS είναι πιθανό να χρειαστεί
μία έμμεση λύση όπως π.χ. να ειδοποιείται ένας χειριστής
αυτόματα και να ανοίγει τους υπολογιστές εξ αποστάσεως.

Για να είναι σίγουρη μια διοίκηση ότι τα βασικά μέρη της λειτουργίας,
δηλαδή τα αντίγραφα ασφαλείας και τα ηλεκτρολογικά είναι σε καλή
κατάσταση,

θα

πρέπει

να

υπάρχει

σύστημα

τακτικών

ελέγχων.

(Πασχόπουλος -Σκαλτσας, 2000)
Μία οικονομικότερη λύση βέβαια είναι η επιλογή ενός UPS για τον
υπόλοιπο εξοπλισμό, μικρότερης ισχύος, που θα δώσει στους χρήστες

αρκετό χρόνο να αποθηκεύσουν τη δουλειά τους και να κλείσουν τα
τερματικά τους. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούν και τα λεγάμενα έξυπνα
UPS, τα οποία, λίγο πριν εξαντλήσουν τα φορτία τους, ειδοποιούν τον
server και του δίνουν την εντολή να κλείσει φυσιολογικά. Αυτό σε μία
εγκατάσταση που λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο είναι ένα ιδιαίτερο
επιθυμητό χαρακτηριστικό.

12.1.2. Web server software
Οι επιλογές λειτουργικού συστήματος για τον Web Server της
επιχείρησης περιορίζονται συνήθως στις λύσεις των Microsoft Windows ΧΡ,
του Novell Netware, του UNIX και του Linux. Το δε λογισμικό εφαρμογών

Σελίδα 227

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

που τρέχει στον Web Server μπορεί να αναλυθεί σε τρεις βασικές
συνιστώσες:
□

Η πρώτη έχει να κάνει με το λογισμικό που επιτρέπει στους
τελικούς χρήστες - πελάτες την πρόσβαση στο κατάστημα, το
λεγόμενο HTTP Web Server. Το λογισμικό αυτό είναι άμεσα
συνδεδεμένο με το λειτουργικό σύστημα του server που έχει
επιλεγεί. Έτσι, στην περίπτωση των Windows ΧΡ και του Netware
το λογισμικό αυτό είναι ενσωματωμένο στο λειτουργικό. Στην
περίπτωση του UNIX και του Linux, ο Apache Web Server είναι
μια λύση με ελάχιστο κόστος. Ακόμη, άλλα προϊόντα, όπως ο
Enterprise Server της Netscape, αποτελούν λύση ανεξάρτητη από
το λειτουργικό σύστημα, καθώς λειτουργούν και κάτω από
Windows και κάτω από UNIX.

□

Η δεύτερη συνιστώσα του λογισμικού αφορά στη διαχείριση των
προϊόντων προς πώληση, πριν, μετά και κατά τη διάρκεια των
συναλλαγών. Στην ουσία, πρόκειται για διαχείριση μιας βάσης
δεδομένων, που τις περισσότερες περιπτώσεις είναι ένα μέρος
του

συστήματος

πληροφορικής

της

επιχείρησης

και,

συγκεκριμένα, η εφαρμογή παρακολούθησης της αποθήκης.
□

Η τρίτη συνιστώσα είναι το κομμάτι του λογισμικού που
διαχειρίζεται τις συναλλαγές που γίνονται on-line. Το λογισμικό
που είναι εγκατεστημένο στον Web Server αναλαμβάνει, μόλις
δεχτεί την πληροφορία για τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας του
πελάτη, να επικοινωνήσει με την τράπεζα, να πιστοποιήσει την
εγκυρότητα των στοιχείων αυτών και στη συνέχεια να δώσει την
έγκριση για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Το κόστος
αυτού του λογισμικού είναι συνήθως αρκετά υψηλό.

12.1.2.1. Το πεοιβάλλον CGI
To CGI (Common Gateway Interface - Περιβάλλον Επικοινωνίας Πύλης)
αποτελεί το τμήμα που επιτρέπει στον Web Server να επικοινωνεί με
προγράμματα επιμέρους εφαρμογών που τρέχουν στον server. Μέσω του
CGI, ο Web server εκτελεί την κατάλληλη εφαρμογή, δίνοντάς της τα
ζητούμενα από το χρήστη δεδομένα, τα οποία επεξεργάζονται και στη
συνέχεια επιστρέφουν το αποτέλεσμα της αίτησης στο χρήστη. Σε τελική
ανάλυση, το CGI είναι ένα τμήμα μηχανογράφησης που επικοινωνεί με
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ειδικούς τύπους εισαγωγής δεδομένων και σαφείς κανόνες επιστροφής
αποτελέσματος.
Τα

προγράμματα

CGI

γράφονται

σε

διάφορες

γλώσσες

προγραμματισμού. Από τις πιο δημοφιλείς είναι η Perl, που το ακρωνύμιό
της σημαίνει Πρακτική Γλώσσα Εξαγωγής και Αναφοράς. Είναι μια
ερμηνευτική γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, με όμοια
σύνταξη με αυτήν της γλώσσας C. Λόγω του ότι η Perl δεν απαιτεί
μεταγλώττιση, επιτρέπει στα προγράμματα που γράφονται σε αυτήν να
μπορούν να μεταφέρονται σε διάφορα υπολογιστικά συστήματα, δίνοντας
έτσι στους διαχειριστές υπολογιστικών συστημάτων τη δυνατότητα να
εκτελούν απεριόριστο αριθμό αυτοματοποιημένων διεργασιών. Για τους
λόγους αυτούς, καθώς και για τις δυνατότητές της στο χειρισμό κειμένου,
θεωρείται εξαιρετική για την ανάπτυξη εφαρμογών CGI.
Μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται στο web είναι
η Java. Είναι γλώσσα υψηλού επιπέδου και έχει δημιουργηθεί από την
εταιρεία Sun, ειδικά για τηλε-εκτέλεση εφαρμογών. Οι μικροεφαρμογές Java
(Java applets) μπορούν πολύ εύκολα να φορτωθούν από τον Web Server
και να εκτελεστούν στον προσωπικό υπολογιστή του πελάτη, μέσω του
browser του.
12.1.3. Λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων
Οι

λύσεις

λογισμικού

για την

δημιουργία

και

υποστήριξη

μιας

ηλεκτρονικής παρουσίας, είναι αρκετές και καλύπτον τις επιχειρήσεις όλων
των μεγεθών. Η απόφαση για το ποια λύση είναι η καλύτερη έχει να κάνει με
τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Συνήθως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξεκινούν εμπορικές επαφές μέσω
του Internet, χρησιμοποιώντας απλά και φθηνά εργαλεία. Πολλά από αυτά
τα εργαλεία ηλεκτρονικού εμπορίου θα εξελιχθούν πολύ σύντομα από το
αρχικό επίπεδο εισαγωγής σε πιο ισχυρές λύσεις, καθώς κερδίζουν την
εμπιστοσύνη στο χώρο του νέου αυτού καναλιού πωλήσεων. Προκειμένου
να συμβεί αυτή η αλλαγή, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαλέξουν λύσεις οι
οποίες μπορούν να επεκταθούν χωρίς βέβαια να χρειάζεται να αλλάξει
ολόκληρη η τεχνολογική πλατφόρμα της επιχείρησης.
Παρακάτω παρουσιάζονται έξι έτοιμες λύσεις για λογισμικό δημιουργίας
ηλεκτρονικής επιχείρησης. Οι τρεις πρώτες ανήκουν σε εταιρίες (IBM,
Microsoft, Intersoft) με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του e-business, η οποία
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εγγυάται την υψηλή ποιότητα και χρηστικότητα των προγραμμάτων. Οι τρεις
τελευταίες

προτάσεις

λογισμικού

προέρχονται

από

εταιρίες

που

δημιουργήθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν πρόσφατα στο χώρο. Αποτελούν
την οικονομική λύση δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος έχοντας τις
βασικές δυνατότητες για να μπορέσει να στηθεί μία αξιοπρεπής παρουσία.

12.1.3.1. WebSphere Commerce Suite
Η πρόταση της εταιρίας IBM είναι σχεδιασμένη για επιχειρήσεις που
επιθυμούν γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές, αξιοπιστία σε περιόδους
μεγάλης κυκλοφορίας και σύνδεση με το υπάρχον μηχανογραφικό σύστημα.
To WebSphere Conferee Suite λοιπόν είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο
δημιουργίας ηλεκτρονικής επιχείρησης. Στην έκδοση 5.1 η IBM ενσωμάτωσε
την

επιχειρησιακή

επιχειρησιακές

νοημοσύνη

αποφάσεις

αποδοτικότητα,

και

που

διατηρούν

για

να

υποστηρίξει

αυξάνουν
τις

θετικές

τις

τις

πωλήσεις

σχέσεις

δυναμικές
και

την

πελατών

και

προμηθευτών.
(http://www-3.ibm.com/software/webservers/commerce/wcs51 html)

12.1.3.2. Conferee Server 2000
Μετά την επιτυχημένη και πολύχρονη παρουσία του site server
commerce edition, η Microsoft παρουσίασε τον περασμένο χρόνο την
καινούργια

λύση

που

προωθεί

για

την

δημιουργία

ηλεκτρονικών

επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την εταιρία το καινούργιο πρόγραμμα έχει κρατήσει αρκετά
από τα χαρακτηριστικά του site server, βελτιώνοντας παράλληλα και
κάποιες αδυναμίες του, όπως αυτές είχαν διατυπωθεί από τους χρήστες.
Μέσα στις βελτιώσεις που έγιναν ήταν και η μείωση του χρόνου κατασκευής
που απαιτεί η ηλεκτρονική κατασκευή της επιχείρησης.
Στο site της Microsoft υπάρχει ένα αναλυτικότατο αρχείο .doc που
συγκρίνει την παλιά λύση με την καινούργια.
(http://www.microsoft.com/commerceserver/)

12.1.3.3. Enfinitv MultiSite
To Enfinity MultiSite είναι η καινούργια πλατφόρμα της Intershop που
υποστηοί&ι

όλεί

tic

ευποοικέο

δοαστηοιότητεε

uiac

ηλεκτοονικήο
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επιχείρησης. Από τις 1/12/2001 άρχισε η διάθεση του στις επιχειρήσεις και
όπως υποστηρίζει η κατασκευάστρια εταιρία δίνει λύση σε όλα τα στάδια
ολοκλήρωσης μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης. Από την δημιουργία και
ενημέρωση των καταλόγων, την σωστή εκτέλεση και προώθηση της
παραγγελίας μέχρι και την ασφάλεια της συναλλαγής.
(http://www.intershop.com/index.htm?callname=www/company/news center
/press releases/read&id=12090)

12.1.3.4. GS ShopBuilder Standard
To συγκεκριμένο πρόγραμμα λογισμικού είναι μέλος της οικογένειας
προγραμμάτων

GS

ShopBuilder

για

το

ηλεκτρονικό

εμπόριο.

Χαρακτηριστικό όλων των προγραμμάτων αυτών είναι η ευχρηστία και η
απλότητα. Δεν χρειάζεται γνώση HTML ή CGI για την δημιουργία του
καταστήματος καθώς διαθέτει γραφικό περιβάλλον εργασίας.
Το λογισμικό GS ShopBuilder standard edition αποτελεί μια εύχρηστη και
γρήγορη λύση για την κατασκευή μικρών εμπορικών εφαρμογών στο Web.
Η διευκόλυνση που παρέχεται στον χρήστη μέσω του αρχικού wizard για την
κατασκευή της εφαρμογής του, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο.
(http://www.gs-shopbuilder.com)

12.1.3.5. iCat Web Store
Η iCat είναι μία εταιρεία που κατασκευάζει software για την εγκατάσταση
και τοποθέτηση εμπορικών καταστημάτων στο web. Συγκεκριμένα, η iCat
Commerce Online (τμήμα της iCat) δημιουργήθηκε προκειμένου να παρέχει
έναν, γρήγορο και απλό τρόπο στις επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν το
πρώτο τους κατάστημα στο Internet. Το προϊόν είναι πολύ απλά
σχεδιασμένο για να επιτρέπει στο μη - τεχνικό επιχειρηματικό κόσμο να
δημιουργεί και να διαχειρίζεται ένα πλήρως interactive κατάστημα στο
Internet. Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού ή
σχεδιασμού γραφικών.
(http://www.icat.com/support/ico/faq/storecreate.htm)
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12.1.3.6. World Merchant System 2.1
Η εταιρία Worldsites, που ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων
επιχειρηματικών λύσεων στο Internet, είναι μία από τις γρηγορότερα
αναπτυσσόμενες εταιρίες Internet στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1995 στο
Τορόντο του Καναδά, όπου και διατηρεί τα κεντρικά γραφεία της. Σήμερα
έχει δυναμική παρουσία σε 76 χώρες.
Η σπουδαιότερη λύση e-commerce που προσφέρει η Worldsites είναι το
World Merchant System 2.1, η οποία απευθύνεται στο χώρο των
ηλεκτρονικών καταστημάτων και ενσωματώνει πολλές δυνατότητες όπως:
Εύκολη ανανέωση καταλόγων, παρακολούθηση πελατών και διαθεσίμων,
σύνδεση με προγράμματα e-CRM.
(http://www.worldsites.qr/newsarticles.htm)

12.1.4.

Η

τηλεπικοινωνιακή

υποδομή

της

ηλεκτρονικής

επιχείρησης
Το σύστημα πληροφορικής μιας επιχείρησης προϋποθέτει συνήθως
σταθμούς εργασίας συνδεδεμένους μεταξύ τους με κάποια μορφή δικτύου.
Οι περιπτώσεις που συναντώνται είναι δύο: σύνδεση αυτόνομων σταθμών
εργασίας, χωρίς την ύπαρξη εξυπηρέτη (δίκτυα peer-to-peer) ή σύνδεση
σταθμών εργασίας με έναν ή περισσότερους εξυπηρέτες (δίκτυα client server). Στην πρώτη περίπτωση οι σταθμοί εργασίας βασίζονται στο
λειτουργικό τους (Windows συνήθως) και οι επικοινωνίες βασίζονται στο
πρωτόκολλο IPX ή NetBEUI. Στη δεύτερη περίπτωση, αν το λειτουργικό του
server είναι το Netware οι επικοινωνίες βασίζονται και πάλι στο πρωτόκολλο
IPX, αν όμως το λειτουργικό του server είναι τα Windows NT, οι επικοινωνίες
βασίζονται στο πρωτόκολλο TCP/IP. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, για την
ανάπτυξη και σύνδεση ενός Web Server στο μηχανογραφικό σύστημα της
επιχείρησης, είναι απαραίτητο το πρωτεύον πρωτόκολλο του δικτύου της
επιχείρησης να είναι το TCP/IP. Το ίδιο δίκτυο θα πρέπει να έχει ταχύτητα
ΙΟΟΜΒ/sec, με χρήση των κατάλληλων hub και switch, καλωδίων και
καρτών στους σταθμούς εργασίας. Ίσως στη περίπτωση διακίνησης πολύ
μεγάλου όγκου δεδομένων από το δίκτυο να πρέπει να εξεταστεί η
μετάβαση του δικτύου σε ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες με τη χρήση νέων
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τεχνολογιών, όπως είναι οι οπτικές ίνες, μια λύση που όμως προϋποθέτει
ιδιαίτερα αυξημένο κόστος υλοποίησης.
Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του δικτύου της επιχείρησης, όπου
αυτή χρειάζεται και αφού εγκατασταθεί ο Web server, το πρώτο βήμα για
την επιχείρηση θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός «εσωτερικού
Διαδικτύου», ενός Intranet, που θα βοηθούσε στη σωστή ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού καταστήματος, προσομοιώνοντας τις συνθήκες του Internet σε
ένα μικρότερο και ελεγχόμενο μοντέλο μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Το
μόνο που απαιτείται είναι η εγκατάσταση ενός browser, όπως ο Internet
Explorer ή ο Netscape, στους σταθμούς εργασίας του μηχανογραφικού
συστήματος και οι πρώτοι «δοκιμαστικοί πελάτες» του ηλεκτρονικού
καταστήματος θα είναι έτοιμοι να ανακαλύψουν τις δυνατότητες, αλλά
κυρίως τις αδυναμίες του καταστήματος αυτού, πριν τις ανακαλύψουν οι
πραγματικοί του πελάτες που ίσως το απορρίψουν.
Όταν τελικά έλθει η ώρα, έπειτα από δοκιμές και ελέγχους, να ανοίξει το
κατάστημα τις πόρτες του στο ευρύ κοινό, θα πρέπει ο κάθε χρήστης του
Διαδικτύου, και πιθανός πελάτης της επιχείρησης, να αποκτήσει πρόσβαση
στις σελίδες που έχουν δημιουργηθεί για να τον υποδεχθούν, στις σελίδες
που βρίσκονται στον Web Server της επιχείρησης, θα πρέπει, συνεπώς, ο
Web server να συνδεθεί στο Internet. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση
εργαλείων, όπως τα modem και οι router, και μισθωμένων τηλεφωνικών
γραμμών ή γραμμών ISDN. Τα modem είναι συσκευές που διαμορφώνουν
και αποδιαμορφώνουν τις τηλεφωνικές γραμμές (modulate- demodulate), για
να τις καταστήσουν ικανές να μεταφέρουν δεδομένα αντί για ηχητικό σήμα.
Οι router είναι συσκευές των οποίων η χρήση επιτυγχάνει τη σύνδεση δύο
δικτύων μεταξύ τους - στην περίπτωση αυτή, το δίκτυο του συστήματος
πληροφορικής της επιχείρησης με το Internet. Οι τηλεφωνικές γραμμές
αναλαμβάνουν την τελική σύνδεση του Web Server με τον αντίστοιχο ενός
ISP (Internet Service Provider, ενός παροχέα υπηρεσιών Internet) που είναι
με τη σειρά του συνδεδεμένος στο ευρύτερο δίκτυο, που στο σύνολό του το
αποκαλούμε Internet. Το είδος και η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων αυτών
των τηλεφωνικών γραμμών είναι επιλογές της επιχείρησης και θα πρέπει να
εξαρτώνται από παράγοντες, όπως ο όγκος των δεδομένων, που θα
καλούνται να μεταφέρουν τη δυνατότητα του ISP για σύνδεση και
υποστήριξη με το κάθε είδος γραμμής, καθώς και το συναρτώμενο κόστος:
το κόστος της ίδιας της γραμμής αλλά και το κόστος σύνδεσης με τον ISP,
που διαφέρει ανάλογα με το είδος της γραμμής και τον όγκο των δεδομένων
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που μεταφέρονται σε αυτή, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις
γραμμές ISDN (Integrated Services Digital Network), μία υπηρεσία που
πιθανόν σε κάποιες χώρες του κόσμου να θεωρείται ήδη «ξεπερασμένη»,
αλλά στη χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα, μόλις τα τελευταία χρόνια.
Τα χαρακτηριστικά αυτών των γραμμών, εκτός από την ταυτόχρονη
μεταφορά όλων των τύπων πληροφοριών (ήχος, εικόνα και δεδομένα), είναι
οι υψηλές ταχύτητες που

μπορούν να επιτευχθούν και ο τρόπος

κοστολόγησης της χρήσης τους (πάγιο + χρονοχρέωση) που τις καθιστούν
στην ουσία αρκετά οικονομικές. Βασικά τους μειονεκτήματα είναι ο ειδικός
εξοπλισμός που απαιτείται για τη χρήση τους και οι αυξημένες τιμές των
ISP, όσον αφορά στη σύνδεση με χρήση τέτοιων γραμμών.
Η σύνδεση που περιγράφεται παραπάνω είναι αμφίδρομη και επιτρέπει
την

πρόσβαση

στο

Internet

όλων

των

σταθμών

εργασίας

του

μηχανογραφικού συστήματος της επιχείρησης, εφόσον ο Web Server είναι
μέρος του δικτύου της επιχείρησης. Δεν θα ήταν όμως επιθυμητό και το
αντίθετο,

δηλαδή

η πρόσβαση των χρηστών του Διαδικτύου

στο

μηχανογραφικό σύστημα της επιχείρησης. Γι’ αυτόν το λόγο επιστρατεύονται
ειδικά εργαλεία, όπως τα firewall, που ελέγχουν την πρόσβαση παρείσακτων
στο μηχανογραφικό σύστημα μιας επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με το
Internet. Το ρόλο του firewall μπορεί να παίξει ακόμα και ο router του
δικτύου, ο οποίος μπορεί να προγραμματιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να
απαγορεύει την πρόσβαση στο εσωτερικό του δικτύου σε ομάδες χρηστών ή
και σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου. Εκτός όμως από αυτήν τη λύση,
και για περισσότερη ευελιξία στην ασφάλεια του δικτύου, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ειδικά εργαλεία λογισμικού (software firewalls) που
συνεργάζονται με του λειτουργικό σύστημα του server ή έχουν δικό τους
λειτουργικό σύστημα. Όπως και να έχει, ένα software firewall θα πρέπει να
λειτουργεί σε έναν ανεξάρτητο ηλεκτρονικό υπολογιστή, η αποστολή του
οποίου θα είναι αποκλειστικά και μόνο η λειτουργία του firewall. Ως
εναλλακτική και ακριβότερη λύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα hardware
firewall, ειδική συσκευή με μοναδική λειτουργία την παροχή ασφάλειας
υψηλού επιπέδου στο δίκτυο της επιχείρησης. (XRAM, Ιανουάριος 2000)
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12.1.5.

Σελίδα.2:&

Συνεργασία με τράπεζες

Για την ολοκλήρωση μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής η επιχείρηση πρέπει
να συνεργάζεται με μία τράπεζα που έχει τις κατάλληλες υποδομές για να
υποστηρίζει την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα.
Στην Ελλάδα δυστυχώς οι επιλογές για την συνεργασία δεν είναι πολλές.
Παρόλη την ραγδαία ανάπτυξη του e-banking τον τελευταίο χρόνο, οι
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που ασχολούνται με την ολοκλήρωση των
συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι τρεις. Πρόκειται για την Εγνατία
Τράπεζα, την Winbank και την EFG Eurobank-Ergasias, η σειρά αναφοράς
τους έγινε με τη σειρά δραστηριοποίησης τους στο χώρο της εκκαθάρισης
των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Αναλυτικότερα:

12.1.5.1 Εννατία Τράπεζα
Η πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής

ΕΓΝΑΤΙΑ

τραπεζικής στην Ελλάδα, αφού η
παρουσία

ΤΡΑΠΕΖΑ

της

στο

Internet

χρονολογείται από το 1997, ήταν και

η πρώτη τράπεζα που ασχολήθηκε με τις ηλεκτρονικές πληρωμές στο online
εμπόριο
To WebShop, είναι μία υπηρεσία της Τράπεζας, που δίνει τη δυνατότητα
στα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα να δέχονται τις πιστωτικές κάρτες
VISA και MASTERCARD των πελατών τους από όλο τον κόσμο. Όλες οι
συναλλαγές με τους πελάτες γίνονται με απόλυτη ασφάλεια. Μέχρι τον
Ιανουάριο

του

2002,

41

ηλεκτρονικές

επιχειρήσεις

διαφόρων

δραστηριοτήτων είχαν εμπιστευτεί το webShop για την ολοκλήρωση των
ηλεκτρονικών τους συναλλαγών. Στο παράρτημα V παρουσιάζεται ο τρόπος
λειτουργίας της υπηρεσίας webshop. Η ασφάλεια των πληροφοριών της
συναλλαγής επιτυγχάνεται με τον αλγόριθμο IDEA 128-bit.
Μία καινούργια υπηρεσία της τράπεζας είναι η κάρτα
πληρωμών

egnatiaPrepay.

Πρόκειται

για

μία

προπληρωμένη

κάρτα

αγορών

μέσω

Internet.

Η

προπληρωμένη

κάρτα

egnatiaPrepay

παρέχει

τη

δυνατότητα σε κάθε χρήστη του Internet να πραγματοποιεί τις ηλεκτρονικές
του αγορές γρήγορα, ασφαλή και ανώνυμα από τα συνεργαζόμενα
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ηλεκτρονικά καταστήματα με την Εγνατία Τράπεζα. Η έναρξη λειτουργία της
υπηρεσίας αυτής αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2002.
Είναι πάντως γεγονός ότι η τράπεζα υστερεί στον τομέα του marketing σε
σχέση με τους ανταγωνιστές της. (http://egnatiasite.egnatiabank.gr/)

12.1.5.2 Winbank

bank

Η winbank της Τράπεζας Πειραιώς είναι η
πρώτη

τράπεζα

που

δημιουργήθηκε

και

λειτουργεί στο Internet. Για την εκκαθάριση
των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει υλοποιήσει την υπηρεσία winbank
commerce.
To winbank commerce αποτελεί τη μοναδική στην Ελλάδα υπηρεσία που
προσφέρει τη δυνατότητα χρέωσης πιστωτικής κάρτας για αγορά αγαθών
και υπηρεσιών μέσω Internet με πλήρη ασφάλεια καθώς είναι συμβατή τόσο
με το πρωτόκολλο SET όσο και με το πρωτόκολλο SSL
Η υπηρεσία winbank commerce της winbank παρέχει στον έμπορο τη
δυνατότητα on-line, real-time απάντησης για την έγκριση ή απόρριψη της
συναλλαγής καθώς και ενημέρωσης για κάθε συναλλαγή στο ηλεκτρονικό
του κατάστημα. Ο έμπορος μπορεί να δέχεται πληρωμές με όλες τις
πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard και με άτοκες δόσεις, κατόπιν
συμφωνίας με την Τράπεζα. Επίσης παρέχεται στον έμπορο η δυνατότητα
της πλήρους και ευέλικτης διαχείρισης των συναλλαγών του.
Στο winmarket.gr μία ηλεκτρονική αγορά που παρουσιάζει το υπάρχον
πελατολόγιο της winbank είναι καταχωρημένες 36 ηλεκτρονικές επιχειρήσεις
(μέχρι τον Ιανουάριο του 2002)
(http://www.winbank.gr/eC Pageltem.asp?id=267)

12.1.5.3 EFG Eurobank Ergasias
Η EFG Eurobank Ergasias αν και
άργησε να δραστηριοποιηθεί, αποτελεί
σήμερα την πιο αξιόπιστη λύση στο χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Εκτός από την δημιουργία του be24.gr που δημιουργεί και αναπτύσσει
ηλεκτρονικές αγορές και του open24.gr μιας ηλεκτρονικής πόλης με δεκάδες
ηλεκτρονικά καταστήματα, ο Όμιλος διαθέτει και την υπηρεσία e-solutions. Η
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EFG

e-solutions

ασχολείται

αποκλειστικά

με

θέματα

ηλεκτρονικών

πληρωμών.
Το είδος της ασφάλειας που παρέχει η Τράπεζα είναι σε φυσικό και
τεχνολογικό επίπεδο.
Στο φυσικό επίπεδο, Όλοι οι servers που δέχονται τους αριθμούς των
πιστωτικών καρτών είναι κλειδωμένοι και ελάχιστοι έχουν πρόσβαση σε
αυτούς.

Εκτός αυτού από τους αριθμούς των πιστωτικών καρτών

αφαιρούνται τα τέσσερα τελευταία ψηφία τα οποία φυλάσσονται σε offline
υπολογιστές.
Στο τεχνολογικό επίπεδο χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SSL στα 128bit
για την κρυπτογράφηση των πληροφοριών. Η πιστοποίηση των δύο μερών
γίνεται με ένα κλειδί που ανέπτυξε η ίδια η Τράπεζα. Πρόκειται για ένα μικρό
κλειδί που προσαρμόζεται στην USB θύρα του υπολογιστή. Μαζί με το κλειδί
η Τράπεζα δίνει και το απαραίτητο λογισμικό που χρησιμοποιεί διπλό
password και το οποίο μπορεί να φορτωθεί μόνο δυο φορές (σπίτι και
γραφείο). Ο συνδυασμός του σωστού κλειδιού και των δύο password
πιστοποιεί τον σωστό χρήστη και το μηχάνημα.
Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνο Λιακέα (IT Project Manager της esolutions) για την πιστοποίηση των μερών η αρχική ιδέα ήταν ένα σύστημα
αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, λόγω όμως του υψηλού κόστους
υλοποίησης γρήγορα εγκαταλείφθηκε.
Στα σχέδια της Τράπεζας είναι η δημιουργία smart card

για τις

ηλεκτρονικές αγορές μέσω του open24, ενώ μελετάτε και η υιοθέτηση της
λύσης του e-cash για τις πληρωμές. Μιας λύσης που εφαρμόζεται αρκετό
καιρό με επιτυχία στην Deutsche Bank η οποία και κατέχει μεγάλο αριθμό
μετοχών της Τράπεζας.

12.2.

Outsourcing

Οι επιχειρήσεις που διαλέγουν να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν
το site σε δικό τους χώρο βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σημαντικό
πρόβλημα. Το κόστος όλης αυτής της υποδομής και της λειτουργίας μπορεί
να αποδειχτεί απαγορευτικό για την επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή
υπάρχει η εναλλακτική λύση του outsourcing. Η επιχείρηση δηλαδή αναθέτει
σε τρίτο, την φιλοξενία και την συντήρηση του site. Η υπηρεσία αυτή που
ονομάζεται web hosting δίνεται συνήθως από όλους τους ISP με μηνιαίο
κόστος.
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12.2.1. Web hosting
Ο όρος λοιπόν web hosting αναφέρεται στην υπενοικίαση ηλεκτρονικού
χώρου που καλύπτει την στέγαση, την εξυπηρέτηση και την συντήρηση του
ηλεκτρονικού καταστήματος. To web hosting δεν περιορίζεται απλώς στην
αποθήκευση των βάσεων δεδομένων σε έναν server αλλά συμπεριλαμβάνει
ένα μεγάλο αριθμό από λειτουργίες και διαδικασίες που επιτρέπουν την
ομαλή λειτουργία του καταστήματος, όπως η λήψη παραγγελιών με ασφαλή
τρόπο και η παρακολούθηση της κίνησης μέσα στο site.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι φιλοξενίας ενός site
12.2.1.1. Συστέναση (Shared Hosting)
Πρόκειται για τη στέγαση του site στον server μιας εταιρίας που φιλοξενεί
σελίδες όπου φυσικά θα συστεγάζονται και άλλοι τόποι. Το κόστος αυτής
της λύσης είναι εξαιρετικά χαμηλό και η έναρξη λειτουργίας στο Internet
γίνεται πολύ γρήγορα. Όσον αφορά όμως στην ανανέωση και στη
συντήρηση του περιεχομένου του καταστήματος, η λύση αυτή είναι
περιοριστική, ενώ σημαντικά είναι και τα προβλήματα ασφάλειας. Η
υπηρεσία αυτή παρέχεται από όλους σχεδόν τους ISP σε Ελλάδα και
εξωτερικό με μικρή ή και καθόλου χρέωση. Μειονεκτήματα αυτής της λύσης
είναι ο μικρός διαθέσιμος χώρος που δίνεται στα site, η αργή πρόσβαση
(χρήση του ίδιου bandwidth από όλους τους χρήστες της εταιρίας) καθώς και
η έλλειψη αξιόπιστης πολιτικής ασφάλειας.
12.2.1.2. Αποκλειστική στέναση (Dedicated Hosting)
Είναι η επιλογή όλων των μεγάλων επιχειρήσεων του δικτύου. Σύμφωνα
με αυτή τη λύση η εταιρία που ανέλαβε τη φιλοξενία παρέχει την
αποκλειστική χρήση ενός ιδιαίτερου server (virtual server). Έχοντας virtual
server σημαίνει ότι εκτός από το όνομα (domain name) και τη διεύθυνση (IP
address), υπάρχει πλήρης έλεγχος σε όλα τα αρχεία και στους φακέλους, σε
διευθύνσεις e-mail, στατιστικές και κωδικούς πρόσβασης, καθώς και σε
λογισμικά εργαλεία για την επανασχεδίαση του τόπου. Το πλεονέκτημα είναι
ότι με αυτή τη μέθοδο η επιχείρηση έχει τον πλήρη έλεγχο του χώρου της,
χωρίς όμως να ασχολείται με την συντήρηση του hardware. Είναι η βέλτιστη
λύση για κάθε ηλεκτρονική επιχείρηση που δεν επιθυμεί ή δεν έχει την
τεχνογνωσία να διατηρεί το site στο δικό της χώρο. Όλα αυτά όμως
συνεπάγονται εξαιρετικά μεγάλο ενοίκιο.
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Ανάμεσα στα ελληνικά παραδείγματα εταιριών που συμπεριλαμβάνουν
στο πακέτο φιλοξενίας virtual server συγκαταλέγονται η Atlantis, η Pgcom, η
Thenet και η Webpower. (Reynolds Janice, 2000)
12.2.1.3. Φιλοξενία υε υετακόυιση (Co-Location Hosting)
Σε αυτήν την περίπτωση η φιλοξενία και η συντήρηση του site γίνεται στο
χώρο της εταιρίας που ανέλαβε να παρέχει την υπηρεσία. Η λύση αυτή
αποτελεί συνήθης πρακτική των Ελληνικών ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Το
ύψος των συμβολαίων αυτής της μορφής, εξαρτάται από πολλές
παραμέτρους όπως η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα κ.α.
Αναλυτικότερα, θα πρέπει η εταιρία που έχει αναλάβει την φιλοξενία να
διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται
συνεχής και γρήγορη σύνδεση με το Internet. Σημαντικότατο πλεονέκτημα
αποτελεί και η ύπαρξη ομάδας υποστήριξης των servers καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας. Στο θέμα της ασφάλειας, σπουδαίο ρόλο παίζει η
πολιτική που ακολουθείται για τη διαφύλαξη των δεδομένων. Η χρήση
πρωτοκόλλων ασφαλείας καθώς και η πιθανή συνεργασία με κάποιο
πιστωτικό ίδρυμα, αποτελούν πλεονεκτήματα που μπορούν να οδηγήσουν
στην

επιλογή

της

ως

host,

(http://www-5.ibm.com/e-business/uk/e-

infrastructure/what/medium.html)

12.2.2.

Επιλογή της κατάλληλης εταιρίας

Στη σημερινή άκρως ανταγωνιστική αγορά, οι εταιρίες που παρέχουν
φιλοξενία για ιστοσελίδες, προσφέρουν εκτός των βασικών και έναν αριθμό
από συμπληρωματικές υπηρεσίες στους πελάτες τους.
Το είδος και η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών σε συνάρτηση βέβαια με
το κόστος του συμβολαίου, είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την τελική
επιλογή. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες από τις υπηρεσίες που
προσφέρονται από τις εταιρίες που ειδικεύονται στο web hosting και
αποτελούν κριτήριο επιλογής τους.

□

Μέγεθος χώρου αποθήκευσης των ιστοσελίδων. Ένα μικρό site
χρειάζεται γύρω στα 300-500ΜΒ, ένα μεγαλύτερο θα πρέπει να
έχει πάνω από 5GB.

□

Η διάρκεια του συμβολαίου και η ρήτρα για αθέτηση της
συμφωνίας από κάποιο μέρος.
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□
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Χρέωση για μεταφορά του domain (εφόσον υπάρχει) από άλλη
εταιρία.

□

Η πλατφόρμα στην οποία θα στεγαστεί το site (Windows, Linux,
UNIX)

□

Η ύπαρξη στατιστικών στοιχείων απόδοσης για το site, η
περιοδικότητα αποστολής τους και η τιμολόγηση τους από την
εταιρία.

□ Απεριόριστη χρήση CGI scripts.
□

Υποστήριξη της υπάρχουσας βάσης δεδομένων της επιχείρησης.

□

Πλήθος e-mail λογαριασμών που παρέχονται δωρεάν.

□

Υποστήριξη και χρήση βάσεων δεδομένων του SQL Server με
δυνατότητα κλιμάκωσης μαζί με τις δυνατότητες ασφαλείας του
Site Server

□

Καταχώρηση της διεύθυνσης του καταστήματος σε μηχανές
αναζήτησης.

□ Ύπαρξη πιστοποιητικών ασφαλείας και ειδικότερα χρήση SSL
server για ασφαλείς συναλλαγές.
□

Backup για την διαφύλαξη των δεδομένων.

(http://www.microsoft.eom/hellas/biz/solutions/e orders.asp)

12.2.3.

Ποιες εταιρίες υπάρχουν

Στον χώρο του web hosting έχουν δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια
αρκετές εταιρίες, το γεγονός αυτό έχει πιέσει τις τιμές, αυξάνοντας
ταυτόχρονα τις επιπλέον παρεχόμενες υπηρεσίες.
Στην Ελλάδα όλες οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet (ISP)
ενοικιάζουν χώρο στους server τους. Παράλληλα αρκετές εταιρίες που η
αρχική τους δραστηριότητα ήταν το web development αναπτύσσονται και
στην φιλοξενία των site.
12.2.3.1. Τιυολόνηση

Η τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών εξαρτάται από το μέγεθος του site.
Οι περισσότερες εταιρίες έχουν θέσει κάποια όρια μεγεθών με βάση τα
οποία χρεώνουν σε μηνιαία συνήθως βάση τους πελάτες τους. Τα
προτεινόμενα συμβόλαια είναι τρίμηνα, εξάμηνα ή ετήσια, ενώ σε ορισμένες
εταιρίες υπάρχει και ένα εφάπαξ τέλος εγκατάστασης. Δυστυχώς οι μεγάλες
εταιρίες ISP δεν αναφέρουν στους ιστοχώρους τους πληροφορίες για την
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τιμολόγηση των υπηρεσιών. Ο παρακάτω πίνακας δημιουργήθηκε με
πληροφορίες που συλλέχθηκαν από πέντε μικρότερες εταιρίες του χώρου
που ειδικεύονται στο web hosting.
Παρεχόμενος χώρος

Ηλεκτρονική
διεύθυνση εταιρίας

25ΜΒ

www.qlobal.gr

88€

www.eunet.qr

140€

www.virtual.gr

110€

75MB

100ΜΒ

150ΜΒ

200ΜΒ

250€
180€

264€
380€

200€

www.thesuperweb.gr

220€

http://tip.gr

300€

250€

260€
460€

Πίνακας 12.1: Τιμολόγηση υπηρεσιών web hosting
Πηγή: Από τα site των εταιριών που αναφέρονται στον πίνακα

Οι αποκλίσεις στις τιμές οφείλονται κυρίως στις διαφορετικές υπηρεσίες
που δίνει κάθε μία από τις παραπάνω εταιρίες όπως ο αριθμός των
λογαριασμών mail, η απόδοση των στατιστικών πρόσβασης κ.α.
Μία επίσκεψη στους ιστοχώρους αυτών των εταιριών θα δώσει απάντηση
για το είδος των υπηρεσιών που διατίθενται.
Στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

www.webhostinq.gr βρίσκεται ένα
πολύ ενδιαφέρον site που δίνει τη
δυνατότητα

στους

χρήστες

να

ψάξουν για εταιρίες web hosting με
βάση τα κριτήρια που θα εισάγουν.
Συγκεκριμένα

στη

σελίδα

http.//www. webhosting, gr/q/search/
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TURN KEY PROVIDERS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13:

TURN KEY PROVIDERS

Καθένας μπορεί αυτές τις μέρες να οργανώσει μια στοιχειώδη
ηλεκτρονική παρουσία. Όταν όμως από αυτήν την παρουσία προσδοκά
επιχειρηματικά οφέλη θα πρέπει να είναι καλά οργανωμένη και να εμπνέει
εμπιστοσύνη στους επισκέπτες της. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός δεν
αρκεί η επιχείρηση να ξοδέψει μόνο χρήματα. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση
και η προώθηση ενός web site απαιτούν αρκετές

ικανότητες και

τεχνολογίες.
Μια εναλλακτική λύση για μια επιχείρηση που θέλει να ιδρύσει ένα
ηλεκτρονικό κατάστημα στο διαδίκτυο αλλά δεν έχει τις ικανότητες να το
δημιουργήσει

και

να το

συντηρεί, παρέχουν πολλές εταιρίες που

αυτοαποκαλούνται turn key providers.
Οι συγκεκριμένες εταιρίες έχουν ως αντικείμενο τους την ανάλυση, τον
σχεδίασμά,

την

υλοποίηση,

την προώθηση

και

τη

φιλοξενία των

ηλεκτρονικών επιχειρήσεων σε δικούς τους ή όχι servers.

13.1.

Πλεονεκτήματα

Αυτές οι outsourcing λύσεις έχουν το βασικό πλεονέκτημα του μειωμένου
κόστους σε σχέση με την in-house υλοποίηση. Το παραπάνω δεν είναι το
μοναδικό όφελος από την χρησιμοποίηση ενός turn key provider. Ειδικότερα
θα μπορούσαν να αναφερθούν και μια σειρά άλλων, όπως:

□

Εξοικονόμηση από την επιχείρηση χρόνου και πόρων.

□

Παροχή πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και εμπειρίας, που
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.

□

Περιορισμός της ανάγκης για πρόσληψη εξειδικευμένου MIS
προσωπικού.

□

Αποφυγή των προβλημάτων που δημιουργεί η έλλειψη στελεχών
πληροφορικής.

□

Σταθερό και προκαθορισμένο κόστος, συνήθως μηνιαίο.

□

Μειωμένα εσωτερικά έξοδα μηχανογράφησης και προβλέψιμο
κόστος χρέωσης.

□

Αποφυγή εξόδων συντήρησης και αναβάθμισης.

TURN KEY PROVIDERS

□
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Εύκολη προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες.

Ένας turn key provider παρέχει έτοιμες λύσεις που καλύπτουν όλο το
πλάνο ανάπτυξης μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης, από τα βασικά βήματα
της, όπως:

□

Κατοχύρωση του ονόματος με κατάληξη .GR, .COM, .ORG, .NET

□

Σύνδεση με το Internet

□

Ενοικίαση χώρου αποθήκευσης

□

Καταχώρηση της διεύθυνσης του καταστήματος σε μηχανές
αναζήτησης

□

Στατιστική ανάλυση της κίνησης του χώρου

□

Κατάρτιση marketing plan

Έως τα πιο εξειδικευμένα τεχνικά και οικονομικά όπως:
□

Επιλογή του σωστού λογισμικού καλαθιού αγορών που καλύπτει
τις ανάγκες της επιχείρησης.

□

Επιλογή ενός οικονομικώς αποδοτικού συστήματος έγκρισης
πιστωτικών καρτών.

□

Εισαγωγή των online παραγγελιών στο υπάρχον μηχανογραφικό
σύστημα της επιχείρησης.

□

Εύρεση μιας εταιρίας για τη φιλοξενία των σελίδων.

□

Εύρεση και υλοποίηση της λύσης για την ασφάλεια των
δεδομένων.

□

Κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα.

(http://www.wilsonweb.com/commerce/turn-key.htm)

13.2.

Ποιοι είναι οι turn key providers

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η λύση αυτή είναι αρκετά δημοφιλής. Πάρα
πολλές εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, δημιούργησαν τις
κατάλληλες συνεργασίες (με εταιρίες σχεδιασμού, φιλοξενίας σελίδων κ.α.)
και παρέχουν μία ολοκληρωμένη λύση για κάθε επιχείρηση που θέλει να
δραστηριοποιηθεί στο web.
Τα

παραδείγματα

είναι

πολλά,

στον

παρακάτω

Πίνακα

13.1.

παρουσιάζονται ενδεικτικά τρεις εταιρίες που αναλαμβάνουν την πλήρη
μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του site.
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Πίνακας 13.1.: Εταιρίες συμβούλων που παρέχουν turn key λύσεις σε ηλεκτρονικές

επιχειρήσεις.
Πηγή: Τα site των εταιριών

Εκτός όμως από τις εταιρίες συμβούλων, αρκετοί turn key providers
άρχισαν

την

επιχειρηματικότητα

τους στο web,

παρέχοντας λύσεις

σχεδιασμού ή φιλοξενίας σελίδων. Γρήγορα όμως επεκτάθηκαν και σε πιο
εξειδικευμένες δραστηριότητες, συνειδητοποιώντας την δυναμική της αγοράς
όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια.

Στον Πίνακα

13.2.

παρουσιάζονται τρεις από αυτές τις εταιρίες.

ί httpV/thaibiz.com/servi

httpV/bluehill.com/cgi-

http.y/www.qlobalprese :

; ces/ecommerce.htm

bin/newlook/showcase.

nce.com.au/noflash.ht

pl?39

m

Πίνακας 13.2.: Παροχείς ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας
Πηγή: Τα site των εταιριών
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13.2.1. Λύσεις στον Ελληνικό χώρο
Στην Ελλάδα μόλις τον τελευταίο καιρό άρχισαν να εμφανίζονται εταιρίες
που μπορούν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο και να ολοκληρώσουν την
υλοποίηση της ηλεκτρονικής παρουσίας μιας επιχείρησης αξιόπιστα.
Η αρχή έγινε με την H.O.L. (Hellas On Line) του Ομίλου Quest, όταν
δημιούργησε την ηλεκτρονική της αγορά, που ήταν από τις πρώτες στην
Ελλάδα. Μέσω αυτής οι έμποροι μπορούν πολύ εύκολα να φτιάξουν το δικό
τους κατάστημα ή να ζητήσουν από την H.O.L. να το σχεδιάσει. Έτσι
οποιοσδήποτε θα μπορεί να αποκτήσει ηλεκτρονική παρουσία χωρίς να
χρειάζεται να κατέχει τεχνικές γνώσεις.
Η διαχείριση του καταστήματος γίνεται από οποιονδήποτε υπολογιστή με
σύνδεση στο δίκτυο χρησιμοποιώντας κάποιους κωδικούς πρόσβασης. Όσο
αφορά την προώθηση του καταστήματος, αυτό είναι εύκολο βάση των
εργαλείων marketing που παρέχονται από την εταιρία. Τέλος η συντήρηση
του χώρου καλύπτεται από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της H.O.L. για
όλο το 24ωρο. (http://www.agora gr/shops/Default.asp?lang=GR )
Στον χώρο μπήκε πρόσφατα και η «ηλεκτρονική πόλη» open24.gr του
Ομίλου EFG Eurobank-Ergasias. Πρόκειται για μία ηλεκτρονική αγορά, που
όμως δεν αναλαμβάνει μόνο την φιλοξενία και την ασφάλεια των
επιχειρήσεων -πελατών του. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του περιλαμβάνουν
την μελέτη, τη σχεδίαση και το πλάνο marketing της επιχείρησης.
(http://www.open24.gr)

Μία τρίτη λύση στο Ελληνικό Internet αποτελεί η Intermall. Η εταιρία ήταν
από τις πρώτες που δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα και ασχολήθηκε με το
χώρο του δικτύου, παρέχοντας αρχικά συμβουλευτικές υπηρεσίες και
φιλοξενία σελίδων. Σήμερα η Intermall αναλαμβάνει να ολοκληρώσει όλα τα
βήματα που απαιτούνται ώστε ο πελάτης να παραλάβει ένα ηλεκτρονικό
κατάστημα που θα πουλά και θα εισπράττει online, σε τραπεζικό
λογαριασμό της απολύτου επιλογής του.
Αναλυτικά η λύση της περιλαμβάνει τη δέσμευση ονόματος, την
κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος, τη δημιουργία και επεξεργασία
γραφικών και εικόνων, την ενημέρωση του καταλόγου, την εκκαθάριση των
συναλλαγών και τη συντήρηση του site.
(http://www.intermall.com.gr/gr/framesets/frm2/fr2serviceectks.htm)
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13.3. Τιμολόγηση υπηρεσιών
Οι ολοκληρωμένες λύσεις όπως είναι φυσικό δεν έχουν σταθερή τιμή.
Εξαρτώνται από το είδος της λύσης, δηλαδή από την πολυπλοκότητα της
ηλεκτρονικής παρουσίας. Στους turn key providers της Ελλάδας δεν
αναφέρεται το ακριβές κόστος, παρά μόνο ότι η χρέωση αποτελείται από
ένα πάγιο τέλος και μηνιαίες χρεώσεις. Το ύψος των χρεώσεων δεν
αναφέρεται.
Αντίθετα στο εξωτερικό αναφέρονται τιμές σε δύο site εταιριών που
ειδικεύονται στις ολοκληρωμένες λύσεις. Σύμφωνα με αυτά η πάγια χρέωση
είναι της τάξης των $25-$50. Η δε μηνιαία χρέωση αρχίζει από τα $130, για
τις επιχειρήσεις που η ηλεκτρονική τους παρουσία θα περιορίζεται σε
αποθηκευτικό χώρο 50ΜΒ, δηλαδή δεν θα ξεπερνά τις 500 περίπου σελίδες.
Εάν όμως η επιχείρηση θελήσει να αυξήσει την παρουσία της και να
αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η μηνιαία χρέωση αγγίζει τα $650
για ένα site των 3000 σελίδων με απεριόριστο αριθμό mail λογαριασμών.
(http://www.entrepreneur.com/Home/HM StaticPartner/1,2379,smc1,00.h
tml και http://bluehill.com/cqi-bin/newlook/showcase.pl743)
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.

http://bluehill.com/cqi-bin/newlook/showcase.pl?39
http://bluehill.com/cqi-bin/newlook/showcase.pl743

Σελίδες

με

πληροφορίες

τιμολόγησης

έτοιμων

λύσεων

για

ηλεκτρονικά καταστήματα.

2.

http://thaibiz.com/services/ecommerce.htm

Σχεδιασμός, φιλοξενία και εκκαθάριση συναλλαγών από την thaibiz,
εταιρία που ειδικεύεται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

3.

http://www.aqora.qr/shops/Default.asp?lanq=GR

Η ηλεκτρονική αγορά της Hellas On Line, που παρέχει στις
επιχειρήσεις ολοκληρωμένες λύσεις για την παρουσία τους στο
δίκτυο.

4.

http://www.entrepreneur.com/Home/HM StaticPartner/1,2379.smc1,
OO.html

To site της εταιρίας που δραστηριοποιείται στο χώρο των turn key
providers.

5.

http://www.qlobalpresence.com.au/noflash.htm

Λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.

6.

http://www.intermall.com.gr/qr/framesets/frm2/fr2serviceectks.htm

Παρουσίαση της ολοκληρωμένης λύσης που παρέχει η Intermall.

7.

http://www.ivenue.com/

Δραστηριοποιείται στο χώρο του Internet παρέχοντας turn key
solutions.

8.

http://www.open24.qr

Η ηλεκτρονική αγορά του Ομίλου EFG επεκτάθηκε στο χώρο του
δικτύου και ως turn key provider.

TURN KEY PROVIDERS

9.

http://www.turnkev-commerce.com/services.htm

Εταιρία που δραστηριοποιείται και ως turn key provider

10. http://www.wholesolution.com/ecom.htm

Εταιρία συμβούλων που παρέχει και υπηρεσίες turn key.

11. http://www.wilsonweb.com/commerce/turn-key.htm

Εταιρία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην προσπάθεια να γίνει γνωστή η ύπαρξη του site, σημαντικό ρόλο
παίζει η προώθηση και οι διαδικασίες που θα γίνουν σε αυτό τον τομέα.
Αυτό

που

στις

παραδοσιακές

επιχειρήσεις

ονομαζόταν

στρατηγική

marketing. Στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις οι στρατηγικές προώθησης
αποτελούνται από την σύνθεση μεταξύ των παραδοσιακών και online
μέσων. (Reynolds Janice, 2000)
Κάποτε το marketing σχεδιαζόταν με βάση την αρχή ότι πρόκειται να
διατεθούν

μαζικά

ποσότητες

του

προϊόντος

σε

μεγάλες

ομάδες

καταναλωτών με κοινά χαρακτηριστικά και με μια κοινή ανάγκη. Σήμερα η
κατάσταση έχει αλλάξει, καθώς οι καταναλωτές είναι ενημερωμένοι και
απαιτούν την παροχή πληροφόρησης σε σχέση με τις δικές τους μοναδικές
ανάγκες. Δεν υπάρχει πλέον ο «μέσος καταναλωτής», ο καθένας είναι
διαφορετικός και αποφασίζει διαφορετικά για το τι θα αγοράσει.
To Internet φέρνει μαζί του μια σειρά από τεχνολογίες οι οποίες είναι σε
θέση να αντιμετωπίζουν διαφορετικά κάθε πελάτη, όπως αυτός θέλει:
ατομικά, με ευελιξία και έξυπνους τρόπους. Το επιτυχημένο marketing
αφορά πλέον στη δημιουργία νέων τρόπων παροχής αξίας στον πελάτη. Όχι
όμως αξίας που προέρχεται απλά και μόνο από εξατομικευμένες εκπτωτικές
πολιτικές ή πρόσθετες υπηρεσίες, αλλά από την εξασφάλιση μιας μοναδικής
και ευχάριστης εμπειρίας για κάθε πελάτη που επισκέπτεται ένα ηλεκτρονικό
κατάστημα. Η δημιουργία, η διατήρηση και η επαύξηση του ηλεκτρονικού
πελατολογίου βασίζονται στην αναγνώριση, την εκμετάλλευση και την
αντιμετώπιση των διαφορών, παρά των ομοιοτήτων των πελατών. Η
κατανόηση των αναγκών των πελατών χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση
της πρόσοψης του καταστήματος και για το συνδυασμό των προϊόντων και
των υπηρεσιών που προσφέρονται.
To marketing των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων είναι ένας τεράστιος
χώρος που καλύπτει δραστηριότητες όπως η καταχώρηση σε μηχανές
αναζήτησης, η διαφήμιση με χρήση banner σε πύλες και άλλους δικτυακούς
τόπους, το e-mail marketing, κλασσικές μέθοδοι προώθησης όπως η
διαφήμιση στην τηλεόραση κ.α.
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Μηχανές

αναζήτησης
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-

On

κατάλογοι
Η πλειοψηφία των επισκέψεων ενός web site προέρχεται από τις μηχανές
αναζήτησης. Συγκεκριμένα πάνω από το 90% των χρηστών του Inteinet
χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης προκειμένου να βρουν τις
πληροφορίες ή τα προϊόντα που χρειάζονται, (www.verisign.com , online
guide)
Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλες τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις να
δηλώνονται σε όσο το δυνατό περισσότερες μηχανές αναζήτησης και
ειδικότερα σε αυτές που είναι πιο δημοφιλείς για τους χρήστες του Internet.
Βέβαια η εταιρία δεν πρέπει να πιστέψει αυτούς που θα της πουν ότι με λίγα
λεφτά μπορούν να εντάξουν το site της σε εκατοντάδες ευρετήρια. Αφενός
δεν υπάρχουν τόσα πολλά αξιόλογα, αφετέρου το κόστος είναι μηδενικό.
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι στα καλά ευρετήρια εισάγονται τα site
που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. (Βλαχοπούλου Μάρω, 2001)
Μια από τις πιο ευχάριστες στιγμές ενός Webmaster, είναι να δει την
σελίδα του σε μια καλή θέση στις μηχανές αναζήτησης. Για να γίνει αυτό
πρέπει να μελετηθεί ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι μηχανές αυτές για την
ταξινόμηση των site.
Όλες οι μηχανές αναζήτησης είναι, στα βασικά τους χαρακτηριστικά, ίδιες.
Ωστόσο,

η

κάθε

μια

καταχωρεί

τις

σελίδες

διαφορετικά.

Έχουν

διαφορετικούς αλγόριθμους καταχώρισης και κατάταξης των σελίδων
βασισμένων σε διαφορετικά κριτήρια. Έχοντας αυτό σαν δεδομένο, εύκολα
γίνεται κατανοητό ότι η σελίδα ενός site δεν θα έχει την ίδια κατάταξη σε
όλες τις μηχανές αναζήτησης. Έτσι ενώ σε μία σελίδα μπορεί να είναι στην
πρώτη θέση σε μία μηχανή αναζήτησης σε κάποια άλλη μπορεί να μην
εμφανίζεται καθόλου, (http://www.searchenginewatch.com/facts/index html)
14.1.1. Πως λειτουργούν
Η αναζήτηση μιας συγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης, γίνεται στη
βάση δεδομένων των μηχανών (αφού έχει καταχωρηθεί το site) από τον
τίτλο των σελίδων, από τις λέξεις κλειδιά που είναι ενσωματωμένες στον
κώδικα των σελίδων και από το περιεχόμενο των κειμένων. Το γεγονός
όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταχωρηθεί πολλά εκατομμύρια sites
και επιπλέον πολλοί δημιουργοί σελίδων ενσωματώνουν λέξεις κλειδιά οι

line
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οποίες δεν έχουν σχέση με το περιεχόμενο του site, απλά και μόνο για να
έχουν

μια

επιπλέον

ευκαιρία

κατάταξης

στα

αποτελέσματα

των

αναζητήσεων, οι μηχανές αναζήτησης έχουν χάσει την άξια που είχαν στο
παρελθόν. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που οι δημοφιλέστερες μηχανές (και
είναι αυτές που χρησιμοποιούν οι χρήστες κατά 95%), ζητούν πλέον
πληρωμή για όσες εταιρείες ενδιαφέρονται να έχουν μια αξιοπρεπή
κατάταξη στη λίστα αποτελεσμάτων, δηλαδή μέσα στις πρώτες 20 θέσεις. Η
καταχώριση στις μηχανές αναζήτησης ήταν και παραμένει το σημαντικότερο
μέσο για την προβολή των ιστοσελίδων, μόνο που τώρα δεν είναι πλέον
δωρεάν. (http://www.diadiktio.gr/Advertisinq.html)
Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθούν οι σωστές λέξεις κλειδιά
και να κατασκευαστούν διαφορετικές σελίδες "οδηγοί" για κάθε μηχανή
αναζήτησης χωριστά (leader pages) που θα οδηγούν στην κεντρική σελίδα
του site.
14.1.2. Λέξεις - κλειδιά
Για να εμφανιστεί η σελίδα από μία μηχανή αναζήτησης πρέπει να έχουν
δηλωθεί οι σωστές λέξεις κλειδιά που θα αναφέρονται στα προϊόντα ή στις
υπηρεσίες της σελίδας. Όσες περισσότερες λέξεις χρησιμοποιηθούν, τόσο
περισσότερες θα είναι και οι επισκέψεις από τις μηχανές αναζήτησης. Ο
ευκολότερος τρόπος για να βρίσκεται η σελίδα σε υψηλές θέσεις κατάταξης
είναι να βρεθούν οι κατάλληλες λέξεις - κλειδιά που θα χρησιμοποιούν οι
χρήστες του διαδικτύου και όχι οι ανταγωνιστές.
14.1.3. Meta tags
Τα meta tags είναι ένα στοιχείο του HTML code που βοηθάει τη μηχανή
αναζήτησης να προβάλει την σελίδα. Τα πιβίθ tags εμφανίζονται ανάμεσα
στα <head> και </head> HTML tags στην αρχή της σελίδας και έχουν την
παρακάτω μορφή:
<meta name="keywords" content-'your keywords go here">
<meta naiOe-'description" content-'your description goes here">
To όριο είναι 200 χαρακτήρες για τα keywords, και 100 για το description.
Αριθμός όμως που διαφέρει σε κάθε μηχανή αναζήτησης. Κάτι άλλο που θα
πρέπει να προσέξουμε, είναι το ότι έχει αναφερθεί πως μερικές μηχανές
αναζήτησης δεν κόβουν απλά όσους χαρακτήρες περισσεύουν, αλλά και
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"τιμωρούν" τις σελίδες με υπερβολικά μεγάλο αριθμό χαρακτήρων στα meta
tags.
Για τις λέξεις κλειδιά, ο μέγιστος αριθμός που μπορεί μια συγκεκριμένη
λέξη να επαναληφθεί είναι 3 έως 7 ανάλογα με την μηχανή αναζήτησης.
Πάντως το καλύτερο είναι να μην επαναλαμβάνεται συνέχεια η ίδια λέξη,
μιας και κάποιες μηχανές τιμωρούν και τις πολλές επαναλήψεις. Γι’ αυτό
καλό θα είναι οι λέξεις κλειδιά που θα επιλέγούν να είναι μελετημένες και
μέσα στα όρια. Για παράδειγμα, εάν η επιχείρηση πουλάει οθόνες
υπολογιστών, ένα κλειδί όπως το:
«οθόνες, οθόνες, οθόνες, οθόνες, οθόνες, οθόνες»
θα αποκλειστεί από πολλές μηχανές αναζήτησης.
Από μόνα τους τα meta tags και οι περιγραφές δεν μπορούν να
εγγυηθούν υψηλές κατατάξεις στις μηχανές αναζήτησης. Αυτό συμβαίνει
γιατί κάθε μηχανή αναζήτησης, έχει τους δικούς της κανόνες. Άλλες
κατατάσσουν τις σελίδες ανάλογα με το σύνολο των λέξεων στο meta name,
άλλες με το title της σελίδας, άλλες με το σώμα του κειμένου κ.τ.λ. Γι’ αυτό
θα πρέπει να δημιουργηθούν χωριστές σελίδες για κάθε λέξη-κλειδί και για
κάθε μηχανή αναζήτησης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι λάθος η
τακτική να δοθεί η εργασία της καταχώρησης σε μία εταιρία από αυτές που
υποστηρίζουν εγγραφές σε χιλιάδες μηχανές αναζήτησης. Πρώτον το 85%
της κίνησης έρχεται από τις 10 πρώτες μηχανές αναζήτησης, δεύτερον κάθε
μηχανή

αναζήτησης

έχει

τους

δικούς

της

κανόνες

εγγραφής.

(http://www.eunet.gr/marketing-search-engine-submission php)

14.1.4. Σελίδες οδηγοί
Οι σελίδες οδηγοί - leader pages - είναι σελίδες που κατασκευάζει η
επιχείρηση για την καλύτερη κατάταξή της στις μηχανές αναζήτησης.
Οι σελίδες οδηγοί συνήθως έχουν στο πάνω μέρος τους σύνδεση με την
κεντρική σελίδα με το κείμενο "Click Here To Enter" ή κάτι παρόμοιο. Στο
κυρίως μέρος τους έχουν παραγράφους που επαναλαμβάνουν την φράση
κλειδί που είναι φτιαγμένη να εξυπηρετήσει. Όσο περισσότερες φορές
επαναλαμβάνεται η φράση κλειδί τόσο πιο υψηλή θα είναι η κατάταξη της
σελίδας στις μηχανές, όταν ζητηθεί από το χρήστη εύρεση με τα ίδια
κριτήρια.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σελίδα 254

14.1.5. Robots or spiders
Όταν καταχωρηθούν οι σελίδες σε μια μηχανή αναζήτησης, αυτή στέλνει
ένα "robot" ή "spider" να επισκεφθεί τις σελίδες. Αυτά είναι προγράμματα
που θα πάνε στην σελίδα για να καταγράψουν τα περιεχόμενά της. Πολλά
από αυτά θα καταγράψουν κάθε σελίδα μέσα στο site, που έχει σύνδεσμο με
την σελίδα που καταχωρήθηκε. Ορισμένες μηχανές, μεταξύ αυτών και το
google.com παίρνουν ως κριτήριο κατάταξης και τον αριθμό των συνδέσεων
προς τη σελίδα που καταχωρήθηκε. (http://www.marketmy.com/internetmarketing/internet marketing tools.htm)

Στη σελίδα http://info.webcrawler.com/mak/proiects/robots/norobots.html
υπάρχει ένα ενδιαφέρον .bet αρχείο με το οποίο μπορεί να ξεγελαστεί το
robot της μηχανής.
Στον Πίνακα 14.1 αναφέρονται οι σελίδες καταχώρησης νέων site από τις
γνωστότερες

μηχανές

αναζήτησης

αλλά

και

τους

μεγαλύτερους

παγκόσμιους καταλόγους
Μηχανή

j

αναζήτησης Κατάλογος

Ηλεκτρονική διεύθυνση
|
http://www.qo.com/AddUrl?&pq=SubmitUrl

AltaVista

Excite

.html

j

Yahoo!

MSN

Google

Infoseek

Lycos

|

καταχώρησης

I|

είναι δωρεάν

I

0X1

http://www.excite.com/lnfo/add url.html

0X1

www.yahoo.com

0X1

i http://search.msn.com/addurl.asp?q=&RS=

I

j

Η υπηρεσία

CHECKED&co=15

http://www.qooqle.com/addurl.html

http.y/www.qo.com/AddUrl?&pq=SubmitUrl
html

http://www.lvcos.com/addasite.htm

0X1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πίνακας 14.1.: Ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μηχανών αναζήτησης
Πηγή: University of Minnesota. 2001
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Διαφορές στις μηχανές αναζήτησης

Όπως προαναφέρθηκε όλες οι μηχανές αναζήτησης δεν λειτουργούν με
τον ίδιο τρόπο, οι βασικές διαφορές τους είναι στον τρόπο κατάταξης των
σελίδων. Συγκεκριμένα:
14.1.6.1. ALTAVISTA
Η AltaVista κατατάσσει καλύτερα τις σελίδες εάν:
1. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται στον τίτλο.
2. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται μέσα στα meta tags.
3. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται κοντά στο πάνω μέρος της σελίδας.
4. Ξεχωριστές λέξεις κλειδιά εμφανίζονται κοντά.
Περιγραφή: 150 χαρακτήρες
Η AltaVista δίνει, επίσης, βάρος στην ημερομηνία που καταχωρήθηκαν οι
σελίδες. Σελίδες που καταχωρήθηκαν πρώτες, και κατά τα άλλα είναι ίδιες,
παρουσιάζονται σε καλύτερη σειρά. Η AltaVista επιτρέπει την καταχώριση
συγκεκριμένου αριθμού σελίδων από κάθε site μέσα στο 24ώρο. Στην
AltaVista ο χρόνος καταχώρισης στην λίστα είναι περίπου 1-2 ημέρες.
14.1.6.2. Infoseek
Η Infoseek κατατάσσει καλύτερα την σελίδα εάν:
1. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται στον τίτλο.
2. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται κοντά στο επάνω μέρος της σελίδας.
3. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται συχνά.
4. Μεμονωμένες λέξεις κλειδιά εμφανίζονται κοντά.
Η Infoseek υποστηρίζει meta tags, παρ’ όλα αυτά φαίνεται πως οι σελίδες
που δεν έχουν meta tags έχουν καλύτερη θέση από αυτές που έχουν,
εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν meta
tags, τότε οι πρώτες γραμμές από το κείμενο της σελίδας, που είναι
εμφανείς, χρησιμοποιούνται για περιγραφή.
Η Infoseek καταγράφει την σελίδα μέσα σε μερικά λεπτά από την αίτηση
εγγραφής, αυτό είναι καλό γιατί έτσι φαίνεται η απόκριση της σελίδας σε
συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά.
Το κακό είναι πως μια σελίδα μπορεί να καταγραφεί μόνο μία φορά την
ημέρα (περίοδος 24 ωρών). Οπότε εάν υπάρξει κάποιο λάθος, θα πρέπει να
ξαναγίνει η αίτηση εγγραφής την επόμενη ημέρα.
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14.1.6.3. Webcrawler
Ο Webcrawler κατατάσσει καλύτερα τις σελίδες εάν:
1. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται στον τίτλο.
2. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται κοντά στην αρχή της σελίδας.
3. Οι φράσεις κλειδιά εμφανίζονται συχνά.
4. Υπάρχουν links στην σελίδα σου από άλλες σελίδες.
Ο Webcrawler υποστηρίζει meta tags. Εάν τα meta tags είναι λιτά και
περιεκτικά, οι λέξεις κλειδιά που περιέχουν αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη
από meta tags που είναι γεμάτα με πολλές λέξεις κλειδιά και που φτάνουν
μέχρι τα όρια που έχει η μηχανή.
Ο χρόνος καταχώρισης στην λίστα τους είναι από 2 έως 6 εβδομάδες.
14.1.6.4. Lycos
Η Lycos κατατάσσει καλύτερα την σελίδα εάν:
1. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται στον τίτλο.
2. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται στις επικεφαλίδες του κειμένου.
3. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται κοντά στο επάνω μέρος της σελίδας.
4. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται στο URL.
5. Υπάρχουν links στην σελίδα σου από άλλες σελίδες.
Περιγραφή: 200 χαρακτήρες. Η καταχώριση πραγματοποιείται μετά από
2 - 3 εβδομάδες.
14.1.6.5. Excite
Η Excite κατατάσσει την σελίδα σου καλύτερα εάν:
1. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται στον τίτλο.
2. Οι φράσεις κλειδιά εμφανίζονται συχνά.
3. Ξεχωριστές λέξεις κλειδιά εμφανίζονται με την ίδια σειρά.
Η καταχώριση παίρνει περίπου 3 εβδομάδες. Η Excite δεν υποστηρίζει
meta tags. Η Magellan και η AOL NetFind χρησιμοποιούν τον ίδιο κατάλογο
με την Excite. Εάν η σελίδα σου καταγραφεί στο Excite, θα εμφανίζεται και
σε αυτές τις δύο.
14.1.6.6. Hot Bot
Η Hot Bot κατατάσσει καλύτερα την σελίδα σου εάν:
1. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται στον τίτλο.
2. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται μέσα στα meta tags.
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3. Οι λέξεις κλειδιά εμφανίζονται στο body (κυρίως μέρος μιας HTML
σελίδας).
Περιγραφή: 250 χαρακτήρες
Η Hot Bot αδιαφορεί για λέξεις που παρουσιάζονται σε πολλές σελίδες
(π.χ. Internet, web, κτλ. ). Η καταχώριση της σελίδας σου γίνεται συνήθως
μετά από 2 ημέρες.
14.1.6.7. Yahoo!
To Yahoo! είναι η πιο δημοφιλής πηγή αναζήτησης πληροφοριών. Ο
τρόπος λειτουργίας του Yahoo! είναι πολύ διαφορετικός από τις άλλες
μηχανές αναζήτησης. Όλες οι σελίδες που υποβάλλονται πρώτα κρίνονται
και εάν γίνουν αποδεκτές καταχωρούνται κατά κατηγορία. Δεν μπορούν να
γίνουν επεμβάσεις για να γίνει καλύτερη η θέση εμφάνισης που έχει η
σελίδα.
14.1.7. Προγράμματα προώθησης ιστοσελίδων
Τα προγράμματα αυτά αναλαμβάνουν την τοποθέτηση της ιστοσελίδας
στις μηχανές αναζήτησης. Υπάρχουν
ιστοσελίδων

τα

αρκετά

εργαλεία

προώθησης

οποία αναλαμβάνουν την τοποθέτηση ιστοσελίδων σε

μηχανές αναζήτησης.
Μερικά από αυτά είναι: το

AddWeb,

το SubmitWolf,

το Dynamic

Submission, το AddAce, το PositionWeaver το WebPosition Gold, το
Autoweb κ.α. Βέβαια τα αποτελέσματα δεν είναι τα προσδοκώμενα, αλλά η
λύση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση του site σε
καταλόγους.

14.2. E-mail marketing
Σύμφωνα με έρευνα της Messaging Online τον Φεβρουάριο του 2001, ο
συνολικός αριθμός των ηλεκτρονικών γραμματοκιβωτίων σε όλο κόσμο
έφτανε στα 891,1 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67% σε σχέση
με το 1999. Από αυτές τις διευθύνσεις πάνω από 451 εκατομμύρια ήταν
εκτός Η.Π.Α. Η ερευνά αυτή φανερώνει την τεράστια εξάπλωση του e-mail
το οποίο αναφέρεται ως η πιο επιτυχημένη επικοινωνιακή τεχνολογία από
την εποχή της τηλεόρασης. Παράλληλα εκφράζεται η άποψη ότι θα
ξεπεράσει σε σπουδαιότητα την τηλεόραση μέσα σε λίγα χρόνια. Η θεώρηση
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αυτή δεν είναι εξωπραγματική, άλλωστε το e-mail είναι γρήγορο, φθηνό και
πολύ εύχρηστο. (E-business, Μάιος 2001)
To e-mail marketing είναι η τεχνική προώθησης μιας επιχείρησης μέσω
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η μέθοδος προώθησης ήρθε και στην
Ελλάδα μόλις τον τελευταίο χρόνο (Οκτώβριος 2001) με την συνεργασία της
εταιρίας yellownetroad - www.yellownetroad.com - με τη britemoon www.britemoon.com - την πρωτοπόρο αμερικανική εταιρία email marketing.

Βάσει

της

συμφωνίας,

η

yellownetroad

γίνεται

ο

αποκλειστικός

αντιπρόσωπος των βραβευμένων από το Web Marketing Association
υπηρεσιών της britemoon για την Ελλάδα και την Κύπρο. Η τεχνολογική
πλατφόρμα email marketing της britemoon - yellownetroad αποτελεί τη
μοναδική λύση που υποστηρίζει ελληνικούς χαρακτήρες.
Οι υπηρεσίες e-mail marketing της yellownetroad διακρίνονται σε:
□

Corporate Services για την κάλυψη των αναγκών των εταιρειών
που επιθυμούν την πλήρη υποστήριξη για την υλοποίηση της
καμπάνιας τους.

□ Ανάλυση

και

προσαρμογή

στην

υπάρχουσα

στρατηγική

marketing.
□

Τμηματοποίηση πελατολογίου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

□

Εξατομίκευση μηνυμάτων, σύνταξη κειμένων, σχεδιασμός.

□

Παροχή αποτελεσμάτων καμπάνιας σε πραγματικό χρόνο.

□

Ανάλυση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών βάσει των
αποτελεσμάτων.

□ ASP Services, για την κάλυψη των αναγκών των εταιρειών που
έχουν τους τεχνολογικούς και άλλους πόρους για την υλοποίηση
της καμπάνιας και ενδιαφέρονται για τη χρήση μόνο της
πλατφόρμας.
□

Εκπαίδευση.

Η νέα αυτή μέθοδος προώθησης έχει το πλεονέκτημα του υψηλού
βαθμού ανταπόκρισης, του χαμηλού κόστους και βέβαια τη δυνατότητα
αποτίμησης του αποτελέσματος σε πραγματικό χρόνο
14.2.1. To e-mail marketing στις Ελληνικές επιχειρήσεις
Η winbank, η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζας
Πειραιώς, συνεπής στις εξαγγελίες της για παροχή κορυφαίας εξυπηρέτησης
προς τους πελάτες της ξεκίνησε την τακτική επικοινωνία μαζί τους και μέσω
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e-mail. Για τη στρατηγική και διαχείριση της επικοινωνιακής εκστρατείας
μέσω

e-mail

η

winbank

συνεργάστηκε

με

τη

yellownetroad.

Σκοπός της πρώτης καμπάνιας ήταν η πληροφόρηση των πελατών της
winbank -ιδιωτών και εταιρειών- για τα προνόμια και τις υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας που τους παρέχονται μέσω της winbank.
Τα αποτελέσματα της πρώτης καμπάνιας (Ιανουάριος 2002) ήταν
ιδιαίτερα θετικά και δικαιώνουν την επιλογή της winbank να υιοθετήσει το email ως βασικό μέσο επικοινωνίας με τους πελάτες της. Επιβεβαιώθηκε και
σε αυτή την εκστρατεία ότι το e-mail marketing αποτελεί τον πλέον
αποδοτικό, οικονομικό και στοχευμένο τρόπο επικοινωνίας.
Συγκεκριμένα το ποσοστό των μηνυμάτων που ανοίχτηκε έφτασε το
65,37%. Ο βαθμός ανταπόκρισης (click through rate) κυμάνθηκε από 29%
έως 14,28% (μ. ο. 25,77%) ανάλογα με το target group. Ελάχιστο ήταν το
ποσοστό ατόμων ή εταιρειών που δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να
λαμβάνουν e-mails. (http://www.adlink.gr/article.asp?ID=3072 )

14.3. Αγορά διαφημιστικού χώρου
Μία άλλη μέθοδος προώθησης της σελίδας είναι η αγορά διαφημιστικού
χώρου από σελίδες που έχουν κίνηση ή από σελίδες που αναφέρονται σε
παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Τέτοιου είδους σελίδες μπορεί να είναι τα
διάφορα portal ή και οι σελίδες των ISP, οι οποίες συνήθως είναι οι πρώτες
που βλέπει ο χρήστης όταν συνδέεται.
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Εικόνα 14.1: Θέσεις τοποθέτησης διαφημιστικών και banner-ad στη σελίδα του google.
Πηγή: http://www.qoogle.com
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14.4. Συμφωνίες για ανταλλαγή link.
Μια άλλη δυνατότητα προώθησης είναι μέσω ανταλλαγής link - affiliate
programs - το είδος αυτό έγινε δημοφιλές από την Amazon.com και τους
60.000 συνεταίρους της, σήμερα χρησιμοποιείται από πολλές εταιρίες. Σε
αυτά τα προγράμματα το site φιλοξενεί το banner μιας επιχείρησης και
πληρώνεται μόνο από τα αποτελέσματα - όταν δηλαδή πραγματοποιείται μια
πώληση ως αποτέλεσμα του click στο συγκεκριμένο banner.
Ο τρόπος λειτουργίας και τα είδη των συμβολαίων που υπάρχουν σε
αυτά τα προγράμματα εξηγούνται αναλυτικά στο site της εταιρίας
LinkExchange και του Internet News Bureau, (http://www.linkexchange.com/
και http://www.newsbureau.com/welcome.cqi71034)
Θα πρέπει να προσεχθεί αρκετά με ποια site θα είναι καλό για την εταιρία
να ανταλλάξει συνδέσμους. Θα πρέπει αυτά τα site να είναι αισθητικά
προσεγμένα, αξιόπιστα και να διαθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν
είναι ανταγωνιστικές. Στην Ελλάδα η εταιρία www.netforce.gr ασχολείται με
θέματα ανταποδοτικής διαφήμισης

14.5.

Πολιτική αυτόματης απάντησης στα

mail
Αρκετές
απάντησης

επιχειρήσεις
στα

δεν

εισερχόμενα

έχουν
mail,

κάποιο
αυτό

πρόγραμμα
αποτελεί

αυτόματης

σημαντικότατο

μειονέκτημα. Ένα λογισμικό που θα αναλάβει να απαντά αυτόματα στα mail
των επισκεπτών φανερώνει τον επαγγελματισμό του site και κερδίζει την
εμπιστοσύνη του επισκέπτη.

Πάρα πολλές επιχειρήσεις χάνουν την

πιθανότητά να δημιουργήσουν μια ισχυρή σχέση με πιθανούς πελάτες τους
από την αργοπορία ή την μη απάντηση στα μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Σε μια πρόσφατη έρευνα για 325 βρετανικούς ιστοχώρους
μόνο 62% αποκρίθηκε σε μια απλή ερώτηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται στο www.buchanan.co.uk.
Αυτό σημαίνει ότι το 38% δεν αποκρίθηκε καθόλου! Μια κορυφαία
αυστραλιανή ασφαλιστική εταιρεία αυτοκινήτων διάρκεσε επτά ημέρες για να
ανταποκριθεί σε ένα αίτημα για την έκδοση ασφάλειας σε αυτοκίνητο. Θα
ήταν καλύτερο σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση να μην αποδεχόταν
αιτήματα μέσω mail αλλά μόνο μέσω τηλεφώνου. Εάν παρέχεται από το site
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κάποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να καθορίζεται και
ποιος θα

είναι

υπεύθυνος να συλλέγει και να απαντά σε αυτά.

(http://www.tka.co.uk/maqic/archive/featur18.htm)

Η κατάσταση στις Ελληνικές επιχειρήσεις είναι ακόμη χειρότερη.
Σύμφωνα με την έρευνα “Evaluate email response” που διεξήγαγε η
Yellownetroad ο βαθμός αξιοποίησης του e-mail από τις εταιρίες του FTSE
20, είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Συγκεκριμένα η μελέτη εξέτασε το βαθμό
ανταπόκρισης των εταιριών που απαρτίζουν τον δείκτη FTSE 20, του
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, σε e-mail που τους εστάλη. Το περιεχόμενο
του mail ζητούσε πληροφορίες για τον εταιρικό ισολογισμό του 2000.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, μόλις 11 στις 20 (ποσοστό 55%)
εταιρίες απάντησαν στο αίτημα το οποίο τους ετέθη. Την πρώτη θέση ως
προς χρόνο απόκρισης είχαν οι Επιχειρήσεις Αττικής (12 λεπτά), δεύτερη
ήταν η Τράπεζα Πειραιώς (13 λεπτά) και Τρίτη η Panafon-Vodafone (45
λεπτά). (E-business, Νοέμβριος 2001)
Οι

επιχειρήσεις

μπορούν

να

αποκτήσουν

και

autoresponders

προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να αναγνωρίσουν κάποιες
μορφές ερωτήσεων που συνήθως τίθενται από τους επισκέπτες και στέλνει
αυτόματα την απάντηση. Επιπλέον συλλέγει όλα τα mail και ειδοποιεί τα
ανώτατα στελέχη της επιχείρησης εάν μια απάντηση δεν έχει σταλεί μέσα
στο συμφωνηθέν χρονικό πλαίσιο.
Τα πιο γνωστά προγράμματα αυτού του είδους είναι το Calypso
http://www.mcsdallas.com/. το Talisma http://www.aditi.com/, καθώς και τα
www.briqhtware.com.www.mustanq.com.

14.6. Δημιουργία -χορηγία σε newsgroup
Ένας εύκολος και φθηνός τρόπος για την προώθηση του ονόματος της
εταιρίας είναι η δημιουργία ή η χορηγία σε κάποιο newsgroup. Το μόνο που
χρειάζεται είναι η συγκατάθεση του ISP, η οποία βέβαια είναι σίγουρο ότι θα
είναι θετική. Μέσω του newsgroup η επιχείρηση θα μπορεί όχι μόνο να
διαφημίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, αλλά και να δίνει σε αυτά
πρόσθετη αξία με την επίλυση των συνηθέστερων προβλημάτων και την
παροχή τεχνικής υποστήριξης.
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14.7. Viral marketing
To viral marketing περιγράφει οποιαδήποτε στρατηγική που ενθαρρύνει
τα άτομα - πελάτες μιας επιχείρησης να δώσουν ένα μήνυμα μάρκετινγκ σε
άλλα, έτσι δημιουργείται η δυνατότητα για την γεωμετρική αύξηση της
έκθεσης και της επιρροής του μηνύματος. Όπως στους ιούς, τέτοιες
στρατηγικές εκμεταλλεύονται το γρήγορο πολλαπλασιασμό τους για να
φτάσουν

σε

χιλιάδες

ή

εκατομμύρια

άτομα

πολύ

γρήγορα.

(http://www.tka.co.uk/maqic/archive/featur22.htm)

Εκτός Internet αυτή η μέθοδος προώθησης αναφέρεται με διάφορα
ονόματα όπως "word-of-mouth", "creating a buzz", "leveraging the media",
"network marketing", “tell a friend”. Η μέθοδος δεν είναι καινούργια, αλλά
ισχυροποιήθηκε μέσω του Internet. Η μετάδοση του μηνύματος γίνεται
κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ηλεκτρονικές κάρτες, με
προγράμματα ICQ ή με “invite a friend” mail. (http://www.emanuelrosen.com/bk content/chapterl 2.html)

Αρκετές εταιρίες υιοθέτησαν και υιοθετούν τέτοιου είδους τεχνικές
προκειμένου να γίνουν γνωστότερες. Ορισμένες από αυτές είναι:
14.7.1. Hotmail
Η εκπληκτική ανάπτυξη της Hotmail, εταιρίας που δίνει δωρεάν
λογαριασμούς mail, οφείλεται στη χρήση του viral marketing. Συγκεκριμένα
στους 18 πρώτους μήνες λειτουργίας της είχε αποκτήσει 12 εκατομμύρια
συνδρομητές. Όταν μία παραδοσιακή εταιρία ελπίζει να φτάσει τον αριθμό
των συνδρομητών της στις 100.000 μέσα σε λίγα χρόνια από την έναρξη
λειτουργίας της, η Hotmail εγγράφει αυτόν τον αριθμό καθημερινά, επτά
ημέρες την εβδομάδα. Για να επιτύχει αυτήν την ανάπτυξη η Hotmail έχει
ξοδέψει για την προώθηση της $500.000. Αντίθετα η Juno η μεγαλύτερη
ανταγωνίστρια της, έχει επενδύσει περισσότερα από $20 εκατομμύρια στο
marketing,

χωρίς να έχει πετύχει ούτε τους μισούς συνδρομητές.

(http://www.dfi.com/files/viralmarketinq.html) Η μέθοδος που ακολουθεί η

Hotmail είναι να βάζει κάτω από κάθε mail που στέλνει κάποιος
συνδρομητής της μία διαφημιστική ετικέτα όπως αυτή της Εικόνας 14.2.
Chat with friends online, try MSN Messenger: http://messenger.msn corn
Εικόνα 14.2.: Η ετικέτα που συνοδεύει κάθε mail συνδρομητή της Hotmail.
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14.7.2. Amazon
Η Amazon παροτρύνει τους επισκέπτες της να χαρίσουν ένα βιβλίο ως
δώρο σε κάποιο φίλο τους. Όταν ο παραλήπτης λαμβάνει το δώρο, το
πακέτο περιέχει και διαφημιστικό υλικό της Amazon.
Παράλληλα σε αρκετές μηχανές αναζήτησης, όπως και στην Altavista οι
επισκέπτες καλούνται να ψάξουν βιβλία στην Amazon σχετικά με την λέξη
που έβαλαν για αναζήτηση, (http://www.viralmarketer.com/vmcases.html)
14.7.3. Geocities
Η Geocities προσφέρει δωρεάν χώρο στους server της για την φιλοξενία
των

προσωπικών

τους

ιστοσελίδων.

Όταν

κάποιος

χρήστης

της,

δημιουργήσει την δική του σελίδα, προσκαλεί αρκετούς φίλους για να την
δουν, έτσι η εταιρία αυξάνει την αναγνώρισημότητα της.
14.7.4. ICQ (I seek you)
Πρόκειται για software της εταιρίας Mirabillis το οποίο επιτρέπει στους
χρήστες του να γνωρίζουν πότε οι φίλοι ή οι γνωστοί τους είναι μέσα στο
δίκτυο, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ζωντανή επικοινωνία. Το
πρόγραμμα δίνεται δωρεάν, τα έσοδα της εταιρίας προέρχονται από τις
διαφημίσεις που βλέπουν όσοι επικοινωνούν με αυτό. Σήμερα το ICQ έχει
12 εκατομμύρια μέλη καταγεγραμμένα, ενώ κάθε μέρα 90.000 νέα άτομα
αποκτούν το software. Η ανάπτυξη αυτή οδήγησε την America Online να
αποκτήσει την Mirabillis δίνοντας $287 εκατομμύρια. Ενώ πολλές εταιρίες
του Internet και ανάμεσα τους και η Yahoo! υιοθέτησαν παρόμοια
προγράμματα, (http://www.viralmarketer.com/vmcases.html)
Ένα άλλο παράδειγμα viral marketing που υιοθετούν όλοι σχεδόν οι
content providers τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό είναι η προτροπή που υπάρχει δίπλα σε

__________
it3j|.jii,ijh.,,i

κάθε άρθρο που δημοσιεύεται στο Internet για την
αποστολή του σε κάποιο φίλο μέσω mail. Έτσι το site μπορεί να διαδώσει
την ύπαρξη του χρησιμοποιώντας τους επισκέπτες του, ως πωλητές.
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14.8. Κλασσικές μέθοδοι προώθησης
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης πρέπει να γραφεί σε όλα τα
έντυπα της, είτε είναι διαφημιστικά, είτε όχι, καθώς και στις εμπορικές κάρτες
όλων των υπαλλήλων της.
Κάνοντας χρήση και των παραδοσιακών μέσων διαφήμισης θα μπορεί να
προωθήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση με διαφημιστική καμπάνια στην
τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε εφημερίδες και περιοδικά καθώς και με
υπαίθριες διαφημίσεις. Τέλος η εταιρία θα πρέπει να καλλιεργήσει κλίμα
καλών σχέσεων με τον περιοδικό και ειδικό τύπο που απευθύνεται στην ίδια
αγορά στόχου. Την σχέση αυτή πρέπει να τη συντηρεί με συχνά δελτία
τύπου, με χορηγίες, με αγορά χώρου κ.α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η ετοιμασία του προϋπολογισμού είναι ένα κρίσιμο σημείο στο σχεδίασμά
κάθε ηλεκτρονικής επιχείρησης. Αποτελεί την σημαντικότερη τεχνική
διοίκησης και λήψης ορθολογικών αποφάσεων. Είναι ένα λεπτομερειακό
σχέδιο το οποίο εκφράζεται ποσοτικά και το οποίο καθορίζει πως θα
αποκτηθούν και πως θα χρησιμοποιηθούν οι διάφοροι πόροι της
επιχείρησης, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
Ο προϋπολογισμός είναι μία αριθμητική έκφραση ενός προγράμματος
δράσεων και μία βοήθεια στον συντονισμό και την εκτέλεση και εφαρμογή
έργων. Προϋπολογισμοί μπορεί να ετοιμάζονται για όλο το project ή για
επιμέρους διευθύνσεις και κλάδους αυτού.
Ο γενικός προϋπολογισμός συγκεντρώνει και ανακεφαλαιώνει τους
στόχους όλων των κλάδων μιας επιχείρησης ή ενός project όπως των
πωλήσεων, της έρευνας, του marketing κ.τ.λ.
Ο προϋπολογισμός ποσοτικοποιεί τις προσδοκίες του management όσο
αφορά το μελλοντικό εισόδημα, τις ροές μετρητών και την οικονομική θέση
της ηλεκτρονικής επιχείρησης. Αναφέρεται στο μέλλον και βασίζεται σε
πραγματικά ή ιστορικά στοιχεία. (Τσακλάγκανος Άγγελος, 1994)

15.1.

Ο προϋπολογισμός στην ηλεκτρονική

επιχείρηση
Οι ερωτήσεις που γεννά η σύνταξη του προϋπολογισμού μιας
ηλεκτρονικής επιχείρησης είναι αρκετές, οι σημαντικότερες όμως, αυτές
δηλαδή που απαιτούν άμεσης απάντησης, είναι:
□

Πόσο τελικά θα κοστίσει η ηλεκτρονική παρουσία;

□

Ποιες είναι οι αναμενόμενες πωλήσεις;

□

Πόσο θα κοστίζει στην εταιρία η μεταφορά των προϊόντων;

Πολλές μικρές επιχειρήσεις έχουν υλοποιήσει λύσεις ηλεκτρονικού
εμπορίου πληρώνοντας λιγότερο από $1.000. Οι περισσότερες όμως από
αυτές θα ξοδέψουν πάνω από $5.000 προκειμένου να κρατηθούν στο χώρο
και

τον

επόμενο

χρόνο

από

την

http://www.coniungi.com/casestud/casestud.htm )

ίδρυση

τους.

(Πηγή:
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Τα έξοδα δημιουργίας θα μειωθούν σημαντικά αν κάποια κομμάτια του
έργου υλοποιηθούν in house, όμως αρκετές επιχειρήσεις που δεν έχουν
κατάλληλα στελεχωμένο το τμήμα μηχανογράφησης, μια τέτοια λύση θα
τους κοστίσει πολύ περισσότερο. Μια σχετικά φθηνή λύση είναι να
χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες ενός turnkey provider.
(http://www.bcentral.com/articles/tech/109.asp)

Συγκεκριμένα για την

σύνταξη του προϋπολογισμού

πρέπει

να

μελετηθούν αφενός οι ροές, το είδος των εσόδων καθώς και το είδος των
εξόδων. Αυτό γίνεται στις ενότητες της εργασίας που ακολουθούν.

15.2.
Το

είδος

Είδος εσόδων - Εισροές
των

εσόδων

μιας

επιχείρησης

προέρχεται

από

την

χρηματοδότηση, από πωλήσεις μέσα από το δίκτυο, από πώληση του
διαφημιστικού χώρου της, από προμήθειες κ.α. Αναλυτικότερα:
15.2.1. Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων είναι βασικό θέμα
τόσο για τη σύσταση και οργάνωση τους, όσο και για την μετέπειτα
λειτουργία τους. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να χρηματοδοτηθεί μία
ηλεκτρονική επιχείρηση είναι σχεδόν οι ίδιοι με αυτούς που χρηματοδοτείται
και μία παραδοσιακή. Αναλυτικότερα οι μορφές χρηματοδότησης είναι οι
ακόλουθες:
15.2.1.1. Venture capital
Κύρια μορφή χρηματοδότησης στο εξωτερικό, και ειδικότερα στις Η.Π.Α.,
είναι οι εταιρίες επένδυσης κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (venture capital).
Στην Ελλάδα ο τρόπος αυτός είναι σχεδόν άγνωστος, αφού τέτοιου είδους
εταιρίες δεν επιχειρούν στην χώρα. Όμως η είσοδος του Ευρώ και οι
δυνατότητες της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς, γεννά ελπίδες για την εισροή
τέτοιων κεφαλαίων στις Ελληνικές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.
Οι εταιρίες επενδύσεις κεφαλαίων υψηλού κινδύνου είναι κατά κανόνα
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις προσπαθούν να
επιτύχουν μεγάλο ποσοστό αποδοτικότητας των χρημάτων τους με το να
επενδύουν σε επιχειρήσεις με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης σε όλα τα στάδια της
ανάπτυξης.
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15.2.1.2. Τράπεζεο
Οι

κλασικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί θεωρούν ότι

επικίνδυνο να

χρηματοδοτούν νέες επιχειρήσεις.

είναι πολύ

Στις περισσότερες

περιπτώσεις, οι τράπεζες χορηγούν σημαντικά ποσά μόνο όταν προχωρήσει
η εταιρία πέρα από το στάδιο ανάπτυξης της.
Μερικές όμως είναι πρόθυμες να δανείσουν μικρές επιχειρήσεις για να
χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ή και κεφάλαιο κινήσεως.
Αυτό

βέβαια

γίνεται

όταν

υπάρχουν

σοβαρά

εχέγγυα,

συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών εγγυήσεων, προκειμένου να
μειωθεί ο κίνδυνος για την τράπεζα.
15.2.1.3. Κυβερνητικά Ποονράυυατα Δανεισυού
Σε πολλές χώρες το κράτος χρηματοδοτεί έμμεσα μικρές επιχειρήσεις και
ειδικά αυτές που δραστηριοποιούνται στην Νέα Οικονομία. Το είδος της
χρηματοδότησης που παρέχεται είναι σε μορφές δανείων με ευνοϊκά
επιτόκια και μη επιστρεφόμενο μέρος του κεφαλαίου. Άλλοι πόροι
χρηματοδότησης από το κράτος πρέπει να αναζητηθούν σε προγράμματα
που κατά καιρούς βγαίνουν από τον Ο.Α.Ε.Δ. (Οργανισμός Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού)
15.2.1.4. Ευρωπαϊκά ποονράυυατα
Η

πρώτη

και

κύρια

πηγή

χρηματοδότησης

των

ηλεκτρονικών

επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η
πληθώρα των προγραμμάτων αυτών που εντάσσονται στο Γ' Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης δίνει τη δυνατότητα σε αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
να βρουν τους πόρους εκείνους που θα βοηθήσουν την πραγματοποίηση
της ηλεκτρονικής τους παρουσίας.
Αυτήν την χρονική περίοδο το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» έχει σκοπό να
προμηθεύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τον κατάλληλο εξοπλισμό και
τις υπηρεσίες πληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα
«Δικτυωθείτε», και τις δράσεις που τον αποτελούν, αναφέρονται στο πρώτο
κεφάλαιο

της

εργασίας

στην

ανάλυση

περιβάλλοντος, (http://www.gge.gr/8/ ,

του

εξωεπιχειρησιακού

http://www.oaed.gr/main.htm ,

http://www.ypan.gr/Choice 3.htm , Κανελλόπουλος Χαράλαμπος, 1994)
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15.2.2. Πωλήσεις μέσα από το δίκτυο
Το βασικότερο είδος εσόδων για την ηλεκτρονική επιχείρηση είναι βέβαια
οι πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. Γιατί όσο και να είναι το
ύψος της χρηματοδότησης, εάν η επιχείρηση δεν παρουσιάζει έσοδα από τις
πωλήσεις δεν πρόκειται να καταστεί βιώσιμη.
Το ύψος των πωλήσεων που θα πραγματοποιηθούν μπορεί να
προβλεφθεί

από

το

management

της

επιχείρησης

με

μεθόδους

επιχειρησιακής έρευνας και προσομοίωσης. Μάλιστα είναι πολύ σημαντικό
να μπορέσει η επιχείρηση να προβλέψει σωστά τις πωλήσεις που θα κάνει
μέσα από το δίκτυο. Έτσι θα μπορεί να σχεδιάσει καλύτερα τις
επιχειρηματικές της κινήσεις.
15.2.3. Πώληση διαφημιστικού χώρου
Μία μορφή εσόδων που θα μπορεί να έχει η επιχείρηση είναι από την
πώληση του διαφημιστικού της χώρου. Ο χώρος για τα banners θα πρέπει
να έχει προβλεφθεί από την φάση του σχεδιασμού της σελίδας. Θα πρέπει
να είναι στο πάνω και στο πλαϊνό μέρος της σελίδας, αφού αυτά αφήνουν
μεγαλύτερο κέρδος. Η χρήση τους όμως δεν πρέπει να αλλοιώνει την μορφή
του site, ούτε να αποσπά την προσοχή του επισκέπτη, τόσο ώστε να μην
βλέπει το περιεχόμενο της σελίδας. Οι τιμές ενοικίασης χώρου για
τοποθέτηση banners εξαρτάται βέβαια από την επισκεψιμότητα της σελίδας.
15.2.4. Προμήθειες
Οι προμήθειες από τις συνεργασίες που θα γίνουν στα πλαίσια της
ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας μπορούν να αποτελέσουν μέρος των
εσόδων της επιχείρησης. Το ακριβές ποσοστό των προμηθειών σε σχέση με
τα συνολικά έσοδα, εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης. Για παράδειγμα
σε ένα e-marketplace το σύνολο των εσόδων του θα είναι από προμήθειες.
15.2.5. Μείωση κόστους προώθησης και διακίνησης
Με την εισαγωγή της επιχείρησης στο Internet αυξάνεται η γνώση του
ονόματος της, αυτό μπορεί μακροπρόθεσμα να αποτελέσει την αφορμή για
να μειωθούν τα κόστη προώθησης. Το παραπάνω δεν αποτελεί βέβαια
έσοδο για την επιχείρηση αλλά μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικούς
πόρους, για αυτό το λόγο κρίθηκε σκόπιμο να καταγραφεί στις εισροές.
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15.3. Είδος εξόδων - Εκροές
Πολλοί επιχειρηματίες και διευθύνοντες σύμβουλοι θεωρούν το κόστος
ενός επιχειρηματικού σχεδίου ως το σημαντικότερο παράγοντα σ' ένα έργο.
Όμως

από

απόψεως

στρατηγικού

σχεδιασμού,

ο

σημαντικότερος

παράγοντας σ' ένα έργο είναι ο ίδιος ο σχεδιασμός του έργου. Αυτός είναι
τελικά που θα καθορίσει τόσο το κόστος του έργου όσο και την πορεία του.
Το κόστος μιας ηλεκτρονικής παρουσίας διαφέρει σημαντικά ανάλογα με
το είδος της παρουσίας και τις επιλογές που θα γίνουν τόσο στο θέμα της
ασφάλειας όσο και στο θέμα της στέγασης. (Reynolds Janice, 2000)
Ωστόσο, η επιτυχία μιας εταιρείας στο δικτυακό εμπόριο δεν εξαρτάται
από το ύψος των κονδυλίων που θα δαπανηθούν για την υλοποίηση του έρ
γου. Η επιτυχία εξαρτάται άμεσα από την πιστή εφαρμογή και την τήρηση
κανόνων και διαδικασιών, από τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία της
εταιρίας (ανάλυση κατάστασης, συντονισμός λειτουργιών, καθορισμός
αγοράς-στόχου, μέθοδοι προσέγγισης πελατών, κτλ.).
Όπως σε κάθε έργο έτσι και στην διείσδυση της επιχείρησης στην
ηλεκτρονική αγορά το κόστος διακρίνεται σε δύο επιμέρους, στο :
□

Κόστος υλοποίησης του έργου (κόστος εισόδου στην ηλεκτρονική
αγορά)

□

Κόστος

υποστήριξης

του

έργου

(κόστος

δικτυακής

δραστηριότητας).
Και τα δύο επιμέρους κόστη επηρεάζονται σχεδόν αποκλειστικά από το
είδος της εμπορικής χρήσης του Διαδικτύου που έχει επιλέξει η εταιρεία και
από την έκταση εφαρμογής αυτής της χρήσης. Μετά την επιλογή αυτών,
πολύ λίγες επεμβάσεις μπορεί να γίνουν προς την κατεύθυνση της μείωσης
του κόστους.
Τόσο το κόστος υλοποίησης όσο και το κόστος υποστήριξης εξαρτώνται
όχι μόνο από την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και από παράγοντες
που επηρεάζουν και επηρεάζονται από το δικτυακό περιβάλλον.
Στην ενότητα αυτή θα γίνει μία προσπάθεια να παρουσιαστούν τα κόστη
που είναι ίδια σε πολλούς διαφορετικούς τύπους web site έτσι ώστε να
αποτελέσει ένα σημείο εκκίνησης και μόνο, για όποιον θελήσει να
δημιουργήσει μία ηλεκτρονική επιχείρηση. (Θωμόπουλος Νίκος, 2000)
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15.3.1. Κόστος υλοποίησης
Κόστος υλοποίησης του έργου καλούνται όλες εκείνες οι δαπάνες που
γίνονται για να εισέλθει για πρώτη φορά η εταιρία στην αγορά του Internet.
Λόγω της ευμετάβλητης υφής του δικτύου δεν μπορεί να γίνει
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και αρκετά στοιχεία της δημιουργίας του site
δεν μπορεί να είναι προϋπολογίσιμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μη
ακριβή τήρηση των σχεδιασθέντων. Γι’ αυτό πρέπει ο προϋπολογισμός που
θα συνταχθεί να έχει ευλυγισία κινήσεων.
Το κόστος εισόδου στην αγορά του Internet, συντίθεται από τέσσερα
επιμέρους κόστη:
□

Το κόστος του απαιτούμενου υλικού

□

Το κόστος του απαιτούμενου λογισμικού

□

Το κόστος των απαιτού μενών υπηρεσιών για την υλοποίηση του
έργου, δηλαδή το κόστος λήψης υπηρεσιών από εξωτερικούς
συνεργάτες και από το κόστος απασχόλησης του προσωπικού
της εταιρείας

□

Το κόστος προσαρμογής της εταιρίας στη νέα δραστηριότητα
(ηλεκτρονικός επιχειρησιακός επανασχεδιασμός, BPR), το οποίο
συντίθεται κυρίως από το κόστος της ομάδας επανασχεδιασμού
(ανθρωποώρες και απαραίτητο υλικό) και το κόστος εκπαίδευσης
του προσωπικού. Βέβαια το κόστος αναδιοργάνωσης υπάρχει
μόνο εάν η επιχείρηση υφίσταται και σε παραδοσιακή μορφή.
(Θωμόπουλος Νίκος, 2000)

15.3.2. Κόστος υποστήριξης
Κόστος υποστήριξης καλούνται όλες εκείνες οι δαπάνες που γίνονται σε
τακτική βάση ώστε η εταιρία να είναι σε θέση να συνεχίσει τη δραστηριότητα
της στην εικονική αγορά.
Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται και τα κόστη λειτουργίας όπως οι
απαιτούμενες αναβαθμίσεις σε hardware και software, οι χώροι, τα
κλιματιστικά, το ηλεκτρικό ρεύμα για τους υπολογιστές, η φύλαξη εταιρικών
δεδομένων, κ. ά.
Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν όλες οι πιθανές εκροές, έτσι ώστε
να δημιουργηθεί ένας προϋπολογισμός αρκετά λεπτομερής, στον οποίο δεν
θα υπάρχουν κρυμμένα κόστη που θα χαλάσουν τον αρχικό σχεδίασμά.
Στον

παρακάτω

Πίνακα

15.1.

δίνεται

ένα

αρχικό

πλάνο

του
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προϋπολογισμού που πρέπει να συνταχθεί. Τα κόστη που λήφθηκαν υπόψη
για την δημιουργία του πίνακα καλύπτουν μόνο τη δημιουργία του site και
όχι ολόκληρης της επιχείρησης. Τα κόστη αυτά διαχωρίζονται σε σταθερά
και σε μεταβλητά.

Αρχικά

Μηνιαία

Ετήσια

κόστη

κόστη

κόστη

Σταθερά έξοδα
ί Κατοχύρωση ονόματος (domain)
ϊ Κόστος για την φιλοξενία των σελίδων
; Κόστος εταιρίας παροχής Internet

ί?.
ϊ

ί Πρόσθετες γραμμές επικοινωνίας

ί
ϊ::

I
ί

i

ί.
I
!

Ασφάλεια

ί Έξοδα πιστωτικών καρτών

I
I

; Διάφορα έξοδα
ή
Μεταβλητά έξοδα
ϋ.

; Μισθοδοσία

I

ί Αμοιβές συμβούλων
j Internet Software

ί
I
I

ί

I Software για την υποστήριξη του site
! Επιπλέον hardware
; Έξοδα Internet διαφήμισης

ΐί
ί
;ίί
I
ι
|
Λ
ί

; Συνδρομές σε εκδόσεις Net business
ί·!

: Διάφορα έξοδα
Πίνακας 15.1: Δημιουργία προϋπολογισμού
Πηγές: (University of Minnesota, 2001) και (Reynolds Janice, 2000)
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με τις κατάλληλες προσθήκες ο παραπάνω προϋπολογισμός μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση θελήσει να δραστηριοποιηθεί
στο δίκτυο.

15.4.

Ο

σκοπός

και

ο

ρόλος

του

προϋπολογισμού
Οι βασικοί σκοποί ενός προϋπολογισμού είναι οι παρακάτω:
1. Σχεδιασμός ή προγραμματισμός
Ο

πρώτος

σημαντικός

σκοπός

ενός προϋπολογισμού

είναι

να

ποσοτικοποιήσει ένα πρόγραμμα δράσης. Υποχρεώνει τα άτομα που
απαρτίζουν την επιχείρηση να προγραμματίζουν για το μέλλον. Δηλαδή τους
υποχρεώνει

ακολουθώντας

συγκεκριμένες

διαδικασίες

να

θέτουν

ορισμένους στόχους που μπορούν να επιτευχθούν μέσα σε ορισμένο χρόνο
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους πόρους.

2. Υποβοήθηση επικοινωνίας και συντονισμού.
Κάθε επιχείρηση για να είναι αποτελεσματική πρέπει τα στελέχη της να
γνωρίζουν τα σχέδια και τους στόχους όλων των τμημάτων της επιχείρησης.

3. Κατανομή πόρων
Οι πόροι κάθε καινούργιας ηλεκτρονικής επιχείρησης είναι συνήθως
περιορισμένοι και ο προϋπολογισμός βοηθά στην σωστή κατανομή τους.

4. Έλεγχος της λειτουργίας και του κέρδους.
Ο προϋπολογισμός είναι ένα πρόγραμμα,

και τα προγράμματα

υπόκεινται σε συνεχή μεταβολή και τροποποίηση. Εν τούτοις όμως αποτελεί
σημείο αναφοράς με το οποίο συγκρίνεται η πραγματοποίηση των στόχων.
Έτσι υπολογίζονται και αξιολογούνται οι αποκλίσεις και λαμβάνονται
διορθωτικά μέτρα.

5. Παροχή κινήτρων και αξιολόγηση απόδοσης.
Ο προϋπολογισμός χρησιμοποιείται και για την αξιολόγηση της
απόδοσης καθώς επίσης και για την παροχή κινήτρων στα άτομα για
αυξημένη παραγωγικότητα. Η επίτευξη των στόχων ή ακόμα και η
υπερκάλυψη τους αποτελεί σημαντικό κίνητρο για αυξημένη ανταμοιβή η
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οποία θα φέρει αυξημένη απόδοση με ευνοϊκά αποτελέσματα για την
επιχείρηση και τους εργαζόμενους. (Τσακλάγκανος Άγγελος, 1994)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
10. University of Minnesota, 2001, Developing your Internet Business
Plan. Create a budget.
11. Reynolds Janice, 2000, The complete e-commerce book, New
York 2000, CMP Books
12. Τσακλάγκανος

Άγγελος,

1994,

Θέματα

οικονομικής

των

επιχειρήσεων, Θεσσαλονίκη 1994, Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη

13. Κανελλόπουλος Χαράλαμπος,

1994, Διοίκηση μικρομεσαίων

επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητα, Β' έκδοση, Θεσσαλονίκη
1994,

14. Θωμόπουλος Νίκος, 2000, Στρατηγικές για την είσοδο μιας
εταιρίας στο Διαδίκτυο, Αθήνα 2000, Εκδόσεις Anubis

15. http://www.oaed.gr/main.htm

Η σελίδα του ΟΑΕΔ με ανακοινώσεις για τα προγράμματα του
Οργανισμού. Αρκετά από αυτά αναφέρονται σε δραστηριότητες
νέων επιχειρήσεων.
16. http://www.vpan.gr/Choice 3.htm
Οι ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

17. http://www.gge.gr/8/

Η

κεντρική

σελίδα

της

Εθνικής

Επιτροπής

Ηλεκτρονικού

Εμπορίου η οποία στεγάζεται στο site της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου.

18. http://www.coniungi.com/casestud/casestud.htm

Εταιρία που ασχολείται με θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα case studies.
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19. http://www.bcentral.com/articles/tech/109.asp

Άρθρο σχετικά με την σύνταξη προϋπολογισμών σε ηλεκτρονικές
επιχειρήσεις
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Από τις πρώτες μέρες του Web, οι επιχειρήσεις ανακάλυψαν την δύναμη
αυτού

του

νέου

επιχειρηματικού

εργαλείου.

Προσπαθώντας

να

εκμεταλλευθούν το Internet καλύτερα ως μέσο προβολής, χρειάστηκαν
μετρήσιμα στοιχεία και αποτελέσματα, ώστε να αξιολογήσουν την απόδοση
του site τους αλλά και την απόδοση των στρατηγικών Internet Marketing
που εφάρμοζαν. Τα τελευταία χρόνια και αφού η αύξηση των επενδύσεων
συνεχιζόταν δημιουργήθηκε

και

χρησιμοποιούνται

του Internet

αξιοποιούνται.

οι

πόροι

Αυτό οδήγησε

η

στην

ανάγκη

να

και

κατανοηθεί

πόσο

ανάπτυξη

πως

αποτελεσματικά

νέων προϊόντων

για

μετρήσεις διαδικτύου, (http://www.worldsites.gr/newsarticles.htm)

16.1.

Μετρήσεις διαδικτύου

Στις μέρες μας, ο όρος μετρήσεις διαδικτύου αποτελεί μια γενική
περιγραφή

ενός

μεγάλου

εξειδικευμένων προϊόντων. Η
διαδικτύου

συνόλου,
πρώτη

διαφορετικών κατηγοριών

γενιά

προϊόντων

μετρήσεων

ήταν οι Log Analyzers, οι οποίοι επεξεργάζονται τα log

αρχεία του εξυπηρετητή διαδικτύου (Log file analysis) με σκοπό να
υπολογίσουν
ανάπτυξή

βασικής

τους

χρήσης

υπήρξε

στατιστικά.

Το

η ανάγκη παροχής

έναυσμα

για

την

δεδομένων

για

την

αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων. Με τη ραγδαία όμως εξέλιξη στο
διαδίκτυο, η χρήση των Log Analyzers περιορίστηκε σε ιστοσελίδες που
χρειάζονται μόνο μια απλή και ανέξοδη εξέταση της δραστηριότητάς τους. Η
εξέλιξη

προκάλεσε

νέες

ανάγκες,

όπως

την

κατανόηση

της

αλληλεπίδρασης του χρήστη με την ιστοσελίδα και πως θα μπορούσε να
επηρεαστεί η συμπεριφορά του χρήστη. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία
διαφορετικών προϊόντων μετρήσεων, που χαρακτηρίζονται ως εξειδικευμένα
προϊόντα για ανάλυση κυκλοφορίας διαδικτύου (Web traffic analysis).
Ακόμη,
υπηρεσιών

η

αυξανόμενη

ανάγκη

μεταφοράς

των

επιχειρησιακών

και διαδικασιών με το διαδίκτυο, με το συνδυασμό και

συνεργασία πολλαπλών εφαρμογών, εξυπηρετητών και φυσικών πλευρών,
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οδηγεί στην ανάπτυξη νέας κατηγορίας προϊόντων για μετρήσεις διαδικτύου
που καλούνται να εξυπηρετήσουν την ανάλυση παρουσίας διαδικτύου Internet presence analysis. (Web Measurement Market Overview, AG Group
http://www.wildpackets.com/wpa gateway )

16.2.

Πληροφορίες από την ανάλυση

Οι web servers παράγουν τεράστια log

αρχεία που περιέχουν

εκατομμύρια γραμμές με πληροφορίες των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας.
Κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης κάνει οτιδήποτε σε μια ιστοσελίδα,
μια γραμμή με δεδομένα προστίθεται στα log αρχεία. Με τον τρόπο αυτό
δημιουργούνται

τεράστια

αρχεία

με δεδομένα τα οποία δεν είναι

να μελετηθούν απ' ευθείας. Γι' αυτό απαιτείται ένα κατάλληλο

δυνατό

λογισμικό Log Analyzer που επεξεργάζεται όλα αυτά τα δεδομένα και εξάγει
χρήσιμες πληροφορίες που προβάλλονται με πίνακες και διαγράμματα
ώστε

να

είναι

κατανοητά

στο

χρήστη.

Οι πληροφορίες

αυτές

φανερώνουν:
□

Ποιος επισκέφθηκε την ιστοσελίδα (domains, login username),

□

Ποιους φακέλους και σελίδες επισκέφθηκε, ποιες εικόνες
κατέβασε.

□

Πότε έγινε η επίσκεψη

□

Ποιες ημέρες η σελίδα έχει μεγαλύτερη κυκλοφορία, πως
εξελίσσεται χρονικά η κυκλοφοριά της, σε ποια ημέρα και ώρα
σημείωσε το μέγιστο της κίνησης.

□

Τι έκανε ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα, από πού εισήλθε στην
ιστοσελίδα, ποια διαδρομή ακολούθησε, από πού εξήλθε,

□

Πόσο χρόνο παρέμεινε στον χώρο, σε ποιες σελίδεςπαραμένουν
περισσότερο οι επισκέπτες,

□

Ποιος οδήγησε τον επισκέπτη στην σελίδα, πως βρήκε τη
σύνδεση κι έφθασε στην ιστοσελίδα (μηχανή αναζήτησης,
διαφήμιση ή κάποια άλλη συνδεδεμένη σελίδα),

□

Ποιο λειτουργικό χρησιμοποιεί, με ποιον browser μπήκε στη
σελίδα και άλλα.
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16.3. Αξιοποίηση των πληροφοριών
Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες που εξάγονται από την
επεξεργασία των log δεδομένων και καταγράφονται από τα λογισμικά
Log Analyzer εξετάζεται η κυκλοφορία μιας ιστοσελίδας.
Η ηλεκτρονική επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά
της, χρησιμοποιώντας σωστά τις πληροφορίες. Έτσι μπορεί να προσελκύσει
περισσότερους επισκέπτες και αυξάνοντας τις πωλήσεις ή τις υπηρεσίες ή
γενικότερα εξυπηρετώντας καλύτερα το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε
η ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν τους υπεύθυνους μιας
ιστοσελίδας να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις:
□

Τι είναι αυτό που Φέρνει επισκέπτες στην επινέιοηση.

Ποια διαφήμιση φέρνει τον περισσότερο κόσμο στη σελίδα, ποια
είναι αναποτελεσματική. Ποιες μηχανές αναζήτησης δουλεύουν,
ποιες μηχανές αναζήτησης δεν γνωρίζουν

την ύπαρξη της

ιστοσελίδας ή η ενημέρωση απ' αυτές για την ιστοσελίδα δεν ήταν
αρκετή ώστε να κατευθύνουν αρκετούς επισκέπτες. Ποιες σελίδες
είναι συνδεδεμένες με την αρχική και ποιες δεν είναι. Τι ψάχνουν οι
επισκέπτες στις μηχανές αναζήτησης, μήπως πρέπει να αλλαχθούν
οι λέξεις κλειδιά της ιστοσελίδας
□

Γιατί ενκαταλείπουν την σελίδα οι επισκέπτες

Υπάρχει κάποια σελίδα που τους προτρέπει να φύγουν από την
ιστοσελίδα, μπορεί να διορθωθεί ώστε να μη γίνεται αυτό, φεύγουν
τόσο

σύντομα

μόλις

φθάσουν

στην

αρχική

σελίδα,

εάν

συμβαίνει αυτό πως η ιστοσελίδα μπορεί να γίνει πιο ελκυστική και
ενδιαφέρουσα, ψάχνουν για κάτι δεν το βρίσκουν

και

φεύγουν,

ίσως θα πρέπει να προστεθεί εάν ανήκει στο αντικείμενο των
υπηρεσιών που προσφέρει η ιστοσελίδα, διαβάζουν τη σελίδα με τις
τιμές και φεύγουν, μήπως οι τιμές είναι υψηλές.
□
Σε

Ποια είναι τα δηυονοαφικά στοινεία των επισκεπτών
ποιο

domain ανήκουν, μήπως θα

πρέπει η επιχείρηση να

εστιαστεί σ' αυτό το domain. Εξετάζοντας

την

προέλευση

της

κυκλοφορίας μπορεί να κατευθυνθεί κατάλληλα η διαφήμιση, οι
συνδέσεις,

αλλά

και

οι

τρόποι

πληροφόρησης

για

ιστοσελίδα και τη σύνδεση μαζί της
□

Ο σχεδιάσει Tnc σελίδαο επιτρέπει την εύκολη πλοήνηση

την
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επισκέπτες

είναι

ή έκαναν κύκλους, ίσως θα

πρέπει η ιστοσελίδα να είναι περισσότερο καθοδηγητική στον
επισκέπτη ώστε να έχει εύκολη πρόσβαση στις σελίδες που επιθυμεί.
Ερμηνεύοντας τη διαδρομή που ακολουθούν οι επισκέπτες μέσα
στην ιστοσελίδα μπορεί να ελεγχθεί ο σωστός σχεδιασμός της
□

Ποιο περιεχόμενο δουλεύει και ποιο όχι

Μήπως οι επισκέπτες κοιτάζουν αρκετά κάποιες σελίδες οι οποίες
δεν είχαν αρκετή επιμέλεια και φροντίδα ή αγνοούν σελίδες οι οποίες
θεωρούνται

πολύ

σημαντικές,

μήπως

θα

πρέπει

να

αναθεωρηθούν κάποιες προτεραιότητες και να δοθεί βαρύτητα σ'
αυτό που θέλουν οι επισκέπτες.
Από το πόσο συχνά επιστρέφουν οι επισκέπτες μπορεί να συναχθεί
η αναγκαιότητα αλλαγών στην ιστοσελίδα. Ενώ, από το πόσο
παραμένουν μπορεί να εκτιμηθεί η ελκυστικότητα και το ενδιαφέρον
που παρουσιάζει.
□

Είναι το bandwidth αρκετό, είναι νοήνοοοε ο server

Αυτές και ακόμα πιο σύνθετες ερωτήσεις μπορεί να απαντήσει ένα
αξιόπιστο

πρόγραμμα

επεξεργασία των

ανάλυσης

στατιστικών

(Log

Analyzer).

Η

ανάλυση

στοιχείων των επισκεπτών

είναι

και
μία

καινούργια σχετικά υπηρεσία που εδώ και λίγα χρόνια διαφημίζεται ως
επιπλέον από τις εταιρίες φιλοξενίας στους πελάτες τους. Αυτό όμως που
προσφέρουν με μηνιαία χρέωση οι εταιρίες φιλοξενίας,

μπορεί να

υλοποιηθεί καλύτερα και μέσα στην επιχείρηση. Το μόνο που χρειάζεται να
προμηθευτεί η επιχείρηση είναι ένα καλό πρόγραμμα log analyzer.

16.4. Προγράμματα

ανάλυσης

(Log

Analyzer)
Οι log analyzers αναλύουν τα logs του server και είναι ικανοί να
εξαγάγουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το τμήμα oiarketing. Η χρήση
των cookies δίνει την δυνατότητα να αποκτηθεί ακόμη πιο λεπτομερής
πληροφόρηση.
Τα βασικά χαρακτηριστικά όλων των προγραμμάτων ανάλυσης είναι
περίπου

τα

ίδια,

διαφορές

παρουσιάζονται

στην

ευχρηστία,

στην
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επεκτασιμότητα

με

και

συνεργασία

των

εφαρμογών

αυτών

άλλα

προγράμματα, όπως π.χ. e-CRM.
Σίγουρα, όμως,

είναι ξεκάθαρο

ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας

webmaster, που να μην διαθέτει έναν αξιόπιστο log analyzer. Στις επόμενες
σελίδες παρουσιάζεται μία περιληπτική περιγραφή τεσσάρων γνωστών
log analyzers. Οι περιγραφές αυτών περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά
τους καθώς και παραδείγματα αναφορών, όπου αυτό είναι εφικτό.
(http://reallvbiq.com/category.php3?catid=25)

16.4.1. Proxy Inspector for Wingate
To Proxylnspector for WinGate 2.0. είναι το καινούργιο πρόγραμμα
ανάλυσης που παρουσίασε η ADVSoft τον Σεπτέμβριο του 2001. Το
πρόγραμμα αυτό αντικατέστησε το πετυχημένο Report Magic που για
αρκετά χρόνια ήταν η επιλογή πολλών webmasters. To Proxy Inspector for
WinGate λειτουργεί σε επιχειρήσεις που συνδέονται στο Internet με WinGate
proxy server.
Η δυνατότητα δημιουργίας αναφορών είναι ένα από τα πιο δυνατά σημεία
ου προγράμματος, ενώ η χαμηλή τιμή στην οποία διατίθεται τιο κάνει ακόμη
πιο ελκυστικό. Συγκεκριμένα η έκδοση που υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές
επιχειρήσεις κοστίζει $200.
http://www.proxyinspector.com/en/news/24 09 2001.html
16.4.2. WebTrends Analyzer
Ο log analyzer της WebTrends μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε
σύστημα web server. Επεξεργάζεται

όλα

τα

πρότυπα web server log

αρχεία, είτε αυτά βρίσκονται τοπικά είτε απομακρυσμένα.
Οι

αναφορές,

οι

οποίες

Vials

παράγονται από τον log analyzer
παρουσιάζουν
σαφήνεια
πίνακες
γραφήματα,
σημαντικές

σε
και

τα δεδομένα

με

ευανάγνωστους
πολύχρωμα

OCCTi

παρέχοντας

Εικόνα

αναφορές

για

την

συμπεριφορά των επισκεπτών του
web site, διαφημιστικές απόψεις,

C34J7

3309
03ΛΘ

03/11
03/10

16.1:

03/13
03/12

Μέρος

03/15
03/14

03/17
03716

03<19
03/18

03/20

της ανάλυσης των

επισκέψεων όπως δίνεται από το πρόγραμμα
nnvh:http://www.webtrends.com/samplereports
/WAS SE Intranet/intranet.htm
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των επισκεπτών,

δημογραφικά και πολλά άλλα. Ένα παράδειγμα αναφοράς για το είδος των
browser που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες δίνεται στο Παράρτημα VI.
Ο σχεδιασμός των αναφορών είναι τύπου WYSIWYG. Από το κύριο site
της εταιρίας διατίθενται οι εκδόσεις Professional και Enterprise. Η τιμή του
Enterprise

είναι

$450.

και

(http://www.webtrends.com

http://www.abbeybusiness.co.uk/acataloq/webtrendsla.htm)

16.4.3. Sawmill
To Sawmill είναι ένα ισχυρό, ιεραρχικά δομημένο εργαλείο ανάλυσης log
αρχείων που τρέχει σε κάθε κύρια πλατφόρμα. Είναι προσανατολισμένο
για επεξεργασία των logs εξυπηρετητών διαδικτύου, ενώ ταυτόχρονα
είναι

κατάλληλο για

αναφορές

που

κάθε

παράγει

log αρχείο.
είναι

Οι

• 21 *‘f> MVluf-4

(lu.

ιεραρχικές,

ελκυστικές και διασυνδεδεμένες μεταξύ τους

rtiKMii»·
:··,♦
··’-.·

t.

για εύκολη πλοήγηση ανάμεσά τους.

··..·· EM»
it·»*.*

Το πρόγραμμα παρουσιάζει μια διαισθητική

.·'.*··.'.··
:vc<"
··. OCC i

διεπαφή με το χρήστη που τον οδηγεί σε κάθε

.·: Λ>- JI

βήμα καθώς εξετάζει τα log αρχεία με τα
φόρμα

Εικόνα 16.2: Μέρος της

συνέντευξης θέτει ερωτήσεις στον χρήστη όταν

αναφοράς για τη διαδρομή

χρειάζεται κάποια πληροφορία, καθιστώντας

των επισκεπτών

στατιστικά.

Χρησιμοποιώντας

εύκολη τη χρήση του προγράμματος και την
αναζήτηση των εξαγόμενων πληροφοριών.

nnvh:http://www. sawmill, n
et/paths.html

Κατάλληλες συνδέσεις και μενού δίπλα στις
σελίδες των στατιστικών επιτρέπουν στο χρήστη να εμβαθύνει περισσότερο,
να θέσει φίλτρα σε πραγματικό χρόνο, να εμφανίσει ή να κρύψει στήλες
πινάκων και άλλα στοιχεία παρουσίασης. Η εμφάνιση των στατιστικών των
πινάκων και των γραφημάτων είναι αρκετά προσεγμένη και μπορούν να
ενσωματωθούν σε μια έκθεση απ' ευθείας χωρίς να απαιτείται να
μορφοποιηθούν.
To Sawmill αποθηκεύει τα στατιστικά σε μια βάση δεδομένων, η οποία
ενημερώνεται κάθε φορά που φθάνουν νέα log αρχεία, ενώ περιοδικά
εκπνέουν τα παλαιά δεδομένα. Οι αναφορές παράγονται άμεσα από τη
βάση δεδομένων σε λίγα δευτερόλεπτα, έτσι σε πραγματικό χρόνο ο
χρήστης μπορεί να περιηγείται διαμέσου των στατιστικών ψάχνοντας για
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και

πληροφορία που

υπάρχει

αναζητεί. Δεν
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να παίρνει πολύ γρήγορα την
όριο

στην

ποσότητα

των

δεδομένων που αναλύονται με το Sawmill, ενώ αρκετά gigabytes log
δεδομένων μπορούν να εξεταστούν σε πραγματικό χρόνο.
Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να μορφοποιηθεί εύκολα και με πολλές
επιλογές, οι οποίες μπορούν να τεθούν διαμέσου γραφικών διεπαφής
από το χρήστη.

Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης μπορεί να επιλέξει

μεταξύ των διαθέσιμων προβολών ή να δημιουργήσει νέες δικές του, τους
τύπους πληροφορίας που προκύπτουν από την

επεξεργασία των

δεδομένων, τα εισαγόμενα δεδομένα στα οποία θα τεθούν κάποια
φίλτρα, την εμφάνιση των στατιστικών πινάκων και διαγραμμάτων κ.ά.
Ο συνδυασμός της ισχύος με τις πολλές δυνατότητες και επιλογές,
καθώς κι η ευκολία στη χρήση καθιστούν το λογισμικό Sawmill χρήσιμο
για

εκπαιδευτικά

ινστιτούτα

και ιδρύματα, μη

κερδοσκοπικούς

οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους τύπους οργανισμών. Η τιμή του
για μικρές επιχειρήσεις είναι $400, ενώ το δυνατό του σημείο είναι η εξέταση
της προέλευσης της διαδικτυακής κυκλοφορίας, ενός δικτύου, όπως κι η
συμπεριφορά

των

επισκεπτών

σε

μια

εξεταζόμενη

ιστοσελίδα.

http://www.sawmill.net/orqanization.html

16.4.4. Watch Point
To WatchPoint είναι ένα λογισμικό για ανάλυση παρουσίας στο
διαδίκτυο

μιας επιχείρησης,

αποτελώντας

ένα

προϊόν

της

νέας

κατηγορίας προϊόντων δικτυακών μετρήσεων που δημιουργήθηκαν από
την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαδικασιών με το
διαδίκτυο. Διαφέρει λοιπόν από τα υπόλοιπα λογισμικά πακέτα Log
Analyzers που ήδη εξετάστηκαν, τα οποία περιορίζονται στην ανάλυση log
αρχείων.
To WatchPoint είναι ένα λογισμικό για την παρακολούθηση της
εκτέλεσης

των εργασιών

εξυπηρετητών.

Παρέχει

υπευθύνους

της

πραγματικό

χρόνο,

και

της

στους

ιστοσελίδας
όπως

συμπεριφέρονται γρηγορότερα

των HTTP

διαχειριστές δικτύου,
μιας

ποιοι
ή

χρήσης

επιχείρησης
εξυπηρετητές

αργότερα,

και FTP

και

στους

πληροφορίες σε
ή

ιστοσελίδες

ποιες σελίδες ή αρχεία

προσπελάθηκαν κι από πού, πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία
μιας ιστοσελίδας με την έννοια του περιεχομένου και των επικοινωνιακών
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λαθών, πόσο καλά ταιριάζει η χρήση της ιστοσελίδας με τις δυνατότητες του
εξυπηρετητή και του δικτύου.
Χρησιμοποιεί μια συγκεντρωτική προσέγγιση στην παρακολούθηση
και

έλεγχο

της δραστηριότητας

ανασυναρμολογεί

όλα

τα

στο

πακέτα

που

διαδίκτυο.

Πιάνει

περνούν μεταξύ

και

των TCP

συνδέσεων και από τα δεδομένα εξάγεται η πληροφορία κλειδί που
αναλύεται και παρουσιάζεται μια διαισθητική και γραφική αναφορά σε
πραγματικό χρόνο.
Αυτή η προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στο WatchPoint:
□

Να

τρέχει

χωρίς

εξυπηρετητή,

επίπτωση

αφού

δεν

στη

μορφοποίηση

του

τους προσθέτει λογισμικό και δεν

εισάγονται καθυστερήσεις στο δίκτυο.
□

Να αναλύει πολλούς εξυπηρετητές ταυτόχρονα και επιπλέον
πολλαπλά πρωτόκολλα, επειδή όλες

οι

TCP

συνδέσεις

ανακατασκευάζονται κι έτσι μπορούν να ελεγχθούν πολλοί
τύποι εφαρμογών.
α

Να κλιμακώνεται

η

μεγάλου

όγκου

κυκλοφορία. Η

διεισδυτικότητα της μηχανής ελέγχου και παρακολούθησής
του

έχει

τη

δυνατότητα

κλιμάκωσης

σε

μορφοποιήσεις

πολυεπεξεργαστών και πολλαπλών μηχανημάτων.
Αποτελεί

την

κατάλληλη

λύση

για

σύνθετα

περιβάλλοντα, με

πολλαπλούς εξυπηρετητές και πολλαπλά πρωτόκολλα διαδικτύου. Ιδιαίτερα
για:
□

Intemet/lntranet κέντρα δεδομένων με πολλούς εξυπηρετητές και
ιστοσελίδες.

□

Παροχείς διαδικτύου που φιλοξενούν ιστοσελίδες.

□

Ηλεκτρονικές επιχειρήσεις μέσου διαδικτύου των οποίων οι
ανάγκες για παρακολούθηση, έλεγχο και ανάλυση είναι μεγάλου
όγκου και πραγματικού χρόνου.

Το πληρέστερο πρόγραμμα λοιπόν από αυτά που εξετάστηκαν στα
πλαίσια αυτής της εργασίας ήταν το Watch point, το οποίο μπορεί να
αποτελέσει λύση για την ανάλυση της κίνησης και ενός ISP. Η πληρότητα
που το διακρίνει ανεβάζει και την τιμή απόκτησης του, η οποία ξεκινά από
$1000 και καταλήγει στις $5000, ανάλογα με την εφαρμογή.
(http://www.wildpackets.com/support/knowledqe base/watchpoint
http://www.wildpackets com/corporate/news/99-11-02)

και
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Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα που δίνουν τα επεξεργασμένα στατιστικά στοιχεία
επισκεπτών πρέπει να ερμηνευτούν σωστά, διαφορετικά.όσο καλό και
αξιόπιστο και αν είναι το πρόγραμμα δεν θα μπορεί να βοηθήσει την
επιχείρηση.
Για αυτό τον λόγο παρουσιάζεται παρακάτω

μία ανάλυση των

σημαντικότερων όρων που πρέπει να είναι γνωστοί για την παρακολούθηση
των στατιστικών κίνησης ενός site. Άλλωστε το web αποτελεί χωρίς καμία
αμφιβολία το περισσότερο μετρήσιμο απ' όλα τα διαφημιστικά μέσα και
παρέχει μεγάλη πληθώρα δεδομένων πολλά από τα οποία μπορούν να
αποδειχθούν εξαιρετικά πολύτιμα για τη σχεδίαση της διαφημιστικής
στρατηγικής μιας επιχείρησης.
Τα σημαντικότερα από τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία μας
παρέχονται για τη δημοτικότητα ενός web site είναι:
16.5.1. Hits
Ο αριθμός των hits αναφέρεται στο σύνολο των αρχείων τα οποία
ζητήθηκαν από ένα web server. Κάθε web σελίδα αποτελείται από ένα
αρχείο HTML, καθώς και από τα αρχεία όλων των γραφικών (φωτογραφίες,
ζωγραφιές, εικονίδια κ.λπ.) που περιέχει. Έτσι, η επιτυχημένη ή μη αίτηση
αποστολής μιας σελίδας με 2 φωτογραφίες και 3 γραφικά (π.χ. navigation
buttons) στον Η/Υ ενός χρήστη καταγράφεται από τον web server ως 6 hits
(ένα για το αρχείο HTML + 2 αρχεία για τις φωτογραφίες + 3 αρχεία για τα
γραφικά).
Επειδή ο αριθμός των φωτογραφιών και των γραφικών διαφέρει από
σελίδα σε σελίδα τα hits είναι αναξιόπιστα ως μέτρο υπολογισμού της
δημοτικότητας ενός site και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως ένα
προσεγγιστικό μέτρο του φόρτου που δημιουργεί το site στον web server.
Δυστυχώς, είτε από άγνοια είτε (συνηθέστερα) από υπολογισμό, πολλοί
εξισώνουν hits με σελίδες ή, ακόμη χειρότερα, με χρήστες με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις (υπάρχουν ακόμη sites που
ισχυρίζονται ότι τα επισκέφθηκαν περισσότεροι Έλληνες χρήστες απ' όσοι
υπάρχουν!).
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16.5.2. Requests ή page views
Τα requests αναφέρονται στο σύνολο των αρχείων HTML τα οποία
παραδόθηκαν επιτυχώς από τον web server. Επειδή κάθε σελίδα
αποτελείται από ένα και μόνο αρχείο HTML τα requests δηλώνουν τον
συνολικό αριθμό των web σελίδων οι οποίες ζητήθηκαν από τους χρήστες,
καθώς και πόσες φορές ζητήθηκε κάθε μια από αυτές.
Τα requests μπορούν να παραπλανήσουν μόνο στην περίπτωση των
sites που χρησιμοποιούν frames, διότι κάθε σελίδα με frames αποτελείται
στην πραγματικότητα από τόσες σελίδες όσα και τα frames που περιέχει συν
μια (τη σελίδα που καλεί όσες παρουσιάζονται μέσα στα frames της). Γι'
αυτό, σε παρόμοιες περιπτώσεις πρέπει να διορθώνεται ανάλογα ο αριθμός
των requests έτσι ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (το
είδος και η δυσκολία της διόρθωσης εξαρτάται από τον τρόπο σχεδιασμού
του site).
16.5.3. Impressions
Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως για διαφημίσεις και δηλώνει πόσες
φορές εμφανίστηκε κάτι (συνήθως ένα διαφημιστικό banner) στον browser
του χρήστη. Θεωρητικά τα impressions θα έπρεπε να είναι όσα και τα
requests (όσες φορές εμφανίστηκε η σελίδα, άλλες τόσες θα εμφανίστηκε και
το banner που περιέχεται σε αυτήν). Επειδή όμως συνήθως ο χρήστης
λαμβάνει το κείμενο της σελίδας πριν από τα γραφικά και κάποιες από τις
εικόνες εμφανίζονται πιο γρήγορα από άλλες είναι πιθανό να κάνει κλικ σε
μια παραπομπή πριν ακόμη φορτωθεί το προς μέτρηση banner.
Γι' αυτό, είναι προτιμότερο να ελέγχεται πόσες φορές φορτώθηκε
επιτυχώς το αρχείο του banner (πόσα hits καταγράφηκαν γι' αυτό). Αυτή η
μορφή καταμέτρησης όμως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το ίδιο
banner (με το ίδιο όνομα αρχείου) βρίσκεται καταχωρημένο σε περισσότερες
από μια σελίδες του ίδιου site, διότι σε αυτή την περίπτωση ο web server θα
καταγράψει μόνο ένα impression, ενώ ο browser θα εμφανίσει το banner σε
όλες τις σελίδες που το περιέχουν και έτυχε να ζητήσει ο χρήστης. Αυτό
συμβαίνει διότι στις επαναληπτικές εμφανίσεις σε άλλες σελίδες ο browser
θα καλέσει το banner από την προσωρινή μνήμη του (cache) και δεν θα
ζητήσει την εκ νέου αποστολή του από τον web server.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Σελίδα 288

16.5.4. Users ή Unique IP Addresses
Αν ο web server δεν χρησιμοποιεί cookies τότε ο αριθμός των
επισκεπτών ενός site θεωρείται ίσος με τον αριθμό των IP διευθύνσεων από
τις οποίες ζητήθηκαν σελίδες. Το νούμερο αυτό είναι προσεγγιστικό και
πολλές φορές υποεκτιμά τον αριθμό των επισκεπτών, καθώς πολλοί
χρήστες (συνήθως από εταιρείες) δεν έχουν IP διευθύνσεις στα μηχανήματά
τους, αλλά διαθέτουν πρόσβαση στο web μέσω ενός proxy. Έτσι, αν δύο ή
περισσότεροι χρήστες επισκεφθούν το ίδιο site, ο web server θα καταγράψει
μόνο μια IP διεύθυνση (του proxy) και θα θεωρήσει πως υπάρχει μόνο ένας
επισκέπτης. Επίσης πολλοί υπολογιστές έχουν σταθερή IP διεύθυνση
(static), αλλά χρησιμοποιούνται από πολλούς χρήστες (π.χ. σε ένα Internet
Cafe). Και σε αυτή την περίπτωση αν δύο ή περισσότεροι χρήστες ζητήσουν
σελίδες από το ίδιο site θα θεωρηθούν ως ένας επισκέπτης.
Η χρήση των IP διευθύνσεων μπορεί όμως να οδηγήσει ορισμένες φορές
και σε υπερεκτίμηση του αριθμού των επισκεπτών. Αυτό γίνεται επειδή οι
περισσότεροι dial-up χρήστες διαθέτουν πρόσβαση dynamic ΡΡΡ. Δηλαδή,
κάθε φορά που συνδέονται στο δίκτυο, τους δίνεται μια IP διεύθυνση (από
το σύνολο όσων διαθέτει ο παροχέας) η οποία τους «ανήκει» μόνο κατά τη
διάρκεια της σύνδεσής τους. Όταν αποσυνδεθούν, την «επιστρέφουν πίσω»
και όταν συνδεθούν και πάλι θα ζητήσουν να τους αποδοθεί μια νέα
διεύθυνση η οποία μπορεί να είναι η ίδια με πριν, αλλά μπορεί να είναι και
κάποια άλλη (οι διευθύνσεις μοιράζονται στην τύχη).
Έτσι, ένας χρήστης μπορεί να επισκέφθηκε δύο φορές το ίδιο site,
χρησιμοποιώντας διαφορετική κάθε φορά IP διεύθυνση, οπότε θα θεωρηθεί
ως δύο ξεχωριστοί επισκέπτες. Αντίστοιχα, δύο dial-up χρήστες μπορεί να
επισκεφθούν το site χρησιμοποιώντας την ίδια IP διεύθυνση (έτυχε όταν
αποσυνδέθηκε ο ένας να αποδόθηκε η ίδια διεύθυνση στον άλλον), οπότε
θα θεωρηθούν ως ένας επισκέπτης.
Προσεγγιστικά πάντως μπορούμε να πούμε ότι οι επισκέπτες ενός site
είναι τουλάχιστον όσοι και οι users του.
Μια ακριβέστερη καταμέτρηση επιτυγχάνεται στην περίπτωση που
χρησιμοποιούμε cookies, διότι τότε ο web server δίνει σε κάθε υπολογιστή
που επισκέπτεται το site ένα μικρό αρχείο κειμένου το οποίο χρησιμοποιείται
ως αναγνωριστική ετικέτα (π.χ. ο X επισκέπτης ανπχτοιχεί στον αριθμό
32.528/12092000). Έτσι, οι επισκέπτες αναγνωρίζονται πλέον από τα
μηχανήματά τους και όχι από τις συχνά μεταβαλλόμενες IP διευθύνσεις.
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Φυσικά, αν ο χρήστης επισκεφθεί το site από δύο διαφορετικούς Η/Υ
(π.χ. στο σπίτι και στο γραφείο) θα λάβει δύο cookies και γι' αυτό θα
υπολογίζεται ως δύο χρήστες. Επίσης, αν ο browser που χρησιμοποιείται
από τον χρήστη δεν υποστηρίζει cookies (είτε επειδή είναι παλιός είτε επειδή
ο χρήστης τα έχει απενεργοποιήσει) η τεχνική αυτή δεν θα αποδώσει.
16.5.5. Visits (ή sessions)
Κάθε φορά που ζητείται μια web σελίδα (δίνοντας τη διεύθυνσή της στον
browser ή κάνοντας κλικ σε μια παραπομπή) ο υπολογιστής συνδέεται με
τον web server ο οποίος φιλοξενεί τη σελίδα, λαμβάνει ένα αντίγραφό της
και στη συνέχεια (αφού βεβαιωθεί πως η σελίδα έφτασε χωρίς πρόβλημα)
διακόπτει τη σύνδεση με τον server από τον οποίον την παρέλαβε. Αν,
αμέσως μετά, ζητηθεί και δεύτερη σελίδα από το ίδιο site τότε θα
πραγματοποιηθεί μια νέα σύνδεση με τον ίδιο web server η οποία θα
διακοπεί και πάλι όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά της σελίδας.
Αν λοιπόν αρχικά δεχθεί επίσκεψη από κάποιον χρήστη η σελίδα X ενός
site και μετά μέσω μιας παραπομπής μεταβεί στη σελίδα Ψ τότε ο web
server θα καταγράψει δύο ξεχωριστές και ανεξάρτητες μεταξύ τους
συνδέσεις (μια για τη σελίδα X και μια για την Ψ) οι οποίες όμως έγιναν όλες
με την ίδια IP διεύθυνση.
Αν ο χρήστης έχει static IP διεύθυνση και καταγράφηκε στο log file μια
σειρά από επισκέψεις του της μορφής:
Από τις 12:05 έως τις 12:23 (12:05 σελίδα Α, 12:08 σελίδα Β κ.ο.κ.)
και από τις 15:22 έως τις 15:46 της ίδιας ημέρας
είναι λογικό να υποθέσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να μελετούσε την ίδια
σελίδα από τις 12:23 έως τις 15:22. Το πιο πιθανό είναι ότι μετά τη σελίδα
των 12:23 είτε αποσυνδέθηκε και ξαναμπήκε στο δίκτυο στις 15:22, είτε
επισκέφθηκε άλλους δικτυακού τόπους και στις 15:22 «επέστρεψε» στο site
(δηλαδή ζήτησε κάποια ακόμη σελίδα από αυτό). Γι' αυτό και σ' αυτή την
περίπτωση θεωρείται από πολλούς ότι υπήρχε ένας user αλλά δύο visits (ή
sessions), δηλαδή πως από το ίδιο μηχάνημα (ή από το ίδιο άτομο)
εκτελέστηκαν δύο επισκέψεις.
Το κριτήριο με το οποίο αποφασίζεται αν οι δύο επισκέψεις ανήκουν στο
ίδιο ή σε διαφορετικό session είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ τους.
Τρεις ώρες (όπως στο παραπάνω παράδειγμα) σημαίνουν ότι έχουμε
ξεχωριστό session, ενώ 10 λεπτά σημαίνουν πως ο επισκέπτης θεωρείται

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Σελίδα 290

«ενεργός». Συνήθως, θεωρείται ότι πραγματοποιείται ένα καινούριο session
όταν μεσολαβούν πάνω από 30 λεπτά μεταξύ δύο αιτημάτων από την ίδια
IP διεύθυνση. Το νούμερο αυτό όμως είναι αυθαίρετο και μπορεί να
τροποποιηθεί

αν

οι

επισκέψεις

σε

κάποιο

site

έχουν

ορισμένες

ιδιαιτερότητες.
Επειδή τα visits πληροφορούν για τον αριθμό των επισκέψεων σε ένα site
μπορούμε να πούμε ότι οι επισκέπτες ενός web site μπορούν να είναι το
πολύ τόσοι όσα και τα visits που έχει δεχθεί.
Φυσικά, η εκτίμηση ότι ο αριθμός των επισκεπτών είναι ίσος με εκείνον
των visits είναι υπερβολική, καθώς πολλοί χρήστες επιστρέφουν στο ίδιο site
με άλλη IP διεύθυνση (λόγω proxy, dynamic ΡΡΡ συνδέσεων κ.λπ ).
Ωστόσο, αποτελεί ένα καλό μέτρο για να υπολογιστεί ο μέγιστος αριθμός
των ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να επισκέφθηκαν το web site.
Φυσικά,

και αυτή η

μέθοδος μέτρησης έχει μειονεκτήματα.

Για

παράδειγμα, στους επισκέπτες με dynamic ΡΡΡ σύνδεση, δεν είναι δυνατόν
(αν δεν χρησιμοποιούνται cookies) να φανεί αν η σελίδα X (που ζητήθηκε
από την IP διεύθυνση 195.170.0.2 στις 12:05) και η σελίδα Ψ (που ζητήθηκε
από την ίδια IP διεύθυνση στις 12:17) παρουσιάστηκαν πράγματι στο ίδιο
άτομο, διότι ο επισκέπτης της σελίδας X μπορεί να αποσυνδέθηκε στις
12:10 και την IP διεύθυνσή του να έλαβε ένας άλλος χρήστης ο οποίος μόλις
συνδέθηκε ζήτησε αμέσως τη σελίδα Ψ. Η πιθανότητα όμως να συμβεί κάτι
τέτοιο είναι αρκετά χαμηλή.
16.5.6. Average requests per visit
To νούμερο αυτό δηλώνει τον μέσο όρο σελίδων ανά επισκέπτη. Όσο
μεγαλύτερο είναι αυτό το νούμερο, τόσο πιο χρήσιμο θεώρησε το site ο
επισκέπτης και γι' αυτό θέλησε να δει περισσότερες σελίδες του.
16.5.7. Request duration
Δηλώνει πόσο χρόνο αφιέρωσε σε κάθε σελίδα ο επισκέπτης μέχρι να
ζητήσει μια άλλη του ίδιου site (δηλαδή πόσος χρόνος μεσολάβησε μεταξύ
δύο συνεχόμενων requests). Μικρός χρόνος σημαίνει είτε ότι το περιεχόμενο
της σελίδας δεν κρίθηκε αξιόλογο είτε ότι το site δεν έχει καλή σχεδίαση και
ο επισκέπτης υποχρεώνεται να ψάξει σε πολλές «άχρηστες» γι' αυτόν
σελίδες μέχρι να βρει το πληροφοριακό υλικό που τον ενδιαφέρει (ή μέχρι να
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εγκαταλείψει την προσπάθεια). Η άθροιση όλων των Request durations
κάθε χρήστη μας δίνει το Visit duration.
16.5.8. Entry pages
Οι σελίδες τις οποίες φορτώνουν πρώτες οι επισκέπτες ενός site. Η home
page είναι η συνηθέστερη entry page. Αν όμως παρατηρηθεί πως υπάρχουν
και άλλες τότε αυτό σημαίνει ότι για κάποιο λόγο οι χρήστες θεωρούν αυτές
τις σελίδες τόσο σημαντικές που «πηγαίνουν» απευθείας εκεί χωρίς να
έχουν επισκεφθεί τη home page ή κάποια άλλη σελίδα του site.
16.5.9. Exit pages
Οι τελευταίες σελίδες που βλέπουν οι χρήστες πριν εγκαταλείψουν το
site. Με το στοιχείο αυτό μαθαίνουμε ποιες σελίδες περιείχαν αυτό που
ήθελαν οι χρήστες (και αφού το βρήκαν μετά έφυγαν) ή σε ποια σελίδα
εγκαταλείπουν συνήθως την προσπάθεια να βρουν αυτό που θέλουν και
«φεύγουν».
16.5.10. Errors (ή 404 Errors)
Ποια URLs ζητήθηκαν και παρουσίασαν μήνυμα λάθους (ότι δεν υπήρχε
η διεύθυνση). Με το στοιχείο αυτό μπορούμε να δούμε ποια εσωτερικά links
έχουν πρόβλημα ή ποια URLs του site μας τα οποία δεν υπάρχουν πια
ζητούνται από τους χρήστες του δικτύου (π.χ. σελίδες που δεν υπάρχουν
πια και προς τις οποίες υπάρχουν παραπομπές από άλλα sites).
16.5.11. Referrer Data (ή Referrals)
Ποιες λέξεις κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν από τους χρήστες μιας μηχανής
αναζήτησης και τους οδήγησαν τελικά σε αυτό το site.
Τα παραπάνω στοιχεία είναι τα σημαντικότερα απ' όσα πρέπει να γνωρίζει
κάθε υπεύθυνος ενός web site για να παρακολουθεί τη δημοτικότητά του και
να ανακαλύπτει τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για την αύξησή της.
Υπάρχουν φυσικά και πολλοί άλλοι λιγότερο σημαντικοί όροι (π.χ. το Ad
click το οποίο καταγράφει, με τη χρήση ειδικού λογισμικού, το clickthrough
ενός banner). Επίσης, μερικές από τις υπηρεσίες παροχής στατιστικών
στοιχείων δημοτικότητας πιθανώς να χρησιμοποιούν ορολογία λίγο
διαφορετική από εκείνη που περιγράφηκε εδώ (π.χ. Page views αντί για
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Requests). Ωστόσο, το περιεχόμενο των όρων είναι σχεδόν πάντοτε και με
τις παραπάνω γνώσεις μπορεί να διαβαστεί οποιοδήποτε traffic analysis
report χωρίς καμία δυσκολία, (http://www.worldsites.gr/newsarticles.htm
και http://info.in.gr/Data.htm)

16.6. Αναφορές δημοτικότητας
Αναφορές δημοτικότητας παρέχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες web hosting
της Ελλάδος και του εξωτερικού. Οι αναφορές αυτές είναι συνήθως μηνιαίες
και περιέχουν ορισμένα από τα στοιχεία των log files. Ορισμένα από τα
προγράμματα ανάλυσης δημιουργούν τις αναφορές αυτές αυτόματα χωρίς
να χρειαστεί οποιουδήποτε είδος προγραμματισμός.
Επίσης, τελευταία έχουν αρχίσει να γίνονται αρκετά δημοφιλείς υπηρεσίες
ανάλυσης

δημοτικότητας

όπως

οι

IBM's

SurfAid

Analytics

(http://surfaid.dfw.ibm.com). HitBox Enterprise (http://qet.hitbox.com) και

WebTrends Live (http://www.webtrendslive.com) οι οποίες λειτουργούν με
την τοποθέτηση ειδικού κώδικα σε κάθε σελίδα του site. Το κύριο
πλεονέκτημά τους είναι ότι όλη η επεξεργασία γίνεται από έναν τρίτο χωρίς
την ανάμειξη των εργαζομένων στο site. Τα μειονεκτήματά τους είναι η
τοποθέτηση του ειδικού κώδικα σε όλες τις σελίδες του site (κάτι αρκετά
επίπονο) και η πρόκληση μιας μικρής καθυστέρησης στο φόρτωμα κάθε
σελίδας, καθώς ο ειδικός κώδικας που προστίθεται στη σελίδα πρέπει να
ενημερώνει το site της υπηρεσίας ανάλυσης δημοτικότητας κάθε φορά που
αυτή ζητείται από ένα χρήστη.

16.7.

Συμπέρασμα

To web αποτελεί σήμερα χωρίς καμία αμφιβολία το καλύτερα μετρήσιμο
απ' όλα τα διαφημιστικά μέσα. Έτσι, μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε
γρήγορα τα λάθη της στρατηγικής μας και να προσαρμόζουμε άμεσα την
εταιρική πολιτική στις διαθέσεις των χρηστών και τις ανάγκες της στιγμής. Η
μελέτη των στατιστικών αποτελεί κατά γενική ομολογία μια επένδυση η
οποία αξίζει με το παραπάνω τα χρήματα και τον χρόνο που θα διατεθούν.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. http://info.in.gr/Data.htm

Επεξήγηση των στατιστικών όρων κίνησης και παρουσίαση της
αναφοράς δημοτικότητας του in.gr
2. http://reallvbig.com/cateqory.php3?catid=25

Σελίδα που παρουσιάζει λύσεις λογισμικού για την ανάλυση των
log files.

3. http://www.proxyinspector.com/en/news/24 09 2001.html

Άρθρο για την αντικατάσταση του λογισμικού Report magic της
ADVsoft.

4. http://www.sawmill.net/orqanization.html

Η σελίδα της κατασκευάστριας εταιρίας του Sawmill log analyzer

5. http://www.webtrends.com/

To site της εταιρίας Web Trends η οποία ασχολείται και με λύσεις
για το marketing της ηλεκτρονικής επιχείρησης.

6. http://www.webtrends.com/samplereports/WAS SE Intranet/intra
net.htm

Δείγματα αναφορών του προγράμματος ανάλυσης της Web
Trends
7. http://www.wildpackets.com/corporate/news/99-11-02

Άρθρο που παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του λογισμικού watch
point.

8. http://www.wildpackets.com/support/knowledqe base/watchpoint

Χρήσιμη λίστα ερωτήσεων-απαντήσεων για το watch point.

9. http://www.wildpackets.com/wpa gateway

Χρήσιμες πληροφορίες και άρθρα για τα προγράμματα ανάλυσης.
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10. http://www.worldsites.gr/newsarticles.htm

Πρόκειται για μία σειρά άρθρων του woridsites.gr, στα οποία
αναλύονται διάφορα θέματα που αφορούν εργαλεία ηλεκτρονικής
επιχειρηματικότητας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Περνώντας στην ωριμότητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο θα ξεπεράσει
τμηματικούς περιορισμούς και θα εφαρμοστεί σε όλες τις λειτουργίες μίας
επιχείρησης. Ξεπερνώντας τους στενούς περιορισμούς μίας on-line αγοράς
Β2Β ή B2C, το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταμορφώνεται ήδη από ένα φθηνό
τρόπο αγοράς συνδετήρων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
πελατών και προμηθευτών.
ηλεκτρονικού

εμπορίου

Στην νέα αυτή μορφή,

κάνουν

τις

επιχειρήσεις

τα συστήματα

κέντρα

συλλογής,

επεξεργασίας και διαβίβασης πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές είναι
σημαντικές στην επιτυχία των επιχειρήσεων καθώς βελτιώνουν τις
αποφάσεις και ελαττώνουν τα ρίσκα. Σαν αποτέλεσμα αυτού η ερώτηση
σχετικά με την υλοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αλλάξει από το αν
στο πότε, καθώς έχει γίνει συνείδηση ότι το μέλλον του εμπορίου είναι
ηλεκτρονικό.
Επειδή όμως το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί και επιχειρηματική
φιλοσοφία και όχι μόνο τεχνολογία η δημιουργία αγοράς e-business
προϋποθέτει καταλυτικές παρεμβάσεις όχι μόνο σε επίπεδο τεχνολογικό
αλλά και σε ενημερωτικό και συμβουλευτικό. Δηλαδή οι ηλεκτρονικές
επιχειρήσεις εκτός από τεχνολογία πρέπει να διαθέτουν εμπειρία και γνώση
της καινούργιας επιχειρησιακής κουλτούρας.
Στην χώρα μας δυστυχώς δεν υπάρχει ώριμη αγορά e-business ακόμη.
Ωστόσο πραγματοποιούνται αρκετά πειράματα κυρίως από τους δυνατούς
έτσι ώστε να είναι αυτοί που θα κυριαρχήσουν τελικά στην πολλά
υποσχόμενη αγορά. Ελάχιστοι καταναλωτές αγοράζουν πραγματικά από το
Internet,

ελάχιστες

επιχειρήσεις

ανταλλάσσουν

ηλεκτρονικά

τα

επιχειρηματικά τους έγγραφα (και μάλιστα με μεγαλύτερο κόστος από πριν)
και κανένας οργανισμός δεν πραγματοποιεί πλήρως τις προμήθειές του
ηλεκτρονικά. Τι νόημα έχει αν μια μεγάλη αλυσίδα Super Markets
ανταλλάσσει παραγγελίες με 20 μεγάλους προμηθευτές όταν οι 2,000 μικροί
συνεχίζουν να τις στέλνουν με fax και ταχυδρομείο;
Είναι απαραίτητο λοιπόν, οι ελληνικές επιχειρήσεις να αντιληφθούν
άμεσα τις αλλαγές και τις δυνατότητες αυτές και να προσαρμοσθούν στα νέα
δεδομένα. Σήμερα, ο βαθμός ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών καθώς
και ο βαθμός κατανόησης της νέας ψηφιακής οικονομίας από τις ελληνικές
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επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένος συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο και πολύ μικρότερος συγκριτικά με την πρωτοπόρο αγορά των
Η.Π.Α.
Παρά το γεγονός ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα προκριθούν
καθώς και οι αντίστοιχες τεχνολογικές λύσεις θα καθορισθούν από την ίδια
την αγορά, η Πολιτεία μπορεί να παίξει ένα θεσμικό ρόλο προς τη
δημιουργία ενός ευνοϊκού ψηφιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με
σκοπό

την

εξασφάλιση

της

δυναμικής

παρουσίας

των

ελληνικών

επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία.
Πολλοί λένε ότι η διεθνής συγκυρία στην πληροφορική και στις
τηλεπικοινωνίες είναι δύσκολη. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Αυτό που περνά
κρίση είναι οι υπερβολές τις οποίες δημιούργησε ο πυρετός των επενδύσε
ων στον τομέα και τώρα, όπως όλα δείχνουν, δημιουργούνται βιώσιμες
ευκαιρίες επενδύσεων. Η κοινωνία της πληροφορίας προχωρεί σήμερα, όχι
με γοργά και παρακινδυνευμένα βήματα, αλλά με πιο συνετές, εύστοχες και
ασφαλείς επιλογές.
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Παοάοτηυα I

Ν. 2472/97
«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
Με ενσωυάτωση των τροποποιήσεων.
(ΦΕΚ 84/2000. ΦΕΚ 109Α/2001).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση των
προϋποθέσεων νια την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα

ποοο

προστασία

των

δικαιωμάτων

και

των

θεμελιωδών ελευθεριών των Φυσικών προσώπων και ιδίως πκ
ιδιωτιισκ ftonc.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α)

«Δεδομένα προσωπικού

χαρακτήρα»,

κάθε πληροφορία που

αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία,
από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των
δεδομένων.
β) «Ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή
εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές
πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική
οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και τη ερωτική ζωή, καθώς και
τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.
γ) «Υποκείμενο των δεδομένων», το φυσικό πρόσωπο στο οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί

Σελίδα 299

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως
βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική,
βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.
δ) «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία»),
κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή
από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση
προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων
μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η
συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η
τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης
μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση
(κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.
ε) «Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («αρχείο»), σύνολο
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή μπορεί να
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, και τα οποία τηρούνται είτε από το
Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ή ιδιωτικού δικαίου ή
ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο.
στ) «Διασύνδεση», υορφή επεξεονασίαο που συνίσταται στην δυνατότητα
συσχέτισηε των δεδουένων ενόε αρχείου υε δεδουένα αρχείου ή αρχείων
που τηρούνται από άλλον ή άλλουε υπεύθυνους

επεξεονασίας ή που

τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεονασίας νια άλλο σκοπό.
ζ) «Υπεύθυνος επεξεργασίας», οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και
τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε
άλλος οργανισμός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας
καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή
κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει
των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή
το κοινοτικό δίκαιο.
η) «Εκτελών την επεξεργασία», οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποισδήποτε άλλος
οργανισμός.
θ) «Τρίτος», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία,
ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των
δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι
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εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου
επεξεργασίας.
ι) «Αποδέκτης», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή
υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται ή
μεταδίδονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι.
ια) «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη,
ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και εν
πλήρη επιγνώσει, και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού
προηγουμένως

ενημερωθεί,

δέχεται

να

αποτελέσουν

αντικείμενο

επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Η

ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό
της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η
επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη
διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η
συγκατάθεση

μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό

αποτέλεσμα.
ιβ) “Αρχή”, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που
θεσπίζεται στο κεφάλαιο Δ' του παρόντος νόμου.

Αρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
Ι.Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στην εν όλω ή εν μέρει
αυτοματοποιημένη επεξεργασία καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη
επεξεργασία

δεδομένων

προσωπικού

χαρακτήρα,

τα

οποία

περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο.
2.

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται από φυσικό
πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή
οικιακών.
3. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε κάθε επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτή εκτελείται:
α) Από υπεύθυνο επεξεpvaσίac ή εκτελούντα την επεξεονασία.
ενκατεστηυένο στην Ελληνική Επικοάτεια ή σε τόπο όπου βάσει του
δηιιοσίου διεθνούο δικαίου εφαουόζεται το ελληνικό δίκαιο.
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β)Αττό υπεύθυνο ewcEepyaaiac un ενκατεστηυένο στην Ελληνική
Επικράτεια ή σε τόπο όπου εφαουόξεται το ελληνικό δίκαιο, όταν η
επεξεργασία αφορά υποκείυενα ενκατεστηυένο στην Ελληνική Επικράτεια.
Στην περίπτωση αυτή, ο i^u9uvoc επεξερνασίαο οφείλει να υποδείξει υε
γραπτή δήλωσή του πpoc την Αργή εκπρόσωπο ενκατεστηυένο στην
Ελληνική

Επικράτεια,

ο οποίος υποκαθίσταται στα δικαιώυατα

και

υπογρεώσεις του υπεύθυνου, χωρίς ο τελεuτaίoc αυτός να απαλλάσσεται
από τυνόν ιδιαίτερη ευθύνη του.

Το αυτό ισχύει και όταν ο υπεύθυνος

επεξεργασίας καλύπτεται από ετεροδικία, ασυλία, ή άλλο λόνο που κωλύει
την ποινική δίωξη.
γ)Από υπεύθυνο επεξεργασίας που δεν είναι εγκατεστημένος στην
επικράτεια Κράτους- Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τρίτης χώρας
και για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
προσφεύγει σε μέσα, αυτοματοποιημένα ή όχι, ευρισκόμενα στην Ελληνική
Επικράτεια, εκτός εάν τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο με σκοπό τη
διέλευση από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, ° υπεύθυνος επεξεργασίας
οφείλει να υποδείξει με γραπτή δήλωσή του προς την Αρχή εκπρόσωπο
εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια, ο οποίος υποκαθίσταται στα
δικαιώματα και υποχρεώσεις του υπεύθυνου, χωρίς ο τελευταίος αυτός να
απαλλάσσεται από τυχόν ιδιαίτερη ευθύνη του. Το αυτό ισχύει και όταν ο
υπεύθυνος επεξεργασίας καλύπτεται από ετεροδικία, ασυλία ή άλλο λόγο
που κωλύει την ποινική δίωξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 4
Χαρακτηριστικά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης

επεξεργασίας πρέπει:
α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους,
σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη
επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών.
β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε
φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας.
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γ) Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε
ενημέρωση.
δ) Να διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της
ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου
που απαιτείται, κατά την κρίση της Αρχής, για την πραγματοποίηση των
σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους.

Μετά την

παρέλευση της περιόδου αυτής, η Αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη
απόφασή της, να επιτρέπει τη διατήρηση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για ιστορικούς επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, εφ'
όσον κρίνει ότι δεν θίγονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τα
δικαιώματα των υποκειμένων τους ή και τρίτων. Η τήρηση των διατάξεων
της παραγράφου αυτής βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
2.Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεγεί ή υφίστανται
επεξεργασία

κατά

παράβαση

της

προηγούμενης

παραγράφου

καταστρέφονται με ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Η Αρχή, εάν

εξακριβώσει αυτεπαγγέλτως ή μετά από σχετική καταγγελία παράβαση των
διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλει την διακοπή της
συλλογής ή της επεξεργασίας και την καταστροφή των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ήδη συλλεγεί ή τύχει επεξεργασίας.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις επεξεργασίας
1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον
όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
2.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση,

όταν:
α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία
συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων
κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο.
β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του
υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο.
γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος
του υποκειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη
συγκατάθεσή του.
δ) Η επεξεονασία είναι ανανκαία νια την εκτέλεση έρνου δηυόσιου
συικρέροντος ή έργου που ειιπίπτει στην άσκηση 6nu0oiac εξουσίας και
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εκτελείται από δηυόσια apyn ή ένει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο
επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδουένα.
ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του
έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος
ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι
τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι
θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών.
3.

Η Αρχή μπορεί να εκδίδει ειδικούς κανόνες επεξεργασίας για τις πλέον

συνήθεις κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων, οι οποίες προφανώς δεν
θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία
αναφέρονται τα δεδομένα.
κανονισμούς που

Οι

κατηγορίες αυτές προσδιορίζονται με

καταρτίζει η Αρχή και κυρώνονται

με προεδρικά

διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Άρθρο 6
Γνωστοποίηση αρχείων
1.0

υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως

στην Αρχή, τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της
επεξεργασίας.
2.Με τη γνωστοποίηση της προηγούμενης παραγράφου ο υπεύθυνος
επεξεργασίας πρέπει απαραιτήτως να δηλώνει:
α)

Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία ή τον τίτλο του και τη διεύθυνσή

του. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι εγκατεστημένος στην ελληνική
επικράτεια ή σε τόπο όπου εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, θα πρέπει
επιπροσθέτως να δηλώνεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή ο τίτλος και
η διεύθυνση του εκπροσώπου του στην Ελλάδα."
β)

Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένο το αρχείο ή ο κύριος

εξοπλισμός που υποστηρίζει την επεξεργασία.
γ)

Την περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο
αρχείο.
δ)

Το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που

υφίστανται ή πρόκειται να υποστούν επεξεργασία ή περιέχονται ή
πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο.
ε)

Το χρονικό διάστημα για το οποίο προτίθεται να εκτελεί την

επεξεργασία ή να διατηρήσει το αρχείο.
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Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους

ανακοινώνει ή ενδέχεται να ανακοινώνει τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα.
ζ)

Τις ενδεχόμενες διαβιβάσεις και το σκοπό της διαβίβασης

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.
η) Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος και των μέτρων
ασφαλείας του αρχείου ή της επεξεργασίας.
θ)—Στην περίπτωση που η επεξεργασία ή το αρχείο εμπίπτει σε μία

επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταθέτει στην Αρχή δήλωση
με την οποία βεβαιώνει ότι η επεξεργασία θα διεξάγεται ή το αρχείο θα
τηρείται σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες που έχετ θεσπίσει η Αρχή, η

3.

Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου καταχωρίζονται στο

Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών που τηρεί η Αρχή.

4. Κάθε μεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2
πρέπει να

γνωστοποιείται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση από τον

υπεύθυνο στην Αρχή.
Άρθρο 7
Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων
1 .Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.
2.Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων
δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα
από άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)Το υποκείμενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του εκτός εάν η
συγκατάθεση έχει αποσπασθεί με τρόπο που αντίκειται στο νόμο ή τα
χρηστά ήθη ή νόμος ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση.
β)Η

επεξεργασία

είναι

αναγκαία

για

τη

διαφύλαξη

ζωτικού

συμφέροντος του υποκειμένου, εάν τούτο τελεί σε φυσική ή νομική
αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του.
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γ)Η επεξεργασία αφορά δεδομένα που δημοσιοποιεί το ίδιο το
υποκείμενο ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση
δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου.

δ) Η επεξεργασία αφορά θέματα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο
που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και
υπόκειται σε καθήκον εχεμύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας,
υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη,
διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας.
ε) Η επεξεργασία εκτελείται από Δημόσια Αρχή και είναι αναγκαία είε
αα) για λόγους εθνικής ασφάλειας, είτε ββ) για την εξυπηρέτηση των
αναγκών της εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής που αφορά τη
διακρίβωση εγκλημάτων, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφάλειας είτε γγ)
για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή για την άσκηση δημόσιου
ελέγχου κοινωνικών παροχών.

στ)Η επεξεργασία πραγματοποιείται για ερευνητικούς και επιστημονικούς
αποκλειστικά σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυμία και
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων
των προσώπων στα οποία αναφέρονται.
ζ) Η επεξεργασία αφορά δεδομένα δημοσίων προσώπων, εφόσον
αυτά συνδέονται με την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή τη
διαχείριση συμφερόντων τρίτων, και πραγματοποιείται αποκλειστικά για
την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Η άδεια της αρχής
χορηγείται μόνο εφόσον η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την
εξασφάλιση του δικαιώματος πληροφόρησης επί θεμάτων δημοσίου
ενδιαφέροντος καθώς και στο πλαίσιο καλλιτεχνικής έκφρασης και
εφόσον δεν παραβιάζεται

καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα

προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.
3. Η Αρχή χορηγεί άδεια συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων
δεδομένων, καθώς και άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σχετικού αρχείου,
ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Εφ’ όσον η Αρχή

διαπιστώσει ότι πραγματοποιείται επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, η
γνωστοποίηση αρχείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου,
επέχει θέση αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας. Η Αρχή μπορεί να επιβάλλει
όρους και προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη προστασία του
δικαιώματος ιδιωτικής ζωής των υποκειμένων ή τρίτων. Πριν χορηγήσει την
άδεια, η Αρχή καλεί σε ακρόαση τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον
εκπρόσωπο του και τον εκτελούντα την επεξεργασία.
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Η άδεια εκδίδεται για ορισμένο χρόνο, ανάλογα με τον σκοπό της

επεξεργασίας.

Μπορεί να ανανεωθεί ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου

επεξεργασίας.
5. Η άδεια περιέχει απαραιτήτως:
α)

Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία ή τον τίτλο καθώς και τη

διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του.
β)

Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένο το αρχείο,

γ)

Το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που

επιτρέπεται να περιληφθούν στο αρχείο.
δ)

Το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η άδεια,

ε)

Τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις που έχει επιβάλει η

Αρχή για την ίδρυση και λειτουργία του αρχείου.
στ) Την υποχρέωση γνωστοποίησής του ή των αποδεκτών ευθύς ως
εξατομικευθούν.
6. Αντίγραφο της άδειας καταχωρίζεται στο Μητρώο Αδειών που διατηρεί
η Αρχή.
7. Κάθε μεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 5
γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή. Κάθε άλλη μεταβολή,
πλην της διεύθυνσης του υπευθύνου ή του εκπροσώπου του, συνεπάγεται
την έκδοση νέας άδειας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

“Άρθρο Τ
Απαλλαγή υποχρέωσης γνωστοποίησης και λήψης άδειας
1.0

υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση

γνωστοποίησης του άρθρου 6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του
άρθρου 7 του παρόντος νόμου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α.Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που
συνδέονται άμεσα σε σχέση εργασίας ή έργου ή με παροχή υπηρεσιών στο
δημόσιο τομέα και είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης που
επιβάλλει ο νόμος ή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων από τις παραπάνω
σχέσεις και το υποκείμενο έχει προηγουμένως ενημερωθεί.

β. Όταν η επεξεργασία αφορά πελάτες ή προμηθευτές, εφόσον τα
δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Για την
εφαρμογή της παρούσας διάταξης τα δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές δεν
λογίζονται ως τρίτοι εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόμος ή
δικαστική

απόφαση.

Δεν

απαλλάσσονται

από

την

υποχρέωση
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ασφαλιστικές εταιρείες για όλους τους κλάδους

ασφάλισης, οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι εταιρείες εμπορίας πληροφοριών
και τα χρηματοπιστωτικά νομικά πρόσωπα, όπως οι τράπεζες και οι
εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών.
γ. Όταν η επεξεργασία γίνεται από σωματεία, εταιρείες, ενώσεις

προσώπων και πολιτικά κόμματα και αφορά δεδομένα τω μελών ή
εταίρων τους, εφόσον αυτοί έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους και τα
δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Δεν λογίζονται
ως τρίτοι τα μέλη ή οι εταίροι, εφόσον η διαβίβαση γίνεται προς αυτούς για
τους σκοπούς των ως άνω νομικών προσώπων ή ενώσεων, ούτε τα
δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές, εφόσον τη διαβίβαση επιβάλλει νόμος ή
δικαστική απόφαση.
δ. Όταν η επεξεργασία γίνεται από ιατρούς ή άλλα πρόσωπα που

παρέχουν υπηρεσίες υγείας και αφορά ιατρικά δεδομένα, εφόσον ο
υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται από το ιατρικό απόρρητο ή άλλο
απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας και τα δεδομένα
δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Για την εφαρμογή της
παρούσας διάταξης τα δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές δεν λογίζονται ως
τρίτοι, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόμος ή δικαστική
απόφαση. Δεν εμπίπτουν στην απαλλαγή της παρούσας διάταξης τα νομικά
πρόσωπα ή οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως κλινικές,
νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα αποθεραπείας και αποτοξίνωσης,
ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και οι υπεύθυνοι
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν η επεξεργασία
διεξάγεται στο πλαίσιο προγραμμάτων τηλεϊατρικής ή παροχής ιατρικών
υπηρεσιών μέσω δικτύου.
ε. Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους, συμβολαιογράφους,

άμισθους υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές και αφορά την
παροχή νομικών υπηρεσιών προς πελάτες τους, εφόσον ο υπεύθυνος
επεξεργασίας δεσμεύεται από υποχρέωση απορρήτου που προβλέπει
νόμος και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους,
εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο και συνδέεται άμεσα με
την εκπλήρωση εντολής του πελάτη.
2.

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις της παραγράφου 1 του

παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπόκειται σε όλες τις
υποχρεώσεις που προβλέπει ο παρών νόμος και υποχρεούται να
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συμμορφώνεται με ειδικούς κανόνες επεξεργασίας που η Αρχή εκδίδει
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
3.Οι προθεσμίες για την υποβολή γνωστοποίησης αρχείου με μη
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, την υποβολή αίτησης για λήψη άδειας για
αρχείο με ευαίσθητα δεδομένα και για την ενημέρωση των υποκειμένων
παρατείνονται έως την 21η Ιανουάριου 2001.

Άρθρο 8
Διασύνδεση αρχείων

1 .Διασύνδεση αρχείων επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους του παρόντος
άρθρου.
2. Κάθε διασύνδεση γνωστοποιείται στην Αρχή με δήλωση την οποία
υποβάλλουν από κοινού οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή ο υπεύθυνος
επεξεργασίας που διασυνδέει δύο ή περισσότερα αρχεία που εξυπηρετούν
διαφορετικούς σκοπούς.
3. Εάν ένα τουλάχιστον από τα αρχεία που πρόκειται να διασυνδεθούν
περιέχει ευαίσθητα δεδομένα, ή εάν η διασύνδεση έχει ως συνέπεια την
αποκάλυψη ευαίσθητων δεδομένων, ή εάν

για την πραγματοποίηση της

διασύνδεσης, πρόκειται να γίνει χρήση ενιαίου κωδικού αριθμού, η
διασύνδεση επιτρέπεται μόνον με προηγούμενη άδεια της Αρχής (άδεια
διασύνδεσης).
4. Η άδεια διασύνδεσης της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται
ύστερα από ακρόαση των υπεύθυνων επεξεργασίας των αρχείων και
περιέχει απαραιτήτως:
α)Τον σκοπό για τον οποίο η διασύνδεση θεωρείται αναγκαία.
β)Το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά η
διασύνδεση.
γ)Το χρονικό διάστημα για το οποίο επιτρέπεται η διασύνδεση,
δ)

Τους

τυχόν

όρους

και

προϋποθέσεις

για

την

αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών και
ιδίως του δικαιώματος ιδιωτικής ζωής των υποκειμένων ή τρίτων.
5.

Η άδεια διασύνδεσης μπορεί να ανανεωθεί ύστερα από αίτηση των

υπεύθυνων επεξεργασίας.
6.

Οι δηλώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθώς και αντίγραφα

των αδειών διασύνδεσης καταχωρίζονται στο Μητρώο Διασυνδέσεων που
τηρεί η Αρχή.
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Άρθρο 9
Διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερη. Η διαβίβαση προς χώρα που δεν
ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα
οποία έχουν υποστεί ή πρόκειται να υποστούν επεξεργασία μετά τη
διαβίβασή τους, επιτρέπεται ύστερα από άδεια της Αρχής. Η Αρχή παρέχει
την άδεια μόνον εάν κρίνει ότι η εν λόγω χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό
επίπεδο προστασίας.

Προς τούτο, λαμβάνει υπ’ όψη ιδίως τη φύση των

δεδομένων, τους σκοπούς και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τους σχετικούς
γενικούς και ειδικούς κανόνες δικαίου, τους κώδικες δεοντολογίας, τα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς
και το επίπεδο προστασίας των χωρών προέλευσης, διέλευσης και τελικού
προορισμού των δεδομένων.
2.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς χώρα που δεν

ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό
επίπεδο προστασίας, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, με άδεια της Αρχής, εφ’
όσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α)

Το υποκείμενο των δεδομένων έδωσε τη συγκατάθεσή του

για τη διαβίβαση, εκτός εάν η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί με τρόπο
που να αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη.
β)

Η διαβίβαση είναι απαραίτητη ί) για τη διασφάλιση ζωτικού

συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων, εφ όσον αυτό τελεί σε
φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του, ή ϋ) για τη
συνομολόγηση και εκτέλεση σύμβασης μεταξύ αυτού και του υπεύθυνου
επεξεργασίας ή μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας και τρίτου προς το
συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων, εφ’ όσον το υποκείμενο τελεί
σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του, ή iii) για την
εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που έχουν ληφθεί κατ'αίτηση του
υποκειμένου των δεδομένων.
γ)

Η

διαβίβαση

είναι

απαραίτητη

για

την

αντιμετώπιση

εξαιρετικής ανάγκης και τη διαφύλαξη υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος,
ιδίως για την εκτέλεση συμβάσεων συνεργασίας με δημόσιες αρχές της
άλλης χώρας, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει επαρκείς
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εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών
ελευθεριών και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων.
δ)Η διαβίβαση είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή
υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον του δικαστηρίου.
ε)

Η μετάδοση πραγματοποιείται από δημόσιο μητρώο, το

οποίο κατά το νόμο προορίζεται για την παροχή πληροφοριών στο κοινό
και είναι προσιτό στο κοινό ή σε κάθε πρόσωπο που αποδεικνύει έννομο
συμφέρον, εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση πληρούνται οι νόμιμες
προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο μητρώο.

3.Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων η Αρχή ενημερώνει
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αντίστοιχες Αρχές των άλλων κρατών
μελών, όταν θεωρεί ότι μία χώρα δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο
προστασίας.

Άρθρο 10
Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη.
Διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο
του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και μόνον
κατ’ εντολήν του.
2. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει
να επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που
παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και
προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.
3.0

υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα

οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την
προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια,
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή
αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο
ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία
και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Η Αρχή
παρέχει εκάστοτε οδηγίες για τον βαθμό ασφαλείας των δεδομένων καθώς
και για τα μέτρα προστασίας που είναι αναγκαίο να λαμβάνονται για κάθε
κατηγορία δεδομένων, εν’ όψει και των τεχνολογικών εξελίξεων.
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4.Αν η επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασμό του υπεύθυνου από
πρόσωπο

μη

εξαρτώμενο

από

αυτόν,

η

σχετική

ανάθεση

γίνεται

υποχρεωτικά εγγράφως. Η ανάθεση προβλέπει υποχρεωτικά ότι ο ενεργών
την επεξεργασία την διεξάγει μόνο κατ’ εντολήν του υπεύθυνου και ότι οι
λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου βαρύνουν αναλόγως και αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 11
Δικαίωμα ενημέρωσης

1.0

υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο
και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
α)

την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου

του.
β)
γ)
δ)

τον σκοπό της επεξεργασίας.
του αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων,
την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης

2. Εάν για τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο
υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί την συνδρομή του υποκείμενου, οφείλει να το
ενημερώνει ειδικώς και εγγράφως για τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου καθώς και για τα δικαιώματά του, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως και
13

του παρόντος νόμου.

Με την αυτή ενημέρωση ο υπεύθυνος

επεξεργασίας γνωστοποιεί στο υποκείμενο εάν υποχρεούται ή όχι να
παράσχει τη συνδρομή του, με βάση ποιες διατάξεις, καθώς και για τις τυχόν
συνέπειες της αρνήσεώς του.
3.

Εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο

ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς.
4. Με απόφαση της Αρχής, μπορεί να αρθεί εν όλω ή εν μέρει η
υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του παρόντος
άρθρου, εφ’ όσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται
για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών
εγκλημάτων. Σε επείγουσες περιπτώσεις η άρση της υποχρέωσης μπορεί να
γίνει με προσωρινή, άμεσα εκτελεστή από φάση του Προέδρου, ο οποίος
πρέπει να συγκαλέσει το συντομότερο την Αρχή για την έκδοση οριστικής
απόφασης επί του θέματος.
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5.Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων εκ των άρθρων 12 και 13, η
υποχρέωση ενημέρωσης δεν υφίσταται όταν η συλλογή γίνεται αποκλειστικά
για δημοσιογραφικούς σκοπούς και αφορά δημόσια πρόσωπα.

Άρθρο 12
Δικαίωμα πρόσβασης
1. Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο
επεξεργασίας. Προς τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει υποχρέωση να
του απαντήσει εγγράφως.
2.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει

από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο
εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

καθώς και την προέλευσή τους.
β)

Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις

κατηγορίες αποδεκτών.
γ)

Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από

την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.
δ)

Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται από το υποκείμενο των
δεδομένων και με τη συνδρομή ειδικού.

3. Το δικαίωμα της προηγούμενης παραγράφου και τα δικαιώματα του
άρθρου 13 ασκούνται με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο
της επεξεργασίας και ταυτόχρονη καταβολή χρηματικού ποσού, το ύψος
του οποίου, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλο συναφές ζήτημα
ρυθμίζονται με απόφαση της Αρχής. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον
αιτούντα εάν το αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων κριθεί
βάσιμο είτε από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας είτε από την Αρχή, σε
περίπτωση προσφυγής του σ' αυτήν. Ο υπεύθυνος έχει υποχρέωση στην
περίπτωση αυτή να χορηγήσει στον αιτούντα, χωρίς καθυστέρηση δωρεάν
και σε γλώσσα κατανοητή, αντίγραφο του διορθωμένου μέρους της
επεξεργασίας που τον αφορά.

4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εντός δεκαπέντε (15)
ημερών ή εάν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των
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δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή. Στην περίπτωση κατά
την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα του
ενδιαφερομένου, κοινοποιεί την απάντησή του στην Αρχή και ενημερώνει
τον ενδιαφερόμενο ότι μπορεί να προσφύγει σε αυτήν.

5. Με απόφαση της Αρχής, ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου
επεξεργασίας, η υποχρέωση πληροφόρησης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2
του παρόντος άρθρου, μπορεί να αρθεί, εν όλω ή εν μέρει, εφ’ όσον η
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους εθνικής
ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Στην
περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής του προβαίνει σε
όλες τις αναγκαίες ενέργειες και έχει ελεύθερη πρόσβαση στο αρχείο.
6.

Δεδομένα που αφορούν την υγεία γνωστοποιούνται στο υποκείμενο

μέσω ιατρού.

Άρθρο 13
Δικαίωμα αντίρρησης
Ι.Το

υποκείμενο

των

δεδομένων

έχει

δικαίωμα

να

προβάλλει

οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν.
Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και
πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση,
προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.

Ο

υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί
των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
Στην απάντησή του οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο για τις ενέργειες
στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε
το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων πρέπει
να κοινοποιείται και στην Αρχή.
2.Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εμπροθέσμως ή η
απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει
δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή και να ζητήσει την εξέταση των
αντιρρήσεών του.

Εάν η Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι

εύλογες και ότι συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειμένου από
την συνέχιση της επεξεργασίας, μπορεί να επιβάλλει την άμεση αναστολή
της

επεξεργασίας

αντιρρήσεων.

έως

ότου

εκδώσει

οριστική

απόφαση

επί των
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Καθένας έχει δικαίωμα να δηλώσει στην Αρχή ότι δεδομένα που τον

αφορούν δεν επιθυμεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από
οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών εξ αποστάσεως.
ταυτότητας των ανωτέρω.

Η Αρχή τηρεί μητρώο με τα στοιχεία
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών

αρχείων έχουν την υποχρέωση να συμβουλεύονται πριν από κάθε
επεξεργασία το εν λόγω μητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα
πρόσωπα της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 14
Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας
1. Καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει από το αρμόδιο κάθε φορά
δικαστήριο την άμεση αναστολή ή μη εφαρμογή πράξης ή απόφασης που
τον θίγει, την οποία έχει λάβει διοικητική αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο
αποκλειστικά με αυτοματοποιημένη επεξεργασία στοιχείων, εφόσον η
επεξεργασία αυτή αποβλέπει στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του και
ιδίως της αποδοτικότητάς του στην εργασία, της οικονομικής φερεγγυότητάς
του, της αξιοπιστίας του και της εν γένει συμπεριφοράς του.
2.

Το δικαίωμα του παρόντος άρθρου μπορεί να ικανοποιηθεί και όταν δεν

συντρέχουν

οι

λοιπές

ουσιαστικές

προϋποθέσεις

της

προσωρινής

δικαστικής προστασίας, όπως προβλέπονται κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 15
Σύσταση - αποστολή - νομική φύση
Ι.Συνιστάται Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Αρχή), με αποστολή την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος νόμου και
άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την ενάσκηση
των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά.
2.Η

Αρχή

αποτελεί

ανεξάρτητη

δημόσια

αρχή,

έχει

προϋπολογισμό και εξυπηρετείται από δική της γραμματεία.
υπόκειται σε

οποιονδήποτε

διοικητικό έλεγχο.

δικό

της

Η Αρχή δεν

Κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους τα μέλη της Αρχής απολαύουν προσωπικής και
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λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η Αρχή υπάγεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης
και εδρεύει στην Αθήνα.
3.Τον προϋπολογισμό της Αρχής εισηγείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
ύστερα από πρόταση της Αρχής.

Ποσοστό των κάθε είδους εσόδων του

Δημοσίου από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων
των παραβολών και προστίμων που επιβάλλει η Αρχή, διατίθεται για τις
ανάγκες της Αρχής.

Το ποσοστό αυτό καθορίζεται

κάθε φορά με κοινή

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Άρθρο 16
Συγκρότηση της Αρχής
1.Η Αρχή συγκροτείται από έναν δικαστικό λειτουργό βαθμού Συμβούλου
της Επικράτειας ή αντίστοιχου και άνω, ως Πρόεδρο, και έξι μέλη ως εξής:
α)

Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ΑΕΙ σε γνωστικό

αντικείμενο του δικαίου.
β)

Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ΑΕΙ σε γνωστικό

αντικείμενο της πληροφορικής.
γ) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι.
δ, ε, στ) Τρία πρόσωπα κύρους και εμπειρίας στον τομέα της
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο δικαστικός λειτουργός - Πρόεδρος και οι καθηγητές - μέλη μπορεί να
είναι εν ενεργεία ή μη.

2.0

Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

και διορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του
Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Εάν για τη θέση του Προέδρου επιλεγεί εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός,
απαιτείται απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Με την
ίδια διαδικασία επιλέγεται και διορίζεται ο αναπληρωτής του Προέδρου.
3.Τα μέλη της Αρχής διορίζονται με την εξής διαδικασία: ο Υπουργό
Δικαιοσύνης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής πρόταση για το διορισμό
των έξι τακτικών μελών της Αρχής και των ισάριθμων αναπληρωτών τους. Η
πρόταση περιλαμβάνει διπλάσιο αριθμό υποψηφίων. Ο Πρόεδρος της
Βουλής διαβιβάζει την πρόταση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η
οποία διατυπώνει γνώμη. Τα τακτικά μέλη της Αρχής και οι αντίστοιχοι
αναπληρωτές τους επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Οι
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επιλεγέντες διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
του

Υπουργού Δικαιοσύνης

και

δημοσιεύεται

στην

Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.
4.0 Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής διορίζονται με θητεία. Η θητεία τους
είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κανείς δεν μπορεί
να υπηρετήσει συνολικά περισσότερο από οκτώ (8) χρόνια. Η σύνθεση των
έξι μελών της Αρχής ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά διετία. Μετά την πρώτη
συγκρότηση της Αρχής, γίνεται κλήρωση μεταξύ των έξι τακτικών μελών της,
ώστε τρία να έχουν τετραετή θητεία και τρία διετή.
5.0 Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής διορίζονται με ισάριθμους
αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις αυτές ιδιότητες και
προσόντα. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών μετέχουν στις
συνεδριάσεις της Αρχής μόνο σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή
κωλύματος του αντίστοιχου τακτικού.

Με απόφασή του ο Πρόεδρος της

Αρχής αναθέτει ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές. Η θητεία του κάθε
αναπληρωτή είναι ίση με τη θητεία του αντίστοιχου τακτικού.

Άρθρο 17
Κωλύματα - ασυμβίβαστα μελών της Αρχής
1 .Δεν μπορεί να διορισθεί μέλος της Αρχής :
α) Υπουργός, υφυπουργός, γενικός γραμματέας υπουργείου ή
αυτοτελούς γενικής γραμματείας και βουλευτής.
β)

Διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος του διοικητικού

συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθήκοντα εν γένει σε επιχείρηση η
οποία

παράγει,

μεταποιεί,

διαθέτει

ή

εμπορεύεται

υλικά

χρησιμοποιούμενα στην πληροφορική ή τις τηλεπικοινωνίες ή παρέχει
υπηρεσίες σχετικές με την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες ή την
επεξεργασία

δεδομένων

προσωπικού

χαρακτήρα

καθώς

και

οι

συνδεόμενοι με σύμβαση έργου με τέτοια επιχείρηση.
2.Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους της Αρχής όποιος,
μετά το διορισμό του :
α)

Αποκτά μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα

διορισμού, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
β)

Προβαίνει σε πράξεις ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία ή

έργο ή αποκτά άλλη ιδιότητα που, κατά την κρίση της Αρχής, δεν
συμβιβάζονται με τα καθήκοντά του ως μέλους της Αρχής.
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3.

Στην διαπίστωση των ασυμβίβαστων της προηγούμενης παραγράφου

προβαίνει η Αρχή, χωρίς συμμετοχή του μέλους της, στο πρόσωπο του
οποίου ενδέχεται να συντρέχει το ασυμβίβαστο. Η Αρχή αποφασίζει ύστερα
από ακρόαση του εν λόγω μέλους. Την διαδικασία κινεί είτε ο Πρόεδρος της
Αρχής είτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
4.

Απώλεια της ιδιότητας βάσει της οποίας μέλος της Αρχής διορίσθηκε,

σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, συνεπάγεται
την αυτοδίκαιη έκπτωσή του αν οφείλεται σε αμετάκλητη πειθαρχική ή
ποινική καταδίκη.

Άρθρο 18
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών της Αρχής
Ι .Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Αρχής υπακούουν
στη συνείδησή τους και το νόμο. Υπόκεινται στο καθήκον εχεμύθειας. Ως
μάρτυρες ή πραγματογνώμονες μπορούν να καταθέτουν στοιχεία που
αφορούν αποκλειστικά και μόνο την τήρηση των διατάξεων του παρόντος
νόμου από υπεύθυνους επεξεργασίας. Το καθήκον εχεμύθειας υφίσταται και
μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μελών της Αρχής.
2.

Με

απόφαση

των

Υπουργών

Οικονομικών

και

Δικαιοσύνης

καθορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου και των μελών της Αρχής
καθώς και η αποζημίωση τους για κάθε συνεδρίαση, κατά παρέκκλιση από
κάθε άλλη διάταξη. Στους αναπληρωτές καταβάλλεται το ένα τρίτο (1/3) των
μηνιαίων αποδοχών των μελών της Αρχής και αποζημίωση για κάθε
συνεδρίαση στην οποία μετέχουν. Οι διατάξεις για τις δαπάνες κινήσεως των
μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση
υπηρεσίας που ισχύουν κάθε φορά έχουν εφαρμογή και για την μετακίνηση
των μελών και των υπαλλήλων της Γραμματείας της Αρχής. Ο Πρόεδρος της
Αρχής εκδίδει τις σχετικές εντολές μετακίνησης.
3. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον
παρόντα νόμο, τα μέλη της Αρχής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την
πειθαρχική αγωγή ασκεί ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου ο Υπουργός
Δικαιοσύνης για τον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής και ο Πρόεδρος της
Αρχής για τα μέλη της. Το πειθαρχικό συμβούλιο συντίθεται από έναν
Αντιπρόεδρο του

Συμβουλίου

της Επικράτειας,

ως πρόεδρο,

έναν

Αρεοπαγίτη, ένα Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δύο Καθηγητές
Α.Ε.Ι. σε γνωστικό αντικείμενο του δικαίου. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου
εκτελεί υπάλληλος της Αρχής. Ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του
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συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Για τα μέλη του
συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου
ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Το συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης με τριετή θητεία. Το συμβούλιο συνεδριάζει με
την

παρουσία

τεσσάρων

τουλάχιστον

μελών,

μεταξύ

των

οποίων

οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, και αποφασίζει με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του

προέδρου.

Αν

υπάρχουν

περισσότερες

από

δύο

γνώμες,

οι

ακολουθούντες την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις
επικρατέστερες. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και
τελευταίο βαθμό την απαλλαγή ή την παύση του εγκαλουμένου. Η αμοιβή
του προέδρου, των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου καθορίζεται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως.
4.Μέλος της Αρχής που, κατά παράβαση του παρόντος νόμου,
γνωστοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που είναι προσιτά σε αυτό λόγω της υπηρεσίας του ή αφήνει άλλον να λάβει
γνώση αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και
χρηματική ποινή τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών έως
δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Αν όμως τέλεσε την πράξη με
σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλο αθέμιτο όφελος ή να
βλάψει άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη . Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου
τελέστηκε από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών
και χρηματική ποινή.

Άρθρο 19
Αρμοδιότητες, λειτουργία και αποφάσεις της Αρχής
1.Η Αρχή έχει τις εξής ιδίως αρμοδιότητες :
α) Εκδίδει οδηγίες προς τον σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων
που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
β)Καλεί και επικουρεί τα επαγγελματικά σωματεία και τις λοιπές
ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που
δεδομένων

προσωπικού

χαρακτήρα

στην

διατηρούν αρχεία

κατάρτιση

κωδίκων

δεοντολογίας για την αποτελεσματικότερη προστασία της ιδιωτικής ζωής
και των εν γένει δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών
προσώπων στον τομέα της δραστηριότητάς τους.
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γ)Απευθύνει

συστάσεις

και

υποδείξεις

στους

υπεύθυνους

επεξεργασίας ή τους τυχόν εκπροσώπους τους και δίδει κατά την κρίση
της δημοσιότητα σε αυτές.
δ)Χορηγεί τις άδειες που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος
νόμου και καθορίζει το ύψος των σχετικών παραβολών.
ε)Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου στις
αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.
στ)Επιβάλλει τις κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου διοικητικές
κυρώσεις.
ζ)Αναθέτει σε μέλος ή μέλη της τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων.
η)Ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή

κατόπιν

καταγγελίας διοικητικούς

ελέγχους σε κάθε αρχείο. Έχει προς τούτο δικαίωμα προσβάσεως στα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συλλογής κάθε πληροφορίας για
τους σκοπούς του ελέγχου, χωρίς να μπορεί να της αντιταχθεί κανενός
είδους απόρρητο. Κατ’ εξαίρεση, η Αρχή δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία
ταυτότητας συνεργατών που περιέχονται σε αρχεία που τηρούνται για
λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών
εγκλημάτων. Τον έλεγχο διενεργεί μέλος ή μέλη της Αρχής ή υπάλληλος
της Γραμματείας, ειδικά προς τούτο εντεταλμένος από τον Πρόεδρο της
Αρχής. Κατά τον έλεγχο αρχείων που τηρούνται για λόγους εθνικής
ασφαλείας παρίσταται αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος της Αρχής.
θ)

Γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά την επεξεργασία

και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ι) Εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και
λεπτομερειακών θεμάτων, στα οποία αναφέρεται ο παρών νόμος.
ια)

Ανακοινώνει στη Βουλή παραβάσεις των ρυθμίσεων που

αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
ιβ)

Συντάσσει

κάθε χρόνο έκθεση

για την εκτέλεση της

αποστολής της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Στην έκθεση
επισημαίνονται και οι τυχόν ενδεικνυόμενες νομοθετικές μεταβολές στον
τομέα της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της
Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρωθυπουργό και δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ευθύνη της Αρχής, η οποία μπορεί
να δώσει και άλλου είδους δημοσιότητα στην έκθεση.
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ιγ) Εξετάζει παράπονα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου και την
προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων όταν αυτά θίγονται από την
επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν και αιτήσεις με τις οποίες
ζητείται ο έλεγχος και η εξακρίβωση της νομιμότητας των επεξεργασιών
αυτών και ενημερώνει τους αιτούντες για τις σχετικές ενέργειές της.
ιδ) Συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ζητήματα
σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

2.

Η Αρχή συνεδριάζει τακτικώς ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Συνεδριάζει εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση δύο
τουλάχιστον

μελών της. Οι αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται με

πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.
3.

Η Αρχή μπορεί να συνεδριάζει και σε τμήματα συντιθεμένα από τρία

τουλάχιστον τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη και προεδρευόμενα από τον
Πρόεδρο της Αρχής ή τον αναπληρωτή του. Ο κανονισμός λειτουργίας της
ρυθμίζει περαιτέρω τη σύνθεση, τους όρους λειτουργίας των τμημάτων και
την κατανομή των αρμοδιοτήτων

μεταξύ

ολομέλειας και τμημάτων.

Αποφάσεις των τμημάτων μπορούν να τροποιούνται ή ανακαλούνται από
την ολομέλεια. Η Αρχή καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της, με τον

οποίο ρυθμίζονται ιδίως η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της, η
προηγούμενη

ακρόαση

των

ενδιαφερομένων,

θέματα

πειθαρχικής

διαδικασίας και ο τρόπος διεξαγωγής των κατά την περίπτωση η’ της παρ. 1
του παρόντος άρθρου ελέγχων.
4. Η Αρχή τηρεί τα ακόλουθα μητρώα :
α)

Μητρώο

Αρχείων

και

Επεξεργασιών,

στο

οποίο

περιλαμβάνονται τα αρχεία και οι επεξεργασίες που γνωστοποιούνται
στην Αρχή.
β)

Μητρώο Αδειών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι άδειες που

εκδίδει η Αρχή για την ίδρυση και λειτουργία αρχείων που περιέχουν
ευαίσθητα δεδομένα.
γ)

Μητρώο Διασυνδέσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι

δηλώσεις και οι άδειες που εκδίδει η Αρχή για τη διασύνδεση αρχείων.
δ)

Μητρώο προσώπων που δεν επιθυμούν να περιλαμβάνονται

σε αρχεία, τα οποία έχουν ως σκοπό την προώθηση προμήθειας αγαθών
ή την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως.
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Μητρώο Αδειών Διαβίβασης, στο οποίο καταχωρίζονται οι

άδειες διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
στ)

Μητρώο Απόρρητων Αρχείων, στο οποίο καταχωρίζονται, με

απόφαση της Αρχής ύστερα από αίτηση του εκάστοτε υπεύθυνου
επεξεργασίας, αρχεία που τηρούν τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και
Δημόσιας Τάξης καθώς και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, για λόγους
εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.
Στο Μητρώο Απόρρητων Αρχείων καταχωρίζονται και οι διασυνδέσεις με
ένα τουλάχιστον αρχείο της περίπτωσης αυτής.

5. Καθένας έχει πρόσβαση στα υπό στοιχεία α, β, γ, δ και ε μητρώα της
προηγούμενης παραγράφου. Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και
με απόφαση της Αρχής είναι δυνατό να επιτραπεί εν όλω ή εν μέρει, η
πρόσβαση και στο Μητρώο Απόρρητων Αρχείων. Ύστερα από αίτηση του
υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του και με απόφαση της
Αρχής είναι δυνατόν να απαγορευθεί, εν όλω ή εν μέρει, η πρόσβαση στο
Μητρώο Αδειών Διαβίβασης, εφ’ όσον από αυτήν θα προέκυπτε κίνδυνος
για την ιδιωτική ζωή τρίτου, την εθνική ασφάλεια, τη διακρίβωση ιδιαίτερα
σοβαρών εγκλημάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας
που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις.

6.0 Πρόεδρος εκπροσωπεί την Αρχή ενώπιον κάθε άλλης αρχής, καθώς
και σε επιτροπές και ομάδες, συνεδριάσεις και συνόδους οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών και οργάνων
που προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις ή στις οποίες μετέχουν
εκπρόσωποι αντίστοιχων αρχών άλλων χωρών. Ο Πρόεδρος μπορεί να
αναθέτει την εκπροσώπηση της Αρχής σε μέλος της, αναπληρωτή ή και
υπάλληλο του κλάδου ελεγκτών της Γραμματείας.
7. Στον Πρόεδρο της Αρχής ανήκει η ευθύνη της λειτουργίας της καθώς
και της λειτουργίας της Γραμματείας. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί
μέλος της Αρχής ή τον προϊστάμενο της Γραμματείας ή προϊστάμενο
υπηρεσίας της Γραμματείας να υπογράφει με «εντολή Προέδρου» έγγραφα,
εντάλματα πληρωμής ή άλλες πράξεις. Ο Πρόεδρος είναι ο διοικητικός
προϊστάμενος του προσωπικού της Γραμματείας, ασκεί την επ’ αυτού
πειθαρχική εξουσία και μπορεί να επιβάλλει πειθαρχική ποινή το πολύ
προστίμου ίσου προς το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών του εγκαλουμένου.
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7α. Όταν η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων επιβάλλει την άμεση λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος μπορεί
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, να εκδίδει προσωρινή διατατγή για
άμεση, ολική ή μερική, αναστολή της επεξεργασίας ή της λειτουργίας του
αρχείου. Η διαταγή ισχύει μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από
την Αρχή. Την παραπάνω αρμοδιότητα έχει και η Αρχή, όταν επιλαμβάνεται
επί του θέματος.

8.0ι κανονιστικές αποφάσεις της Αρχής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Οι λοιπές αποφάσεις της Αρχής ισχύουν από την έκδοση
ή την κοινοποίησή τους.

9,'Ενδικα βοηθήματα κατά των αποφάσεων της Αρχής μπορεί να ασκεί
και το Δημόσιο. Το ένδικο βοήθημα ασκεί ο κατά περίπτωση αρμόδιος
υπουργός. Σε κάθε δίκη που αφορά απόφαση της Αρχής διάδικος είναι η
ίδια εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο. Η παράσταση στο δικαστήριο
γίνεται είτε από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είτε από μέλος
της Αρχής, τακτικό ή αναπληρωματικό, ή ελεγκτή που είναι δικηγόρος και
ενεργεί με εντολή του Προέδρου χωρίς αμοιβή.

ΙΟ.Κάθε δημόσια αρχή παρέχει τη συνδρομή της στην Αρχή.

Άρθρο 20
Γραμματεία της Αρχής
1.

Η Αρχή εξυπηρετείται από Γραμματεία. Η Γραμματεία λειτουργεί σε

επίπεδο Διευθύνσεως. Η υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της
διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε για τους δημόσιους
διοικητικούς υπαλλήλους.
2.

Η οργάνωση της Γραμματείας, η διαίρεση της σε τμήματα και γραφεία

και οι επί μέρους αρμοδιότητες τούτων, ο αριθμός των θέσεων του
προσωπικού κατά κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης,
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, η οποία
διατυπώνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη συγκρότησή της. Με το αυτό
διάταγμα

προβλέπεται

συγκρότηση,

ως

υπηρεσιακής

μονάδας της
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Γραμματείας,

τμήματος

Ελεγκτών,

η πρόσληψη

και

η

υπηρεσιακή

κατάσταση των υπαλλήλων του οποίου ρυθμίζεται κατά παρέκκλιση από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο προϊστάμενος της Γραμματείας προέρχεται
υποχρεωτικά από τον κλάδο ελεγκτών. Ο αριθμός των θέσεων του πάσης
φύσεως προσωπικού της Γραμματείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα
(30).
3. Η πλήρωση των θέσεων της Γραμματείας γίνεται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την πρόσληψη δημόσιων υπαλλήλων.
Ειδικά για τους υπαλλήλους του

κλάδου ελεγκτών της Γραμματείας η

πρόσληψή τους γίνεται από την Αρχή, με επιλογή ή διαγωνισμό, ύστερα
από προκήρυξή της.

4.

Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της

Γραμματείας κρίνονται από υπηρεσιακό συμβούλιο, που συγκροτείται με
απόφαση του Προέδρου της Αρχής και αποτελείται από δύο (2) μέλη της,
έναν (1) υπάλληλο που

ορίζεται από αυτήν και δύο (2) αιρετούς

εκπροσώπους των υπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις για τα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των
δημόσιων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

5. Οι τακτικοί υπάλληλοι της Γραμματείας της Αρχής υπάγονται ως προς
την επικουρική ασφάλισή τους στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Υπηρεσιών
Αρμοδιότητος Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όσοι προέρχονται από άλλες

υπηρεσίες

τα

μπορούν

να

διατηρήσουν

ταμεία

ασφαλίσεως

της

προηγούμενης υπηρεσίας τους. Οι υπάλληλοι της Γραμματείας ασφαλίζονται
υποχρεωτικώς στο Ταμείο Νομικών, υπό τους αυτούς όρους με τους
οποίους ασφαλίζονται και οι λοιποί έμμισθοι ασφαλισμένοι του. Οι διατάξεις
της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και επί των υπαλλήλων που
μετατάσσονται στη Γραμματεία της Αρχής από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου.

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η πλήρωση των θέσεων
προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων της Γραμματείας, εκτός του Τμήματος
Ελεγκτών, γίνεται ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, είτε με μετάταξη
υπαλλήλων βαθμού Α’ ή αντίστοιχου του Δημοσίου ή νομικών προσώπων
δημοσίου δικάιου, είτε με διορισμό. Διορισμός γίνεται μόνο στις θέσεις που
δεν θα πληρωθούν με μετάταξη. Η επιλογή των μετατασσομένων ή

Σελίδα 324

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

διοριζομένων γίνεται από την Αρχή. Ο διορισμός των επιλεγομένων από την
Αρχή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και η μετάταξη με
απόφαση του ίδιου και του οικείου Υπουργού. Για την μετάταξη δεν
απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας από
την οποία μετατάσσεται ο υπάλληλος. Τον προϊστάμενο της Γραμματείας
επιλέγει η Αρχή από τους υπαλλήλους του κλάδου ελεγκτών, κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.

7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι λοιπές θέσεις της
Γραμματείας πληρούνται με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία της
προηγούμενης

παραγράφου.

Προτιμούνται

υποψήφιοι

που

έχουν

αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα πληροφορικής. Για τους υπαλλήλους του
κλάδου ελεγκτών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

8. Ο χρόνος της προηγούμενης υπηρεσίας των μετατασσομένων από
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικάιου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

9.

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 εφαρμόζονται και επί των

υπαλλήλων της Γραμματείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 21

Διοικητικές κυρώσεις
1.Η Αρχή επιβάλλει στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή στους τυχόν
εκπροσώπους τους τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον παρόντα νόμο και από κάθε
άλλη ρύθμιση που αφορά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
α)

Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της

παράβασης.
β)

Πρόσημο ποσού από τριακόσιες

πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές,
γ)

Προσωρινή ανάκληση άδειας,

δ)

Οριστική ανάκληση άδειας.

χιλιάδες (300.000) έως
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ε)

Καταστροφή

αρχείου

ή

διακοπή

επεξεργασίας

και

καταστροφή των σχετικών δεδομένων.
2.

Οι υπό στοιχεία β, γ, δ και ε διοικητικές κυρώσεις της προηγούμενης

παραγράφου επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου
επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του. Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα της
παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία γ, δ και ε διοικητικές
κυρώσεις

επιβάλλονται

σε

περιπτώσεις

ιδιαίτερα

σοβαρής

ή

καθ’

υποτροπήν παράβασης. Πρόσημο μπορεί να επιβληθεί σωρευτικά και με τις
υπό στοιχεία γ, δ και ε κυρώσεις. Εάν επιβληθεί η κύρωση της καταστροφής
αρχείου, για την καταστροφή ευθύνεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρχείου,
στον οποίο μπορεί να επιβληθεί και πρόστιμο για μη συμμόρφωση.
3.

Τα ποσά των προστίμων της παρ. 1 μπορεί να αναπροσαρμόζονται με

απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση της Αρχής.
4.0ι πράξεις της Αρχής με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα συνιστούν
εκτελεστό τίτλο και επιδίδονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον τυχόν
εκπρόσωπό του. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Άρθρο 22
Ποινικές κυρώσεις
1.

Όποιος παραλείπει να γνωστοποιήσει στην Αρχή, κατά το άρθρο 6 του

παρόντος νόμου τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή οποιαδήποτε
μεταβολή στους όρους και τις προϋποθέσεις χορηγήσεως της άδειας που
προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, τιμωρείται
με φυλάκιση έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών έως πέντε εκατομμυρίων (5.000.000)
δραχμών.
2.

Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 7 του παρόντος νόμου διατηρεί

αρχείο χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της
άδειας της Αρχής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και
χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών έως
πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.
3.

Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 8 του παρόντος νόμου προβαίνει

σε διασύνδεση αρχείων χωρίς να την γνωστοποιήσει στην Αρχή, τιμωρείται
με φυλάκιση έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών έως πέντε εκατομμυρίων (5.000.000)
δραχμών.
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Όποιος προβαίνει σε διασύνδεση αρχείων χωρίς την άδεια της Αρχής,
όπου αυτή απαιτείται ή κατά παράβαση των όρων της άδειας που του έχει
χορηγηθεί, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική
ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών
έως πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.
4. Όποιος χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων
αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται,
μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή
επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων, ή
τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα
δεδομένα με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου
(1.000.000) δραχμών έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, αν η
πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.
5.

Υπεύθυνος επεξεργασίας που δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις

της Αρχής που εκδίδονται για την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12, για την ικανοποίηση του
δικαιώματος αντίρρησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, καθώς και
με πράξεις επιβολής των διοικητικών κυρώσεων των περιπτώσεων γ’, δ’ και
ε’ της παρ. 1 του άρθρου 21 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2)
ετών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000)
δραχμών έως πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. Με τις ποινές του
προηγούμενου

εδαφίου

τιμωρείται

ο

υπεύθυνος επεξεργασίας που

διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά παράβαση του άρθρου 9
καθώς και εκείνος που δεν συμμορφώνεται προς την δικαστική απόφαση
του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.
6.

Αν ο υπαίτιος των πράξεων των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου

είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο
περιουσιακό όφελος, ή να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα
(10) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων (2.000.000)
δραχμών έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.
7.

Αν από τις πράξεις των παρ. 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου

προκλήθηκε κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού
πολιτεύματος ή για την εθνική ασφάλεια, επιβάλλεται κάθειρξη και χρηματική
ποινή τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών έως δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.
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8.

Αν οι πράξεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου τελέσθηκαν από

αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή.
9. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αν υπεύθυνος
επεξεργασίας δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ευθύνεται ο εκπρόσωπος του
νομικού προσώπου ή ο επικεφαλής της δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή
οργανισμού αν ασκεί και ουσιαστικά τη διοίκηση ή διεύθυνση αυτών.
10.

Για τα εγκλήματα του παρόντος άρθρου ο Πρόεδρος και τα μέλη της

Αρχής καθώς και οι προς τούτο ειδικά εντεταλμένοι υπάλληλοι του τμήματος
ελεγκτών της Γραμματείας, είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και έχουν όλα
τα δικαιώματα

που προβλέπει σχετικά ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.

Μπορούν να διενεργούν προανάκριση και χωρίς εισαγγελική παραγγελία,
όταν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα ή υπάρχει
κίνδυνος από την αναβολή.
11. Για τα εγκλήματα της παρ. 5 του παρόντος άρθρου καθώς επίσης και
σε κάθε άλλη περίπτωση όπου προηγήθηκε διοικητικός έλεγχος από την
Αρχή, ο Πρόεδρος αυτής ανακοινώνει γραπτώς στον αρμόδιο εισαγγελέα
οτιδήποτε αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από την Αρχή και διαβιβάζει σε
αυτόν όλα τα στοιχεία και τις αποδείξεις.
12. Η προανάκριση για τα εγκλήματα του παρόντος άρθρου περατώνεται
μέσα σε δύο (2) το πολύ μήνες από την άσκηση της ποινικής δίωξης και
εφόσον

υπάρχουν

αποχρώσες

ενδείξεις για

την

παραπομπή

του

κατηγορουμένου σε δίκη, η δικάσιμος ορίζεται σε ημέρα που δεν απέχει
περισσότερο από τρεις (3) μήνες από το πέρας της προανάκρισης ή αν η
παραπομπή έγινε με βούλευμα δύο (2) μήνες από τότε που αυτό έγινε
αμετάκλητο. Σε περίπτωση εισαγωγής της υπόθεσης με απευθείας κλήση
του κατηγορουμένου στο ακροατήριο δεν επιτρέπεται η προσφυγή κατά του
κλητηρίου θεσπίσματος.
13.

Δεν επιτρέπεται αναβολή της δίκης για τα εγκλήματα του παρόντος

άρθρου παρά μόνον μία φορά για εξαιρετικά σοβαρό λόγο. Στην περίπτωση
αυτή ορίζεται ρητή δικάσιμος, που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2)
μήνες και η υπόθεση εκδικάζεται κατ’ εξαίρεση πρώτη.
14.

Τα κακουργήματα που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου των εφετών.

Σελίδα 328

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 23
Αστική ευθύνη
1.

Φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά

παράβαση του παρόντος νόμου, προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται
σε πλήρη αποζημίωση. Αν προκάλεσε ηθική βλάβη, υποχρεούται σε
χρηματική ικανοποίηση. Η ευθύνη υπάρχει και όταν ο υπόχρεος όφειλε να
γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον.
2.

Η κατά το άρθρο 932 ΑΚ χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

για παράβαση του παρόντος νόμου ορίζεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των
δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, εκτός αν ζητήθηκε από τον
ενάγοντα μικρότερο ποσό ή η παράβαση οφείλεται σε αμέλεια. Η χρηματική
αυτή

ικανοποίηση επιδικάζεται

ανεξαρτήτως

από την αιτούμενη

αποζημίωση για περιουσιακή βλάβη.
3.

Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου εκδικάζονται κατά τα άρθρα 664 -

676 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ανεξάρτητα από την τυχόν έκδοση ή
μη απόφασης της Αρχής ή την τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης, καθώς και
από την αναστολή ή αναβολή της για οποιοδήποτε λόγο. Η απόφαση του
δικαστηρίου εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την πρώτη συζήτηση στο
ακροατήριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24
Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας
Ι.Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας αρχείων τα οποία λειτουργούν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να υποβάλλουν την κατά
το άρθρο 6 γνωστοποίηση λειτουργίας στην Αρχή μέσα σε έξι (6) μήνες από
την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.
2.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας αρχείων με

ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου, προκειμένου να εκδοθεί η κατά την παρ. 3 του άρθρου 7
άδεια.
3. Για αρχεία που λειτουργούν και επεξεργασίες που εκτελούνται κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να
προβούν στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 ενημέρωση των υποκειμένων
μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής. Η ενημέρωση,
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εφόσον αφορά μεγάλο αριθμό υποκειμένων

μπορεί να γίνει και δια του

τύπου. Στην περίπτωση αυτή τις λεπτομέρειες καθορίζει η Αρχή. Οι
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 έχουν εφαρμογή και εν προκειμένω.
4.

Για τα εξ ολοκλήρου μη αυτοματοποιημένα αρχεία οι προθεσμίες των

προηγουμένων παραγράφων είναι ενός (1) χρόνου.
5.

Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12,13, και 19 παρ. 1 του παρόντος νόμου

δεν εφαρμόζονται στο ποινικό μητρώο και στα υπηρεσιακά αρχεία που
τηρούνται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την εξυπηρέτηση των
αναγκών της λειτουργίας της ποινικής δικαιοσύνης και στο πλαίσιο της
λειτουργίας της.

Άρθρο 25
Έναρξη λειτουργίας της Αρχής
1. Μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, διορίζεται ο Πρόεδρος της Αρχής και ο αναπληρωτής του. Μέσα στην
ίδια προθεσμία ο Υπουργός Δικαιοσύνης υποβάλει στον Πρόεδρο της
Βουλής πρόταση για τον διορισμό των τεσσάρων τακτικών μελών της Αρχής
και των ισάριθμων αναπληρωτών τους.
2.0 χρόνος της έναρξης λειτουργίας της Αρχής ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4)
μήνες μετά τη συγκρότηση της Αρχής. Από τον διορισμό των μελών της και
έως την κατά τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου πλήρωση
των θέσεων της Γραμματείας της, η Αρχή εξυπηρετείται από προσωπικό το
οποίο αποσπάται προσωρινά σε αυτήν, με απόφασή της, κατά παρέκκλιση
από κάθε άλλη διάταξη.
3Έως ότου η Αρχή λειτουργήσει σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο, η εκκαθάριση των δαπανών της γίνεται από τη Διεύθυνση
Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε
βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4.

Η κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου απόφαση του Υπουργού

Δικαιοσύνης για τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της Αρχής δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε τέσσερις (4) τουλάχιστον
ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην
Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες
οικονομικές εφημερίδες.
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Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος
1.

Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 20 του παρόντος

νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.

Η ισχύς των λοιπών διατάξεων αρχίζει από την κατά το προηγούμενο

άρθρο έναρξη λειτουργίας της Αρχής.
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Παοάοτηυα II
Κανόνες για την εκχώρηση ονομάτων κάτω από το [.gr]
domain
1. Δικαίωμα καταχώρηση ονομάτων κάτω από το GR έχουν :
ο

Όλοι οι ενήλικες και ικανοί για δικαιοπραξία Έλληνες πολίτες
υπό τον όρο της κατοχής ΑΦΜ.

ο

Οι Έλληνες του εξωτερικού υπό τον όρο της απόδειξης της
Ελληνικής τους ιθαγένειας.

ο

Όλοι οι φορείς Ελληνικών ή Ξένων συμφερόντων με
αποδεδειγμένη οικονομική δραστηριότητα στον Ελληνικό
χώρο.

ο

Όλοι οι φορείς ξένων συμφερόντων οι οποίοι έχουν Εμπορικά
σήματα τα οποία έχουν γίνει αμετάκλητα δεκτά από την
Γενική Γραμματεία Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης ή
σήματα τα οποία χαρακτηρίζονται παγκοσμίως γνωστά ή
σήματα φήμης, ακόμη και χωρίς κατοχή Ελληνικού ΑΦΜ.

Τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για καθεμία από τις
παραπάνω κατηγορίες είναι:
ο

Για τα φυσικά πρόσωπα, φωτοτυπία της αστυνομικής
ταυτότητας και αποδεικτικό στοιχείο του ΑΦΜ.

ο

Για τα

φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική

δραστηριότητα και αιτούνται την καταχώρηση ονόματος για
την επαγγελματική τους δραστηριότητα, φωτοτυπία της
αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο ή φωτοτυπία του
εγγράφου έναρξης επιτηδεύματος.
ο

Για εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής ΦΕΚ καταστατικού και
τελευταίες τροποποιήσεις.

ο

Για Έλληνες του εξωτερικού φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή
άλλου σχετικού εγγράφου και οποιοδήποτε αποδεικτικό από
το οποίο προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια.
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2. Αριθμός Ονομάτων που μπορούν να καταχωρηθούν κάτω από
συγκεκριμένο ΑΦΜ :
ο

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να καταχωρήσουν μόνο ένα
(1) όνομα. Εξαίρεση αποτελούν τα φυσικά πρόσωπα τα
οποία ασκούν παράλληλα και επαγγελματική δραστηριότητα
με το ίδιο ΑΦΜ (Ελεύθεροι Επαγγελματίες) Στην περίπτωση
αυτή επιτρέπεται η καταχώρηση δύο ονομάτων, ένα ως
φυσικό πρόσωπο και ένα για την επαγγελματική τους
ιδιότητα.

ο

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (φορείς,
εταιρείες κλπ) μπορούν να καταχωρήσουν έως δέκα (10)
ονόματα ανά ΑΦΜ. Επιπλέον των δέκα ονομάτων ανά ΑΦΜ,
τα ως άνω νομικά πρόσωπα μπορούν να καταχωρήσουν και
όλα τα ονόματα που αφορούν σε σήματα προϊόντων,
υπηρεσιών

ή

εν

γένει

δραστηριοτήτων

των

νομικών

προσώπων τα οποία είναι είναι κατατεθειμένα στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου και των οποίων έχει
ήδη ενεργοποιηθεί η χρήση στην αγορά.
ο

Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των δέκα ονομάτων μπορεί
να γίνει εφόσον υπάρχει η απαραίτητη τεκμηρίωση από τον
ενδιαφερόμενο φορέα και μόνο με απόφαση της ΕΕΤ.

3. Δεκτά ονόματα είναι αυτά τα οποία :
ο

περιέχουν τουλάχιστον τρεις (3) χαρακτήρες και το πολύ
εικοσιτέσσερις (24) χαρακτήρες

ο

αποτελούνται

μόνο

από

αλφαριθμητικούς

χαρακτήρες

(γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, και τα ψηφία [0-9]),
καθώς και τον ειδικό χαρακτήρα μείον [-]).
ο

δεν αρχίζουν ή τελειώνουν με τον χαρακτήρα [-].

Εξαιρέσεις

μπορούν

(Trademarks)

να

υπάρξουν για

Σήματα

Κατατεθέντα
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4. Τα γεωγραφικά ονόματα (επαρχίες, νομοί, πόλεις σύμφωνα με το
σχέδιο Καποδίστριας) μπορούν να καταχωρηθούν μόνο από τους
αρμόδιους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, δε γίνονται
αποδεκτά ονόματα τα οποία έχουν Εθνική σημασία .
5. Ονόματα που προσβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο τα χρηστά ήθη
δε γίνονται δεκτά.
6. Τα ονόματα δεν έχουν καμία έννοια κατατεθέντος σήματος
(Trademark). Είναι ευθύνη του αϊτούντος να επιβεβαιώνει ότι δεν
παραβιάζει Trademarks άλλου.
7. Σε περίπτωση διαμάχης που αφορά ονόματα, ο ρόλος του
Διαχειριστή Ονομάτων καθορίζεται από την τρέχουσα πολιτική, όπως
αυτή

αναφέρεται

στο

σχετικό

κείμενο

("ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ-ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ TO [.GR]").
8. Για δεδομένο Domain Name επιτρέπονται μόνο οι παρακάτω
αλλαγές:
ο

Αλλαγή ονομάτων και διευθύνσεων (IP) των name servers
που το εξυπηρετούν.

ο

Αλλαγή των στοιχείων που αφορούν τους τεχνικούς και
διοικητικούς υπεύθυνους του Domain.

ο

Αλλαγές στις διευθύνσεις, τηλέφωνα, e-mail διευθύνσεις των
κατόχων.

Δεν επιτρέπονται οι αλλαγές των ίδιων των Domain Names καθώς
και

βασικών

στοιχείων

των

κατόχων

(Όνομα,

Επωνυμία

Επιχειρήσεως, ΑΦΜ). Για τα παραπάνω, απαιτείται η κατάργηση και
η εκ νέου καταχώρηση του ονόματος .
9. Για την ενεργοποίηση ονόματος απαιτείται η δήλωση Primary Name
Server από τον αιτούντα, και υποχρεωτικά ενός τουλάχιστον
Secondary.
Πριν από την ενεργοποίηση ονομάτων θα πραγματοποιείται έλεγχος
των nameservers οι οποίοι τα εξυπηρετούν. Σε περίπτωση που οι
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nameservers

δεν

είναι

ενημερωμένοι,

θα

αναστέλλεται

η

ενεργοποίηση.
10. Για την ενεργοποίηση του ονόματος, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η
υπογραφή της σύμβασης μεταξύ κατόχου του ονόματος και
Διαχειριστή. Την ενεργοποίηση του ονόματος έχει τη δυνατότητα να
υλοποιεί ο Διαχειριστής, υπό την αίρεση της υπογραφής της
οριστικής σύμβασης. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή της
αίτησης και ενεργοποίησης του ονόματος μέχρι την υπογραφή της
οριστικής σύμβασης είναι το πολύ ένας (1) μήνας. Σε περίπτωση
κατά την οποία παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός και
δεν έχει παραληφθεί από το Διαχειριστή υπογεγραμμένη η οριστική
σύμβαση, ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει την
ενεργοποίηση του ονόματος. Η σύμβαση θα καταρτίζεται σε δύο (2)
αντίτυπα. Θα αποστέλλεται στον υποψήφιο κάτοχο και, αφού
υπογράφεται από αυτόν, θα επιστρέφεται στο Διαχειριστή. Αφού
υπογράφεται και επικυρώνεται από το Διαχειριστή, το ένα αντίτυπο
θα αποστέλλεται στον κάτοχο και το άλλο θα παραμένει στο
Διαχειριστή. Για την αποφυγή δέσμευσης ονομάτων για μεγάλο
χρονικό διάστημα χωρίς την προοπτική ενεργοποίησής τους, ορίζεται
το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών ως το μέγιστο
διάστημα, από την καταχώριση έως την ενεργοποίηση του ονόματος.
Στο διάστημα αυτό δεν θα γίνονται δεκτές διεκδικήσεις από τρίτους οι
οποίες θα στηρίζονται στο γεγονός της μη ενεργοποίησης. Μετά την
παρέλευση του τετραμήνου, αν υπάρχει σχετικό αίτημα άλλου
ενδιαφερομένου για το ίδιο όνομα, η ισχύς της καταχώρισης του
domain θα επανεξετάζεται και θα δίνεται προθεσμία δύο (2) μηνών
για την ενεργοποίηση του ονόματος, αρχόμενη από την ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος του νέου ενδιαφερομένου. Εάν δεν υπάρξει
ενεργοποίηση μετά το πέρας του διμήνου, η καταχώριση θα
ακυρώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες .
11. Η εξυπηρέτηση των αιτήσεων γίνεται με τη σειρά άφιξής τους (FCFS)

12. Μετά την καταχώρηση του ονόματος , ο κάτοχος υποχρεούται να
ενημερώνει τον Διαχειριστή Ονομάτων για κάθε αλλαγή στοιχείων
που αφορούν το Domain, και να ενημερώνεται μέσα από τις σελίδες
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του Διαχειριστή Ονομάτων για την τρέχουσα πολιτική που αφορά τα
Domain Names.
13. Ο Διαχειριστής Ονομάτων δε φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα
και εγκυρότητα των στοιχείων που παρέχονται σε αυτόν μέσα από
τις αιτήσεις καταχώρησης ονομάτων. Αποκλειστικοί υπεύθυνοι γι'
αυτό είναι οι αποστολείς των αιτήσεων.

Πηγή : http://www.hostmaster.qr
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Παοάοτηυα III
Η δημιουργία των tokens
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Παοάοτηυα IV
Η λύση της Digicash σε συνεργασία με την Deutsche Bank.

Digicash ’ s and Deutsche Bank e-cash solution
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Παοάοτηυα V
Στο σχήμα παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας
WebShop σε μια τυπική απόπειρα ενός αγοραστή να αγοράσει προϊόντα
από κάποια επιχείρηση-πωλητή η οποία κάνει χρήση της υπηρεσίας
WebShop και να πληρώσει με την πιστωτική του κάρτα.

Ο Αγοραστής κατά την συναλλαγή θα κληθεί να δώσει κάποια
προσωπικά στοιχεία (Όνομα, Διεύθυνση,...), τα οποία θα μεταδοθούν από
το site του πωλητή στον server της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με το
πρωτόκολλο

https (SSL,

40

bit encryption), παρέχοντας έτσι ένα

ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας για αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν είναι
ύψιστης σημασίας για την συναλλαγή. Το ίδιο επίπεδο ασφαλείας (SSL)
συνίσταται να υποστηρίζει και ο πωλητής για τους πελάτες του, αν και αυτό
δεν είναι υποχρεωτικό.
Στη συνέχεια (φτάνοντας και στο πιο κρίσιμο κομμάτι της συναλλαγής) ο
αγοραστής καλείται να δώσει τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας VISA ή
MASTERCARD, το όνομα του κατόχου, καθώς και την ημερομηνία λήξης
της. Στο σημείο αυτό η υπηρεσία WebShop έχει ήδη τον έλεγχο και
ενεργοποιεί ένα επιπλέον κανάλι επικοινωνίας, μέσω του οποίου θα
μεταδοθούν αυτά τα στοιχεία, αλλά και θα ολοκληρωθεί όλη η συναλλαγή.
Αυτό το κανάλι (φαίνεται στο σχήμα με χρώμα καφέ), χρησιμοποιεί το
υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο στην
Ευρώπη, υποστηριζόμενο από ασύμμετρους αλγόριθμους κωδικοποίησης
στα 128 bit.
Έτσι διασφαλίζεται το απόρρητο της συναλλαγής με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Πηγή : http://egnatiasite.eqnatiabank.gr/
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Παοάοτηυα VI
Παράδειγμα αναφοράς του προγράμματος ανάλυσης της Web Trends. Οι
παρακάτω πίνακες δείχνουν το είδος των browsers που είχαν οι επισκέπτες
του site.

Visits

Top Browsers

03ί06

03*6

03/10

03/12

03/14

03/16

03/18

03/20

Sat 03*6/1999 - Sat 03/20/1999 (4 Week Scale)

Top Browsers
Browser

r
i ■

Microsoft Internet Explorer

1

Netscape Navigator

■

Hits

% of Total Hits

Visitsjl

21,858

85.3%

2,461

2,484

9.69%

282

WebTV

845

3.29%

105

352

1.37%

401

2

II3
II

■

Others

I4
1
5

■

Netscape Compatible

83

0.32%

8

Total For Browsers Above

25,622

100%

2,896

Πηγή: http://www.webtrends.com/samplereports/WAS SE Intranet/intranet.htm

