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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ένας νέος, πολλά υποσχόµενος, χώρος

επέκτασης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων πολλών επιχειρήσεων.

Όµως µεγάλος αριθµός εµπόρων δεν γνωρίζει ακόµη και σήµερα πώς να

διαθέσει τα προϊόντα του, µέσω του δικτύου.

Το PowerVenture είναι ένα δυναµικό πακέτο software ικανό να κτίσει

εύκολα, γρήγορα και σωστά ένα κατάστηµα on-line.

Η demo έκδοση προσφέρει όλες τις λειτουργίες για χρονικό διάστηµα

20 ηµερών και για περιορισµένο αριθµό αντικειµένων για πώληση (τρία µόνα

αντικείµενα).

Για την απόκτηση άδειας χρήσης του προγράµµατος δεν απαιτούνται

εγγραφή, συνδροµή ή συµβόλαια. Απαιτείται µόνο η επικοινωνία µε την

Arrowhead, εταιρεία δηµιουργίας του προγράµµατος, η οποία παρέχει και την

τεχνική υποστήριξη στους κατόχους την άδειας.

Οι µικρές διαφορές που δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε κάθε

επιχείρηση, ηλεκτρονικό κατάστηµα, καλύπτονται από πολλές έξυπνες

λεπτοµέρειες του προγράµµατος. Η Arrowhead, µε την βοήθεια του Power

Venture κατασκευάζει ηλεκτρονικά καταστήµατα που ανταποκρίνονται στις

ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε καταστηµατάρχη. Πρόσφατα δηµιούργησε

κατάστηµα µε 100.000 αντικείµενα προς πώληση.

Το Power Venture ξεκινά µε τον σχεδιασµό του καταστήµατος και

προχωρά γρήγορα και αυτόµατα στην εφαρµογή-λειτουργία του.

∆ηµιουργεί εµπορικούς καταλόγους µε πλήρη στοιχεία και µε

δυνατότητα εύκολης ενηµέρωσης, χρησιµοποιώντας ένα µικρό αριθµό

δεδοµένων.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το PowerVenture υλοποιεί σχεδόν όλες τις απαιτήσεις για την οµαλή

λειτουργία ενός εµπορικού καταστήµατος:

•  Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, που λειτουργεί ήδη µε κάποιο άλλο

software, µπορεί εύκολα και γρήγορα να µεταπηδήσει στο

PowerVenture, χωρίς αλλαγές στην εµφάνισή του και στη βάση

δεδοµένων των προς πώληση αντικειµένων του.

•  Παρέχει την ικανότητα να πραγµατοποιούνται συναλλαγές σε πολλά

διαφορετικά νοµίσµατα.

•  Έχει την δυνατότητα να τα υπολογίζει τα έξοδα αποστολής ανά

αντικείµενο, ή ανά παραγγελία. Σε µεγάλα ή εξειδικευµένης

κατηγορίας αντικείµενα (π.χ. εύθραυστα) µπορούν να προστεθούν επί

πλέον έξοδα ειδικής αποστολής.

•  Παρέχει τη δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης των τιµών, των φόρων,

των εξόδων φορτωτικής, των ειδικών τιµών, εξαγωγής υποσυνόλων

του λογαριασµού και τελικών συνόλων.

•  Υποστηρίζει κάθε είδους πληρωµή, µε µετρητά, πιστωτική κάρτα,

επιταγές κ.λ.π. Για κάθε τρόπο πληρωµής έχει τη δυνατότητα να δώσει

διαφορετικές τιµές για το ίδιο προϊόν.

•  Υποστηρίζει την εύκολη «ανακαίνιση» του καταστήµατος

χρησιµοποιώντας προκατασκευασµένα µοντέλα.

•  Υπάρχει η δυνατότητα όλο το ηλεκτρονικό κατάστηµα να αποθηκευτεί

σε ένα τοπικό δίσκο, στο Front Page (tm), ή σε ένα FTP. Το

PowerVenture µπορεί να δηµοσιεύσει το κατάστηµα σε απεριόριστο

αριθµό διευθύνσεων.
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•  Χρησιµοποιεί αποκλειστικά κώδικα σε JavaScript. Η εφαρµογή

δουλεύει στη µνήµη του υπολογιστή του χρήστη. Η λειτουργία του

καταστήµατος είναι µελετηµένη ώστε να µην επικοινωνεί ο πελάτης µε

τον server κατά την διάρκεια της παραγγελίας.

•  Η λειτουργία χωρίς επικοινωνία µε τον server σηµαίνει ασφάλεια στις

συναλλαγές. Ο πελάτης επικοινωνεί µε τον server µόνο όταν η

παραγγελία έχει ολοκληρωθεί.

•  Υπάρχουν ευκολόχρηστοι οδηγοί πλοήγησης και επέκτασης

(expanding navigation bar) οι οποίοι βοηθούν τον χρήστη να κινηθεί

στα επί µέρους τµήµατα του καταστήµατος εύκολα, γρήγορα και

αποτελεσµατικά.

•  Προκαθορισµένες φόρµες παραγγελίας κάνουν την λειτουργία του

«View Order» παρελθόν.

•  Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να δουν αµέσως την εικόνα του

αντικειµένου που παραγγέλνουν µε ένα απλό κλικ στο όνοµα του

αντικειµένου.

•  Υποστηρίζεται η εικονική εµφάνιση των τµηµάτων του καταστήµατος,

η οποία κάνει την αναζήτηση εύκολη, γρήγορη και ευέλικτη.

•  Προαισθάνεται, η εφαρµογή, την ανάγκη εµφάνισης της εικόνας του

επόµενου αντικειµένου όταν η λίστα των εµπορευµάτων είναι πολύ

µεγάλη.

•  Η σχεδίαση του PowerVenture ταιριάζει σε κάθε Desktop.

•  Κρατά τις παραγγελίες και τις ανακτά µόλις πατηθεί το κουµπί

ανανέωσης (refresh button).

•  Χρησιµοποιεί Java Scripts µόνο κατά την τελική επεξεργασία της

παραγγελίας.

•  ∆εν απαιτείται η ύπαρξη IIS ή άλλο ακριβού πακέτου software στον

server.
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•  Φορτώνει αυτόµατα όλα τα αρχεία και τις εικόνες ακόµη και τα HTML

αρχεία.

•  Παρέχει εύκολη εισαγωγή ή διαγραφή δεδοµένων χρησιµοποιώντας

toolbars µεταβλητού µεγέθους.
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INTERFACE

Εισαγωγή αντικειµένων

Στο Power Venture η εισαγωγή νέων κατηγοριών ή αντικειµένων είναι

πολύ απλή διαδικασία. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί το menu ITEM ή το

αντίστοιχο κουµπί στην main bar.

                                 

Ένας ακόµη εύκολος τρόπος για την εισαγωγή κατηγοριών και

αντικειµένων είναι η ενεργοποίηση του context menu µε το δεξί κλικ του

ποντικιού πάνω στο κατάστηµα ή στην κατηγορία που επιθυµούµε να

εµπλουτήσουµε.

Τα χαρακτηριστικά των νέων κατηγοριών και αντικειµένων δίνονται µε

την βοήθεια της Input bar.
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Stock Για αντικείµενα είναι ο κωδικός τους, για τις κατηγορίες είναι

το όνοµά τους.

Name Το όνοµα του αντικειµένου που εµφανίζεται κάτω από την

φωτογραφία του.

Price Η τιµή του προϊόντος πριν την φορολόγηση.

Desc Περιγραφή του αντικειµένου µε HTML.

Extra
Ship

Πρόσθετη επιβάρυνση µεταφορικών τελών για µεγάλα

αντικείµενα ή αντικείµενα ειδικής κατηγορίας.

Image Εικόνες των αντικειµένων σε αρχεία .gif ή .jpeg.

Υποστηρίζονται εικόνες ανάλυσης 120 ppi. Με το Browse

µπορεί να γίνει εισαγωγή αρχείου από τον δίσκο ή από το

δίκτυο.

Thumbn
ail

Εικονίδια των αντικειµένων. Υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής

εικονιδίων από αρχείο.

Η εµφάνιση του καταστήµατος είναι ιεραρχική. Τα  αντικείµενα

συσχετίζονται µε τις κατηγορίες τους και δίνονται τα ονόµατα και οι

περιγραφές των αντικειµένων και των κατηγοριών. Οι κατηγορίες

δηλώνονται µε έναν µικρό φάκελο ενώ τα αντικείµενα µε µια ετικέτα όπου

ορίζεται η τιµή τους. Μπορούµε να επιλέξουµε ή να µετακινήσουµε ένα

αντικείµενο µε ένα κλικ του ποντικιού ή µε την µέθοδο drug and drop.

Στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχει το παράθυρο κειµένου που δίνει

όλες τις ενέργειες που κάναµε κατά την κατασκευή του καταστήµατός µας.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΟΥΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το PowerVenture χρησιµοποιεί το κουτί πληροφοριών. Το κουτί αυτό

παρέχει πολλές χρήσιµες, εύκολα προσβάσιµες πληροφορίες οργανωµένες σε

τέσσερα παράθυρα., που βοηθούν στη γρήγορη και εύκολη δηµιουργία και

χρήση του ηλεκτρονικού καταστήµατος.

•  NAV

Το nav παράθυρο είναι η κύρια πηγή πληροφορίας για τη δηµιουργία

του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Επιτρέπει την επιλογή του µοντέλου του

καταστήµατος και του θέµατός του. Υπάρχουν προεγκατεστηµένα

µοντέλα και θέµατα, τα οποία περιέχονται σε έναν πτυσσόµενο πίνακα και

επιλέγονται από αυτόν.

Ένα θέµα περιγράφει την αρχιτεκτονική του καταστήµατος (template).

Με το PowerVenture µπορεί ο έµπορος εύκολα να δηµιουργήσει, να

ονοµάσει και να αποθηκεύσει το δικό του template.  Ο χρήστης του

PowerVenture µπορεί εύκολα να αλλάξει τον τύπο των κουµπιών ή την

χρησιµοποιούµενη γραµµατοσειρά.

Στο nav παράθυρο µπορεί κανείς να επιλέξει το συνάλλαγµα το οποίο

θα είναι αποδεκτό στις συναλλαγές.

Τέλος µπορεί κάποιος να ορίσει τον τρόπο µε τον οποίον θα

αποσταλούν τα παραγγελθέντα αντικείµενα από το κατάστηµα στον

αγοραστή.
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•  GENERAL

Το general παράθυρο δίνει πληροφορίες για την ταχυδροµική και

ηλεκτρονική διεύθυνση καταστήµατος, τον αριθµό τηλεφώνου του, και

γενικά πληροφορίες για την επικοινωνία καταστήµατος – αγοραστή.

Επίσης, δίνει την δυνατότητα συµβολισµού του συναλλάγµατος µε τον

επιθυµητό τρόπο.

Σε αυτό το παράθυρο, εύκολα και γρήγορα προκαθορίζεται ο τρόπος

υπολογισµού των φόρων και ιδιαίτερες κατηγορίες εφαρµογής ειδικών

φόρων ή φοροαπαλλαγών. Επίσης, εδώ προεπιλέγεται η εµφάνιση της

παραγγελίας, αν π.χ. είναι γραµµωτή ή όχι.

•  CHECKOUT

Το παράθυρο checkout ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο ο πελάτης

συµπληρώνει και οριστικοποιεί την παραγγελία του. Αυτό ρυθµίζει και

τον τρόπο πληρωµής, µε επιταγή ή πιστωτική κάρτα. Το PowerVenture

µπορεί να συλλέγει πληροφορίες µόνο για τις πιστωτικές κάρτες. Ο

έλεγχος της πιστότητας των επιταγών πρέπει να γίνεται από τον

διαχειριστή του καταστήµατος. Μπορεί κανείς εύκολα να προσθέσει ή να

αφαιρέσει τρόπους πληρωµής.

•  SHIPPING

Το παράθυρο shipping χρησιµοποιείται για τον γρήγορο υπολογισµό

των τελών αποστολής. ∆ίνει την δυνατότητα τεσσάρων επιλογών:

1) Καµιά επιβάρυνση µε τέλη αποστολής

2) Κοινή επιβάρυνση για κάθε παραγγελία

3) Επιβάρυνση ανάλογα µε τον αριθµό των αποστελλοµένων

αντικειµένων

4) Επιβάρυνση ανάλογα µε το ύψος της παραγγελίας



Τσαχιρίδου Βαρβάρα

11

Μπορούν εύκολα να προστεθούν ή να αφαιρεθούν ειδικοί όροι για

τον υπολογισµό των τελών αποστολής.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η δηµοσίευση, είναι η δηµιουργία κώδικα για το ηλεκτρονικό

κατάστηµα και η φόρτωση όλων των απαραίτητων αρχείων στον server. Με

το PowerVenture η δηµοσίευση γίνεται µε τρεις τρόπους:

1) σε τοπικούς δίσκους

2) µε το FrontPage

3) σε FTP.

Μετά την δηµοσίευση το PowerVenture θυµάται την διεύθυνση της

τελευταίας δηµοσίευσης.

Με την δυνατότητα που µας παρέχει το PowerVenture να

εγκαταστήσουµε το κατάστηµά µας στον τοπικό µας δίσκο, εύκολα

ελέγχουµε την εµφάνιση και την αρχιτεκτονική του καταστήµατός µας, πριν

το φορτώσουµε σε έναν server.

Αν ο υπολογιστής έχει εγκατεστηµένο το FrontPage η δηµοσίευση

γίνεται µε τη βοήθειά του.

Το PowerVenture µπορεί να συνεργαστεί και µε FTP servers του

δικτύου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η αποστολή της παραγγελίας  από τον πελάτη στον server γίνεται µε

CGI scripts και FrontPage WebBot. Στην ουσία το µοντέλο του

καταστήµατος δηµιουργεί µια παραγγελία στον browser του πελάτη και την

στέλνει µε e-mail στον διαχειριστή του καταστήµατος, χρησιµοποιώντας CGI

script.
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Είναι σηµαντικό ότι µε το PowerVenture είµαστε σίγουροι ότι

απόρρητες πληροφορίες όπως αριθµοί πιστωτικών καρτών µεταφέρονται

στον server µε ασφαλές πρωτόκολλο SSL.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η έξοδος ενός καταστήµατος στο δίκτυο απαιτεί την δηµιουργία

ιστοσελίδας και την αποθήκευση των βάσεων δεδοµένων του σε έναν server.

Ο οικονοµικότερος τρόπος δηµιουργίας ενός site στο δίκτυο είναι να

δηµιουργήσει µόνος του ο έµπορος την σελίδα και κατόπιν να βρει κάποιον

server πρόθυµο να την δηµοσιεύσει στο δίκτυο. Τις περισσότερες φορές η

δηµοσίευση ενός site γίνεται µε τη βοήθεια ενός FTP ή του FrontPage. Το

κόστος φιλοξενίας ενός PowerVenture καταστήµατος στο server ενός ISP

είναι µηδαµινό, περίπου 20$ το µήνα.

Το PowerVenture προγραµµατίστηκε για να συνδέεται αυτόµατα µε

τον server του FTP και µε ένα απλό κλικ να ενηµερώνει το site. Αν είναι

εγκατεστηµένο στον υπολογιστή το Microsoft FrontPage, το PowerVenture

θα το εντοπίσει και θα το χρησιµοποιήσει για να βγάλει το site στο Internet.

Τα περισσότερα προγράµµατα δηµιουργίας ενός ηλεκτρονικού

καταστήµατος χρησιµοποιούν πολύ ακριβό software και hardware. Το

παραδοσιακό ηλεκτρονικό κατάστηµα χρησιµοποιεί την Access για την

δηµιουργία βάσεων δεδοµένων. Οι βάσεις αυτές τρέχουν σε ιδιόκτητο server

ή σε νοικιαζόµενο. Όταν νοικιάζουµε χώρο σε κάποιον server για την

φιλοξενία των βάσεων δεδοµένων µας θα πρέπει να έχουµε και µια πολύ

γρήγορη επικοινωνία µε αυτόν. Τέλος πρέπει να χρησιµοποιούµε Windows

NT µε IIS.

Το Power Venture δεν χρησιµοποιεί βάσεις δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει

ότι µπορεί να αποθηκευτεί σε server οποιασδήποτε πλατφόρµας. Επίσης

επιτρέπει την προσπέλαση πολλών χρηστών συγχρόνως. Η αποθήκευση
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γίνεται σε πολλά αρχεία η επιλογή αντικειµένων της ίδιας κατηγορίας δεν

προκαλεί καθυστερήσεις.

To PowerVenture χρησιµοποιεί δυναµικά τους υπολογιστές των

χρηστών. Έτσι δεν απαιτείται να διαθέτει ο καταστηµατάρχης έναν ισχυρό

server. Στην πραγµατικότητα κανένα απολύτως πρόγραµµα δεν τρέχει στον

server. Πολλά άλλα προγράµµατα δηµιουργίας ηλεκτρονικού καταστήµατος

χρησιµοποιούν CGI Scripts ή serverlets. Και τα δύο µειώνουν τον αριθµό των

επισκεπτών του καταστήµατος και θέτουν ανώτατα όρια επισκεπτών. Όταν

χρησιµοποιεί κάποιος ένα από αυτά τα «βαριά» προγράµµατα διατρέχει τον

κίνδυνο να µην βρει provider που θα τον δεχτεί για φιλοξενία.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα του PowerVenture είναι η

δηµιουργία καταστήµατος χωρίς την απαίτηση της σύνδεσης µε το δίκτυο. Τα

περισσότερα προγράµµατα απαιτούν να βρίσκεται κανείς στο δίκτυο για να

διαµορφώσει το κατάστηµά του. Αυτή είναι µια αργή και χρονοβόρα

διαδικασία ειδικά αν κάποιος είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο µε modem 56Κ

ή αργότερο, µια και οτιδήποτε κάνει απαιτεί τη φόρτωση µιας νέας σελίδας.

Το PowerVenture είναι µια ολοκληρωµένη εφαρµογή των Windows

που µπορεί να αναπτύξει ένα κατάστηµα στο σκληρό δίσκο του ιδιοκτήτη

του. Έτσι µπορεί κανείς να δοκιµάσει την εφαρµογή ακόµη και αν δεν

διαθέτει modem.
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∆ΕΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
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