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Περίληψη 
Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται, αναλύονται, συγκρίνονται και αξιολογούνται 
τρία ελληνικά και τρία διεθνή sites ηλεκτρονικών καταστηµάτων που δραστηριοποιούνται 
στο τοµέα της πώλησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πολυµέσων και Πληροφορικών 
Συστηµάτων. Μέσα από την στατική ανάλυση και σύγκριση εξάγουµε χρήσιµα 
συµπεράσµατα για τις νέες στρατηγικές στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου και 
µάρκετινγκ καθώς και τα κοινά προβλήµατα, λόγο της παγκοσµιοποιηµένης φύσης του 
Internet, που αντιµετωπίζουν οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Ακόµα εξετάζουµε τον βαθµό 
ετοιµότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ικανότητα ανταπόκρισης και προσαρµογής 
στις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες καθώς και στις απαιτήσεις της σύγχρονης  ηλεκτρονικής 
αγοράς. 
Μέσα από την έρευνα προκύπτει πως τα νέα δεδοµένα της ηλεκτρονικής αγοράς απαιτούν 
από τα ηλεκτρονικά καταστήµατα εφαρµογή πελατοκεντρικής στρατηγικής µε στόχο τον 
µέσο χρήστη και απλοποίηση των διαδικασιών αγοράς µε χρήση σύγχρονων υπηρεσιών.  
Η προσοχή των εταιριών πρέπει να επικεντρωθεί στους τοµείς της πληροφορίας, 
επικοινωνίας και ανταπόκρισης, ασφάλειας και εµπιστοσύνης. Μέσα από στρατηγικές που 
έχουν επίκεντρο την πλήρης και άµεση παροχή πληροφορίας στον χρήστη, αλλά και 
επένδυση στους τοµείς της ασφάλειας και της διευκόλυνσης της επικοινωνίας µία επιχείρηση 
θέτει τα θεµέλια για µία πετυχηµένη παρουσία στο διαδύκτιο. Για την επιτυχή πορεία της 
όµως θα πρέπει να αναπτύξει και τους τοµείς της ενηµέρωσης, ώστε να αυξήσει την 
εµπιστοσύνη των πελατών της, καθώς και την δηµιουργία ενός άριστου συστήµατος 
εξυπηρέτησης και υποστήριξης. 
Τέλος η παρά τις ιδιαιτερότητες, που εντοπίσαµε στην ελληνική αγορά του Internet, τα 
αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως η πλειονότητα των ελληνικών εταιριών έχει 
κατανοήσει τους κανόνες του ηλεκτρονικού εµπορίου και µέσα από στρατηγικό σχεδιασµό 
παρέχουν υπηρεσίες ισάξιες µε αυτές των διεθνών sites. 

Summary 
In the next pages you will find the presentation, analysis, comparison and evaluation of three 
Greek and three International computer products e-tailer web sites. Through static analysis 
and comparison we come up with useful conclusions concerning the new e-market and 
marketing strategies as well as the common problems, due to the internationalization of the 
Internet, that e-commerce is dealing with. Moreover we investigate the level of response and 
adaptation of the Greek e-commerce in the new technologies and services as well as the 
demands of the modern e-market. 
Through the research comes up that the new standards of e-market demand e-shops apply 
customer-friendly based strategies targeting average user and popularization of shopping 
procedure using modern services. 
Companies must heed the fields of information, communication and response, security and 
confidence. Throughout direct information strategies and security and communication 
investments an e-shop can establish the foundations for a successful web site. In order to 
achieves goals an e-shop must develop update mechanisms, in order to build up confidence, 
as well as develop an unfailing customer support service. 
Finally despite of the distinctiveness of the Greek e-market, research results showed that the 
majority of the Greek companies have understood the rules of e-commerce and though 
strategic planning, have created international standard service support. 
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1.Εισαγωγή 

 
1.1 Επιλεγµένα sites: 

Τα sites που επιλέχθηκαν για παρουσίαση, σύγκριση, ανάλυση και αξιολόγηση είναι: 
• Από την Ελληνική αγορά: 

1. Zero-One 
2. E-shop 
3. Infoshop 

• Από την ∆ιεθνή αγορά: 
1. BCD 2000 (ΗΠΑ) 
2. Delcap (Γαλλία) 
3. Aria (Βρετανία) 

1.2 Κριτήρια Επιλογής: 
Τα συγκεκριµένα ελληνικά sites επιλέχθηκαν ενδεικτικά. Ένα από αυτά (Zero-One) ξεκίνησε 
από κατάστηµα λιανικής και χονδρικής πώλησης υπολογιστών και πληροφοριακών 
συστηµάτων και αργότερα δηµιούργησε και µετεξέλιξε το on-line κατάστηµά του. Τα άλλα 
δύο ( E-Shop, Infoshop), µπήκαν δυναµικά στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου µε στόχο 
τις απευθείας on-line πωλήσεις (direct on-line retail). Επίσης, µπορούµε να πούµε πως η 
εικόνα αυτών των sites αντικατοπτρίζει την κατάσταση και την απήχηση του κλάδου πάνω 
στο τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου στην ελληνική επικράτεια. 
Τα διεθνή sites επιλέχθηκαν στρατηγικά, δίνοντας έµφαση τόσο στις διαφορές που υπάρχουν, 
ανάµεσα σε χώρες µε διαφορετικές δυνατότητες τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αλλά και 
ανάµεσα σε χώρες µε διαφορετικά οικονοµικά καθεστώτα. Για αυτό το λόγο επιλέχθηκαν δύο 
εταιρίες µέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (µία από την ζώνη του Ευρώ και µία όχι) καθώς 
και µία εταιρία από τις ΗΠΑ. 
Τέλος, οι επιλογή τριών ελληνικών και ξένων εταιριών, έγινε για την καλύτερη και πιο 
αξιόπιστη σύγκριση µεταξύ τους καθώς και για να αναδειχθεί το επίπεδο δραστηριοποίησης 
και ποιότητας των ελληνικών ηλεκτρονικών επιχειρήσεων σε σχέση µε τις διεθνής αγορές. 

1.3 Κριτήρια Αξιολόγησης: 
Τα κριτήρια αξιολόγησης, για κάθε κατάστηµα, βασίζονται σε παράγοντες, ποιότητας, 
αξιοπιστίας και ευκολίας. Πιο αναλυτικά θα ελεγχθούν τοµείς, της αλληλεπίδρασης µε τον 
χρήστη, βαθµός επάρκειας πληροφόρησης, πολύγλωσσης υποστήριξης καθώς και υποστήριξη 
εναλλακτικών τρόπων πληρωµής. Στην κατηγορία της αξιοπιστίας, θα ελεγχθούν τοµείς της 
ασφάλειας, της ακεραιότητας των προσωπικών δεδοµένων και ο βαθµός ετοιµότητας της 
κάθε επιχείρησης. Τέλος θα αξιολογηθούν, ο βαθµός φιλικότητας µε το χρήστη, η ευκολία 
περιήγησης µέσα στο διαδυκτιακό χώρο και η συµβατότητα µε παλαιότερες τεχνολογίες. 
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2.Αξιολόγηση Ελληνικών sites 
 

2.1 Αξιολόγηση Zero-One(www.zeroone.gr): 
2.1.1 Αρχική σελίδα 
Η αρχική σελίδα της zero-one δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα φιλικό flash(εικόνα 1) το οποίο 
εκτελείται αµέσως ακόµα και σε συνδέσεις µικρών ταχυτήτων και υπάρχει η δυνατότητα να 
παραπεµφθεί η εκτέλεσή του. Από εκεί µπορούµε να επιλέξουµε την γλώσσα για την 
εµφάνιση των υπόλοιπων σελίδων, που όµως περιορίζονται σε ελληνικά και αγγλικά. Από 
εκεί µεταβαίνουµε στην homepage της εταιρίας(εικόνα 2) στην οποία υπάρχουν πληροφορίες 
για την εταιρία, της δραστηριότητες και τους στόχους της. Εδώ επίσης υπάρχει και link όπου 
µας οδηγεί στο on-line κατάστηµά της το οποίο όµως είναι δυσδιάκριτο και δυσκολεύει 
ακόµα περισσότερο έναν αρχάριο χρήστη στην εύκολη πρόσβασή του στο site. 
Στην αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος(εικόνα 3), θα διαπιστώσουµε µια 
έντονη διαφορά στην τεχνολογία και την εµφάνιση της σελίδας σε σχέση µε την homepage 
της εταιρίας που είναι φιλική και παρέχει περισσότερες πληροφορίες. 
Στην αρχική σελίδα του καταστήµατος, περιλαµβάνει ενδεικτικές προσφορές(70% του 
χώρου), οριζόντια και κάθετη µπάρα επιλογών πλοήγησης στο χώρο του site(20% του 
χώρου), λογότυπο της εταιρίας(5% του χώρου) καθώς και µία µικρή διαφήµιση(5% του 
χώρου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Στην εικόνα 1 είναι σηµειωµένη η επιλογή για 
διακοπή της ροής του flash και άµεση 
µετάβαση στην κεντρική σελίδα της εταιρίας 
(εικόνα 2). Αντιθέτως στην εικόνα 2 το link για 
την µετάβαση του χρήστη στην αρχική σελίδα 
του ηλεκτρονικού καταστήµατος (εικόνα 2) 
είναι δυσδιάκριτο. 
Επίσης, στις εικόνες φαίνεται καθαρά οι 
διαφορά στην εµφάνιση και παρουσίαση των 
αρχικών σελίδων της εταιρίας (εικόνα 1-2) µε 
την αυτήν του ηλεκτρονικού καταστήµατος 
(εικόνα 3). 

 
 
 

 

Εικόνα 3
Εικόνα 2
Εικόνα 1
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2.1.2 Κατηγοριοποίηση προϊόντων 
Τα προϊόντα που διαθέτονται προς πώληση µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος της zero-
one χωρίζονται, για µεγαλύτερη ευκολία του χρήστη, σε 5 κατηγορίες: 

• Hardware 
• Software 
• Έτοιµα Συστήµατα 
• Περιφερειακά 
• Αναλώσιµα 

Στην κατηγορία hardware υπάρχουν άλλες 32 αναλυτικότατες υποκατηγορίες για προϊόντα 
hardware που µε την σειρά τους µας µεταφέρουν στους καταλόγους(εικόνα 1). Παρόλα αυτά 
σε ορισµένες υποκατηγορίες δεν υπάρχει περαιτέρω κατηγοριοποίηση(πχ Κατασκευαστές) 
µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται µεγάλες λίστες προϊόντων. ∆υστυχώς στην κατηγορία 
software δεν υπάρχουν υποκατηγορίες µε αποτέλεσµα να δυσκολεύουν τον χρήστη στην 
ανεύρεση ενός προϊόντος από τα περίπου 300. Στα έτοιµα συστήµατα υπάρχουν µόνο οι 
υποκατηγορίες των notebooks και επώνυµων συστηµάτων. Στις κατηγορίες των 
περιφερειακών και αναλώσιµων οι υποκατηγορίες είναι αρκετές, αν και ο χρήστης µπορεί να 
βρεθεί σε δύσκολη θέση στις υποκατηγορίες: ∆ισκέτες και Cartridges οι οποίες είναι 
κενές(εικόνα 2-3) και τα προϊόντα αυτών των κατηγοριών βρίσκονται στην υποκατηγορία 
Accessories(εικόνα 4), δηµιουργώντας έτσι µια ογκώδη υποκατηγορία 208 ειδών. 

Στις 
αντικατ
οργάνω
οργάνω
δυσκολ
χρήστη 
των πρ
καταλό

 

Εικόνα 1
εικόνες 2,3,4
οπτρίζεται η ελλιπής
ση στον τοµέα της
σης των κατηγοριών,
εύοντας, έτσι τον
στην εύκολη εύρεση

οϊόντων µέσα από τους
γους. 
Εικόνα 4
Εικόνα 2
Εικόνα 3
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2.1.3 Λίστες Προϊόντων 
Οι λίστες προϊόντων εµφανίζονται απλά µε το τίτλο προϊόντος στην αριστερή πλευρά, και 
την αρχική τιµή του, τόσο σε euro όσο και σε δραχµές, στην δεξιά πλευρά(εικόνα 1). Στον 
τίτλο κάθε προϊόντος υπάρχει link για την αναλυτική περιγραφή του, καθώς και στην 
αναγραφόµενη αρχική τιµή σε euro για γρήγορη µετάβαση στο καλάθι αγορών του χρήστη. 
Στο τέλος κάθε σελίδας µιας λίστας, εµφανίζονται πόσα προϊόντα περιέχονται στην 
κατηγορία καθώς και ποια από αυτά εµφανίζονται στην συγκεκριµένη σελίδα καθώς και 
εύκολα πλήκτρα πρόσβασης στις επόµενες-προηγούµενες σελίδες, χωρίς όµως να παρέχεται 
η δυνατότητα στον χρήστη σε απ’ ευθείας πρόσβαση σε συγκεκριµένη σελίδα. 

Η εµφάνιση των προϊόντων
στις λίστες γίνεται µε
γενικότερη  αλφαβητική σειρά,
δηµιουργώντας πολλές φορές
προβλήµατα στην οµαδοποίηση
οµοίων προϊόντων, πχ µε τους
σκληρούς δίσκους, όπως
φαίνεται στην εικόνα 1. 

2.1.4 Παρουσίαση Προϊόντος 
Η παρουσίαση των προϊόντων γίνεται µε τρόπο σύντοµο και γίνε  πολλών τεχνικών 
όρων, που µπορεί να δυσκολέψουν έναν αρχάριο χρήστη σ λογή. Στη σελίδα 
περιγραφής, υπάρχει εικόνα του προϊόντος, η ακριβής ολοκληρω οµασία του καθώς 
και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Περισσότερες πληροφορίες γ δικό, το βάρος και 
τον κατασκευαστή του προϊόντος υπάρχουν σε ξεχωριστά πλαίσ επίσης και για την 
αρχική και τελική τιµή και το ύψος του ΦΠΑ(εικόνα 2). Αξίζει ν θεί πως σε αρκετά 
προϊόντα δεν υπάρχουν περιγραφές ενώ οι διαθέσιµες εικόνες ε ιστες(εικόνες 3-4)  
και επαναλαµβάνονται, δίνοντας έτσι λανθασµένη εντύπωση στον  

 

Εικόνα 1
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την επι
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 χρήστη.
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2.1.5 Λειτουργικές ∆υνατότητες 
2.1.5.1 Αναζήτηση Προϊόντος 
Στο site της zero-one υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης ενός προϊόντος µέσω της αναζήτησης 
του µε λέξεις κλειδιά, όπως ο κατασκευαστής ή το όνοµα του. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από τον χρήστη είτε απ’ ευθείας από τη λίστα επιλογών που βρίσκεται πάντα 
στα αριστερά της κάθε σελίδας (εικόνα 1) είτε από την πιο αναλυτική αναζήτηση (εικόνα 2) 
όπου µπορούµε να δώσουµε παραµέτρους όπως η τιµή και κατασκευαστής καθώς και να 
κάνουµε πιο εύκολη τη χρήση των συνθηκών AND και OR. 

Ακόµα και στην
πρώτη περίπτωση
ο χρήστης µπορεί
να χρησιµοποιήσει
συνθήκες αρκεί να
γνωρίζει τον τρόπο
σύνταξής τους, ο
οποίος αναφέρεται
στην βοήθεια. 

2.1.5.2 Bookmark 
Η δυνατότητα bookmark είνα ηρεσία του ηλεκτρονικού κατασ  για να µπορεί 
ο χρήστης να επιλέγει πρ που τον ενδιαφέρουν και ν κολουθεί πως 
µεταβάλλονται οι τιµές τους κ ι αν αυτά διατεθούν σε προσφορ α 3). 
 

2.1.5.3 Καλάθι Αγορών 
Είτε χρησιµοποιώντας το πλ ς γρήγορης αγοράς που βρίσκε α στην αρχική 
τιµή στις λίστες προϊόντων ε ιµοποιώντας το πλήκτρο «προσ ο καλάθι» που 
βρίσκεται στην αναλυτική π ή του προϊόντος, ο χρήστης µ ι στην σελίδα 
«καλάθι αγορών» (εικόνα 4). ορεί να ελέγξει, να τροποποιήσε αποστείλει την 
παραγγελία του. Στο καλάθι µπορούµε να αλλάξουµε την πο των προϊόντων 
µας, καθώς και τρόπο αποστο παραγγελίας. Εκεί εµφανίζονται τικά δεδοµένα 
της παραγγελίας ώστε ο χρήσ σει εντολή για παραγγελία. 

 

 

Εικόνα 1
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2.1.5.4 Εγγραφή Μέλους 
Το ηλεκτρονικό κατάστηµα της zero-one προσφέρει εκπτώσεις και ειδικές τιµές σε όσους 
εγγραφούν µέλη του καταστήµατος. Η φόρµα εγγραφής είναι απλή και αποτελείτε από 
υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία πληροφοριών. 

Παρόλο που στο καλάθι αγορών µας το
κατάστηµα µας παροτρύνει να εγγράφουµε
σαν µέλη, για έχουµε κάποιες εκπτώσεις
και προσφορές, σε εικονική αγορά 3
προϊόντων( ενός προϊόντος προσφοράς,
ενός κορυφαίας ποιότητας-τιµής και ενός
κανονικού) δεν διαπιστώσαµε καµία
απολύτως διαφορά (εικόνα 1) 

2.1.6 Τρόποι Πλ  
Οι διαθέσιµοι τρόπ µής από το ηλεκτρονικό κατάστηµα της zero-one είναι: 

• Πιστωτικές (∆εκτές όλες) 
• Κατάθεση απέζης (Με 4 ελληνικές τράπεζες) 
• Αντικαταβ ά την παράδοση) 

Οι τρόποι πληρω ονται επαρκής αν και, η απουσία ηλεκτρονικού χρήµατος( 
CheckFree, Cyber C i Cash κλπ) γίνεται αντιληπτή. 

2.1.7 Τρόποι Απ ς 
Το προτέρηµα της  έναντι άλλων επιχειρήσεων του χώρου που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα της είας πώλησης είναι ότι διαθέτει κατάστηµα και µπορεί αν 
διεκπεραιώνει καλ σι της παραδώσεις των παραγγελιών των πελατών της. Έτσι οι 
διαθέσιµοι τρόποι α ς είναι: 

 Για την πόλ σσαλονίκης(όπου εδρεύει η εταιρία) 
• Με ετα µεταφορών(courier) 
• Με απο ε ιδιόκτητο όχηµα 
• Από το µα της 

 Για όλες τι
• Με ετα
• Με ΕΛ
• Με ετα

 

ηρωµής
Εικόνα 1
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2.1.8 Ασφάλεια 
Για τον τοµέα της ασφάλειας, το κατάστηµα αναφέρει ότι «εγγυάται την ασφάλεια των 
προσωπικών σας στοιχείων. Η εγγύηση αυτή έχει να κάνει µε τον τρόπο που διαχειριζόµαστε τα 
στοιχεία τα οποία εισάγετε στο ηλεκτρονικό αυτό κατάστηµα και αφορούν προσωπικά σας 
δεδοµένα όπως ∆ιεύθυνση, Ονοµατεπώνυµο κτλ. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά από την Zero One και µόνο για τον λόγο τον οποίο τα εισάγετε (π.χ. εκτέλεση 
παραγγελίας αγοράς)». Για την ασφάλεια των συναλλαγών ο κάθε χρήστης έχει ένα 
προσωπικό κωδικό που τον παρέχει το κατάστηµα. Ειδικότερα όσον αφορά την ασφάλεια 
των συναλλαγών µε πιστωτικές κάρτες δεν αναφέρεται ποιοι τρόποι και ποια πρωτόκολλα 
χρησιµοποιούνται, αλλά αναφέρεται πως «όταν εισάγετε τον αριθµό της πιστωτικής σας 
κάρτας για να κάνετε κάποια αγορά αυτός κρυπτογραφείται και αποστέλλεται στην τράπεζα για 
έγκριση». 

2.1.9 Βοήθεια 
Ο τοµέας της βοήθειας αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι µιας internet παρουσίας ενός 
καταστήµατος ιδιαίτερα όταν δραστηριοποιείται στον τοµέα της τεχνολογίας. Στο site ο 
χρήστης θα βρει βοήθεια σε θέµατα αγοράς, εύρεσης και αποστολής της παραγγελίας. 
Επίσης µέσα από τη σελίδα της βοήθειας θα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε κάποια από τα 
στοιχεία σας καθώς και δείτε το ιστορικό των αγορών σας(εικόνα 1). 

2.1.10 Ενηµέρωση 
∆υστυχώς δεν λάβαµε κάποια απάντηση ούτε µπορέσαµε να βρούµε κάποια στοιχεία για την 
συχνότητα ανανέωσης και ενηµέρωσης του site, αλλά µετά από προσωπική παρακολούθηση 
συµπεραίνουµε πως πρέπει να ανανεώνεται κάθε 15 µέρες, σε αντίθεση µε την ανανέωση 
των τιµών του καταστήµατος  που γίνεται κάθε εβδοµάδα µε αποτέλεσµα να µένουν οι τιµές, 
για αρκετό χρονικό διάστηµα, out-of-date. 

 

Α ανυπαρξία τόσο των faqs
(Συνήθεις Ερωτήσεις) όσο και
των links προς τους
σηµαντικότερους κατασκευαστές
(εικόνα 2-3), είναι µια άσχηµη
εικόνα για την εταιρία και
δυστυχώς το µήνυµα «σελίδα υπό
κατασκευή» δεν δικαιολογείται
µετά από τόσα χρόνια παρουσίας
του site.  

 

Εικόνα 3
Εικόνα 2
Εικόνα 1
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2.2 Αξιολόγηση E-Shop (www.eshop.gr): 
2.2.1 Αρχική σελίδα 
Η αρχική σελίδα του E-shop είναι µια ευπαρουσίαστη δουλειά όπου βρίσκονται κυρίως 
προσφορές του καταστήµατος αλλά και οι προτάσεις του για τους χρήστες (εικόνα 1). Πολύ 
θετικό είναι ότι στην αρχική σελίδα παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να εγγράφει για να 
λαµβάνει ενηµερωτικό e-mail µε αλλαγές στις τιµές και τις προσφορές, η δυνατότητα 
ανταλλαγής συνδέσµων, αλλά και η ύπαρξη αυτοµατοποιηµένου δελτίου παραπόνων(εικόνα 
2). Έτσι το 85% του χώρου καταλαµβάνεται από τις προσφορές και τις προαναφερθείσες 
δυνατότητες, ενώ το άλλο 15% καταλαµβάνεται από τις κατηγορίες και τις επιλογές που 
βρίσκονται οργανωµένες σε κάθετες και οριζόντιες µπάρες. Η φόρτωση της σελίδας γίνεται 
πολύ γρήγορα και αυτόµατα  το site βελτιστοποιεί τις δυνατότητες του όσον αφορά την 
ταχύτητα του και τα γραφικά του ανάλογα µε τις προσωπικές ρυθµίσεις του υπολογιστή του 
χρήστη. 

Πολύ θετικό κρίνεται η
υπηρεσίες εγγραφής α
ενηµερωτικό φυλλάδ η
δυνατότητα ανταλλαγή s
καθώς και το δελτίο α ς
συστάσεων-παραπόνων β ι
στην  αρχική σελίδα, κα ι
επιτυγχάνεται από την η
αµεσότητα και ειλικρίνεια ν
πελάτη. 
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2.2.2 Κατηγοριοποίηση προϊόντων 
Το e-shop δραστηριοποιείται όχι µόνο στις πωλήσεις Η/Υ αλλά και σε προϊόντα υψηλής 
τεχνολογίας καθώς και ψυχαγωγίας. Παρόλα αυτά στον τοµέα της κατηγοριοποίησης τα 
καταφέρνει πολύ καλά. Συγκεκριµένα τα προϊόντα του κατηγοριοποιούνται σε 7 γενικές 
κατηγορίες: Βιβλία, Υπολογιστές, Αναλώσιµα, Εφαρµογές, Ηλ. Παιχνίδια, Ταινίες DVD και 
Μουσική. Η κατηγορία των υπολογιστών χωρίζεται επίσης σε 3 γενικότερες υποκατηγορίες: 
Έτοιµα Συστήµατα, Περιφερειακά και Hardware(εικόνα 1). Σε όλες τις υποκατηγορίες 
υπάρχει αναλυτική κατηγοριοποίηση και έτσι στην υποκατηγορία Έτοιµα Συστήµατα θα 
βρούµε στο δεξί µέρος της σελίδας επιπλέον υποκατηγορίες των Επιτραπέζιων Υπολογιστών, 
Notebooks και Handheld υπολογιστές(εικόνα 2). Επιπλέον σε κάθε τελική υποκατηγορία 
υπάρχουν και αναλυτικοί κατάλογοι των προϊόντων κατηγοριοποιηµένοι µε κριτήριο τους 
κατασκευαστές. Το ίδιο ισχύει και για τις κατηγορίες των Περιφερειακών και Hardware µε 
µοναδικές διαφοροποιήσεις την αναλυτικότερη κατηγοριοποίηση σε σχέση µε τους 
κατασκευαστές και την κατηγορία προϊόντων (πρωτόκολλα επικοινωνίας και συµβατότητας-
εσωτερικές και εξωτερικές συσκευές κτλ.)(εικόνα 4-5). Στον τοµέα των Αναλωσίµων το 
κατάστηµα συνεργάζεται µε µία άλλη θυγατρική εταιρία την www.melani.gr (εικόνα 3) και 
έτσι η κατηγοριοποίηση και ο σχεδιασµός των σελίδων αποτελούν ένα ξεχωριστό site το 
οποίο µε την πείρα που διαθέτει αλλά και την εξειδίκευση επιτυγχάνει άριστο αποτέλεσµα. Η 
κατηγορία Εφαρµογές χωρίζεται σε ελληνικές και ξένες και δυστυχώς τα προϊόντα στις 
υποκατηγορίες δεν είναι καθόλου κατηγοριοποιηµένα και έτσι ο χρήστης θα πρέπει να τα 
βρει µέσο της αναζήτησης προϊόντος. 

Η στρατηγική επιλογή να δοθεί ο τοµέας
των περιφερειακών σε άλλη θυγατρική
εταιρία κρίνεται επιτυχηµένη γατί έτσι η
επιχείρηση επεκτείνεται και παράλληλα
µπορεί και παρέχει ποιοτικότερες
υπηρεσίες, όπως µε το εύκολο οδηγό
εύρεσης αναλώσιµων. 
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Εικόνα 5
Εικόνα 1
Εικόνα 4
Εικόνα 3
18



2.2.3 Λίστες Προϊόντων 
Οι λίστες προϊόντων του e-shop είναι απλές και λιτές. Εµφανίζουν το πλήρες όνοµα κάθε 
προϊόντος µε µια µικρή εικόνα από αυτό καθώς και την λιανική αρχική αλλά και το ΦΠΑ. 
Επίσης ο χρήστης µπορεί απ’ ευθείας να δώσει επιθυµητή ποσότητα και προσθέσει ένα 
προϊόν στο καλάθι αγορών του(εικόνα 1). Τέλος η µετακίνηση σε διαφορετικές σελίδες 
καταλόγων µπορεί να γίνει πολύ εύκολα χρησιµοποιώντας τόσο τα βέλη κίνησης επόµενη-
προηγούµενη  αλλά και µε άµεση µετάβαση στην αρχή ή στο τέλος ή σε µία συγκεκριµένη 
σελίδα(εικόνα 2). 

Πολλή καλή εί ιλογή απ’ ευθείας
πρόσθεσης πρ  σε µεγαλύτερη
ποσότητα από µ λάθι αγορών, αλλά
αυτό µπορεί ι µόνο µε ένα
συγκεκριµένο πρ

2.2.4 Παρου Προϊόντος 
Η παρουσίασ οϊόντων που γίνεται από το e-shop είναι η καλύτερη π ντήσαµε 
από τα υπόλο νικά sites. Συγκεκριµένα αναφέρονται τόσο αναλυτικ αφές για 
τα τεχνικά ριστικά του προϊόντος αλλά και µια σύντοµη επ  για τις 
δυνατότητές κόµα εµφανίζονται, όλα τα περιεχόµενα των συ ών ενός 
προϊόντος, η  του καθώς και η συµβατότητα του µε λειτουργικά συστήµατα και 
υπάρχει και ε ατη φωτογραφία του(εικόνα 3). Επίσης σηµαντικό είναι το γεγονός ότι 
ο χρήστης µπ ροσθέσει σχόλια για το προϊόν(εικόνα 4). Τέλος λιγότερη σηµασία έχει 
δοθεί στην απ  της αρχική τιµής και του ΦΠΑ. 
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2.2.5 Λειτουργικές ∆υνατότητες 
2.2.5.1 Αναζήτηση Προϊόντος 
Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί την δυνατότητα αναζήτησης προϊόντος. Στο τέλος κάθε σελίδας 
του site υπάρχει παράθυρο για αναζήτηση ενός προϊόντος µε κριτήριο το όνοµά του ή την 
υποκατηγορία στην οποία βρίσκεται (εικόνα1). Επιπλέον από την επιλογή Αναζήτηση 
µεταφερόµαστε στην αναλυτική αναζήτηση (εικόνα 2) από όπου µπορούµε να αναζητήσουµε 
οποιοδήποτε προϊόν ανεξαρτήτως κατηγορίας. 

2.2.5.2 Εν κό E-mail 
Μονάχα εισαγωγή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµεί χι άλλα 
προσωπι ία, ο χρήστης µπορεί να λαµβάνει ενηµερωτικά email µε ρές, νέα 
προϊόντα γές στους καταλόγους του καταστήµατος. 

 
2.2.5.3 Υπ ξέλιξης Παραγγελίας 
Με αυτή ηρεσία, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να παρακολουθε λιξη της 
παραγγελ . Έτσι µπορεί να γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκετ πότε θα 
ολοκληρ
 

2.2.5.4 Κα ορών 
Το καλά ν του e-shop είναι απλό και ο χρήστης έχει την δυνατότητα να µεταβάλει 
την ποσό οιων αγορών του αλλά και να διαγράψει κάποιες από αυτές(εικόνα 3). 
 

2.2.5.5 Απ ∆ώρου 
Το e-sho
ο χρήστη
προσωπι
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Πολύ σηµαντική υπηρεσία που συναντήσαµε
σε κανένα άλλο ελληνικό site είναι αυτή της
αποστολής δώρου (εικόνα 4).  



2.2.6 Τρόποι Πληρωµής 
Οι διαθέσιµοι τρόποι πληρωµής από το ηλεκτρονικό κατάστηµα της e-shop είναι: 

• Πιστωτικές Κάρτες (∆εκτές µονό των Alpha Bank, Τράπεζα Πίστεως και City Bank ) 
• Κατάθεση Μέσω Τραπέζης (Με 3 ελληνικές τράπεζες και 2 διεθνής) 
• Αντικαταβολή (Κατά την παράδοση) 

∆υστυχώς και το e-shop δεν παρέχει την δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού χρήµατος 
δείχνοντας ότι η Ελλάδα υστερεί στον τοµέα αυτό. 

2.2.7 Τρόποι Αποστολής 
Οι δυνατοί τρόποι αποστολής είναι 3: 

• ΕΛΤΑ 
• Με εταιρία ταχυµεταφορών (courier) 
• Με µεταφορική εταιρία της επιλογής του χρήστη. 

Τέλος για αγορές άνω των 90 Euro η αποστολή γίνεται δωρεάν, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση 
επιβαρύνει τον πελάτη µε ελάχιστο κόστος µεταφοράς τα 3 Euro. 

2.2.8 Ασφάλεια 
Για τον τοµέα της ασφάλειας µε συναλλαγές µέσω πιστωτικών καρτών το e-shop έχει δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή κάτι που φαίνεται και από την αρχική σελίδα όπου υπάρχει λογότυπο της 
Thawte για πιστοποίηση της ασφάλειας του server. Συγκεκριµένα για τον τοµέα της 
ασφάλειας αναφέρεται «Η διαδικασία εξόφλησης µέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από 
τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας στον secure server του e-shop µε 
κρυπτογράφηση 128 bit - τη µέγιστη που διατίθεται σήµερα. Κατά την πρώτη φορά χρήσης 
της πιστωτικής κάρτας στο κατάστηµά µας θα σας ζητηθούν από το λογιστήριό µας 
συµπληρωµατικά στοιχεία διασφάλισης της ταυτότητας του ιδιοκτήτη της κάρτας. Τα στοιχεία 
αυτά ζητούνται µόνο κατά την πρώτη χρήση της κάρτας, παραµένουν απολύτως εµπιστευτικά 
και δεν παραχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.» 

2.2.9 Βοήθεια 
Στον τοµέα της βοήθειας το e-shop ακολουθεί τακτική βοήθειας κατά την περιήγηση (all-
round help) και όχι έναν ξεχωριστό τοµέα βοήθειας όπου ο χρήστης θα συµβουλεύεται όποτε 
αντιµετωπίσει κάποιο πρόβληµα. Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί και στον τοµέα της 
επικοινωνίας µε το site και ο χρήστης µπορεί να απευθυνθεί σε διαφορετικά άτοµα ανάλογα 
µε τον τοµέα που θα επιλέξει (εικόνα 1). 

2.2.10 Ενηµέρωση 
Η ανανέωση και συντήρηση του site γίνεται, όπως µας ενηµέρωσαν καθηµερινά, µε 
αποτέλεσµα να είναι πολύ καλά ενηµερωµένο. Επίσης οι υπεύθυνοι του site µας µετέφεραν 
πως γίνονται επενδύσεις για ανάπτυξη λογισµικού (software development), αν και δεν 
πρόκειται να αλλάξει κάτι στη δοµή ή ειδικότερα στο site βραχυπρόθεσµα. 

Ο χρήστης µπορεί να απευθύνει σε ειδικούς
ανάλογα µε το πρόβληµα που τον απασχολεί
αλλά και µπορεί να προτείνει ή να σχολιάσει
την ανάπτυξη του site 
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2.3 Αξιολόγηση Infoshop (www.Infoshop.gr): 
2.3.1 Αρχική σελίδα 
Η αρχική του Infoshop είναι η πιο εµφανίσιµη µε τα πιο καλοσχεδιασµένα  γραφικά και 
animations από τα υπόλοιπα ελληνικά sites (εικόνα 1). Ως εκ τούτου, η φόρτωση της αρχικής 
σελίδας γίνεται αργά σε σύγκριση µε τα άλλα sites. Ο χώρος της είναι αναλογικά 
διανεµηµένος σε προσφορές του καταστήµατος (30% του χώρου), παρουσιάσεις νέων 
προϊόντων (15% του χώρου), αναφορές στις υπηρεσίες και δυνατότητες του site (15% του 
χώρου), οριζόντιες και κάθετες µπάρες επιλογών και απ’ ευθείας δυνατοτήτων (20% του 
χώρου) και ενδεικτικά προϊόντα που εµφανίζονται µε την µορφή αναδυόµενου κειµένου στο 
δεξί µέρος της οθόνης (20% του χώρου). 

οϊόντων 
είναι πολύ προσεγµένες και για την  εξυπηρέτηση του 
 κατηγορίες αυτές των ειδικών προσ αι νέων προϊόντων 
ι άµεση πρόσβαση από την αρχικ α. Οι γενικότερες 
Infoshop χωρίζονται σε: Hardwa are, Multimedia, 
Έτοιµα Συστήµατα και Μηχανές  (εικόνα 3). Στις 
imedia και Αναλωσίµων οι υποκα  είναι πολύ καλά 
ένους τοµείς υπάρχει και πιο αν  κατηγοριοποίηση 
δας προϊόντων ή τον κατασκευαστή ). 
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2.3.3 Λίστες Προϊόντων 
Οι λίστες προϊόντων του Infoshop είναι οι καλύτερες που βρήκαµε σε ελληνικό site. 
Συγκεκριµένα τα προϊόντα εµφανίζονται µε το πλήρες όνοµά τους, στην αριστερή πλευρά, το 
κατασκευαστή και η λιανική τους τιµή χωρίς ΦΠΑ στα δεξιά (εικόνα 1). ∆ύο πρωτοποριακές 
δυνατότητες συναντήσαµε στις λίστες του Infoshop, πρώτον το γεγονός ότι όλα τα προϊόντα 
µιας λίστας εµφανίζονται σε µία σελίδα µε αποτέλεσµα ο χρήστης να έχει καλύτερη εικόνα 
των προϊόντων και δεύτερον τη δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη να ταξινοµεί κάθε 
λίστα. Συγκεκριµένα µπορεί να τα ταξινοµήσει αλφαβητικά µε κριτήριο το όνοµα ή τον 
κατασκευαστή του προϊόντος αλλά και µε κριτήριο την τιµή (εικόνα 2). Επίσης υπάρχει η 
δυνατότητα παραγγελίας πολλαπλών προϊόντων από µία λίστα αλλά όχι και την απ’ ευθείας 
επιλογή ποσοτήτων (εικόνα 3). 

Εικόνα 1

Το Infoshop απέφυγε τα λάθη
άλλων ελληνικών sites όσον αφορά
την ταξινόµηση και πέτυχε πολύ
καλό αποτέλεσµα. Ακόµα και η
ταξινόµηση µε αλφαβητική σειρά µε
κριτήριο το όνοµα προϊόντος
γίνεται µε άριστο τρόπο (εικόνα 2) 

Εικόνα 2

Πολύ θετική κρίνεται και εµφάνιση
όλων των προϊόντων µιας λίστας σε
µια σελίδα και σε συνδυασµό µε την
απ’ ευθείας επιλογή πολλαπλών
προϊόντων κάνουν πιο εύχρηστο
και άµεσο το site προς  το χρήστη.
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2.3.4 Παρουσίαση Προϊόντος 
Η παρουσίαση των προϊόντων στο Infoshop ίσως είναι η «Αχίλλειος Πτέρνα» του site καθώς 
στα περισσότερα προϊόντα η περιγραφή τους είναι ανύπαρκτη και για λίγα µονάχα 
αναφέρονται ορισµένες τεχνικές πληροφορίες που όµως δεν εξυπηρετούν το µέσο χρήστη. 
Συγκεκριµένα εµφανίζεται το  πλήρες όνοµα του προϊόντος, ο κατασκευαστής, η κατηγορία-
υποκατηγορία στην οποία ανήκει και η τιµή του χωρίς ΦΠΑ, ενώ οι διαθέσιµες εικόνες είναι 
πολύ λίγες και επαναλαµβάνονται (εικόνα 1). Τα µόνα θετικά στοιχεία είναι η εµφάνιση των 
ποσών των δόσεων σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει τέτοιο τρόπο πληρωµής και τα 
πλήκτρα µετάβασης στην σελίδα του κατασκευαστή ή η δηµιουργία λίστας από όλα τα 
προϊόντα του κατασκευαστή που είναι διαθέσιµα. 

∆υστυχώς αυτ α 2) είναι η εικόνα
για τις πιο πο ιγραφές προϊόντων
στο Infosho αποτέλεσµα την
δυσκολία αγο τον χρήστη που δεν
έχει καµία βο εύθυνσης αγορών. 

2.3.5 Λειτ ς ∆υνατότητες 
2.3.5.1 Αναζ ροϊόντος 
Πολύ καλά µένη είναι και η δυνατότητα αναζήτησης προϊόντος  αριστερή 
µπάρα επι πάρχει δυνατότητα για γρήγορη αναζήτηση (εικόν πιπλέον ο 
χρήστης µπ αναζητήσει προϊόντα και µέσα της δυναµικής αναζήτη ος υπάρχει 
και η δυνα ναζήτησης αναλωσίµων για εκτυπωτές µέσα από µια λή µηχανή 
που δέχετα ία βήµα-βήµα (step by step search) ή µε απ’ ευθ γωγή του 
κωδικού O να 4). 
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2.3.5.2 Υπηρεσία Newsletter 
Το Infoshop Προσφέρει την υπηρεσία ενηµέρωσης των πελατών του, για προσφορές και νέες 
κυκλοφορίες, µε ενηµερωτικές επιστολές (newsletter) µόνο µε τη εισαγωγή του e-mail του 
χρήστη (εικόνα 1). 
Εικόνα 1

2.3.5.3 Υπηρεσία Εξέλιξης Παραγγελίας 
Το Infoshop παρέχει και αυτό την υπηρεσία παρακολούθησης της εξέλιξης της παραγγελίας 
σας και έτσι µε την εισαγωγή του username και του κωδικού, που επιλέγετε µε την 
παραγγελία σας, µπορείτε να γνωρίζετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται. 

2.3.5.4 Σύγκριση Προϊόντων 
Με την υπηρεσία σύγκρισης προϊόντων ο χρήστης µπορεί µέσα από τις λίστες προϊόντων 
(εικόνα 2) να συγκρίνει όσα προϊόντα επιθυµεί. Παρόλο που η υπηρεσία είναι πρωτοποριακή 
και µόνο το Infoshop την παρέχει από τα υπόλοιπα ελληνικά sites, η έλλειψη οργάνωσης 
στον τοµέα της παρουσίασης και παροχής πληροφοριών για τα προϊόντα του καταστήµατος 
µειώνει δραστικά την χρησιµότητά του. 

Εικόνα 2

Η υπηρεσία σύγκρισης
προϊόντων είναι πολύ
σηµαντική για τον χρήστη γιατί
µπορεί να επιλέξει πιο εύκολα
ανάµεσα σε πληθώρα
προϊόντων και να διευκολύνει
τις αγορές τους, για αυτό το
λόγο θα πρέπει να δοθεί και η
ανάλογη προσοχή και στους
τοµείς της παροχής
πληροφοριών.
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2.3.5.5 Καλάθι Αγορών 
Το καλάθι αγορών του Infoshop είναι τυπικό µε δυνατότητες προσθαφαίρεσης ποσοτήτων 
και προϊόντων. Πολύ πιο καθαρά από τα άλλα sites, που εξετάζονται, φαίνεται το τελικό 
κόστος και οι τιµές των δόσεων για πιστωτικές κάρτες. 

2.3.5.6 Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας 
Με την υπηρεσία αυτή η εταιρία παρέχει στο χρήστη τεχνική βοήθεια µε την µορφή 
ερωτοαπαντήσεων µέσω e-mail και οι πιο συχνές ερωτήσεις παραθέτονται στην σελίδα των 
συχνών ερωτήσεων στον τοµέα της βοήθειας. 

2.3.5.7 Υπηρεσία «Φτιάξτο Μόνος σου» 
Η υπηρεσία αυτή είναι ευρέως διαδεδοµένη σε διεθνή sites του χώρου παρόλα αυτά στον 
ελληνικό χώρο το συναντήσαµε µόνο στο site του Infoshop. Ο χρήστης µέσα από ένα 
εύχρηστο µενού (εικόνα1) µπορεί να στήσει και διαµορφώσει έναν ολοκληρωµένο 
υπολογιστή µε τα µέρη που επιθυµεί και ταυτόχρονα να ελέγχει και την τελική τιµή του ώστε 
να επιλέξει τις αγορές του πιο εύκολα 

Στην υπηρεσία φτιάξτο µόνος
σου, η εταιρία παρέχει την
δυνατότητα συναρµολόγησης του
συστήµατός του πελάτη για
καλύτερη εξυπηρέτηση (εικόνα 1).

2.3.6 Τρόποι Πληρωµ
Οι διαθέσιµοι τρόποι πλη πό το ηλεκτρονικό κατάστηµα του Infoshop είναι: 

• Πιστωτικές Κάρτ erCard και Visa: για 6 µήνες εάν η παραγγελία ξεπερνά τα 
180 Euro χωρίς Φ  µήνες για παραγγελίες άνω των 360 Euro και 32 µήνες για 
παραγγελίες µεγα των 720 Euro) 

• Κατάθεση Μέσω ς (Μόνο Πειραιώς και Alpha Bank) 
• Αντικαταβολή (Κ παράδοση µε επιβάρυνση 3 Euro) 
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2.3.7 Τρόποι Αποστολής 
Για την αποστολή των παραγγελιών το Infoshop διαθέτει µονάχα τον τρόπο αποστολής µε 
εταιρία ταχυµεταφορών για οποιοδήποτε τοποθεσία επιθυµεί ο πελάτης  να αποσταλεί η 
παραγγελία του. Για παραγγελίες άνω των 800 Euro η µεταφορά γίνεται δωρεάν και για 
παραγγελίες µικρότερου κόστους 

2.3.8 Ασφάλεια 
Στον τοµέα της ασφάλειας των συναλλαγών το Infoshop έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή και 
έχει εξασφαλίσει την ασφάλεια του server του µε τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer) και 
πιστοποίηση από την Verisign (Εικόνα 1). Επιπλέον για τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη 
αναφέρεται πως «Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται από τους πελάτες µας έχουν 
ως σκοπό µόνο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενηµέρωση τους από το Infoshop. 
Το Infoshop µε κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δηµοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδοµένα σε 
τρίτους. Όλες οι πληροφορίες που µας δίνονται κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται µε απόλυτη 
ασφάλεια.» 

2.3.9 Βοήθεια 
Η βοήθεια που παρέχεται από το Infoshop είναι αρκετά εύχρηστη µε εικόνες και 
παραδείγµατα για τον τρόπο παραγγελίας, αλλά και ενηµέρωση για τους τρόπους πληρωµής 
και αποστολής. Ο τοµέας της επικοινωνίας είναι επίσης προσεγµένος και ο πελάτης µπορεί 
να έρθει σε επαφή µε τα τµήµατα: Πωλήσεων, Τεχνικής Υποστήριξης, Λογιστηρίου, 
Παραπόνων ή ακόµα και τον Webmaster για θέµατα σχεδιασµού του site (εικόνα 2). 

2.2.10 Ενηµέρωση 
∆υστηχώς και το Infoshop δεν παρέχει πληροφορίες για το πόσο συχνά ανανεώνεται το site 
και δεν λάβαµε κάποια απάντηση από τους υπεύθυνους του site. Σε γενικές γραµµες όµως 
είναι ενηµερωµένο τόσο σε τοµείς νέων προιόντων αλλά και αλλαγής των τιµών.  

 

Πολύ προσεγµέ
ασφάλειας και 
πιστοποιήσεις 
εµπιστοσύνη πρ

 

Εικόνα 1
νος είναι ο τοµέας της
το Infoshop προβάλει τις
αυξάνοντας έτσι την
ος τον πελάτη. 

Πολύ θετικό 
φόρµα συµπλ
ο χρήστης δ
email manag
µήνυµά του. 
Εικόνα 2
είναι το γεγονός ότι υπάρχει
ήρωσης µηνύµατος και έτσι
εν χρειάζεται να έχει έναν
er για να αποστείλει το

27



3.Σύγκριση Ελληνικών sites 
Για λόγους ευκολίας θα συγκρίνουµε όλα τα ελληνικά sites για να αποτυπωθούν τόσο η 
διαφορές στις εφαρµογές και τις δυνατότητες µεταξύ ελληνικών εταιριών, αλλά και ο βαθµός 
κατανόησης της σύγχρονης Internet νοοτροπίας που απαιτείται από µία εταιρία που θέλει να 
προβληθεί και να επεκταθεί µέσω του διαδυκτίου. 
Η αξιολόγηση θα γίνει µε βαθµολογία (1-10), µε στρογγυλοποίηση ενός δέκατου. 

 

Κριτήρια 
   

Ευκολία Εκµάθησης 8 8,7 8,5 
Αλληλεπίδραση 6,2 8,5 9,5 
Ευκολία Πλοήγησης 6,4 8,7 8,9 
Ευκολία Χρήσης 6 7,2 7,6 
Ελκυστική Εµφάνιση 5,4 7,9 8,2 
Επάρκεια Προϊόντων 8,7 8 8,5 
Θετική Εµπειρία 5,4 7,1 7,2 
Ακριβής Πληροφόρηση 7,9 9,2 3,1 
Επαρκής Πληροφόρηση 5,1 8,7 3,2 
Κατανοητή Πληροφόρηση 4,7 9,1 5,2 
Παρουσίαση Πληροφορίας 4,5 8,4 4,6 
Ασφάλεια (Γενική) 6,3 8,1 8,9 

• Ασφάλεια Συναλλαγών 8,6 9,2 9,4 

• Ασφάλεια Ατοµικών 
Στοιχείων 

7,6 8,2 8,2 

Υ
πο
κα
τη
γο
ρί
ες

 

• Πιστοποίηση Ασφάλειας 2,5 7,4 9,2 

∆ιευκόλυνση Επικοινωνίας 7,1 7,9 8,7 
Γενική 6,28 8,27 7,43 

 
Ευκολία Εκµάθησης 
Στον τοµέα της εκµάθησης όλα τα ελληνικά sites βαθµολογούνται υψηλά γιατί η διαδικασία 
αγοράς αλλά και η χρήση όλων των λειτουργιών που διαθέτουν µαθαίνεται εύκολα χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήµατα από νέους και άπειρους χρήστες. 

Αλληλεπίδραση 
Στον τοµέα της αλληλεπίδρασης το site του Infoshop έρχεται πρώτο µε αυτό του E-Shop 
δεύτερο και αρκετά πίσω αυτό της Zero-One. Οι υπηρεσίες σχολιασµού προϊόντων από το E-
Shop αλλά και οι υπηρεσίες Παρακολούθησης Παραγγελίας και Τεχνικής Υποστήριξης από 
το Infoshop ανεβάζουν κατακόρυφα τον τοµέα της αλληλεπίδρασης. 

Ευκολία Πλοήγησης 
Και στον τοµέα της ευκολίας πλοήσησης του site, το E-Shop µε το Infoshop καταφέρνουν 
µέσα από εύχρηστα µενού και γραφικά να διευκολύνουν τον χρήστη. Αντίθετα η έλλειψη από 
γραφικά και αναδυόµενα µενού (pop-up menus) καθώς και η δυσκολία κίνησης στις σελίδες 
των λιστών φέρνει την Zero-One στην 3η θέση αρκετά πιο πίσω από τις άλλες δύο. 
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Ευκολία Χρήσης 
Ιδιαίτερα εύκολα στην χρήση βρήκαµε όλα τα ελληνικά sites που εξετάστηκαν, αν και οι 
σελίδες του Infoshop και E-Shop καταφέρνουν να ξεχωρίσουν µε πιο ανεπτυγµένες 
δυνατότητες και υπηρεσίες όπως «Φτιάξτο Μόνος σου» και Σύγκρισης Προϊόντων. 

Ελκυστική Εµφάνιση 
Την καλύτερη εµφάνιση από όλα τα ελληνικά sites καταφέρνει το Infoshop στο οποίο 
συναντήσαµε όµορφα γραφικά και animations. Πολύ αξιόλογο σε εµφάνιση είναι και το site 
του E-Shop ενώ αντίθετα η Zero-One µένει πίσω µε ξεπερασµένα γραφικά και µονότονα 
χρώµατα. 

Επάρκεια Προϊόντων 
Πολύ καλή επάρκεια προϊόντων συναντήσαµε σε όλα τα ελληνικά sites αλλά και η ποικιλία 
σε αυτά µας εξέπληξε ιδιαίτερα στο site της Zero-One. 

Θετικά Εµπειρία 
Τόσο στο site του E-Shop αλλά και σε αυτό του Infoshop η εµπειρία αγοράς είναι θετική και 
ο χρήστης όχι µόνο θα µείνει ικανοποιηµένος από τις αγορές του αλλά θα αποκοµίσει και 
εµπειρίες για µελλοντικές συναλλαγές. Αντίθετα τα προβλήµατα που µπορεί να 
παρουσιαστούν εξαιτίας τις ελλιπής πληροφόρησης από το site της Zero-One µπορεί να 
αποθαρρύνουν έναν νέο χρήστη. 

Πληροφόρηση 
Στον τοµέα της πληροφόρησης τα sites των Infoshop και Zero-One υστερούν σηµαντικά και 
οι παρουσιάσεις των περισσότερων προϊόντων τους δυσφηµούν τις εταιρίες και 
προβληµατίζουν τον χρήστη. Αντίθετα, το site του E-Shop η πληροφόρηση είναι 
επαρκέστατη ακριβέστατη και κατανοητή από όλους τους χρήστες ενώ και η παρουσίαση της 
γίνεται µε απλό και ευθύ τρόπο. 

Ασφάλεια 
Στον τοµέα της ασφάλειας, όλα τα sites ακολουθούν τα διεθνή standards, χρησιµοποιώντας 
τεχνολογίες SSL (Secure Socket Layer). ∆ύο από τα τρία sites πιστοποιούν την εγκυρότητα 
της ασφάλειας των συναλλαγών τους µέσω έγκυρων ανεξάρτητων οργανισµών. Τέλος σε όλα 
γίνεται λόγος και διασφαλίζεται η διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων. 

∆ιευκόλυνση Επικοινωνίας 
Όλα τα sites εφαρµόζουν καλή επικοινωνιακή πολιτική και παρέχουν την δυνατότητα  στον 
χρήστη να επικοινωνήσει µε αρµόδιους και υπεύθυνους διαφορετικών τµηµάτων. Επιπλέον, 
το site του Infoshop παρέχει την δυνατότητα αποστολής µηνύµατος µέσα από µία ειδική 
φόρµα χωρίς την ύπαρξη διαχειριστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail manager). 
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Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται οι υποστηριζόµενες λειτουργίες από κάθε site. 

 

Λειτουργίες 
   

Τεχνική Υποστήριξη 
   

Χρήση Οδηγών(Wizards) 
   

Εξατοµίκευση Λιστών 
   

Μηχανή Αναζήτησης 

   
Αυτόµατη Ανανέωση 

   
Υπολογισµός Φόρου 

   
Υπολογισµός Εξ. Αποστολής 

   
Αυτόµατη Κράτηση 
Πληροφοριών Πελάτη    
Κριτικές Πελατών 

   
Εξαγωγή Εκτυπώσιµων Φορµών 

   
Εγγραφή Πελάτη 

   
Καλάθι Αγορών 

   
Υποστήριξη Πολλαπλών 
Καταστηµάτων (Mall Support)    
Παρακολούθηση Παραγγελίας 

   
Σύνδεσµοι σε Κατασκευαστές 

   
Επικύρωση Παραγγελίας µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  
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Σχολιασµός 
Zero-One 
Το site της Zero-One, δηµιουργήθηκε εδώ και αρκετά χρόνια και δυστυχώς δεν κατάφερε να 
εξελιχθεί και να εφαρµόσει πρωτοποριακές τεχνολογίες. Η ύπαρξη καταστήµατος, αλλά και η 
δοµή του site (είσοδος σε 3 βήµατα) φανερώνει πως οι υπεύθυνοι του καταστήµατος  
περιθωριοποίησαν την on-line παρουσία της εταιρίας ίσως γιατί δεν εκπληρώθηκαν οι 
προσδοκίες τους και η ανταπόκριση δεν ήταν αρκετή. Σήµερα, η Internet παρουσία της 
εταιρίας δηλώνει πως η πολιτική της προσανατολίζεται περισσότερο στις λιανικές πωλήσεις 
µέσω του καταστήµατός της και την προβολή του εταιρικού προφίλ µέσω του διαδυκτίου. 

Θετικά-Αρνητικά 

 Πολύ καλές τιµές (οι καλύτερες της αγοράς) 
 Τεράστια ποικιλία προϊόντων 
 Ο υπολογισµός των εξόδων αποστολής στην τελική τιµή 
 Η αυτόµατη κράτηση και αποµνηµόνευση των στοιχείων πελάτη 

 

 Η δυσκολία εισόδου στο site 
 Οι λίστες προϊόντων που δεν είναι σωστά ταξινοµηµένες και δυσκολεύουν στην 
πλοήγηση 
 Η λανθασµένη κατηγοριοποίηση ορισµένων προϊόντων 
 Ο µη πιστοποιηµένος server από ανεξάρτητη εταιρία ασφαλείας 
 Η απουσία συχνών ερωτήσεων (Faqs) 
 Η εµφάνισή του ηλεκτρονικού καταστήµατος που φανερώνει τα «χρόνια» του 

E-Shop 
Το E-Shop συγκέντρωσε την µεγαλύτερη βαθµολογία µιας και είναι το πιο πλήρες, 
συγκροτηµένο και επαρκές site από όλα τα υπόλοιπα ελληνικά που εξετάστηκαν. Η 
στρατηγική της εταιρίας επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση των πελατών της και την άµεση 
επικοινωνία µαζί τους. Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί στους τοµείς της εύκολης εκµάθησης και 
πλοήγησης µέσα στο site µε απλουστευµένες διαδικασίες αγοράς και επαρκής πληροφόρηση 
για όλα τα προϊόντα κάνοντάς το ιδανικό για νέους χρήστες. Γενικότερα θα λέγαµε πως οι 
υπεύθυνοι του E-Shop έχουν αντιληφθεί την σύγχρονη Internet νοοτροπία και προσφέρουν 
υπηρεσίες µε επίκεντρο τον πελάτη και όχι το γρήγορο κέρδος. 
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Θετικά-Αρνητικά 

 Πολύ καλή κατηγοριοποίηση 
 Κατανοητή µορφή πληροφορίας  
 Η ανάθεση του τοµέα των αναλωσίµων σε θυγατρική εταιρία 
 Η δυνατότητα σχολιασµού των προϊόντων από την πελάτη 
 Η υπηρεσία αποστολής δώρου 
 ∆ιαθέσιµες φωτογραφίες σε όλα τα προϊόντα 

 

 Η υποβαθµισµένη υπηρεσία Αναλυτικής Αναζήτησης Προϊόντος 
 Η απλουστευµένη µορφή του καλαθιού αγορών 
 Περιορισµένοι Αντιπρόσωποι 
 Η έλλειψη υποκατηγοριών στις κατηγορίες των εφαρµογών 

Infoshop 
Το Infoshop είναι το site µε την καλύτερη υποδοµή από όλα τα άλλα ελληνικά που 
εξετάστηκαν αλλά δυστυχώς δεν καταφέρνει να αξιοποιήσει το µέγιστο των δυνατοτήτων 
του. Οι πρωτοποριακές του υπηρεσίες και η ελκυστική εµφάνισή του θα µπορούσαν να το 
τοποθετήσουν ανάµεσα σε κορυφαία διεθνή sites, αλλά η έλλειψη πληροφόρησης και 
επικοινωνίας υποβαθµίζουν το ρόλο και τη χρησιµότητα των δυνατοτήτων του, όπως µε την 
υπηρεσία Σύγκρισης Προϊόντων. ∆εν γνωρίζουµε τα αίτια αυτής της ανορθόδοξης στάσης 
της εταιρίας αλλά µπορούµε να υποθέσουµε πως η έλλειψη προσωπικού και ο λάθος 
προγραµµατισµός, που πιθανών να οδήγησε σε πρόωρη εξάντληση των πόρων, να έφεραν το 
Infoshop σε αυτή τη θέση. 

Θετικά-Αρνητικά 

 Πρωτοποριακές υπηρεσίες 
 Ελκυστική εµφάνιση  
 Εύχρηστα µενού 
 ∆υνατότητα τροποποίησης λίστας προϊόντων 

 

 Έλλειψη πληροφόρησης 
 Πολύ λίγες φωτογραφίες προϊόντων 
 Μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
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4.Αξιολόγηση ∆ιεθνών sites 
 

4.1 Αξιολόγηση BCD 2000(www.bcd2000.com): 
4.1.1 Αρχική σελίδα 
Η αρχική σελίδα της BCD 2000 ίσως είναι η πιο λειτουργική, εµφανίσιµη και εύχρηστη από 
όλες τις σελίδες που εξετάζονται (εικόνα 1). Η κατανοµή του χώρου έχει γίνει άψογα, µε 
πληροφορίες και υπηρεσίες που µεγιστοποιούν το βαθµό φιλικότητας και εξαλείφουν την 
πολυπλοκότητα που µπορεί να δηµιουργηθεί µάσα σε ένα site µε 7000 διαφορετικά 
προϊόντα. Επίσης η εµφάνιση, στην αρχική σελίδα, όλων των πιστοποιηµένων τίτλων 
ασφαλείας και ποιότητας του ηλεκτρονικού καταστήµατος από ανεξάρτητους διεθνής φορείς 
αυξάνουν την εµπιστοσύνη του καταναλωτή (εικόνα 2-3). 

 Κατηγοριοποίηση πρ
BCD 2000 στον τοµέα τη ίησης παίρνει άριστα, µε υποκατηγορίες πο
κολύνουν τον χρήστη να ατευθυνθεί µέσα στο site. Με 37 συνολικ
ηγορίες που αναλύονται όπ αι σε λειτουργικές υποκατηγορίες. Επιπλέον ο
ουργίες γρήγορης εµφάνισ ου προσφέρεται για επεξεργαστές και µνήµε
ώς και η απ’ ευθείας  κατηγορίες προϊόντων των µεγαλύτερω
ασκευαστών hardware και σφέρουν στην αµεσότητα και την ταχύτητ
πηρέτησης των πελατών (εικ
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4.1.3 Λίστες Προϊόντων 
Οι λίστες προϊόντων του BCD 2000 είναι απλές και χωρίς ιδιαίτερες δυνατότητες. 
Συγκεκριµένα εµφανίζεται το πλήρες όνοµα του προϊόντος µε µία φωτογραφία του και η τιµή 
του (εικόνα 1). Η µοναδική δυνατότητα που έχει ο χρήστης µέσα από τις λίστες είναι η απ’ 
ευθείας αγορά ενός προϊόντος σε επιθυµητή ποσότητα. Η ταξινόµηση έχει γίνει µε 
αλφαβητική σειρά και είναι αρκετά προσεγµένη. Τέλος, η περιήγηση µέσα στις σελίδες µιας 
λίστας µπορεί να γίνει µονάχα µε τα βέλη επόµενο-προηγούµενο µε αποτέλεσµα να γίνεται 
δύσκολος ο εντοπισµός ενός προϊόντος µέσα από τις λίστες. 
Εικόνα 1

4.1.4 Παρουσίαση Προϊόντος 
Η παρουσίαση των προϊόντων από το BCD 2000 είναι υποδειγµατική και θα πρέπει να 
µιµηθεί. Η περιγραφή ξεκινά δίνοντας έµφαση σε γενικότερες πληροφορίες όπως την τιµή 
τον κωδικό και τη χρονική διαρκεί της εργοστασιακής εγγύησης (εικόνα 1). Στην συνέχεια µε 
την µορφή κειµένου περιγράφονται αναλυτικά, οι δυνατότητες, οι λειτουργίες και οι τεχνικές 
λεπτοµέρειες µε τρόπο που κατατοπίζει τόσο τον απλό αλλά και τον έµπειρο χρήστη (εικόνα 
3). 

Εικόνα 2

Πολύ θετικό είναι ότι στην
περιγραφή αναφέρεται τόσο το
ακριβές βάρος αλλά και το µέγεθος
του προϊόντος (εικόνα 4) 

Εικόνα 4

Εικόνα 3
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4.1.5 Λειτουργικές ∆υνατότητες 
4.1.5.1 Αναζήτηση Προϊόντος 
Αρκετά υποβαθµισµένος είναι ο ρόλος της αναζήτησης προϊόντων στο site της BCD 2000. 
Συγκεκριµένα δεν υπάρχει συγκεκριµένη επιλογή αναλυτικής αναζήτησης, αλλά µονάχα 
γρήγορης αναζήτησης (quick search) που περιορίζεται σε λέξεις κλειδιά που βρίσκονται στο 
όνοµα, στην περιγραφή ή τον κωδικό του προϊόντος (εικόνα 1). 

4.1.5.2 Υπηρεσία Mailing List 
Και BCD 2000 κρατά τους πελάτες τ ρωµένους για τα δρώµενα στην αγορά των 
υπολογιστών µε αποστολή αλληλογραφ ωριστό στοιχείο είναι η δυνατότητα από τον 
χρήστη να επιλέξει σε ποιες κατηγορίε να ενηµερώνεται καθώς και σε τι µορφή να 
αποστέλλεται το ενηµερωτικό δελτίο. 

4.1.5.3 Υπηρεσία Προσωπικής Αξιολόγ
Με την υπηρεσία αυτή ο χρήστης
κατασκευαστές που αντιπροσωπεύει 
εκµεταλλευτεί αυτούς τους πόρους είτε
των προϊόντων, είτε για εξωτερική, παρ

4.1.5.4 Υπηρε στολής Παρουσία
Η υπηρεσία ς παρουσίασης, 
παρουσίαση ϊόντος σε άλλου
µίας εύχρηστ ς. 

4.1.5.5 Υπηρε στήριξης Πελατώ
Πολύ µεγάλ χή έχει δοθεί απ
επικοινωνίας ατών της. Από τη
επικοινωνήσε ους υπεύθυνους
Υποστήριξης άρκετινγκ µε οπ
ηλεκτρονικού µείου (εικόνα 3).

 

Εικόνα 1

ου ενηµε
ίας. Ξεχ
ς θέλει 

ησης 

 µπορεί να αξιολογήσει τα προϊόντα και τους 
η εταιρία (εικόνα 2). Έτσι η εταιρία µπορεί να 
 προς εσωτερική αξιοποίηση, για καλύτερη προώθηση 
αχώρηση έναντι προνοµίων σε εταιρίες παραγωγής. 

Οι διαθέσιµοι δυνατοί
τρόποι επικοινωνίας µε το
προσωπικό της εταιρίας
είναι µέσω, email, yahoo
messenger, ICQ και AIM. 

σης 
δίνει την δυνα τον χρήστη να αποστείλει την 
ς χρήστες µέ τρονικού ταχυδροµείου, µέσω 

ν 
ό την BCD 2 ν τοµέα της υποστήριξης και 
ν αρχική σελίδ ην δυνατότητα στον χρήστη να 
 των τµηµά ωλήσεων, Service, Τεχνικής 
οιοδήποτε τρ ι διαθέσιµο όχι µόνο µέσω 
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4.1.5.6 Καλάθι Αγορών 
Το καλάθι αγορών του BCD 2000 είναι απλό και δεν έχει κάποιες ιδιαίτερες δυνατότητες 
(εικόνα 1). Πολύ θετικό είναι το γεγονός ότι εµφανίζεται το συνολικό βάρος της παραγγελίας 
καθώς και η µορφή του πίνακα είναι προσεγµένη για µην δηµιουργηθούν παρεξηγήσεις 
(misunderstandings). 

Οι υπεύθυνοι του site έχουν
Εικόνα 1

φροντίσει και όπου είναι
δυνατό, υπάρχει διαθέσιµη
εκτυπώσιµη έκδοση σελίδας
για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών. 

4.1.5.7 Υπηρεσία Εξέλιξης Παραγγελίας 
Όπως προαναφέρθηκε µε την υπηρεσία αυτή ο χρήστης µπορεί να παρακολουθεί σε ποιο 
στάδιο βρίσκεται η παραγγελία του. Οι υπεύθυνοι του site µας διαβεβαίωσαν πως όσες 
παραγγελίες γίνονται το πρωί πριν τις 12 αποστέλλονται την ίδια µέρα συµβάλλοντας έτσι 
στην πιο γρήγορη εξυπηρέτηση του πελάτη. 

4.1.6 Τρόποι Πληρωµής 
Οι διαθέσιµοι τρόποι πληρωµής από την BCD 2000 είναι: 

• Με πιστωτική κάρτα 
• Με ταχυδροµική επιταγή 
• Μέσω του συστήµατος BankPay (εδικός τρόπος πληρωµής µέσω internet που όµως 

είναι διαθέσιµος από το site µόνο για εταιρικές, κυβερνητικές και εκπαιδευτικές 
παραγγελίες.) 

Συγκριτικά µε άλλα διεθνή sites το BCD 2000 βρίσκεται πιο πίσω στον τοµέα της παροχής 
εναλλακτικών τρόπων πληρωµής. 

4.1.7 Τρόποι Αποστολής 
Το BCD 2000 αποστέλνει σε όλο τον κόσµο τα προϊόντα της συνεργαζόµενη µε την UPS και 
την Federal Express για τους πελάτες της εντός των ΗΠΑ. Επίσης η δυνατότητα αποστολής 
µε απλό ταχυδροµείο (US Postal Service) είναι διαθέσιµη για τους πελάτες της εντός των 
ΗΠΑ. 

4.1.8 Ασφάλεια 
Η ασφάλεια των συναλλαγών σας µέσα στο site της BCD 2000 εξασφαλίζεται µε έναν 
πιστοποιηµένο από την Verisign server µε κωδικοποίηση SSL. Επιπλέον, µετά από 
αξιολόγηση του οργανισµού SSN (Safe Shopping Network) το site της BCD 2000 ήρθε 
πρώτο σε ασφάλεια µε βαθµολογία 100% (εικόνα 2). 
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4.1.9 Βοήθεια 
Ο τοµέας της βοήθειας στο site της BCD 2000 είναι αναλυτικότατος, χωρισµένος σε τρία 
πεδία: την εξυπηρέτηση πελατών, τις πολιτικές της επιχείρησης και µία πολύ καλή δοµή από 
συχνές ερωτήσεις (FAQ). Στο τµήµα της εξυπηρέτησης πελατών ο χρήστης θα βρει 
πληροφορίες για την λειτουργία του καταστήµατος και τις υπηρεσίες του καθώς και σχόλια 
πελατών του. Στον τοµέα των πολιτικών της επιχείρησης θα βρείτε πληροφορίες που 
αφορούν τις πολιτικές, αποστολή και πληρωµής παραγγελιών καθώς και τις στρατηγικές που 
εφαρµόζει η επιχείρηση για τις επιστροφές προϊόντων. Επιπλέον στο site µπορείτε να βρείτε 

πληροφορίες για την πορεία της εταιρίας και τους στόχους της (εικόνα 1). 

Εικόνα 1

4.1.10 Ενηµέρωση 
Στον τοµέα της ενηµέρωσης το site της BCD 2000 καταφέρνει, να κρατά µία ποικιλία 7000 
προιόντων άψογα ενηµερωµένη και συνεχής προσθήκες νέων προιόντων και τεχνολογιών. 
Παρόλα αυτά διαπιστόσαµε µία έλλειψη αποθεµάτων προιόντων παλιότερης τεχνολογίας, 
που βρίσκονται στους καταλόγους της εταιρίας, καθώς και προιόντων τελευταίας 
τεχνολογίας. 
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4.2 Αξιολόγηση Delcap(www.delcap.com): 
4.2.1 Αρχική σελίδα 
Η αρχική σελίδα της γαλικής εταιρίας Delcap, αν και διαθέτει όµορφα γταφικά και εικόνες 
εντυπωσιάζει µε την απλότητά της (εικόνα 1).Ο χρόνος φώρτωσης είναι ικανοποητικός, το 
µέγεθός της µιας και στην αρχική σελίδα θα βρέιτε µόνο µερικά ενδηκτικά προιόντα µε 
ευκρινέστατες φωτογραφίες τους (65% του χώρου) και τις οριζόντιες και κάθετες µπάρες 
επιλογών (35% του χώρου). Θα πρέπει να αναφέρουµε πως για να µπορεί ο χρήστης να 
περιηγηθεί στο εσωτερικό του site και να πραγµατοποιήσει αγορές θα πρέπει αναγκαστικά να 
εγγραφεί στο πελατολόγιο του ηλεκτρικού καταστήµατος 
Εικόνα 1

4.2.2 Κατηγοριοποίηση προϊόντων 
Η κατηγοριοποίηση στο ηλεκτρονικό κατάστηµα της Delcap έχει γίνει µε γνώµονα τα 
αποθέµατα και την ποικιλία προϊόντων σε κάθε κατηγορία. Έτσι ο χρήστης µπορεί να βρει 7 
διαφορετικές υποκατηγορίες για κουτιά Η/Υ (Cases) αλλά µόνο µία κατηγορία για τα CD, 
CDR και DVD (εικόνα 3-4). Θετικό είναι ότι οι υποκατηγορίες είναι ενεργοποιηµένες και 
εµφανίζονται από την αρχή χωρίς να χρειάζεται η επιλογή κάποιας κατηγορίας (εικόνα 2). 

 

Εικόνα 4

Εικόνα 3
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4.2.3 Λίστες Προϊόντων 
Η τεράστια έλλειψη προϊόντων από το site της Delcap κάνει δυστυχώς τις λίστες των 
προϊόντων της να φαίνονται πολύ φτωχές, µε λιγοστά προϊόντα και απουσία ταξινόµησης 
(εικόνα 1). Παρόλα αυτά τα διαθέσιµα προϊόντα, εµφανίζονται πολύ καλά µε µια µικρή 
περιγραφή και φωτογραφία τους. 

Η εικόνα αυ να 2) δεν
αρµόζει σε ς διεθνής
εταιρίες και µ  κύρος και
την αξιοπιστία cap. 

4.2.4 Παρουσίασ όντος 
Η παρουσίαση τω ντων από την Delcap γίνεται µε λό τρόπο και οι 
πληροφορίες που π ι στον χρήστη τόσο τεχνικές όσο και ικές είναι αρκετές 
(εικόνα 3). Επίσης λή δουλεία έχει γίνει και στην απεικό  προϊόντων και σε 
όλη την περιήγησή  site ο χρήστης θα συναντήσει λεπτοµ τογραφίες υψηλής 
ανάλυσης (εικόνα 4
Εικόνα 1
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4.2.5 Λειτουργικές ∆υνατότητες 
4.2.5.1 Αναζήτηση Προϊόντος 
Η δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων από την Delcap είναι περιορισµένη τόσο από την 
έλλειψη αποθεµάτων αλλά και την ανυπαρξία αναλυτικής αναζήτησης. Έτσι η γρήγορη 
αναζήτηση (εικόνα 1)καλύπτει τις ανάγκες του site. 

∆υστυχώς δεν καταφέραµε να εντοπίσο ες υπηρεσίες που προσφέρει το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα της Delcap αν και στο site ται πως οι επιπλέον υπηρεσίες προσφέρονται 
µονάχα στα µέλη του. 
Για αυτό το λόγο συµπληρώσαµε την οποιηµένη αίτηση εγγραφής και περιµέναµε 
τουλάχιστον 12 ώρες µέχρι να λάβουµε ση στα γαλλικά και να µας ενηµερώσουν πως 
η αίτησή µας έχει καταχωρηθεί και θ ι να περιµένουµε µέχρι να λάβουµε όνοµα 
χρήστη και κωδικό (user name, log-in 
καµία άλλη απάντηση για αυτό το λόγ
και τοµέας της ανταπόκρισης. 

4.2.6 Ασφάλεια 
Για τον τοµέα της ασφάλειας το site
(128 bit), επιβαρύνοντας όµως έτσι τ
 

4.2.7 Βοήθεια 
Οι µοναδικές αξιόλογες πληροφορίες π
είναι ένα γενικό προφίλ της εταιρίας κ
κατάστηµά της στο Παρίσι (εικόνα 2). 
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 της Delcap τρέχει ολόκληρο µε προστασία SSL 
ην ταχύτητα πλήγησης µέσα σε αυτό. 

ου µπορεί να βρει ο χρήστης στον τοµέα της βοήθειας 
αθώς και αναλυτικότατες οδηγίες για να βρούµε το 

Εικόνες όπως α κόνα 2-3) φέρνουν τα
αντίθετα αποτελέσ  µια εταιρία που θέλει να
προβληθεί και επ έσω του διαδυκτίου. Για
αυτό το λόγο στός σχεδιασµός και
προγραµµατισµός γκαίος 
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4.3 Αξιολόγηση Aria Technologies Ltd.(www.aria.co.uk): 
4.3.1 Αρχική σελίδα 
Η αρχική σελίδα της Aria, είναι µια πολύ θετική εµπειρία για κάθε χρήστη, Με γραφικά και 
λειτουργίες flash, animations και όµορφα χρώµατα η Aria προιδεάζει τον χρήστη θετικά 
(εικόνα 1). Παρόλο που είναι η πιο µεγάλη και «βαριά» σελίδα από αυτές που εξετάζονται 
φορτώνεται σε πολύ µικρό χρόνο και κατανοµή του χώρου ανάµεσα σε ενδεικτικά προιόντα, 
προσφορές, υπηρεσίες και βοήθεια είναι πολύ σωστά διανεµηµένος. 

4.2.2 Κατηγοριοποίηση προϊόντων
Η κατηγοριοποίηση στο site της Aria εί τά πρωτότυπη, µε γενικότερες κατηγορίες 
προσφορών και «διάσηµων προϊόντων lar products) στην αρχική σελίδα και 
γενικότερη κατηγοριοποίηση όλων των ων της µέσα από την επιλογή προϊόντα 
(products) (εικόνα 1). Μέσα από τον link ρόµαστε στην σελίδα επιλογής κατηγορίας 
προϊόντων (εικόνα 2) όπου  όλα τα προϊ σκονται σε αναλυτικές κατηγορίες αλλά η 
ανυπαρξία υποκατηγοριών ίσως δυσκολέψ αρχάριο χρήστη. 
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Η εναλλακτική επιλογή χρήσης
αναλυτικών γενικότερων κατηγοριών
χωρίς υποκατηγορίες που χρησιµοποιεί
το site της Aria, δηµιουργεί πολλές
κατηγορίες που µπορεί να δυσκολέψουν
τον χρήστη στην περιήγησή του στο site
(εικόνα 3). 
Εικόνα 1
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4.3.3 Λίστες Προϊόντων 
Οι λίστες προϊόντων της Aria είναι οι πιο εντυπωσιακές και λειτουργικές από όλα τα άλλα 
sites που συγκρίνονται. Συγκεκριµένα µπορούν να εµφανιστούν µε δύο διαφορετικούς 
τρόπους. Ο προεπιλεγµένος τρόπος (default) είναι ο πιο συνοπτικός µε πληροφορίες σε 
µορφή λίστας, που αφορούν τον κωδικό και το όνοµα του προϊόντος καθώς και την τιµή 
αλλά και το απόθεµα κάθε προϊόντος (εικόνα 1), δυνατότητα που κανένα άλλο site δεν 
εξασφαλίζει. Επίσης ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσθέσει ένα µονάχα προϊόν απ’ 
ευθείας στο καλάθι αγορών. Με τον δεύτερο τρόπο (εικόνα 2) οι λίστες εµπλουτίζονται µε 
τις φωτογραφίες των προϊόντων καθώς επίσης και µε µια µικρή περιγραφή και αναφορά στις 
δυνατότητές τους. Πολύ θετικό είναι ότι και στους δύο τρόπους απεικόνισης των λιστών 
εµφανίζονται όλα τα διαθέσιµα προϊόντα της κατηγορίας σε µία σελίδα και η ταξινόµησή 
τους γίνεται µε αλφαβητική σειρά του ονόµατός  
Εικόνα 2

Η δυνατότητα να εµφανίζεται το απόθεµα ενός προϊόντος
είναι πολύ σηµαντικό για έναν πελάτη και αυξάνει έτσι το
βαθµό φιλικότητας και ανταπόκρισης. Στο site της Aria οι
κατηγορίες των αποθεµάτων είναι: Out of Stock 1-5 και 5+.

Εικόνα 1

Εικόνα 3

4.3.4 Παρουσίαση Προϊόντος 
Η παρουσίαση των προϊόντων από την Aria γίνεται και αυτή µε πρωτοποριακό τρόπο 
χωρίζοντας τις πληροφορίες σε 3 µέρη, γενικές πληροφορίες, τεχνικές πληροφορίες και 
τιµολογιακές πληροφορίες (εικόνες 3-4). Επίσης υπάρχει εικόνα κάθε προϊόντος και 
δυνατότητα σχολιασµού του από τους πελάτες µε την µορφή forum (εικόνα 5). 

Εικόνα 4 Εικόνα 5
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4.3.5 Λειτουργικές ∆υνατότητες 
4.3.5.1 Αναζήτηση Προϊόντος 
Η δυνατότητα αναζήτησης της Aria είναι εύχρήστη και απλή χωρίς να δυσκολεύει µε πολλές 
επιλογές τον χρήστη (εικόνα 1). Συγκεκριµένα, ο υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης σε όλες 
τις κατηγορίες προϊόντων ή σε συγκεκριµένες µε κριτήρια το όνοµα ή τον κωδικό του 
προϊόντος. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως δεν υπάρχει δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης. 

4.3.5.2 Υπηρε ακολούθησης Προϊόντος 
Με την δυνα υτή ο χρήστης µπορεί να παρακολουθεί τα αποθέµ ην τιµή ενός 
συγκεκριµένο ντος µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µόνο µε λήρωση της 
διεύθυνσης τ ν ειδική φόρµα. (εικόνα 2). 

4.3.5.3 Υπηρε ρισης Προϊόντων 
Όπως είδαµ ηρεσία αυτή είναι αρκετά χρήσιµη και αυξάν κόρυφα την 
αλληλεπίδρα ον βαθµό ευκολίας για τον χρήστη. Μέσα από  της Aria η 
υπηρεσία αυ ρµόζεται πολύ καλά µε ακριβής συγκρίσεις υνατότητας, 
χαρακτηριστ τιµής των προϊόντων της (εικόνα 3). Ο χρήστης µ επιλέξει από 
δύο µέχρι όλ όντα µιας λίστας και να τα συγκρίνει µεταξύ τους ). 

4.3.5.4 Υπη
Με αυτήν 
τιµοκαταλό
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4.3.5.5 Υπηρεσία «Φτιάξτο Μόνος σου» (Custom PC Builder) 
Με την υπηρεσία αυτή ο πελάτης µπορεί εύκολα και γρήγορα µέσα από έναν εύχρηστο 
οδηγό µε γραφικά και πολλές επιλογές να δηµιουργήσει το σύστηµα που επιθυµεί 
αποτελούµενο από τα µέρη που αυτός επιλέγει (εικόνα 1). 

4.3.5.6 Υπηρεσίες Παρα  
Η Aria προσφέρει µία ό υπηρεσίες που αφορούν τα παραγγ
Συγκεκριµένα, διαθέτε χωριστά τµήµατα για παραγγελίες µ
σελίδας της, µέσω τη , παρακολούθησης των παραγγελιών
επιστροφής προϊόντων ). 

4.3.5.7 Καλάθι Αγορών
Το καλάθι αγορών της ναι λειτουργικό και απλό µε τις συν
προσθαφαίρεση προϊόν ποσοτήτων και παραστατικό υπολογι
(εικόνα 3). 
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Η υπηρεσία λειτουργεί ως εξής: Ο
χρήστης επιλέγει από εικονίδια δεξιά
για να εµφανιστεί η λίστα προϊόντων
από την συγκεκριµένη κατηγορία,
στην συνέχεια επιλέγει ποιο προϊόν
επιθυµεί και αυτό προστίθεται
αυτόµατα στον σύστηµα. Τα βήµατα
αυτά επαναλαµβάνονται µέχρι να
ολοκληρωθεί η διαδικασία. ∆εξιά
υπάρχει η δυνατότητα να διαγραφούν
όλες οι επιλογές του χρήστη καθώς
και η αποθήκευση του συστήµατος για
παραγγελία. 

ελίες των πελατών της. 
έσω της ηλεκτρονικής 
 και ξεχωριστό τµήµα 

ηθισµένες επιλογές για 
σµό των τελικών τιµών 
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4.3.6 Τρόποι Πληρωµής 
Οι διαθέσιµοι τρόποι πληρωµής από την Aria είναι: 

• Με πιστωτική κάρτα (Visa και MasterCard) 
• Με ταχυδροµική επιταγή 
• Μέσω των συστηµάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών: 

 Access 
 Delta 
 Connect 
 Solo 
 Bankers Draft 
 CHAPS 

Στον τοµέα των διαθέσιµων τρόπων πληρωµής, η Aria αν και υστερεί µε σε «κλασικές» 
λύσεις συναλλαγών, διαθέτει συγκριτικά πάρα πολλούς τρόπους ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

4.3.7 Τρόποι Αποστολής 
Η αποστολή των προϊόντων από την Aria γίνεται µε εταιρία ταχυµεταφορών και 
εξυπηρετούνται µόνο πελάτες του Ηνωµένου Βασιλείου. 

4.3.8 Ασφάλεια 
Για την ασφάλεια των συναλλαγών η Aria έχει και αυτή σύστηµα κωδικοποίησης SSL (128 
bit) που εξασφαλίζεται µέσα από έναν πιστοποιηµένο server από την Verisign. Επιπλέον 
διαθέτει µία σελίδα αφιερωµένη στα συστήµατα ασφαλείας που χρησιµοποιεί για τις 
συναλλαγές µέσω πιστωτικής κάρτας όπου παρέχει πληροφορίες για το πώς λειτουργούν. 
Συγκεκριµένα χρησιµοποιούνται από την εταιρία τα συστήµατα: AVS, CV2, EbitGuard, 
EasyOrder και Delivery Express. 

4.3.9 Βοήθεια 
Ο τοµέας της βοήθεια στο site της Aria είναι αρκετά προσεγµένος µε αναλυτικότατες οδηγίες 
για τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήµατος, τις πολιτικές και στρατηγικές της 
επιχείρησης καθώς και µία ικανοποιητική βάση δεδοµένων από συχνές ερωτήσεις. 

4.3.10 Ενηµέρωση 
Η ενηµέρωση στο site της Ariae είναι συνεχής και συνεχώς ανανεώνεται τόσο η αρχική 
σελίδα αλλά και οι ποσότητες των απθεµάτων. Έτσι στον τοµέα συνήρισης και ανταπόκρισης 
το site καταφέρνει να κερδίσει τις εντυπώσεις. 

Με την συνεχή
ενηµέρωση του site η
Aria κερδίζει σε
εµπιστοσύνη από τους
πελάτες της αλλά και
σε εµπειρία από την
συνεχή εξέλιξη. Η
κίνηση διαφορετικών,
κάθε µέρα προσφορών,
(εικόνα 1) δείχνει την
οργάνωσή της στον
τοµέα αυτό. 
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5.Σύγκριση ∆ιεθνών sites 
Η αξιολόγηση των ξένων sites θα γίνει µε τα ίδια κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν και στα 
ελληνικά για να γίνει έτσι η σύγκριση µεταξύ της ελληνικής και ξένης αγοράς πιο εύκολα. 
Η αξιολόγηση θα γίνει µε βαθµολογία (1-10), µε στρογγυλοποίηση ενός δέκατου. 

 

Κριτήρια 
  

Ευκολία Εκµάθησης 8,8 7,5 8,7 
Αλληλεπίδραση 9,2 7,5 9,5 
Ευκολία Πλοήγησης 9 7,7 8,3 
Ευκολία Χρήσης 8,5 7,2 8,9 
Ελκυστική Εµφάνιση 9 7,9 9,5 
Επάρκεια Προϊόντων 9,8 1,5 8,1 
Θετική Εµπειρία 9 6 9,2 
Ακριβής Πληροφόρηση 9,5 8,2 8,6 
Επαρκής Πληροφόρηση 9,1 8,1 8,8 
Κατανοητή Πληροφόρηση 9,3 8,6 9 
Παρουσίαση Πληροφορίας 8,5 8 8,7 
Ασφάλεια (Γενική) 9,4 8,1 9 

• Ασφάλεια Συναλλαγών 9,5 9 9,5 

• Ασφάλεια Ατοµικών 
Στοιχείων 

7,6 6,5 6,9 

Υ
πο
κα
τη
γο
ρί
ες

 

• Πιστοποίηση Ασφάλειας 9,5 7,4 9,2 

∆ιευκόλυνση Επικοινωνίας 9,2 6,9 8,5 
Εκπλήρωση Υποχρεώσεων* 8,5 - 2,5 
Γενική 9,02 6,83 8,41 

Ευκολία Εκµάθησης 
Στον τοµέα της εκµάθησης όλα τα ξένα sites αξιολογούνται µε υψηλή βαθµολογία γιατί µέσα 
από τις εύκολες και απλοποιηµένες λειτουργίες αγορών και υπηρεσιών διευκολύνουν τον 
χρήστη στην γρήγορη και εύκολη εκµάθηση. 

Αλληλεπίδραση 
∆υνατότητες όπως αυτές της προσωπικής αξιολόγησης προϊόντων και κατασκευαστών, του 
σχολιασµού µε την µορφή forum και παρακολούθησης των τιµών και των αποθεµάτων 
βάζουν στην κορυφή του συγκριτικού τα site της BCD 2000 και Aria. 

Ευκολία Πλοήγησης 
Στον τοµέα της πλοήγησης το site της BCD 2000 αποτελεί πρότυπο και βαθµολογείτε µε 9. 
Με άριστη κατηγοριοποίηση, εύχρηστα µενού και επιλογές άµεσης προβολής έρχεται πρώτο 
µε δεύτερο αυτό της Aria που παρά τις καινοτοµίες που διαθέτει υστερεί στον τοµέα της 
κατηγοριοποίησης έναντι του BCD 2000 και για αυτό βαθµολογείται µε 8,3. Το site της 
Delcap έρχεται τρίτο και αν και εφαρµόζει σωστή τακτική στον τοµέα της πλοήγησης, η 
προβληµατική του κατηγοριοποίηση επιδρά αρνητικά κάνοντάς της αναποτελεσµατική 
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Ευκολία Χρήσης 
Αρκετά εύκολα στην χρήση είναι και τα ξένα sites που εξετάστηκαν µιας και τα διεθνή 
standards και πρότυπα απαιτούν εύχρηστα µενού και λειτουργίες που θα κάνουν πιο εύκολη 
τις διαδικασίες συναλλαγών. 

Ελκυστική Εµφάνιση 
Τα ξένα sites στον τοµέα της εµφάνισης τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα από αυτά των 
ελληνικών. Συγκεκριµένα τα sites της Aria και BCD 2000 έρχονται πρώτα µε όµορφα 
γραφικά και που λειτουργούν θετικά στην ψυχολογία του καταναλωτή. Τρίτο έρχεται το site 
της Delcap που χρησιµοποιεί πιο sci-fi γραφικά που ίσως κουράσουν ορισµένους χρήστες. 

Επάρκεια Προϊόντων 
Το site του BCD 2000 ήρθε πρώτο σε επάρκεια προϊόντων µε 7000 διαφορετικά προϊόντα και 
δεύτερο αυτό της Aria µε πάνω από 5000 προϊόντα αλλά όχι και τόσο καλά αποθέµατα. 
∆υστυχώς το site της Delcap απογοητεύει µε ελάχιστα προϊόντα και άδειες λίστες που δεν 
αντιπροσωπεύουν το όνοµα µια εταιρίας που θέλει να προβάλλεται και να επεκτείνεται µέσω 
του διαδυκτίου. 

Θετικά Εµπειρία 
Θετικές εµπειρίες µπορεί να αποκοµίσει ο χρήστης τόσο από το site του BCD 2000 όσο και 
από αυτό της Aria. Πραγµατικά σελίδες όπως αυτές µπορούν να ενθαρρύνουν πελάτες στην 
χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου και για αυτό θα πρέπει να αποτελούν πρότυπα. 

Πληροφόρηση 
Στον τοµέα της πληροφόρησης τα ξένα sites βρίσκονται αρκετά πιο µπροστά από αυτά των 
ελληνικών και παρέχουν άµεση και κατανοητή πληροφόρηση ενώ και η παρουσίασή της 
γίνεται µε λειτουργικό τρόπο. 

Ασφάλεια 
Στον τοµέα της ασφάλειας, όλα τα sites ακολουθούν τα διεθνή standards, χρησιµοποιώντας 
τεχνολογίες SSL (Secure Socket Layer). Επιπλέον όλα κατέχουν πιστοποίηση από 
ανεξάρτητες εταιρίες ασφάλειας και κάνουν χρήση ανεπτυγµένων λειτουργιών ασφαλείας για 
τις συναλλαγές µε πιστωτική κάρτα. Ακόµα το site της BCD 2000 παίρνει το 100% της 
βαθµολογίας στον τοµέα της ασφάλειας από τον Οργανισµό SSN (Safe Shopping Network). 
Τέλος ιδιαίτερα προβληµατίζει το γεγονός πως σε κανένα site δεν αναφέρεται πως τα 
προσωπικά στοιχεία του χρήστη δεν θα χρησιµοποιηθούν από τρίτους. 

∆ιευκόλυνση Επικοινωνίας 
Αν και όλα τα sites διευκολύνουν την επικοινωνία µε τον πελάτη το site της BCD 2000 
καταφέρνει µέσα από ειδικές φόρµες αλλά και παροχή όλων των δυνατών τρόπων 
επικοινωνίας µε κάθε υπεύθυνο από κάθε τοµέα πρωτοπορεί και δείχνει πως αντιλαµβάνεται 
τις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Εκπλήρωση Υποχρεώσεων 
Η κατηγορία αυτή προστέθηκε στα ξένα sites γιατί µέσα από κριτικές πελατών που 
βρίσκονται δηµοσιευµένες στο διαδύκτιο µπορούµε να εξάγουµε καλύτερα συµπεράσµατα 
για την σωστή λειτουργία υπηρεσιών όπως οι επιστροφές προϊόντων και η εξυπηρέτηση 
πελατών. Μέσα από το site της Reseller Ratings (www.resellerratings.com) µπορούµε να 
βρούµε κριτικές πελατών της Aria και του BCD 2000 και να δούµε σε ποιο βαθµό 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον πελάτη. 
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Λίγα λόγια για το site:Το site της Reseller Ratings αξιοποιεί κριτικές και σχόλια για εταιρίες 
ηλεκτρονικού εµπορίου και τα βαθµολογεί κάθε εξάµηνο µε βάση τις κριτικές που έλαβε για 
το χρονικό διάστηµα αυτό. Συνοπτικά βαθµολογεί τον παράγοντα ικανοποίησης πελατών και 
τον συγκρίνει τόσο µε το κορυφαίο όσο και µε το τελευταίο site της κατηγορίας του. 
Επιπλέον παραθέτει και την βαθµολογία που έχει συγκεντρώσει συνολικά το site για να 
µπορεί ο χρήστης να εξάγει πιο ασφαλή συµπεράσµατα. Τέλος τα sites αξιολογούνται και 
στους τοµείς: Τιµολόγησης Προϊόντων και Υπηρεσιών, Τεχνικής Υποστήριξης, Επιστροφή 
και Αντικατάσταση Προϊόντος, Αποστολή Παραγγελίας και Πρόθεση Επαναχρησιµοποίησης 
και απονέµονται βραβεία ποιότητας (εικόνα 1). 

Tο site της BCD2000 aαξιολογείται  τους τελευταίους 6 µήνες και συνολική 
βαθµολογία 9,05 (εικόνα 2). Βαθµολο  τον φέρνει πάνω του µέσου όρου για την 
κατηγορία του. Επιπλέον έχει καταφέρε δίσει όλα τα διαθέσιµα βραβεία και µετά από 
σχολαστική εξέταση των κριτικών ατών του είδαµε πως είναι οµοιόµορφα 
κατανεµηµένες µε τις θετικές να υπερ υτές των αρνητικών αξιολογήσεων γεγονός 
που µας κάνει να συµπεραίνουµε πως τ 000 εκπληρώνει ως ένα ικανοποιητικό βαθµό 
τις υποχρεώσεις του προς τους πελάτες 
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Για το site της Aria δυστυχώς η Reseller Ratings δεν δίνει βαθµολογία για το τελευταίο 
εξάµηνο γιατί οι κριτικές των πελατών δεν συµπληρώνουν τον απαιτούµενο αριθµό, για την 
συνολική βαθµολογία του site παρόλα αυτά αξιολογείται µε 2,86 (εικόνα 1) πολύ πιο κάτω 
από τον µέσω όρο του 8,39. Σχεδόν όλες οι κριτικές που υπάρχουν είναι αρνητικές µε έντονα 
παράπονα για τους τοµείς των επιστροφών προϊόντων και της εξυπηρέτησης πελατών, όπου 
οι περισσότεροι πελάτες χάσανε τα χρήµατά τους. Επιπλέον όπως φαίνεται µέσα από αυτές,  
µία από τις δύο µοναδικές καλές κριτικές που έχει το συγκεκριµένο site έχει γίνει από ένα 
µέλος της. Το γεγονός είναι πολύ απογοητευτικό και φθείρει την εικόνα της εταιρίας που έχει 
επενδύσει τόσα πολλά στην ανάπτυξη της internet παρουσίας της και από ότι φαίνεται δεν 
διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς εξυπηρέτησης πελατών. 

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Στην εικόνα 2 υπάρχει µια από τις ελάχιστες θετικές κριτικές από τον χρήστη chrisb. Όπως
αναφέρεται είναι πολύ ικανοποιηµένος από τις τιµές και την εξυπηρέτηση του καταστήµατος
και σίγουρα θα το ξαναεπισκεφτεί. Στην εικόνα 3 είναι η κριτική του χρήστη jigster, ο
οποίος ταλαιπωρήθηκε για δύο µήνες από την εταιρία για µία χαλασµένη µητρική κάρτα,
(και χρειάστηκε να απευθυνθεί και στην Trading Standard) στην οποία επισηµαίνει πως
έλαβε αρκετά e-mail από ένα µέλος της εταιρίας µε διεύθυνση chrisb@aria.co.uk! 
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Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται οι υποστηριζόµενες λειτουργίες από κάθε site. 

 

Λειτουργίες 
   

Τεχνική Υποστήριξη 

   
Χρήση Οδηγών(Wizards) 

   
Εξατοµίκευση Λιστών 

   
Μηχανή Αναζήτησης 

   
Αυτόµατη Ανανέωση 

   
Υπολογισµός Φόρου 

   
Υπολογισµός Εξ. Αποστολής 

   
Αυτόµατη Κράτηση 
Πληροφοριών Πελάτη    
Κριτικές Πελατών 

   
Εξαγωγή Εκτυπώσιµων Φορµών 

   
Εγγραφή Πελάτη 

   
Καλάθι Αγορών 

   
Υποστήριξη Πολλαπλών 
Καταστηµάτων (Mall Support)    
Παρακολούθηση Παραγγελίας 

   
Σύνδεσµοι σε Κατασκευαστές 

   
Επικύρωση Παραγγελίας µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
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Σχολιασµός 
BCD 2000 
Το site της BCD 2000 ήρθε πρώτο στην βαθµολογία και όχι άδικα αφού είναι ένα από τα 
καλύτερα ηλεκτρονικά καταστήµατα παγκοσµίως µε πολλές διακρίσεις. Οι υπεύθυνοί του 
αφουγκράστηκαν τις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου µε υιοθέτησαν σύγχρονες 
πολιτικές και στρατηγικές αγοράς και µέσα από ορθολογικό και δυναµικό σχεδιασµό 
κατάφεραν να πετύχουν. 

Θετικά-Αρνητικά 

 Τεράστια ποικιλία προϊόντων 
 Πολύ καλή κατηγοριοποίηση 
 Μέγιστος  βαθµός ασφάλειας 
 Άριστη παρουσίαση προϊόντος 
 Λειτουργικότητα 

 

 Αργή πλοήγηση 
 Απλοποιηµένες λίστες προϊόντων 

Delcap 
To site της Delcap µένει αρκετά πιο πίσω από τα άλλα ξένα sites και απογοητεύει δυστυχώς 
παρά τα καλά του στοιχεία. Αν και η δοµή αλλά και οι προδιαγραφές του site είναι αρκετές 
για την δηµιουργία ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού καταστήµατος, οι υπεύθυνοι της εταιρίας 
αφήνουν ανεκµετάλλευτες τις δυνατότητές της µε αποτέλεσµα το τέλµα που παρουσιάζει. 
Στην σηµερινή κατάστασή του το site όχι µόνο δεν καταφέρνει να προσελκύσει νέους 
πελάτες και δηµιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης για την Delcap αλλά αποθαρρύνει και 
δηµιουργεί αρνητικό κλίµα για τον καταναλωτή. ∆υστυχώς παρατηρούµε πως οι λάθος 
στρατηγικές και ο ανεπαρκής σχεδιασµός µπορούν να φέρουν αντίστροφα αποτελέσµατα 
µέσα από την internet παρουσία µιας εταιρίας. 

Θετικά-Αρνητικά 

 Πολύ καλή παρουσίαση προίόντος 
 Χρήση φωτογραφιών υψηλής ευκρίνειας/ανάλυσης 
 Ελκυστική εµφάνιση 

 

 Έλλειψη προϊόντων 
 Αργή-Μηδαµινή ανταπόκριση 
 Περιορισµένες υπηρεσίες 
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Aria technologies 
Η Aria διαθέτει ίσως το πιο εντυπωσιακό site από όσα εξετάστηκαν. Με όµορφα γραφικά και 
πολύ καλή εµφάνιση αλλά και πρωτοποριακές τεχνολογίες στον τοµέα των πληρωµών και 
της ασφάλειας η Aria καταφέρνει να κερδίσει τις εντυπώσει ενός χρήστη από την πρώτη 
στιγµή. Πολύ καλές είναι και υπηρεσίες που παρέχει µε δυνατότητες που βοηθούν στη 
γρήγορη εξοικείωση του νέου χρήστη και στην διευκόλυνση της επικοινωνίας. Παρόλα αυτά 
µέσα από τις κριτικές των πελατών της αποκαλύφθηκε ο προβληµατικός τοµέας της 
εξυπηρέτησης πελατών και έλλειψη στρατηγικής στο θέµα των επιστροφών προϊόντων. 

 
Θετικά-Αρνητικά 

 Άριστη εµφάνιση 
 Πρωτοποριακές υπηρεσίες 
 Πολύ καλή αλληλεπίδραση 
 Απλοποιηµένες διαδικασίες αγοράς 
 Πολλαπλές δυνατότητες πληρωµής 
 Συνεχής ενηµέρωση 

 

 Προβληµατική κατηγοριοποίηση 
 Ελαττωµατική εξυπηρέτηση πελατών 

 ∆εν καταφέρνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
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6.Συµπεράσµατα 
Ο σκοπός της παρουσίασης, αξιολόγησης και σύγκρισης τριών ελληνικών και ξένων sites-
ηλεκτρονικών καταστηµάτων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πώλησης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, Πολυµέσων και Πληροφορικών Συστηµάτων, είναι να εντοπιστεί και να 
συγκροτηθεί ένας κώδικας σύγχρονης στρατηγικής ανάπτυξης και προβολής µιας 
επιχείρησης µέσα από το διαδύκτιο. Μέσα από την έρευνα προκύπτουν τα προβλήµατα σε 
σχεδιαστικό επίπεδο καθώς και στο στάδιο της  υλοποίησης και οι κίνδυνοι που θα πρέπει να 
αποφύγει µια εταιρία στην internet διαδροµή της. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας οι πολιτικές και στρατηγικός σχεδιασµός κάθε εταιρίας 
διαφέρει µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται δυσκολίες στην διάκριση φορµών που οδηγούν 
σε πετυχηµένες παρουσίες στο διαδύκτιο. Ιδιαιτερότητες υποκρύπτονται και από την 
κατηγορία προϊόντων που αναλύεται λόγο της ιδιοµορφίας της και το διαφορετικό βαθµό 
κατανόησης και οικειότητας από τον χρήστη. 
Για αυτό το λόγο προτεραιότητα κατέχει ο τοµέας της ευκολίας και της άµεσης 
πληροφόρησης προς τον µέσο χρήστη. Παρόλα αυτά µέσα από την έρευνα δεν φάνηκε να 
υιοθετούνται στρατηγικές από όλες τις επιχειρήσεις µε επίκεντρο τον µέσο ή άπειρο χρήστη 
αλλά να επιλέγονται λύσεις για πιο έµπειρους µε τακτικές χαµηλών τιµών και µεγάλης 
ποικιλίας προϊόντων. 
Επίσης µέσα από την έρευνα φάνηκε πως αρκετές επιχειρήσεις ακολουθούν στρατηγικές 
εντυπωσιασµού µε εντυπωσιακά γραφικά και animations καθώς και πρωτοποριακές 
υπηρεσίες που δυστυχώς δεν φέρνουν αποτελέσµατα αν δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή 
και µια συνεχής ανάπτυξη στον τοµέα της ενηµέρωσης και συντήρησης. Για αυτό το λόγο 
κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασµός των κινήσεων µιας internet επιχείρησης και σωστή 
διαχείριση των πόρων τόσο σε τεχνολογίες και πρωτοποριακές υπηρεσίες αλλά και έµψυχο 
δυναµικό που θα πλαισιώνει την οµάδα σχεδιασµού και ανάπτυξης. 
Από τη έρευνα φαίνεται πως όλες οι εταιρίες έχουν κατανοήσει τη σηµασία του τοµέα της 
ασφάλειας και το πρότυπο SSL (128 bit) θεωρείται standard για την ασφάλεια των 
συναλλαγών  µέσω του internet. Παρόλα αυτά αρκετοί χρήστες δεν έχουν καταφέρει να 
πεισθούν για την ασφάλεια των συναλλαγών τους µε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις και για αυτό 
το λόγο οι εταιρίες δαπανούν για πιστοποιήσεις της ασφάλειάς τους από ανεξάρτητες 
εταιρίες και εφαρµόζουν νέες προδιαγραφές ασφαλείας που αφορούν κυρίως τις συναλλαγές 
µε πιστωτικές κάρτες (CV2, EbitGuard, EasyOrder κ.α.). 
Παρά την υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων πληρωµών από την πλειοψηφία των 
ηλεκτρονικών καταστηµάτων, στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών οι εταιρίες 
προτιµούν κλασικότερες λύσεις όπως αυτές της πιστωτικής κάρτας. Ιδιαιτερότητα 
παρουσιάζουν τα ελληνικά sites που ένα µεγάλο µέρος των παραγγελιών τους γίνεται µε 
αντικαταβολή, µέθοδος που δείχνει την έλλειψη εµπιστοσύνης από τους καταναλωτές και 
άγνοια για νέες τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες συναλλαγών. 
Ακόµα, επαληθεύτηκε ο κανόνας ότι το Internet Μάρκετινγκ διαφέρει από το κλασικό 
Μάρκετινγκ και πως η ύπαρξη web site δεν φέρνει πάντα ευεργετικά αποτελέσµατα. 
Παραδείγµατα από την έρευνα είναι οι σελίδες της Delcap και της Zero-One που 
δηµιουργήθηκαν για επέκταση και άνοιγµα νέων προοπτικών για τα καταστήµατά τους αλλά 
τελικά δεν βρήκαν την ανταπόκριση που αναµένανε και οι πόροι για ανάπτυξη και 
συντήρηση περικόπηκαν µε αποτέλεσµα να δυσφηµούν την παρουσία τους στην αγορά µέσω 
της ηλεκτρονικής σελίδας τους. 
Μέσα από την έρευνα προέκυψε και ένα ακόµα ζήτηµα που αφορά τα ηλεκτρονικά 
καταστήµατα και µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία ενός site. Αυτό είναι ο 
βαθµός εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ενός καταστήµατος προς τον πελάτη. Η 
ιδιαιτερότητα που έχουν τα on-line καταστήµατα έναντι των «παραδοσιακών» είναι η 
προσωπική επαφή µε τον πελάτη. Για αυτό το λόγο η επικοινωνία µεταξύ πελάτη και 
καταστήµατος πρέπει να είναι απρόσκοπτη, άµεση και ειλικρινής. 
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Ακόµα η επιχείρηση πρέπει να εφαρµόσει πολιτικές άµεσης αντικατάστασης και 
αποζηµίωσης για ελαττωµατικά προϊόντα καθώς και διαδικασίες χαµηλού µεταφορικού 
κόστους που δεν θα επιβαρύνουν τον πελάτη για τυχών λάθη της. Επιπλέον η δηµιουργία 
αποκλειστικού τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών καθώς και τεχνικής υποστήριξης που θα 
παρέχει 24ωρη βοήθεια στον χρήστη κρίνεται απαραίτητη. 
Μέσα από την σύγκριση φάνηκε και η παγκοσµιοποιηµένη φύση του διαδυκτίου, µέσα από 
τις κοινές στρατηγικές που εφαρµόζονται από τις επιχειρήσεις αλλά και από τα προβλήµατα , 
ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, που αντιµετωπίζουν. 
Τέλος διαπιστώθηκε πως η τεχνολογική και αλλά και οι οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής 
που δραστηριοποιείται ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν επιδρά στην ανάπτυξή του και µέσα 
από την αγορά του Internet κάθε επιχείρηση µπορεί ισάξια να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο 
και να επιδρά πάνω στο χώρο αρκεί η ανάπτυξή της να γίνεται µέσα από προγραµµατισµό.  
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Στα παραπάνω σχεδιαγράµµατα απεικονίζεται η µικρή
διαφορά που έχουν τα ελληνικά µε τα ξένα sites όσον
αφορά την συνολική εικόνα τους (Γενική Βαθµολογία).
Επίσης φαίνεται η µεγάλη σηµασία που δίνεται από όλα
τα  sites στον τοµέα της ασφάλειας. 
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7.Βιβλιογραφία 
Βιβλία: 
Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

Περιοδικά: 
PC Master (Τεύχος 167) 

Web Sites: 
www.in.gr 
www.excite.co.uk 
www.zeroone.gr 
www.eshop.gr 
www.infoshop.gr 
www.bcd2000.com 
www.delcap.com 
www.aria.co.uk 
www.useit.com/ 
www.ebusinessforum.gr 
www.resellerratings.com/ 
www.verisign.com 
www.safeshoppingnetwork.com 
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