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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία στην οποία αναφερόµαστε είναι η Simplenet.

Ιδρύθηκε το έτος 1996 και σύµφωνα µε το καταστατικό της:

✪ Έχει αποστολή:

* Να εξασφαλίζει φθηνές web hosting υπηρεσίες στην κοινότητα του

Internet.

* Να επιδιώκει την απλοποίηση της πολυπλοκότητας του Internet.

* Να παρέχει κατανοητές (προσιτές) υπηρεσίες και προϊόντα.

* Να µειώσει στο ελάχιστο το κόστος των υπηρεσιών.

✪ Η εµβέλεια των υπηρεσιών της εκτείνεται:

* Από τον απλό µη εικονικό λογαριασµό µέχρι την προχωρηµένη

συνεταιρική συνεγκατάσταση.

✪ ∆ιαφηµίζει ότι:

* Συνδυάζει την ποιότητα µε την  παροχή εύχρηστων υπηρεσιών.

* Οι πελάτες της είναι κάτοικοι της Αµερικής αλλά και 120 ακόµη

χωρών.

Το Ηλεκτρονικό εµπόριο είναι µία από τις υπηρεσίες που προσφέρει. Άλλες υπηρεσίες

είναι: Web Hosting, Advanced Hosting, Domain Name Services.



ΠΡΟΤΑΣΗ: Simpleshop

Για το Ηλεκτρονικό εµπόριο προτείνει τη δωρεάν λύση Simpleshop. (Το Simpleshop

είναι ένα καταχωρηµένο εµπορικό σήµα της SimpleNet, θυγατρικής εταιρίας του

broadcast.com).

Το Simpleshop κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1999 ως:

✓ Νέα λύση ηλεκτρονικού εµπορίου σε επίπεδο εισόδου (entry - level).

✓ Σχεδιάστηκε για να διευθύνει γρήγορα και εύκολα ηλεκτρονικές

βιτρίνες.

✓ Αποτελεί ένα χρήσιµο «σκαλοπάτι» για πώληση προϊόντων ή

υπηρεσιών on line.

✓ Προσφέρει χωρίς επιβάρυνση µαζί µε τους SimpleNet Domain Web

Accounts.

✓ Βοηθά στη δηµιουργία ηλεκτρονικών βιτρινών και στην πλοήγηση

µέσα σ’ αυτές.

✓ Έχει πολύ απλό Web based interface και δεν χρειάζεται κανένας

προγραµµατισµός.



Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του Simpleshop

* Σχεδιασµός - διαχείριση προσαρµοστικού site.

* Εύκολη Web - based δηµιουργία και συντήρηση µε βήµατα point - and - click.

* On line επιλογές βοήθειας για εγκατάσταση καταλόγου και κατασκευή φόρµας

παραγγελίας.

* Ασφαλής µεταβίβαση πληροφοριών πιστωτικής κάρτας.

* Εύκολη διευθέτηση του φόρου, shipping και διατίµησης δεδοµένων.

* ∆ωρεάν παροχή του µε τους Domain Web Accounts.
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ «SIMPLESHOP FOR WINDOWS»

Έκδοση 2.8s λογισµικού δοκιµαστικής χρήσης για απλό κατάστηµα.

Είναι µια µορφή λογισµικού διαχείρισης αγορών από το σπίτι.

Έκδοση 2.1s λογισµικού δοκιµαστικής χρήσης για πολυκατάστηµα.

- Μοιράζεται ως λογισµικό δοκιµαστικής χρήσης και δεν είναι δωρεάν.

- ∆ιατίθεται κάτω από περιορισµένη άδεια χρήσης για σκοπούς εκτίµησης. Η χρήση του

λογισµικού αυτού για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών επιβάλλει τη

δήλωσή του.

Με το λογισµικό του Simpleshop παρέχονται λύσεις για ψώνια ταυτόχρονα στην

επιχείρηση και στον καταναλωτή.

Η έκδοση 2.8 σχεδιάστηκε για να γίνονται τα ψώνια γρηγορότερα, ευκολότερα,

διασκεδαστικά.

Τι προσφέρει το Simpleshop.

* Τα είδη: Εξασφαλίζει ένα αρχείο από 400 προϊόντα.

* Τη λίστα της οικογένειας, µε προϊόντα κατά αλφαβητική σειρά.

* Τη λίστα αγοράς.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(ΕΚ∆ΟΣΗ 2.8s)

ΠΩΣ ∆ΟΥΛΕΥΕΙ

1Η ΦΑΣΗ: Άπαξ εγκατάσταση

3 βήµατα

• Προσαρµογή των ειδών που δίνονται στο αρχείο της «οικογενειακής λίστας», στις

ανάγκες της συγκεκριµένης οικογένειας. Οι αλλαγές γίνονται από την περιοχή «Item

Maintenance» µε τη βοήθεια των µενού «Change», «Add», «Delete an Item».

• Επιλογή του καταστήµατος µε το οποίο θα γίνουν οι συναλλαγές. Αρίθµηση των

διαδρόµων του. Χαρακτηρισµός κάθε προϊόντος βάση του αριθµού πτέρυγας όπου

βρίσκεται.

• Επιστροφή στην περιοχή «Item maintenance». Εισαγωγή των αριθµών κάθε πτέρυγας

στο αντίγραφο του software µε το µενού «Change An Item». Εκτύπωση της νέας

προσαρµοσµένης οικογενειακής λίστας.

2Η ΦΑΣΗ: Χρήση

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση το SimpleShop είναι σε αυτόµατο πιλότο.

3 βήµατα

• Εκτύπωση της «οικογενειακής λίστας».

• Επιλογή των επιθυµητών προϊόντων για να σχηµατιστεί η «λίστα αγοράς».

Με τη βοήθεια του µενού «Creat a shopping list» επιλογή των συγκεκριµένων

προϊόντων µε µαρκάρισµα.

Ενεργοποιώντας το κουµπί «Print a shopping list» τα επιλεγµένα προϊόντα ξεχωρίζουν

µέσα στο λογισµικό και εκτυπώνονται όχι πια µε αλφαβητική σειρά αλλά ανά

πτέρυγα, όπως είναι στο κατάστηµα. Φεύγοντας από το λογισµικό το µαρκάρισµα

ακυρώνεται για να προετοιµαστεί η επόµενη αγορά.



• Επιπλέον δυνατότητα: Μια ξεχωριστή στήλη στη «λίστα αγοράς» για την περίπτωση

που υπάρχουν προϊόντα µε κουπόνια.

Εκτός από την κυλιόµενη µπάρα µέσα στο µενού «Creat a Shopping list» υπάρχει ενεργοποιηµένο το

εναλλακτικό χαρακτηριστικό για κουµπιά αλφαβητικού καταλόγου. Επιταχύνει και διευκολύνει τη δηµιουργία

της λίστας. Τα ίδια κουµπιά υπάρχουν και στα µενού «Change» και «Delete an Item».



ΠΕΡΙΟΧΗ: ITEM MAINTENANCE

Στην περιοχή αυτή ανοίγει η βάση δεδοµένων στο χρήστη. Η καρδιά αυτού του

προγράµµατος είναι η βάση δεδοµένων από προµηθευόµενα είδη και η ικανότητα να

προσαρµόζονται στις προσωπικές ανάγκες του χρήστη.

Όπως δείχνουν τα κουµπιά εντολών, η περιοχή διαθέτει τα µενού «add», «Change» και

«Delete an item».

ADD AN ITEM

1. Το είδος που θέλουµε να προσθέσουµε έχει ένα «γείτονα» µέσα στο κατάστηµα και

εµείς ίσως περισσότερους στη λίστα λογισµικού. Βρίσκουµε αυτόν τον γείτονα στο

µενού Change και περιγράφουµε το διάδροµό του.

Τώρα µπορούµε να προγραµµατίσουµε το νέο µας αντικείµενο στο λογισµικό.

2. Πηγαίνουµε στο Add.

Συµπληρώνουµε την περιγραφή (µέχρι 20 χαρακτήρες). Χρησιµοποιούµε το διάδροµο

που σηµειώσαµε στο πρώτο βήµα και συµπληρώνουµε το υπόλοιπο. Πατούµε το

κουµπί add. Έτοιµο!

CHANGE AN ITEM

Αν και αυτή η εφαρµογή περιλαµβάνει 400 πρότυπα εγκατεστηµένα είδη, σας

προτρέπει να τα επεξεργαστείτε, ώστε να ταιριάξουν µε την προσωπικότητα του σπιτιού σας.

Αυτό µπορεί να είναι τόσο απλό όπως το να αλλάξουµε το soda µε το pop ή τόσο

ειδικό όπως το να υποδείξουµε µία µάρκα.

Το πεδίο περιγραφής επιτρέπει 20 χαρακτήρες. Είναι η «δική» σας λίστα και

χρειάζεστε 10 min για να την προσαρµόσετε στις ανάγκες σας.

Για την περίπτωση που ένας έµπορος µεταφέρει ένα είδος, θα µπορούµε να κάνουµε

αυτή την αλλαγή µέσα σ’ αυτό το µενού επίσης. Σηµειώνουµε την αλλαγή όσο είµαστε στο

µαγαζί και κάνουµε την επεξεργασία του διαδρόµου όταν επιστρέψουµε στο σπίτι.



Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει να διατηρούµε τη λίστα σύγχρονη (up to date) επ’

αόριστον.

DELETE AN ITEM

Το µενού αυτό έχει σχεδιαστεί να επιτρέπει ώστε να «κυλούµε» από άκρη σε άκρη τη

λίστα και να διαγράφουµε είδη που δεν επιθυµούµε πια.

Ένα παράθυρο επιβεβαίωσης µας ρωτά για την τελική έγκριση πριν να τα

µετακινήσει.

Αν ένα διαγραµµένο προϊόν θελήσουµε να το αποκαταστήσουµε, αναφερόµαστε στο

µενού Add.



∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ SIMPLESHOPS

Υπάρχουν 3 περιοχές στο simpleshop όπου θα τυπωθούν αναφορές.

1. Εκτύπωση φύλλου εργασίας καταστήµατος.

2. Εκτύπωση εβδοµαδιαίας οικογενειακής λίστας.

3. Εκτύπωση λίστας αγορών.

Πατώντας απλώς το «Κουµπί εκτύπωσης» σας πηγαίνει στο «Κουτί διαλόγου

εκτύπωσης». Το εµφανιζόµενο κουτί έχει επιλογές από την περιοχή εκτύπωσης και πλήθος

αντιγράφων. Υπάρχει και «προκαθορισµένος εκτυπωτής».

Για σώσιµο αναφορών στο αρχείο υπάρχουν οι επιλογές που φαίνονται «Κουµπιά

εξαγωγής στο αρχείο».

a. «Έξοδος σε e-mail mailbox» [e-mail της λίστας αγορών σας στο κατάστηµα για

παράδοση στο σπίτι].

β. Μορφές επιλογής επεξεργαστού λέξης (σώσιµο αναφορών).



Εντολή εξαγωγής (Αρχείο / εκτύπωση)

∆ίνει τη δυνατότητα να τυπώσετε αναφορά σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή που

µπορεί να διαβαστεί από άλλη εφαρµογή λογισµικού (π.χ. εξαγωγή αναφοράς σε µορφή

Microsoft Excel ανοίγει έπειτα στο Excel σαν ένα συνηθισµένο αρχείο λογιστικού φύλλου).

Η ευκολία «εξαγωγής» υποστηρίζει επεξεργασία λέξης, βάση δεδοµένων και µορφές

λογιστικού φύλλου και επίσης έναν αριθµό τυποποιηµένων µορφών ανταλλαγής δεδοµένων.

Τα ακόλουθα είναι τµήµα λίστας διαθέσιµων µορφών εξαγωγής.

Μορφές ειδικού επεξεργαστή λέξης

Word for Windows

Word for Dos

Word Perfect

Μορφές ειδικού λογιστικού φύλλου

Lotus 123 (WKS)

Lotus 123 (WK1)

Excel 2.1 (XLS)

Excel 3.0 (XLS)

Excel 4.0 (XLS)

Μορφές ανταλλαγής κοινών δεδοµένων

Τιµές που χωρίζονται µε κόµµα

Τιµές που χωρίζονται µε tab

(Ακολουθούν οδηγίες για τη χρήση της εντολής «Export»)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

* Τεχνική υποστήριξη

∆ίνονται εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας µε τους ανθρώπους που εργάστηκαν για

τη δηµιουργία του λογισµικού.

Μέσω: ταχυδροµείου Σχεδιαστές, προγραµµατιστές

ηλεκτρ. - ταχυδροµείου καλλιτέχνες, διανοµείς κ.ά.

τηλεφώνου απαντούν σε απορίες και

w.w.w. δέχονται σχόλια.

* ∆ιεύθυνση Internet www (Interactive browser)

Το λογισµικό του Simpleshop παρέχει έναν αλληλεπιδραστικό φυλλοµετρητή. Με τη

βοήθειά του περιγράφεται λεπτοµερώς το simpleshop for window» στο Internet www.

Κάποιες από τις πληροφορίες που δίνονται:

1. Η τελευταία έκδοση λογισµικού για δοκιµαστική χρήση προσφέρεται για

«κατέβασµα».

2. ∆είγµα µενού οθονών.

3. Ικανότητα και πληροφορίες για on-line παραγγελία.

4. Άµεση τεχνική υποστήριξη µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.



* Εκδόσεις που διατίθενται κατά παραγγελία

Το Simpleshop µπορεί να προσαρµοστεί κάνοντας προσωπικά τα µενού και τις

αναφορές. Το λογισµικό του µπορεί να δηµιουργήσει µια έκδοση κατά παραγγελία που θα

απεικονίζει το όνοµα της εταιρίας και θα ετοιµάζει ένα ξεχωριστό «στήσιµο» του µαγαζιού.

Αντικατάσταση της Βάσης ∆εδοµένων

Το Simpleshop χρησιµοποιώντας τη «σπονδυλική στήλη» του πακέτου λογισµικού

µπορεί να χτίσει γύρω της µια κατά παραγγελία εφαρµογή και να γίνει η λύση της κάθε

επιχείρησης. Μπορεί να γίνει πολύ αποτελεσµατικό εργαλείο marketing απεικονίζοντας τη

γραµµή του προϊόντος ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης.



* Πληροφορίες σχετικές µε την έγκριση

Οποιαδήποτε επέµβαση (µεταγραφή, µετάδοση, µετάφραση σε κάποια γλώσσα,

µορφή, αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης) επιτρέπεται µόνο σύµφωνα µε τη «συµφωνία

άδειας». Το δικαίωµα στο εγκεκριµένο λογισµικό δε µεταφέρεται στον τελικό χρήστη. Αυτός

έχει µόνο µία άδεια να χρησιµοποιεί το λογισµικό σε απλό υπολογιστή. Κάθε υπολογιστής

πρέπει να έχει το δικό του εγκεκριµένο αντίγραφο του λογισµικού.

* Περιορισµένη εγγύηση

Ουσιαστικά δεν υπάρχει εγγύηση.

Κάθε εφαρµογή του λογισµικού είναι υπ’ ευθύνη του χρήστη. Το Simpleshop

δηµιουργήθηκε για χρήση µόνο µε Microsoft windows 3.1 και σχετικό λογισµικό.

Παραδίδεται για χρήση όπως είναι χωρίς κανενός είδους εγγύηση. ∆εν υπάρχει υποχρέωση

για οφειλόµενη αποζηµίωση για κανένα λόγο.



* Πρόγραµµα Προστιθέµενης τιµής µεταπωλητού

Το λογισµικό του Simpleshop διαθέτει ειδικό πρόγραµµα για όσους θέλουν να γίνουν

διανοµείς του «Simpleshop for windows». Μ’ αυτό τους επιτρέπει να παίρνουν µια προµήθεια

για κάθε επιτυχώς εγγεγραµµένο αντίγραφο του Simpleshop σαν αµοιβή για τις προσπάθειες

marketing.

* Ιδέες για δώρα που ξεχωρίζουν

Ένας κατάλογος δώρων που ενεργοποιείται µε $22 για 6 µήνες.

* Φόρµα παραγγελίας

Για όσους προτιµούν το κλασικό ταχυδροµείο.


