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Εισαγωγή

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την υπηρεσία Home page creator

της IBM. Η υπηρεσία αυτή δίνει την δυνατότητα σε µία επιχείρηση να

δηµιουργήσει µία περιοχή στο διαδίκτυο και να παρουσιάσει τα προϊόντα και

της υπηρεσίες της. Παρέχει επίσης την δυνατότητα για ηλεκτρονικό εµπόριο

µε πλήρεις υπηρεσίες. Στο πρώτο µέρος της εργασίας δίνονται γενικές

πληροφορίες για την υπηρεσία. Ακολουθεί παρουσίαση του τρόπου χρήσης

της υπηρεσίας και τέλος παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα

της υπηρεσίας. Σε παράρτηµα δίνετει σειρά διαφανειών σχετικά µε την

λειτουργία της υπηρεσίας.

Παρουσίαση του Home Page Creator
Η υπηρεσία Home Page Creator δίνει έναν εύκολο τρόπο για εταιρική

παρουσίαση µιας επιχείρησης στο διαδίκτυο. Ξεκινόντας κανείς µε έτοιµα

πρότυπα µπορεί µέσα σε λίγες ώρες να δηµιουργήσει µία παρουσίαση στο

web. Χωρίς την ανάγκη να γνωρίζει την γλώσσα HTML, προγραµµατισµό ή

σχεδίαση εικόνων είναι δυνατόν ένας απλός χρήστης να δηµιουργήσει από

τον υπολογιστή του µία περιοχή στο web. Πέρα από αυτή την απλή υπηρεσία

είναι δυνατόν κανείς να µετατρέψει το site το οποίο θα δηµιουργήσει σε µία

πλήρη εφαρµογή ηλεκτρονικού εµπορίου.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης είναι εξοικειωµένος µε την χρήση

κάποιου εργαλείου εγραφής ιστοσελίδων είναι δυνατόν να δηµιουργεί τις

ιστοσελίδες µε το εργαλείο αυτό και να τις µεταφέρει στο site του. Σε αυτή την

περίπτωση όµως η διόρθωση των ιστοσελίδων δεν µπορεί να γίνει αργότερα

µε τα εργαλεία τα οποία παρέχει η IBM και πρέπει να χρησιµοποιηθεί το

αρχικό εργαλείο συγραφής.

Η ΙΒΜ παρέχει µία σειρά από συνδροµές οι οποίες διαβαθµίζονται ανάλογα

µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες και έχουν φυσικά διαφορετικό κόστος. Οι

διάφορες συνδροµές παρουσιάζονται περιληπτικά στον επόµενο πίνακα.



Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα

πρόσβασης. Οι διαφρές έγκεινται στον αριθµό των σελίδων που µπορεί

κανείς να δηµιουργήσει, στον αριθµό των προϊόντων που µπορεί να

υποστηρίζει, στην αποθηκευτική δυνατότητα και στο παρεχόµενο bandwidth.

Όλα τα επίπεδα πρόσβασης εκτός του βασικού παρέχουν την δυνατότητα για

υπηρεσίες τιµολόγησης οι οποίες και µετατρέπουν το site σε περιοχή

ηλεκτρονικού εµπορίου.

Η χρήση της υπηρεσίας δεν απαιτεί την αγορα΄συγκεκριµένου λογισµικού. Για

την δηµιουργία του site χρειάζεται µόνο ένας web browser ο οποίος να

υποστηρίζει JDK1.1. Οι απαιτήσεις του συστήµατος όπως αυτές

παρουσιάζονται από την ΙΒΜ είναι οι παρακάτω:



•  A personal computer equipped with a modem or direct Internet connection.

We recommend at least a 100 Mhz Pentium computer with 24 MB RAM

and a 28.8 baud modem.

•  Windows 95, Windows 98 or Windows NT operating system. At this

timethere are no Macintosh browsers that fully support all of the required

Java 1.1 classes.

•  A connection to the Internet.

•  An Internet browser with full Java JDK1.1 support. The following browsers

have been tested and work with IBM HomePage Creator for e-business:

Netscape Navigator/Communicator

                     Navigator or Communicator 4.06 for Windows 95/98/NT

                     Navigator or Communicator 4.07 for Windows 95/98/NT

                     Navigator 4.08 for Windows 95/98/NT

                     Navigator or Communicator 4.5 for Windows 95/98/NT (note: 4.5

                         Preview is NOT supported)

                     Navigator or Communicator 4.51 for Windows 95/98/NT

  Microsoft Internet Explorer

                     IE 4.01 for Windows 95/98/NT

                     IE 5.0 for Windows 95/98/NT (note: IE 5.0beta is NOT

supported.)

Γίνεται κατανοητό ότι οι παραπάνω απσιτήσεις ικανοποιούνται από την

πλειονότητα της εγκατεστηµένης βάσης υπολογιστών πράγµα το οποίο κάνει

την ανάπτυξη της υπηρεσίας ιδιαίτερα εύκολη.



Το ΙΒΜ Home Page Creator απευθύνεται αρχικά σε µικρές και µικροµεσαίες

επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να έχουν παρουσία στο διαδίκτυο. Το πακέτο

συνδροµής platinum προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου οι οποίες

µπορούν να καλύψουν µία µεγάλη οµάδα επιχειρήσεων καθώς υποστηρίζει

ηλεκτρονικό εµπόριο για ένα αριθµό 500 προϊόντων (κωδικοί καταλόγου) που

είναι αρκετά µεγάλος ακόµα και για µια µεγάλη επιχείρηση.

Βασικό χαρακτηριστικό όλων των πακέτων συνδροµής (εκτός του βασικού)

είναι η δυνατότητα σύνδεσης του εµπορικού site  µε έναν παροχέα υπηρεσιών

πληρωµής (Payment Service Provider). Οι παροχείς αυτοί είναι ανεξάρτητες

εταιρείες οι οποίες διεκπαιρεώνουν όλες τις λειτουργίες που χρειάζονται για

την παραγγελία, τιµολόγηση και αποστολή προϊόντων και υπηρεσιών µέσο

του διαδικτύου.

∆ηµιουργία site στο Home Page Creator
Η διαδικασία δηµιουργίας ενός site είναι εξαιρετικά απλή. Ο χρήστης διαλέγει

ένα πακέτο συνδροµής και µετά µε τη χρήση ενός web browser δηµιουργεί τις

σελίδες του. Μπορεί να διαλέξει από µία σειρά έτοιµων προτύπων ή να

δηµιουργήσει τα δικά του. Η όλη διαδικασία είναι αλληλεπιδραστική και

στηρίζεται στην χρήση του ποντικιού και στην πληκτρολόγηση κειµένου. Στο

παράρτηµα παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η ΙΒΜ αντιµετωπίζει τη

δηµιουργία ενός site και δίνονται τα βήµατα δηµιουργίας του.

Αφού ο χρήστης δηµιουργήσει το site εφοδιάζεται µε κατάλληλο κωδικό καο

µπορεί να αλλάζει τις σελίδες και να παίρνει στατιστικές πληροφορίες για την

κίνηση των σελίδων του.

Σε περίπτωση που έχει επιλέξει το κατάλληλο πακέτο συνδροµής έχει πλήρη

δυνατότητα για την χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου.



Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα της Υπηρεσίας

Τα κυριώτερα πλεονεκτήµατα της υπηρεσίας της ΙΒΜ είναι τα παρακάτω:

•  Ευκολία χρήσης. Το site δηµιουργείται πολύ εύκολα σε λίγες ώρες µε την

χρήση τεχνικών point-and-click που δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις και

ικανότητες.

•  Έµπιστη Βάση H/W. Το site φιλοξενείτει σε ΙΒΜ RS/6000 servers .

•  Πλήρως ολοκληρωµένη λύση. Η υπηρεσία περιέχει όλα τα εργαελεια για

την δηµιουργία ενός επαγγελµατικού site το οποίο περιλαµβάνει

υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου και διασύνδεση µε εξωτερικές

υπηρεσιες υποστήριξης. Αυτόµατα το site υποβάλλεται από την ΙΒΜ σε 20

µηχανές αναζήτησης και η δηµοσίευση του καταλόγου είναι θέµα ενός

click.

•  Επεκτασιµότητα. Τα διαφορετικά πακέτα συνδροµής επιτρέπουν την

ανάπτυξη του site σε συνδυασµό µε το µέγεθος της επιχείρησης χωρίς να

χρειάζεται η ολοκληρωτική αναδηµιουργία του.

•  Short cuts. Χρήση γραφικών και προτύπων από την on-line βιβλιοθήκη της

υπηρεσίας

•  High-value-services. Στο πεκέτο συνδροµής bronze  και άνω ο κατάλογος

προϊόντων προσφέρει  real-time, security-rich credit card transaction,

shopping cart, automated sales tax, automated shipping charge

calculation.

•  Off-line creation. Οι σελίδες µπορεί να δηµιουργηθοήν off-line και µετά νε

µεταφερθούν στο site.



•  Marketing links.Είναι δυνατόν η σελίδα να περιλαµβάνει συνδέσµους σε

άλλες εµπορικές σελίδες και ηλεκτρονικές σισυθύνσεις.

•  Βοήθεια. ∆ωρεάν τηλεφωνική και e-mail υποστήριξη.

Τα κυριώτερα µειονεκτήµατα της υπηρεσίας είναι τα παρακάτω:

•  Κόστος. Για τα πακέτα συνδροµών υψηλής προστιθέµενης αξίας το κόστος

θεωρείται υψηλό.

•  Πολύπλοκη διαδικασία εγγραφής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ

προσπαθήσαµε να δηµιουργήσουµε ένα site παρέχοντας πληροφορίες

πιστωτικής κάρτας η διαδικασία απέτυχε δύο φορες. ∆εν έγινε τρίτη

προσπάθεια µία και δηµιουργήθηκαν υποψίες για την τύχη της πιστωτικής

κάρτας.

•  Αδυναµία πλήρους υποστήριξης της έκδοσης 4.5 του Netscape η οποία

είναι ευρέως χρησιµοποιούµενη.

•  Μη παροχή στατιστικών πληροφοριών στα µικρά πακέτα συνδροµής.

•  Το βασικό πακέτο ουσιαστικά προσφέρει µόνο web hosting χωρίς

δυνατότητα ηλεκτρονικού εµπορίου.

Συνοπτικά αναφέρουµε ότι η υπηρεσία της ΙΒΜ είναι χρήσιµη για

µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να δοκιµάσουν την παρουσία

τους στο διαδίκτυο. Μπορεί λοιπόν να χρησιµοποιηθεί ως αρχή παρέχοντας

άριστες υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου. Σε περίπτωση που ο χρήστης

απαιτεί µία πλήρη εφαρµογή ηλεκτρονικού εµπορίου το κόστος θα πρέπει να

τον κάνει να αναζητήσει και άλλες stand-allone εφαρµογές οι οποίες θα

καλύψουν τις ανάγκες του.
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