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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουµε και θα αξιολογήσουµε την εφαρµογή

ηλεκτρονικού εµπορίου Ezimerchant, η οποία έχει αναπτυχθεί από την εταιρία

Australian Windows Publishing. Θα εξετάσουµε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει

για τη δηµιουργία ενός εµπορικού site καθώς και το αν ικανοποιεί κάποια βασικά

κριτήρια που πρέπει να έχει µια τέτοια εφαρµογή ηλεκτρονικών αγορών.

Το πρόγραµµα διατίθεται σε απλή και σε επαγγελµατική έκδοση. Από το Internet

µπορούµε να προµηθευτούµε την απλή έκδοση, ενώ για την επαγγελµατική

(Ezimerchant Pro) απαιτείται η αγορά του πακέτου, καθώς προσφέρονται και κάποιες

επιπλέον δυνατότητες

ABSTRACT
In this paper we will introduce and evaluate Ezimerchant, an electronic commerce

program by Australian Windows Publishing. We will examine the potential of the

program regarding the creation of a successful commercial site, as well as if the

program abides by some basic criteria.

The program is available in two editions: Ezimerchant and Ezimerchant Pro.

Ezimerchant is shareware while Ezimerchant Pro should be purchased, since it offers

a lot of extra capabilities.

Εισαγωγικά
Το Ezimerchant είναι µια πολύ απλή εφαρµογή για τη δηµιουργία ενός εµπορικού

web site. Η ανάπτυξη της σελίδας µας δεν απαιτεί παρά µόνο απλές γνώσεις

υπολογιστή, αφού υπάρχει ο wizard ο οποίος ενεργοποιείται κάθε φορά που θέλουµε

να δηµιουργήσουµε έναν νέο κατάλογο.

Επιπλέον, είναι πολύ σηµαντικό να προσθέσουµε ότι µε την αγορά και χρήση του

προγράµµατος, ο έµπορος γίνεται µέλος του Ezimerchant mall, το οποίο αναλαµβάνει

να προβάλει το site σε αγοραστές από ολόκληρο τον κόσµο.

Η εφαρµογή διαθέτει ένα πολύ αναλυτικό αρχείο βοήθειας, σε HTML µορφή,

γεγονός που την καθιστά παρά πολύ εύχρηστη.

Στη συνέχεια θα αναφερθούµε αναλυτικά σε κάποια κριτήρια αξιολόγησης
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1. Κριτήρια Αξιολόγησης

1.1 Hosting
Στην περίπτωση που έχουµε δικό µας Internet Service Provider µας δίνεται η

δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε την ήδη υπάρχουσα διεύθυνσή µας για το hosting

της σελίδας µας. ∆ιαφορετικά η Australian Windows Publishing παρέχει hosting στην

ιστοσελίδα µας.. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στη φόρµα αυτή στέλνονται µε fax

στην εταιρία για να δηλωθεί το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα.

 1.2 Wizards
Με το άνοιγµα της εφαρµογής βλέπουµε τις εξής επιλογές:

•  Open existing catalog

•  Open last catalog

•  Create new catalog

Μας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να δηµιουργήσουµε παραπάνω από έναν κατάλογο

και να έχουµε εύκολη πρόσβαση σε αυτόν για τυχόν τροποποιήσεις. Επιλέγοντας το

Create new Catalog ξεκινάει ο Wizard που µας καθοδηγεί βήµα–βήµα στη

δηµιουργία του web site µας. Εδώ δηλώνουµε το όνοµα της ιστοσελίδας µας και τον

κατάλογο του δίσκου στον οποίο θα αποθηκεύσουµε το αρχείο µας. Το αρχείο που

δηµιουργείται έχει κατάληξη .ezi.

Στη συνέχεια µπορούµε να δώσουµε µια σύντοµη περιγραφή στη σελίδα µας, η οποία

φαίνεται στο Home Page, καθώς και µια πιο λεπτοµερή, η οποία φαίνεται όταν

κάποιος επιλέξει το About Us.

Ο wizard µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουµε τον τρόπο χρέωσης καθώς και το

νόµισµα στο οποίο θα γίνει η συναλλαγή. Υποστηρίζονται βέβαια τα νοµίσµατα

λίγων χωρών αλλά το θετικό είναι ότι υποστηρίζεται και το Euro. Αν επιλέξουµε το

RS (regional settings) τότε µπορούµε να έχουµε υπολογισµό στο νόµισµα που

χρησιµοποιούν τα regional settings των Windows. Υπάρχει όµως µια ασυµβατότητα

µε τα ελληνικά και στη δηµιουργία του καταλόγου φαίνονται άλλοι χαρακτήρες. Στην

τελική σελίδα όµως, η οποία φορτώνεται στο Web, βλέπουµε την ένδειξη ∆ρχ.

1.3 Store Design Tools
Το πρόγραµµα διαθέτει µεγάλη ευελιξία όσον αφορά τη δηµιουργία του web site.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το αρχικό παράθυρο που εµφανίζεται µετά το τέλος

της δηµιουργίας του σκελετού του ηλεκτρονικού µαγαζιού από το wizard:
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Όπως βλέπουµε κάτω δεξιά υπάρχουν οι επιλογές Add, Delete, Rename Category.

Εδώ µπορούµε να δηµιουργήσουµε κατηγορίες προϊόντων. Σε κάθε µία από αυτές τις

κατηγορίες µπορούµε να φτιάξουµε µια ξεχωριστή λίστα από προϊόντα. Για κάθε

προϊόν µπορούµε να έχουµε µια σύντοµη ή µια λεπτοµερη περιγραφή καθώς και µια

µικρή εικόνα. Η σύντοµη περιγραφη φαινεται  κάτω απο την καταχώρηση του

προϊόντος, ενώ η λεπτοµερής όταν επιλέξουµε το More Info.

Στην ταµπέλα Administration βλέπουµε όλους τους παράγοντες που µπορούν να

τροποποιηθούν έτσι ώστε να έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα.
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Έχουµε δύο διαφορετικές επιλογές στον τοµέα του layout: µπορούµε να επιλέξουµε

να είναι όλοι µας οι κατάλογοι στη ίδια σελίδα ( τα layouts αυτά σηµειώνονται µε

κόκκινο) ή να επιλέξουµε να υπάρχει νέα σελίδα για κάθε κατηγορία. Υπάρχουν

αρκετές επιλογές ώστε να µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα εµφανίσιµο

ηλεκτρονικό µαγαζί.

Επίσης µπορούµε να αλλάξουµε τις ιδιότητες των themes από την ταµπέλα theme

properties. Η προεπισκόπηση της επιλογής µας και µια σύντοµη περιγραφή της

φαίνεται δεξιά.

Στο παράθυρο αυτό µπορούµε να αλλάξουµε και οποίες άλλες ρυθµίσεις θέλουµε. Οι

αλλαγές καταχωρούνται αυτόµατα στη σελίδα που δηµιουργούµε.

Η επιλογή Freight µας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουµε το κόστος της µεταφοράς

και παράδοσης των προϊόντων στον πελάτη.

Η ταµπέλα Meta Tags µας επιτρέπει να δηλώσουµε τη σελίδα µας σε µια µηχανή

αναζήτησης. Μπορούµε να περιγράψουµε µε σύντοµο τρόπο το µαγαζί και να

δηλώσουµε και κάποιες λέξεις κλειδιά για τη διευκόλυνση της αναζήτησης. Όλα αυτά

φαίνονται στο παρακάτω σχήµα.
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Εδώ µπορούµε να δηλώσουµε επίσης και λέξεις κλειδιά, τις οποίες µπορούµε να τις

ταξινοµήσουµε αλφαβητικά µε την επιλογή Sort.

Η επιλογή Web Hosting Details που µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουµε θέση για

το homepage µας. Με τη συµπλήρωση όλων των στοιχείων µπορούµε να επιλέξουµε

Apply ή OK και από το µενού του βασικού παραθύρου Tools-Build online για να

δηµιουργήσουµε την ιστοσελίδα µας.

Το πρόγραµµα µας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουµε µια δοκιµαστική σελίδα και να

έχουµε προεπισκόπηση του αποτελέσµατος χωρίς να έχουµε σύνδεση στο δίκτυο.

Εδώ µπορούµε να κάνουµε και αλλαγές στο layout µέχρι να επιλέξουµε αυτό που µας

φαίνεται καλύτερο για την περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές καταχωρούνται αυτόµατα µε

το πάτηµα του κουµπιού Create Catalogue Now, ενώ µπορούµε να ξαναδούµε το

αποτέλεσµα µε νέο preview.

Στο site της εταιρίας υπάρχει και αρχείο µε επιπλέον themes για να µπορούµε να

αλλάζουµε τακτικά την όψη του µαγαζιού µας.
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1.4 Web Authoring Tools
Με τον παραπάνω τρόπο έχουµε ήδη δηµιουργήσει το homepage µας και µπορούµε

να το φορτώσουµε στο server µε την επιλογή Upload to Server. Στην περίπτωση που

θέλουµε όµως να κάνουµε αλλαγές, το πρόγραµµα διαθέτει έναν ενσωµατωµένο

ΗΤML editor. Επιλέγοντας Build Online Catalogue— Modify Built Site, εµφανίζεται

ένα παράθυρο µε µια λίστα από όλες τις επιµέρους σελίδες που δηµιουργεί η

εφαρµογή. Μπορούµε να επιλέξουµε οποιαδήποτε σελίδα και µετά να πατήσουµε

Modify Page in Editor. Τότε ξεκινάει ο HTML editor του προγράµµατος.

Τα παράθυρα που έχει ο editor είναι: HTML, Edit, Preview in Browser. Στην επιλογή

Edit µπορεί οποιοσδήποτε να επέµβει στο layout χωρίς ιδιαίτερες προγραµµατιστικές

γνώσεις. Αντίθετα στην επιλογή HTML απαιτείται καλή γνώση της γλώσσας καθώς

δηµιουργείται ένας σχετικά µακροσκελής κώδικας.

Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι οι αλλαγές που κάνουµε χάνονται όταν

επιλέξουµε ξανά Build online catalogue. Τότε αναλαµβάνει ο wizard και δηµιουργεί

από την αρχή την ιστοσελίδα µας µόνο µε τα στοιχεία που έχουµε δώσει στο

πρόγραµµα.
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1.5 Import και Export αρχείων δεδοµένων
Το Ezimerchant δίνει τη δυνατότητα να γίνουν τα δεδοµένα export σε αρχείο ASCII

αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα να γίνει import δεδοµένων. Η εξαγωγή γίνεται σε

Comma Delimited File. Το αρχείο που προκύπτει έχει κατάληξη .csv και διαβάζεται

από το Excel. Στην πρώτη στήλη του Excel  αποθηκεύεται η κατηγορία που ανήκει το

προϊόν, στη δεύτερη ο κωδικός του, στην τρίτη το όνοµά του και τέλος η τιµή του.

Στις υπόλοιπες στήλες αποθηκεύονται τα σχόλια που έχουµε γράψει στην περιγραφή

των προϊόντων µας.

Η έκδοση Ezimerchant Pro δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να γίνει import αρχείων από

βάση δεδοµένων. Το Ezimerchant Pro µπορεί να δεχτεί αρχεία από το Ezicatalogue

και από το Ezimerchant, από κάθε βάση δεδοµένων που είναι συµβατή µε ODBC,

καθώς και από οποιοδήποτε λογιστικό λογισµικό περιέχει Quick Books και ΜΥΟΒ.

1.6 Ασφάλεια συναλλαγών
Το Ezimerchant υποστηρίζει το Secure Sockets Layer 3.0 (SSL), το οποίο έχει

σχεδιαστεί από την Netscape Communications για την εξασφάλιση ασφαλών

συναλλαγών µέσω Internet και είναι πλέον το κύριο πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται

στην περίπτωση αυτή. Η Australian Window Publishing (AWP) τοποθετεί πάνω στην

ιστοσελίδα της αρχεία ενηµέρωσης του πρωτοκόλλου αυτού (updates), προσφέροντας

έτσι ένα αρκετά καλό επίπεδο ασφάλειας.

1.7 Εκτέλεση συναλλαγής
Όταν δίνεται µια παραγγελία από τον πελάτη, αποστέλλεται στον secure server. Στη

συνέχεια ο πελάτης και ο έµπορος λαµβάνουν µια επιβεβαίωση της παραγγελίας

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στη συνέχεια ο έµπορος κατεβάζει (download)

την παραγγελία στο σύστηµά του µε το πάτηµα ενός κουµπιού και επεξεργάζεται τα

στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη για να την εκτελέσει.

1.8 Πλοήγηση στην Ιστοσελίδα
Η ιστοσελίδα που δηµιουργείται έχει τα κουµπιά  HOME, PRODUCTS, ABOUT US

και CONTACT. Από κάτω εµφανίζονται οι σύνδεσµοι για τις σελίδες όπου

βρίσκονται οι κατηγορίες των προϊόντων ενώ στο Additional links µπορούµε να

δηλώσουµε αν θέλουµε και άλλα URL τα οποία µπορεί να επισκεφτεί ο χρήστης.

Επιλέγοντας κάποια κατηγορία πηγαίνουµε στην αντίστοιχη σελίδα όπου βλέπουµε

τα προϊόντα. Κάνοντας κλικ στο καλάθι δηλώνουµε ότι θέλουµε να αγοράσουµε το

προϊόν και µεταφερόµαστε στη σελίδα υπολογισµού του κόστους. Εκεί υπάρχει



Ezimerchant, της εταιρίας Australian Windows Publishing

Μαυροπούλου Αναστασία, Μ15/99 10

σύνδεσµος που µας οδηγεί ξανά στα προϊόντα αν θέλουµε να συνεχίσουµε να

αγοράζουµε ( Click here to continue shopping) καθώς και σύνδεσµος  για την

εκτέλεση της παραγγελίας µας ( Click here to proceed).

Στη σελίδα που δηµιουργείται δεν φαίνεται να υπάρχει τρόπος ακύρωσης της

παραγγελίας µας. Αν όµως θέλουµε να σβήσουµε κάτι από το καλάθι αγορών, τότε

απλά θέτουµε την ποσότητα του ίση µε το µηδέν. Πατώντας Recalculate Sub Total

υπολογίζεται το νέο ποσό που πρέπει να πληρώσουµε για τις αγορές µας και το

προϊόν έχει σβηστεί από το καλάθι.

1.9 ∆υνατότητα δήλωσης της ιστοσελίδας µας στο Web
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το Ezimerchant Pro το οποίο προσφέρει δύο

τρόπους  δήλωσης του καταστήµατος µας στη µηχανή αναζήτησης.

Ο πρώτος τρόπος αφορά εµπόρους οι οποίοι ασχολούνται λίγο µε την προώθηση της

ιστοσελίδας τους στο Web. Μπορούν απλά να δηλώσουν τη σελίδα τους

χρησιµοποιώντας µια εφαρµογή που παρέχει το Ezimerchant Pro (Ezimerchant Pro

search engine registration program). Η σελίδα θα δηλωθεί στις µηχανές αναζήτησης

που επιλέγονται.

Ο δεύτερος τρόπος αφορά εµπόρους που θέλουν να δηλώσουν την ιστοσελίδα τους

στις κορυφαίες µηχανές αναζήτησης. Η µέθοδος αυτή συνήθως έχει και καλύτερα

αποτελέσµατα και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στον έµπορο να κρατάει αρχείο για

τις µηχανές αναζήτησης που έχει δηλώσει τη σελίδα του.

Το Ezimerchant Pro περιέχει µια αναλυτική λίστα από όλες τις διαθέσιµες µηχανές

αναζήτησης. Με την επιλογή της κάθε µιας, ξεκινάει αυτόµατα η διαδικασία δήλωσης

της σελίδας.

1.10 Αναζήτηση Προϊόντων
Η επιλογή αυτή παρέχεται µόνο από την επαγγελµατική το Ezimerchant Pro.Εκεί

µπορούµε να δηµιουργήσουµε κουµπί στη σελίδα µας για την αναζήτηση προϊόντων.

Η απλή έκδοση δεν υποστηρίζει τη δηµιουργία αναζήτησης αλλά παρόλα αυτά θα

µπορούσαµε να δηµιουργήσουµε ένα τέτοιο κουµπί, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα

επέµβασης στον HTML κώδικα της ιστοσελίδας.
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2. Γενικό κόστος για τη δηµιουργία του site
Για τη δηµιουργία του site υπάρχει το εξής οικονοµικό κόστος:

•  Η dial-up σύνδεση η οποία  µπορεί να διαφέρει σε κόστος από παροχέα σε

παροχέα. Οι διαφορές τιµής όµως είναι µικρές λόγω ανταγωνισµού.

•  Το hosting ενός εµπορικού site το οποίο επίσης µπορεί να διαφέρει από

provider σε provider.

•  Το κόστος χρήσης του Secure Server, το οποίο ανέρχεται σε $19.95 το µήνα

και αφορά µέχρι 50 συναλλαγές. Κάθε επιπλέον συναλλαγή χρεώνεται µε 15

cents.

Βέβαια οι παραπάνω τιµές είναι ενδεικτικές και µπορούν ανά πάσα στιγµή να

τροποποιηθούν.

Η εταιρία προσφέρει τρία πακέτα για τη δηµιουργία εµπορικού site. Στο κόστος

συµπεριλαµβάνεται και η χρήση του secure server.

Ezilite
Το πακέτο αυτό κοστίζει $25 το µήνα.. Προσφέρει ένα sub domain και ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο, ψευδώνυµα για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email aliases),

αυτόµατους απoκριτές  (auto responders ) καθώς και  auto forwarders. ∆εν είναι

δυνατόν να συνδεθεί ένα ολόκληρο domain σε ένα lite site. Ο αποθηκευτικός χώρος

είναι 10 ΜΒ και το όνοµα του subdomain που δίνεται αν είναι

yourcompany.plann.com.au

Ezistandard
Κοστίζει $35 το µήνα και  προσφέρει πέντε email boxes, email aliases, auto

responders και  auto forwarders. Ο αποθηκευτικός χώρος που δίνεται είναι 20 ΜΒ και

το domain name yourcompany.com.au

Eziplus
Κοστίζει $50 το µήνα και περιλαµβάνει 10 email boxes email aliases, auto responders

και auto forwarders. Ο αποθηκευτικός  χώρος είναι 70 ΜΒ και το domain name your

company.com.au
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3. Τελική Κρίση
Γενικά η εφαρµογή είναι απλή και επιτρέπει τη δηµιουργία ενός αρκετά καλού

εµπορικού site. Οι δυνατότητες που παρέχονται ακόµη και από  την standard έκδοση

είναι ικανοποιητικές. Η επαγγελµατική έκδοση όµως καλύπτει µερικά βασικά κενά,

όπως τη δυνατότητα να δηλωθεί το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα στις µηχανές

αναζήτησης για να µπορεί ο υποψήφιος πελάτης να το βρει.

Επίσης, το κόστος της εφαρµογής κυµαίνεται σε λογικά πλαίσια ($149 – δολάρια

Αυστραλίας).

Το βασικό µειονέκτηµα προς το παρόν είναι ότι δεν υποστηρίζει αρκετά νοµίσµατα

χωρών. Αυτό όµως µετά από λίγο καιρό θα πάψει να είναι πρόβληµα, καθώς θα

καθιερωθεί σαν νόµισµα των ευρωπαϊκών συναλλαγών το Euro, το οποίο

υποστηρίζεται. Η επιλογή Rs µπορεί να δίνει τη δυνατότητα υπολογισµού σύµφωνα

µε το νόµισµα που επιλέγουµε από το λειτουργικό σύστηµα, αλλά υπάρχει µεγάλη

πιθανότητα η ασυµβατότητα µε τα ελληνικά να εµφανίζεται και σε άλλες γλώσσες.

4. Βιβλιογραφία
1. Το αρχείο βοήθειας της εφαρµογής Ezimerchant.

2. Τα FAQs από το site της εταιρίας ( http://www.Ezimerchant.com)

http://www.ezimerchant.com/
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