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Η Virtual SpinTM Corporation είναι πρωτοπόρος εταιρεία στον χώρο του Ηλεκτρονικού

εµπορίου και εστιάζεται στην ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών διαµέσου του

ηλεκτρονικού εµπορίου (όπως αναφέρεται στο site). Ιδρύθηκε το 1996 και εδρεύει στο Seattle των

Ηνωµένων πολιτειών.

H Virtual Spin Internet StoreTM προηγούµενα γνωστή ως CartalogTM, είναι πρωτοπόρος

online εµπορική λύση. Επιτρέπει οποιονδήποτε χρήστη που είναι εξοικειωµένος µε κάποιον browser,

να κατασκευάσει, να συντάξει και να διαχειριστεί ένα ολοκληρωτικά Internet Storefront- online.

Με την δηµιουργία  Virtual Spin Internet StoreTM οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να

πουλάει προϊόντα και υπηρεσίες διαµέσου του Internet. ∆εν απαιτείται ιδιαίτερο λογισµικό, ούτε

server να εγκατασταθεί. Το µόνο που χρειάζεται είναι ένας browser και η σύνδεση µε το Internet.

Το site διαθέτει τα απαραίτητα εγχειρίδια για προχωρηµένους και µη , χρήστες, για την

κατασκευή, ενεργοποίηση και συντήρηση του δικτυακού τόπου.

Επίσης υπάρχουν FAQ’s, λεξικό όρων και online τεχνική υποστήριξη.

Το site διαθέτει µηχανή αναζήτησης η οποία όµως δεν ανταποκρίθηκε καθόλου ικανοποιητικά στις

δοκιµές που έγιναν, σύµφωνα µε τα tips που παρέχονται.

Χαρακτηριστικά του Virtual Spin Internet StoreTM

•  Εξουσιοδότηση της πιστωτικής κάρτας από την Cybercash

•  Εύκολη εγκατάσταση φορµών για δηµιουργία του site.

•  Επιβεβαίωση –επαλήθευση διεύθυνσης

•  Αυτόµατη παραγωγή σειράς παραγγελιών που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ανεύρεση

•  Domain Name Registration – άµµεση  online εγγραφή του domain name

•  Προσδιορισµός πολλών χαρακτηριστικών  προϊόντων από τους εµπόρους

•  Ασφαλής εισαγωγή βάσης δεδοµένων των προϊόντων διαµέσου  φορµών κοινού format  βάσεων

δεδοµένων.

•  Αναλυτική αναφορά πωλήσεων ανά πελάτη, part number, ηµεροµηνία ή χρονική περίοδο.

•  ∆ιαθέσιµες πολλαπλές βάσεις δεδοµένων τιµολόγησης

•   Αναλυτικά στατιστικά Web TrendsTM και Web Site Traffic
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•  Τεχνικές προώθησης του Web Site όπως Submit it!, Link Exchange και Target Success.

•  Ευκολία χρήσης από  καταναλωτές και επιχειρήσεις

•  Χαµηλό κόστος

•  ∆ιαχείριση από οποιοδήποτε µέρος που έχει πρόσβαση στο Internet

•  Ευελιξία χρήσης του HTML editor για σχεδίαση web

•  SSI tags για προσαρµογή του εκάστοτε site

•  Τρεις (3) ηλεκτρονικές διευθύνσεις για προσαρµογή τους στις ανάγκες της επιχείρησης.

•  ∆εν χρειάζεται επιπρόσθετο λογισµικό να εγκατασταθεί.

•  Ασφαλής µεταφορά εικόνων

•  Ασφαλή hosting από  Virtual SpinTM

•  Συνεχής ενηµέρωση πινάκων υπολογισµού φόρου

•  ∆ηµιουργία απεριόριστων πινάκων µεταφοράς ως προς το βάρος ή την αξία των προϊόντων.

•  Αυτόµατος υπολογισµός του κόστους αποστολής

•  Πλήρης υποστήριξη HTML tags

•  Πλήρης υποστήριξη της Java και ActiveX

•  Πλήρης υποστήριξη των MIDI, AVI, MPEG

•  ∆ωρεάν 1 ώρα live τεχνική υποστήριξη  και feedback form  για επίλυση τυχόν προβληµάτων

Στο site παρουσιάζεται ένα υπόδειγµα ηλεκτρονικού καταστήµατος µε µεγάλη γκάµα προϊόντων

που αφορούν την κίνηση αναπήρων και  κυρίως ηλικιωµένων ανθρώπων (αναπηρικές καρέκλες,

όργανα φυσιοθεραπείας) . Το κατάστηµα αυτό είναι ένα τυπικό δείγµα του είδους του χωρίς κάποια

ιδιαίτερη λειτουργία και µάλλον φτωχό σε αισθητική.

Επίσης υπάρχουν links µε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήµατα που χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο

πακέτο. Επισκεφθήκαµε αρκετά από αυτά αλλά κανένα δεν µπορεί να χαρακτηριστεί εξαιρετικό.

Το κόστος του πακέτου για 50 τεµάχια (εµπορίας) είναι περίπου 360 δολάρια το χρόνο. Παρέχεται

επίσης µηνιαίος τιµοκατάλογος σε σχέση µε τον αριθµό των προϊόντων που θα εµπορεύεται το

κατάστηµα.
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Store # of Items Monthly Price

50 up to 50 $29.95

100 up to 100 $49,95

500 up to 500 $99,95

1000 up to 1000 $149,95

2000 up to 2000 $199,95

3000 up to 3000 $249,95

Πολύ καλή ήταν η παρουσίαση των ηλεκτρονικών συναλλαγών µέσω του διαδικτύου, βήµα προς

βήµα.

Επίσης παρουσιάζονται τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός server (Virtual Spin E-

commerce Server)  χωρίς όµως να αναφέρονται αρκετά  λειτουργικά στοιχεία του  server.

Οι συναλλαγές βασίζονται όπως προαναφέρθηκε στο “πακέτο” υπηρεσιών CyberCash. Ολες οι

διαδικασίες πληρωµών ελέγχονται από τις πύλες της, (Payment Gateway Servers). Ολες οι

συναλλαγές αποθηκεύονται σε µια µεγάλη βάση δεδοµένων  και µπορούν να ελεγχθούν µε χρήση

password , µε κάθε λεπτοµέρεια.

Το πακέτο παρέχει εργαλεία για τη συντήρηση και τη βελτιστοποίηση του site, όπως

παρακολούθηση της κυκλοφορίας, συµβατότητα µε όλους τους browser κ.τλ.

Επίσης παρέχεται υποστήριξη marketing µε τη µέθοδο link exchange, είτε µε πληρωµή (σε yahoo,

excite κ.λ.π.) είτε δωρεάν µε ανταλλαγή links σε site άλλων εταιρειών.

Υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στο big Yellow, µια λίστα κατηγοριοποιηµένων εταιρειών και η

“εγγραφή” σε µηχανές αναζήτησης, δωρεάν. Υπάρχει επίσης και το εµπορικό πακέτο που

περιλαµβάνει την αποστολή e –mail µέσω µηχανισµών αναζήτησης, παρακολούθηση τού πως

βρίσκουν το site οι ενδεχόµενοι πελάτες, µε µηνιαία συνδροµή.

Στα πλαίσια της υποστήριξης marketing προσφέρεται και η υπηρεσία Top rank  η οποία υπόσχεται

αύξηση των πωλήσεων µέσω ανεύρεσης πιθανών επισκεπτών µε µεγάλη πιθανότητα αγοράς των

προϊόντων µας.
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Υπάρχει  δυνατότητα  δωρεάν δοκιµής του προϊόντος (Test Drive). Αυτή η δοκιµή παρουσιάζει το

µεγαλύτερο ενδιαφέρον στο site και εκεί θα επικεντρωθεί και η παρουσίασή µας.

Τα βήµατα  που ακολουθούνται για τη δηµιουργία  ηλεκτρονικού µαγαζιού είναι τέσσερα.

Αρχικά δηµιουργούµε την σελίδα του καταστήµατος, µε την συµπλήρωση πολύ απλών φορµών

που θυµίζουν τις φόρµες της Access. Αµέσως µετά δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δει το

Homepage που δηµιούργησε.

Το επόµενο βήµα αφορά  τη δηµιουργία κατηγοριών  των προϊόντων που παρέχει το κατάστηµα

καθώς και µια φόρµα   για την δηµιουργία χαρακτηριστικών των επιµέρους ΄΄προϊόντων΄΄.

Στο τελευταίο βήµα δηµιουργούµε µία feedback σελίδα µε την οποία και κλείνει το στήσιµο ενός

ηλεκτρονικού µαγαζιού. Αµέσως µετά µπορεί ο χρήστης να δει τη σελίδα του καταστήµατος στην

οποία υπάρχει δυνατότητα επιλογής και εύρεσης κατηγορίας των προϊόντων

Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που δόθηκαν, συµπεραίνουµε ότι το πακέτο Virtual Spin

Internet Store 4.5 δεν  πληροί  πολλά από αυτά τα κριτήρια. Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι

κοινότυπες και παρέχονται και από άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα. Σε σύγκριση µε άλλες εταιρίες

όπως την ΙΒΜ ή την iCAT η Virtual SpinTM Corporation παρέχει:

•  Εύκολη και γρήγορη διαδικασία δηµιουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος µε παροχή

δωρεάν  DEMO πράγµα που στην ΙΒΜ δεν υπάρχει, αφού προϋποθέτει την χρήση πιστωτικής

κάρτας

•  Χαµηλό κόστος, το οποίο για πενήντα (50) ‘’κοµµάτια’’ µηνιαία, είναι 9.500 δ.ρ.χ, ενώ στην

ΙΒΜ στοιχίζει  περίπου το ίδιο αλλά µόνο για web hosting

•  πιο φτωχή παρουσίαση σε γραφικά  και σε δυνατότητα  επιλογής φορµών σε σύγκριση µε την

iCAT, κατά τη διαδικασία στησίµατος ηλεκτρονικού καταστήµατος


