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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΕΝΟΣ  ELECTRONIC SHOP ΑΠΟ  ΤΗΝ  SHOPBUILDER

Σε γενικές γραµµές η δηµιουργία ενός electronic shop µέσω της ShopBuilder είναι

πάρα πολύ εύκολη (φιλική στο χρήστη) ακόµη και για µη σχετικούς χρήστες µε τη

δηµιουργία HTML σελίδων. Χαρακτηριστικά στο site της εταιρείας αναφέρεται ότι δε

απαιτούνται παραπάνω από 10 λεπτά για να κατασκευαστεί µία πρώτη µορφή του

electronic shop και µπορούµε να πούµε συµπερασµατικά ότι έχει δίκιο η εταιρεία (µη

συνυπολογίζοντας βέβαια την ταχύτητα πρόσβασης στο site από µία dial-up γραµµή

στην Ελλάδα). Επιγραµµατικά, τα κύρια χαρακτηριστικά των online stores της

ShopBuilder είναι τα παρακάτω:

� ∆εν απαιτείται ειδικό software για την κατασκευή του store. Το µόνο που

απαιτείται είναι ένας web-browser, και δεν χρειάζεται καµία (απολύτως) γνώση

προγραµµατισµού ή κατασκευής HTML σελίδων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω των

ειδικών wizards και των templates που έχουν κατασκευασθεί από την ShopBuilder

και προσφέρουν µεγάλη ποικιλία διαφοροποίησης. Επιπλέον όµως, αν θελήσει

κάποιος µπορεί να επέµβει στον HTML κώδικα των σελίδων που κατασκευάζει η

ShopBuilder και να δηµιουργήσει τις δικές του σελίδες µε την µορφή που αυτός

έχει επιλέξει.

� Προβλέπεται επεξεργασία real-time credit card µέσω της PaymentNet, η οποία

αποτελεί µία από τις κορυφαίες λύσεις στο χώρο

� Υπάρχει δυνατότητα πλήρους customisation του electronic store, δηµιουργώντας

τις δικές του σελίδες σε οποιοδήποτε από τα γνωστά πακέτα συγγραφής HTML

σελίδων (π.χ. FrontPage)

� Πλήρης ανάλυση των στοιχείων των παραγγελιών και της κίνησης του site µέσω

πολλαπλών στατιστικών καταστάσεων που δίνονται έτοιµες από την ShopBuilder

µέσω του web-browser.

� Αυτόµατη έκδοση αποδείξεων και αποστολή τους µέσω E-Mail στους πελάτες.

� Οι παραγγελίες στέλνονται αυτόµατα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο είτε µέσω fax

είτε µέσω E-Mail στα γραφεία της εταιρείας.

� ∆υνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών τρόπων αποστολής και του αντίστοιχου

κόστους.

� ∆υνατότητα παρακολούθησης φόρων ανά χώρα (region)
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� Η ShopBuilder αναλαµβάνει τη πλήρη γραφική παρουσία του electronic shop που

σηµαίνει δηµιουργεί αυτόµατα τους τίτλους, τα navigation buttons και τις

thumbnail εικόνες που απαιτεί ένα ολοκληρωµένο electronic shop.

� Remote διαχείριση του electronic shop. H εταιρεία έχει τη δυνατότητα 24 ώρες το

εικοσιτετράωρο να ενηµερώσει τις τιµές, τα προϊόντα και οτιδήποτε άλλο µέσα

electronic shop µέσω του web-browser.

� Ασφάλεια µέσω της SSL (τεχνολογίας κρυπτογράφησης της NetScape).

� Πολύ φιλικό σύστηµα παραγγελιοληψίας (shopping cart) το οποίο επιτρέπει στον

πελάτη να βλέπει ανά πάσα στιγµή: τι έχει παραγγείλει, τι κοστίζει, (ποσότητα,

τιµή και αξία) αλλά και να µεταβάλλει οτιδήποτε πολύ εύκολα.

� Η ShopBuilder υποστηρίζει την διατήρηση του ατοµικού domain name της εταιρίας

αν το επιλέξει (αλλιώς δηµιουργεί αντίστοιχο κάτω από το url της ShopBuilder

δηλαδή www.shopbuilder.com/mis).

� ∆υνατότητα αποδοχής πληρωµών µε όλες τις γνωστές πιστωτικές κάρτες (Visa,

Diner’s Club, MasterCard, American Express, Discover, JCB κλπ.)

� Προβλέπεται η δυνατότητα επίσης για αποδοχή παραγγελιών µε άλλους τρόπους

πληρωµής (π.χ. επιταγές, αντικαταβολή κλπ.)

� Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης υπολοίπου ανά είδος µε επιλογή για το αν

θα επιτρέπεται να γίνονται παραγγελίες όταν το υπόλοιπο θα πέσει κάτω από το

µηδέν, αν θα στέλνεται E-Mail στην εταιρία όταν το υπόλοιπο πέσει κάτω από ένα

συγκεκριµένο όριο σε πάνω από ένα είδος κλπ.

� Πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα που ανακαλύψαµε στο ShopBuilder και µας

χαροποίησε ιδιαίτερα είναι η πλήρης συµβατότητα µε τους ελληνικούς

χαρακτήρες σε όλα τα επίπεδα (εκτός φυσικά από τους κωδικούς των ειδών)

� Πολύ σηµαντικό θετικό στοιχείο που πρέπει να τονίσουµε για την ShopBuilder είναι

το γεγονός ότι το site της είναι πολύ συνοπτικό και ξεκάθαρο και

καταφέρνει έτσι να µην αφήσει καµία απορία στον υποψήφιο πελάτη

της.

� Τέλος, είναι πολύ θετική και η προσέγγιση των νέων πελατών από την

ShopBuilder, καθώς µπορείς να δηµιουργήσεις δωρεάν το δικό σου

electronic shop (το οποίο θα διατηρηθεί για 15 ηµέρες) και όποτε το

αποφασίσεις (µέσα σε αυτές τις 15 ηµέρες) να υπογράψεις τη συµφωνία και να

«βγει στον αέρα» το ηλεκτρονικό σου κατάστηµα χωρίς να χρειαστεί να το

ξανακατασκευάσεις.
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Ως µειονεκτήµατα του ShopBuilder, τα µόνα που καταφέραµε να βρούµε είναι τα εξής:

� ∆εν υπάρχει τρόπος να µεταβιβάσεις τα δεδοµένα των προϊόντων σου µέσω

κάποιας βάσης δεδοµένων. Ο µόνος τρόπος που υπάρχει είναι η πληκτρολόγηση

στον web-browser, κάτι που είναι µεγάλο µειονέκτηµα αν η εταιρία διαθέτει

µεγάλο αριθµό προϊόντων.

� ∆εν υπάρχει τρόπος µαζικών µεταβολών των προϊόντων (π.χ. αύξηση τιµών για µία

10% κατηγορία ειδών)

� Επίσης δεν δίνεται η δυνατότητα για µαζικό import των τιµών από βάση

δεδοµένων ή έστω µέσω ASCII αρχείου

� Η παρακολούθηση των αποθεµάτων θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί «παιδική»,

καθώς το ελάχιστο όριο ασφαλείας ορίζεται µαζικά για όλα τα είδη κάτι που δεν

είναι λογικό (δεν µπορεί να ορίζουµε το ίδιο όριο ασφαλείας για είδη που

καθηµερινά κινούνται κατά δεκάδες και άλλα που κινούνται το πολύ µία φορά την

εβδοµάδα).

� Επιπλέον δεν µπορούµε να επέµβουµε µαζικά στα υπόλοιπα των ειδών (κάτι που

θα ήταν λογικό να το ενηµερώνουµε σε καθηµερινή βάση λόγω του γεγονότος ότι

δεν πουλάµε µόνο ηλεκτρονικά τα προϊόντα µας)

� Τα στατιστικά στοιχεία είναι predefined ορισµένα από την ShopBuilder και δεν

µπορούµε να φτιάξουµε καινούρια δικά µας. (βέβαια θα πρέπει να τονισθεί ότι η

ανάλυση που προσφέρεται από την ShopBuilder είναι αρκετά βαθιά)
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΤΗΣ  SHOPBUILDER

Η τιµολογιακή πολιτική της ShopBuilder θα µπορούσε να χαρακτηριστεί από marketing

άποψη αρκετά επιθετική. Πιο συγκεκριµένα δεν υπάρχει καθόλου αρχικό κόστος

εγκατάστασης (setup fee) καθώς και καθόλου κόστος ανά παραγγελία. Το µόνο

κόστος που υπάρχει στην περίπτωση του ShopBuilder είναι ένα µηνιαίο κόστος

συντήρησης του electronic shop το οποίο είναι κυµαινόµενο ανάλογα µε τον αριθµό

των προϊόντων που φιλοξενούνται στο store. Η κλιµάκωση των τιµών έχει ως εξής:

Αριθµός Προϊόντων
Κόστος Συντήρησης

Ανά Μήνα ($)

Μηνιαίο Κόστος

Συντήρησης (∆ρχ.)

Ετήσιο Κόστος

Συντήρησης (∆ρχ.)

Μέχρι 5 προϊόντα
(Starter Store) 20$ 6.300 δρχ. 75.600 δρχ.

Μέχρι 20 προϊόντα
(Mini Store) 40$ 12.600 δρχ. 151.200 δρχ.

Μέχρι 100 προϊόντα
(Small  Store) 70$ 22.050 δρχ. 264.600 δρχ.

Μέχρι 1000 προϊόντα
(Large Store) 250$ 78.750 δρχ. 945.000 δρχ.

Πάνω από 1000
προϊόντα Κατόπιν Συµφωνίας Κατόπιν Συµφωνίας Κατόπιν Συµφωνίας

Πίνακας 1: Τιµοκατάλογος της ShopBuilder

Ο παραπάνω τιµοκατάλογος περιλαµβάνει την ενοικίαση του χώρου στον Web Server

της ShopBuilder (στην περίπτωση της διατήρησης των σελίδων σε αυτό το Server),

καθώς και έναν αριθµό από faxes παραγγελιών ανάλογα το πακέτο (5 για Starter

Store, 20 για Mini Store, 60 και 100 αντίστοιχα καθώς και 20 cent για κάθε επόµενο

fax). Τέλος δηλώνεται ρητά από την εταιρεία ότι δεν υπάρχει καµία χρονική δέσµευση

διατήρησης του site (δηλαδή δεν απαιτείται η προπληρωµή π.χ. 6 µηνών

υποχρεωτικά, ή για να διακόψεις δεν πρέπει να προπληρώσεις άλλους δύο µήνες).

Στο παραπάνω κόστος θα πρέπει µόνο να προστεθούν τα εξής επιπλέον έξοδα:

Α. Απόκτηση ξεχωριστού domain name (π.χ. www.mis.com) : Το κόστος απόκτησης

ξεχωριστού domain name από την InterNic και διατήρησης του για δύο χρόνια είναι

70$ (περίπου 22.050 δρχ.) ενώ το κόστος που χρεώνει η NameSecure (για να κάνει E-

Mail και Web Site Forwarding) ανέρχεται σε  24.95$ το χρόνο (περίπου 7.900 δρχ.).
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Β. Ενεργοποίηση transaction processing µέσω της PaymentNet: Το κόστος της

PaymentNet είναι κλιµακούµενο ανάλογα των αριθµό των κινήσεων (πληρωµών) αλλά

έχει κι ένα αρχικό κόστος εγκατάστασης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αν θελήσουµε

µπορούµε να επιλέξουµε το electronic shop που θα κατασκευάσουµε να µην

προβλέπει transaction processing  (και να γίνεται manual από εµάς). Πιο συγκεκριµένα

το αρχικό κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 250$ (δηλαδή περίπου 79.000 δρχ.) και

ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µέχρι 250 πληρωµές το µήνα το µηνιαίο κόστος είναι 490$

(περίπου 155.000 δρχ.) και 110 δρχ. για κάθε µία επιπλέον κίνηση.

Αν θέλουµε να ανακεφαλαιώσουµε και να υπολογίσουµε το κόστος δηµιουργίας και

συντήρησης ενός electronic shop µε 50 προϊόντα για ένα χρόνο θα καταλήγαµε στον

παρακάτω πίνακα:

Επιλογές
Setup fee
Payment

Net

Κόστος
Συντήρησης
PaymentNet

Κόστος
url

Internic

Κόστος
Name
Secure

Κόστος
Shop

Builder

Συνολικό
Κόστος

Με Transaction Processing,
µε δικό µας url 78.750 185.220 11.025 7.875 264.600 547.470

Με Transaction Processing,
χωρίς δικό µας url 78.750 185.220 0 0 264.600 528.570

Χωρίς Transaction Processing
µε δικό µας url 0 0 11.025 7.875 264.600 283.500

Χωρίς Transaction Processing
χωρίς δικό µας url 0 0 0 0 264.600 264.600

Πίνακας 2 : Ενδεικτικό κόστος δηµιουργίας και συντήρησης ενός Electronic
Shop µέσω της ShopBuilder
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΤΟΥ   E-COMMERCE SERVICE.

◙ Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε δικό µας domain name?

◙ Μπορούµε να έχουµε το domain name www.your-company.com για το κατάστηµά

µας. Υπάρχει µία ετήσια χρέωση  $24.95 για αυτό το λόγο. Το κόστος του domain

name είναι $70 για δύο χρόνια, και τιµολογείται απευθείας από την  Internic. Για

να αποκτήσουµε ένα domain name, µπορούµε να επισκεφτούµε την NameSecure.

◙ Ποια θα είναι η URL του καταστήµατος µας?

◙ Αν διαλέξουµε να αποκτήσουµε δικό µας domain name, η URL διεύθυνση του

καταστήµατος µας θα είναι το domain name που θα διαλέξουµε. Αν δεν έχουµε

δικό µας domain name, η διεύθυνση URL θα είναι

http://www.shopbuilder.com/yourcompany

◙ Υπάρχουν χρεώσεις εγκαστάστασης (set-up fees) ή χρεώσεις κινήσεων

(transaction fees)?

◙ Όχι. ∆εν υπάρχουν χρεώσεις εγακτάστασης (set-up fee) ή χρεώσεις κινήσεων

(transaction fees). Το µηνιαίο κόστος του καταστήµατος µας εξαρτάται από το

πλήθος των προϊόντων που περιέχει.

◙ Ποιος είναι ο ενδεδειγµένος τρόπος για να ξεκινήσει κανείς ?

◙ Η χρήση της δωρεάν επιλογής test drive µε την οποία ο χρήστης µπορεί να

δηµιουργήσει ένα κατάστηµα µε πλήρη λειτουργικότητα µέσα σε 10 λεπτά. Το

κατάστηµα που δηµιουργείται µε αυτή την επιλογή παραµένει ενεργό για χρονικό

διάστηµα 2 εβδοµάδων κατά την διάρκεια των οποίων µπορούµε να προσθέσουµε

προϊόντα και να δοκιµάσουµε όλες τις λειτουργίες του ShopBuilder. Μπορούµε

οποιαδήποτε στιγµή στις δύο εβδοµάδες να ενεργοποιήσουµε το κατάστηµά µας

ακολουθώντας οδηγίες στην σελίδα Store Administration.

◙ Πως γίνεται η πληρωµή για τις υπηρεσίες που λαµβάνουµε?

◙ Μπορούµε να πληρώσουµε online µέσω πιστωτικής κάρτας ή να ταχυδροµήσουµε

µία επιταγή. Μπορούµε να πληρώσουµε για ένα µήνα ή παραπάνω – εξαρτάται από

εµάς. Λεπτοµερής οδηγίες υπάρχουν στην σελίδα Store Administration.

◙ Υπάρχει minimum χρονικός περιορισµός χρήσης του ShopBuilder ?

◙ Όχι. Μπορούµε να ακυρώσουµε τον λογαριασµό µας οποιαδήποτε στιγµή

◙ Τι χρειαζόµαστε για να ξεκινήσουµε να χρησιµοποιούµε την υπηρεσία e-

commerce?

http://www.namesecure.com/
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◙ Θα χρειαστούµε περιγραφές και εικόνες των προϊόντων µας, µία σύνδεση Internet,

και µία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αν και µπορούµε να αρχίσουµε να

δηµιουργούµε το κατάστηµά µας χωρίς αυτά και να τα προσθέσουµε αργότερα. Αν

πρόκειται δεχόµαστε και παραγγελίες µε πιστωτικές κάρτες, θα χρειαστούµε και

έναν τραπεζικό merchant account.

◙ Πως µπορούµε να αποκτήσουµε έναν merchant account Πιστωτικής

κάρτας (merchant credit card account)?

◙ Πολλές τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα προσφέρουν merchant accounts.

Η ShopBuilder µας πληροφορεί πως η Wells Fargo Bank και η Cardservice

International ακολουθούν επιθετική πολιτική προσελκύοντας Internet merchants.

◙ Επεξεργάζεται η ShopBuilder συναλλαγές πιστωτικών καρτών για εµάς?

◙ Εκτός και εάν εγκαταστήσουµε ένα επεξεργασία κινήσεων σε πραγµατικό χρόνο

(real-time transaction processing) για το κατάστηµά µας (περιγράφεται

παρακάτω), το σύστηµα µεταφέρει τις πληροφορίες customer billing τιµολόγησης

σε εµάς. Μπορούµε µετά εµείς να επεξεργαστούµε τις κινήσεις πιστωτικών καρτών

(credit cards) µέσω ενός merchant account.

◙ Υπάρχει διαθέσιµη υπηρεσία εξουσιοδότησης πιστωτικών καρτών σε

πραγµατικό χρόνο (real-time credit card authorization)?

◙ Ναι, όλες οι κινήσεις επεξεργάζονται µέσω της PaymentNet, µίας κορυφαίας

εταιρείας επεξεργασίας κινήσεων. Όταν οι πελάτες σας φτάνουν στην σελίδα όπου

κάνουν checkout µπορούν να εισάγουν πληροφορίες της πιστωτικής τους κάρτας

που µεταφέρονται µε ασφάλεια στο PaymentNet και µέσα σε δευτερόλεπτα ο

λογαριαµσός του πελάτη χρεώνεται. Ο πελάτης δεν φεύγει από το κατάστηµα και

λαµβάνει επιβεβαίωση ότι οι παραγγελίες του έχουν χρεωθεί (τιµολογηθεί) σε

πραγµατικό χρόνο.

◙ Πως λαµβάνουµε τις παραγγελίες από το σύστηµα?

◙ Μπορούµε να λάβουµε παραγγελίες µέσω email ή fax. Η κοινοποίηση της

παραγγελίας στέλνεται αυτόµατα στους εµπόρους εντός 10 δευτερολέπτων από

την στιγµή που το κατάστηµά σας θα δεχθεί µία παραγγελία. Όλες οι πληροφορίες

οι σχετικές µε τον πελάτη, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού της πιστωτικής του

κάρτας, στέλνονται µε fax. Οι αριθµοί πιστωτικών καρτών των πελατών δεν

στέλνονται µέσω email καθώς δεν θεωρείται ασφαλές. Αν θέλουµε να µας

στέλνονται οι πληροφορίες των πελατών µέσω email, η Shopbuilder θα µας

στέλνει ένα email µέ όλες τις πληροφορίες των πελατών εκτός από τους αριθµούς

http://www.wellsfargo.com/
http://www.cardservice.com/
http://www.cardservice.com/
http://www.paymentnet.com/
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πιστωτικών καρτών. Θα πρέπει να συνδεόµαστε τότε µε τον χώρο υποστήριξης

του καταστήµατος µας (back office area) για να ανακτήσουµε τους αριθµούς των

πιστωτικών καρτών υπό secure mode.

◙ Μπορεί το κατάστηµά µας να δέχεται Purchase Orders, Checks, and

C.O.D. (Cash On Delivery) orders?

◙ Ναι. Μπορούµε εύκολα να στήσουµε το κατάστηµά µας έτσι ώστε να δέχεται όλες

τις παραπάνω µεθόδους πληρωµής. Επίσης µπορούµε να στήσουµε το κατάστηµά

µας έτσι ώστε να µην δέχεται παραγγελίες µε χρήση πιστωτικών καρτών αν δεν

έχουµε έναν merchant account.

◙ Μπορεί το κατάστηµά να δέχεται παραγγελίες τηλεφωνικά, µέσω fax και

µε ταχυδροµείο?

◙ Ναι, µπορούµε εύκολα να στήσουµε το κατάστηµά µας έτσι ώστε να δέχεται

οποιοδήποτε ή και όλους τους παραπάνω τρόπους παραγγελιοληψίας.

◙ Πως µπορώ να τοποθετήσω τις φωτογραφίες των προϊόντων µου?

◙ Οι φωτογραφίες τοποθετούνται πανεύκολα από τον σκληρό µας δίσκο

χρησιµοποιώντας τον Web browser µας (Internet Explorer, Netscape Navigator).

∆εν απαιτείται η χρήση εξειδικευµένου software.

◙ Μπορεί η Shopbuilder να σκανάρει τις φωτογραφίες των προϊόντων µας?

◙ Όχι, πρέπει να έχουµ σκανάρει τις φωτογραφίες των προϊόντων µας πριν να

χρησιµοποιήσουµε το e-commerce σύστηµα. Οι φωτογραφίες µας πρέπει να είναι

σε µορφή αρχείου GIF ή JPEG. Μπορεί κάποιος γραφίστας να σκανάρει τις

φωτογραφίες για εµάς, ή να το κάνουµε µόνοι µας χρησιµοποιώντας γνωστά

προγράµµατα.

◙ Πόσο µεγάλες πρέπει να είναι οι φωτογραφίες µας?

◙ Το σύστηµα αυτόµατα αλλάζει µέγεθος στις φωτογραφίες έτσι ώστε να ταιριάζουν

απόλυτα. Παρόλα αυτά οοι µεγάλες φωτογραφίες επιβραδύνουν το ¨φόρτωµα¨

των σελίδων του καταστήµατος µας οπότε προτείνεται οι φωτογραφίες µας να µην

ξεπερνούν τα 3" x 5" µε ανάλυση όχι µεγαλύτερη από 72 dpi.

◙ Μπορώ να τοποθετήσω τις δικές µου HTML σελίδες?

◙ Ναι µε τον HTML Editor του Shopbuilder, µπορούµε να σχεδιάσουµε

εξατοµικευµένα το κατάστηµά µας χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε λογισµικό

σχεδίασης web σελίδων, όπως τα FrontPage και PageMill. Το σύστηµα αυτόµατα

παράγει HTML τµήµατα (snippets) για κάθε ένα από τα προϊόντα, τα οποία
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µπορούµε να επικολλήσουµε στις σελίδες του καταστήµατος µας. ∆εν υπάρχει

περιορισµός για τα σχέδια που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε.

◙ Πρέπει οι σελίδες µας να ξενιστούν (φιλοξενηθούν, host) στον server της

ShoipBuilder? Όχι, µε τον HTML Editor του Shopbuilder, το σύστηµα αυτόµατα

παράγει HTML τµήµατα (snippets) για κάθε ένα από τα προϊόντα, τα οποία

µπορούµε να επικολλήσουµε στις σελίδες του καταστήµατος µας. Αυτές οι σελίδες

µπορούν αν ξενιστούν οπουδήποτε. Όταν οι πελάτες παραγγέλνουν προϊόντα από

τις σελίδες µας το shopping cart και το management πρόγραµµα της Shopbuilder

καλείται, επιτρέποντας µας να διαχειριστούµε το κατάστηµά µας από οποιοδήποτε

server.

◙ Επικοινωνεί η Shopbuilder απευθείας µε τους πλάτες µας?

◙ Όχι, εγκαθιστούµε και λειτουργούµε µόνοι µας το κατάστηµά µας. Η Shopbuilder

µας δείνει τα εργαλεία για να χτίσουµε και να διαχειριστούµε το κατάστηµά µας.

Παρόλα αυτά το e-commerce σύστηµα στέλνει αυτόµατα µία απόδειξη µέσω email

στους πελάτες µας όταν έχουν πραγµατοποιήσει µία αγορά από το κατάστηµά µας.

◙ Υπάρχει διαθέσιµη τεχνική υποστήριξη?

◙ Ναι εξειδικευµένοι σύµβουλοι παρέχουν τεχνική υποστήριξη από τις 9:00’ εως τις

18:00’ (ώρα Καλιφόρνιας).

◙ Πως προωθείται το κατάστηµά µας?

◙ Η Shopbuilder µας προµηθεύει µέ ένα αυτόµατο σύστηµα για να δηλώσουµε την

URL διεύθυνση του καταστήµατος µας σε όλες τις κύριες µηχανές αναζήτησης στο

Internet. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.samizdat.com/public.html.

◙ ∆ηλώνονται και τα δοκιµαστικά καταστήµατα (test drive stores) στις

µηχανές αναζήτησης?

◙ Όχι το κατάστηµά µας δηλώνεται µόνο µετά την υπογραφή της σύµβασης

παροχής υπηρεσιών.

◙ Μπορούν οι χονδρέµποροι να χρησιµοποιήσουν το e-commerce

σύστηµα?

◙ Ναι. Στο σύστηµα µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί τόσο από χονδρέµπορους όσο

και από λιανέµπορους. Π.χ. πολλοί χονδρέµποροι το χρησιµοποιούν σαν ένα τρόπο

για να προσεγγίσουν τους πελάτες τους µε πολύ χαµηλό κόστος.

◙ Αν έχουµε ένα υπάρχον website, µπορούµε να το συµπεριλάβουµε εντός

του e-commerce service?

http://www.samizdat.com/public.html


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Κ. ΓΚΟΥΜΑΣ  – Α.  ΝΤΙΝΑΣ ΣΕΛΙ∆Α  12 ΑΠΟ  12

◙ Ναι , όπως αναφέραµε και προηγούµενα χρησιµοποιώντας την λειτουργικότητα

του HTML Editor της Shopbuilder µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον το δικό µας

HTML για να σχεδιάσουµε το κατάστηµά µας. Προσθέτουµε απλά σελίδες

ηλεκτρονικού καταλόγου που σχεδιάζουµε µόνοι µας και το σύστηµα της

Shopbuilder  µας παρέχει την HTML που χρειάζεται να εισάγουµε σε κάθε ένα από

τα προϊόντα. Οι σελίδες ηλεκτρονικού καταλόγου µπορούν να ξενιστούν (hosted)

στον δικό µας server ή στον server του Shopbuilder.
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