
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
GS SHOPBUILDER

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:    ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ



Παρουσίαση και Αξιολόγηση του GS ShopBuilder                1                                Βογιατζής Σωτήριος

1

Περιεχόµενα Εργασίας

1. Εισαγωγή....................................................................................................... 2
2. Οικογένεια προγραµµάτων GS ShopBuilder................................................... 2
3 Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα .............................................. 2

3.1 Κόστος εγκατάστασης του λογισµικού...................................................................... 2
3.2  Τεχνικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση του λογισµικού ............................ 3
3.3 Μορφή της εφαρµογής ηλεκτρονικού εµπορίου.................................................... 3
3.4 Η διεπιφάνεια χρήσης του GS ShopBuilder standard edition.......................... 5
3.5 Καθορισµός των καθορισµένων ρυθµίσεων για το Online Shop................... 5

3.5.1 Η επιλογή General ......................................................................................... 5
3.5.2 Η επιλογή Shop Logo .................................................................................... 6
3.5.3 Η επιλογή Text 1 ........................................................................................... 6
3.5.4 Η επιλογή Text 2 ........................................................................................... 6
3.5.5 Η επιλογή Text 3 ........................................................................................... 7
3.5.6 Η επιλογή Payments ...................................................................................... 7
3.5.7 Η επιλογή Internet ......................................................................................... 7
3.5.8 Η επιλογή FTP............................................................................................... 7
3.5.9 Η επιλογή Sales Tax ...................................................................................... 8

3.6 ∆ηµιουργία των σελίδων του µαγαζιού ..................................................................... 8
3.6.1 ∆ηµιουργία κατηγοριών προιόντων .............................................................. 8
3.6.2 Εισαγωγή προιόντων / Συµπλήρωση των εγγραφών..................................... 9
3.6.3 Εισαγωγή δεδοµένων από βάσεις δεδοµένων ............................................. 10
3.6.4 Επιλογή εµφάνισης για το online µαγαζί..................................................... 10
3.6.5 Κτίσιµο του online  µαγαζιού και αποστολή του στον server..................... 11

4 Αξιολόγηση και Συµπεράσµατα .................................................................11
4.1 Λειτουργικότητα κατασκευής online µαγαζιού ............................................... 11
4.2 ∆ιαχείριση και υποστήριξη πωλήσεων ................................................................ 12

5 Επίλογος ......................................................................................................13
6 Αναφορές ....................................................................................................13
Παράρτηµα ........................................................................................................14



Παρουσίαση και Αξιολόγηση του GS ShopBuilder                2                                Βογιατζής Σωτήριος

2

1. Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία γίνεται αποτίµηση του λογισµικού προγράµµατος για

ηλεκτρονικό εµπόριο GS ShopBuilder . Παρουσιάζονται οι λειτουργίες και τα βασικά
χαρακτηριστικά του και δίνεται ένα παράδειγµα για την υλοποίηση µιας απλής
εφαρµογής ηλεκτρονικού εµπορίου.

2. Οικογένεια προγραµµάτων GS ShopBuilder
Η οικογένεια προγραµµάτων GS ShopBuilder:

� Αποτελεί µια πλήρη λύση ηλεκτρονικού εµπορίου.
� ∆εν απαιτεί γνώση HTML ή CGI
� Έχει εύχρηστη διεπιφάνεια χρήσης
� Εισάγει ποικίλλες µορφές δεδοµένων
� Επιτρέπει SSL για την ασφαλή µεταφορά δεδοµένων

Το κύριο µέρος της εργασίας αυτής θα απασχολήσει το πρόγραµµα GS
ShopBuilder standard edition demo version, προϊόν της εταιρείας GS Software Corp.,
το οποίο είναι και το µόνο πρόγραµµα της οικογένειας προγραµµάτων GS
ShopBuilder, στο οποίο έχει πρόσβαση ένας απλός χρήστης χωρίς την πληρωµή
αµοιβής. Ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν και τα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων
GS ShopBuilder Pro και GS ShopBuilder Connect τα οποία έχουν επαυξηµένες
δυνατότητες και η χρήση τους δίνει την δυνατότητα για µεγαλύτερες και ισχυρότερες
εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου. Πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα και τις
δυνατότητές τους  µπορούν βρεθούν στους δικτυακούς τόπους  www.gs-
shopbuilder.com και www.gs-software-corp.com .

3 Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα

3.1 Κόστος εγκατάστασης του λογισµικού
Το κόστος απόκτησης του GS ShopBuilder standard edition ανέρχεται στο ύψος

των 199$. Η τιµή αυτή δεν περιλαµβάνει κρυµµένα κόστη. Στην τιµή αυτή δεν
περιλαµβάνεται ούτε το κόστος σύνδεσης της εταιρίας στο διαδίκτυο και η κατοχή
δικτυακού τόπου(domain name, internet account).

Για την επέκταση των δυνατοτήτων της επιχείρησης και την απόκτηση του GS
ShopBuilder Pro απαιτείται επιπλέον κόστος 299$. Η έκδοση GS ShopBuilder
Connect είναι ακόµα στην φάση της υλοποίησης και η τιµή  απόκτησής της δεν έχει
προσδιοριστεί ακόµα.

http://www.gs-shopbuilder.com/
http://www.gs-shopbuilder.com/
http://www.gs-software-corp.com/


Παρουσίαση και Αξιολόγηση του GS ShopBuilder                3                                Βογιατζής Σωτήριος

3

3.2  Τεχνικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση του λογισµικού
Οι απαιτήσεις για την εγκατάσταση του λογισµικού για τις εκδόσεις GS

ShopBuilder standard edition και του GS ShopBuilder Pro φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα .

GS ShopBuilder standard GS ShopBuilder Pro/Connect
Πλατφόρµα λειτουργίας Windows 95,98,NT Windows 95,98,NT
Αποθηκευτικός χώρος 32 Mb 40Mb
Απαιτούµενη µνήµη 16Mb 32Mb
Ανάλυση οθόνης 800 x 600 800 x 600
 Συµβατοί Browser Explorer 4+ , Navigator 4+ Explorer 4+ , Navigator 4+

3.3 Μορφή της εφαρµογής ηλεκτρονικού εµπορίου
Τα προγράµµατα GS ShopBuilder είναι προσανατολισµένα προς το Web και

κατασκευάζουν ιστοσελίδες µε τα προϊόντα της επιχείρησης. Η επιχείρηση
χρησιµοποιεί τα προγράµµατα για την κατασκευή των ιστοσελίδων της και τις
τοποθετεί αυτόµατα, µέσω του προγράµµατος σε δικό της δικτυακό τόπο. Η εταιρεία
GS Software Corp δεν φιλοξενεί στον δικό της δικτυακό τόπο επιχειρήσεις, ούτε
παρέχει τεχνική υποστήριξη.

Κατά την αρχική κατασκευή της ιστοσελίδας  από το πρόγραµµα
δηµιουργούνται 3 πλαίσια (frames). Το πρώτο αφορά τους καταλόγους όπως αυτοί
περιγράφονται παρακάτω. Το δεύτερο πλαίσιο περιέχει εξ’ ορισµού έξι συνδέσµους
πλοήγησης στο εσωτερικό της εφαρµογής, οι οποίοι επιτελούν τις εξής λειτουργίες :

� Το καλάθι αγορών. Εδώ καταχωρούνται οι παραγγελίες του πελάτη και
πληροφορίες για το συνολικό ποσό πληρωµής. Στο παράρτηµα η εικόνα 1 δείχνει
φαίνεται η ιστοσελίδα µε ενεργό το καλάθι αγορών.

� Η φόρµα παραγγελίας. Εδώ ο πελάτης παρέχει στοιχεία για τον τρόπο
πληρωµής των προϊόντων. Στο παράρτηµα η εικόνα 2 δείχνει πως φαίνεται η
σελίδα µε ενεργή τη φόρµα παραγγελίας.

� Εδώ η επιχείρηση παρέχει πληροφορία για τον τρόπο παράδοσης των
προϊόντων.

� Πληροφορίες για τους πελάτες, συνήθως για τον τρόπο πλοήγησής τους στις
ιστοσελίδες της επιχείρησης.

� Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην επιχείρηση.

� Επιστροφή στην αρχική σελίδα της επιχείρησης.

Η επιχείρηση αν το επιθυµεί µπορεί να προσθέσει επιπρόσθετους συνδέσµους
µε την διαδικασία που περιγράφεται αργότερα στο κείµενο. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ
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ότι στην έκδοση standard edition δεν υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης εγγραφών
στις ιστοσελίδες, δυνατότητα που όµως είναι διαθέσιµη στις άλλες εκδόσεις.

Τέλος στο τρίτο πλαίσιο έχουµε την απεικόνιση της πληροφορίας.
Τα προγράµµατα της οικογένειας GS ShopBuilder στηρίζονται στην λογική της

κατασκευής καταλόγων µε τα προϊόντα που πουλά η επιχείρηση. Οι κατάλογοι αυτοί
είναι ενός επιπέδου στην standard edition του προγράµµατος και πολυεπίπεδοι στις
άλλες εκδόσεις και εµφανίζονται µε τη µορφή frames στην αριστερή πλευρά της
ιστοσελίδας της επιχείρησης . Οι κατάλογοι έχουν απεριόριστο πλήθος.

 Με την επιλογή του καταλόγου ο ενδυνάµει πελάτης βλέπει να εµφανίζονται
στην δεξιά πλευρά της οθόνης τα προϊόντα και οι σχετικές πληροφορίες για αυτά.
Μπορεί κατόπιν να θέσει τις παραγγελίες και να τις παρακολουθήσει µε την βοήθεια
του ειδικού καλαθιού αγορών. Παρακάτω φαίνεται πως βλέπει ο τελικός χρήστης  την
εµπορική εφαρµογή.

Η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει κάποια από τις έτοιµες µορφές (templates)  για
την εµφάνιση των Web σελίδων µε την εµπορική εφαρµογή της. Η επιχείρηση δεν
έχει άµεση δυνατότητα παρέµβασης στην τελική µορφή των ιστοσελίδων της, αφού
το λογισµικό GS ShopBuilder δεν περιλαµβάνει ενσωµατωµένο κάποιο εργαλείο
συγγραφής ιστοσελίδων. Μπορεί όµως µετά την δηµιουργία των ιστοσελίδων από την
εφαρµογή να επέµβει και να αλλάξει το περιεχόµενο τους, µε κάποιο από τα
δηµοφιλή προγράµµατα κατασκευής ιστοσελίδων π.χ. DreamWeaver.
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Καθώς  θα αναλύεται παρακάτω ο χώρος εργασίας του λογισµικού GS
ShopBuilder standard edition, θα γίνεται συνεχής αναφορά  στα χαρακτηριστικά και
τις λειτουργίες που υποστηρίζονται.

3.4 Η διεπιφάνεια χρήσης του GS ShopBuilder standard edition
Η διεπιφάνεια χρήσης του λογισµικού χωρίζεται σε :

1. Μενού. Εδώ υπάρχουν οι διαθέσιµες εντολές
2. Μπάρα εργασίας (toolbar). Εδώ υπάρχουν κυρίως οι επιλογές για την
υλοποίηση των καταλόγων µε τα προιόντα και την διαχείριση εγγραφών.

3. Drop down µενού για την επιλογή της κατηγορίας προϊόντος

και στις εγγραφές δεδοµένων

Κάθε φορά που ενεργοποιείται το πρόγραµµα εµφανίζονται εξ’ ορισµού 3 εγγραφές
δεδοµένων. Με την επιλογή του View  στο µενού, ο χρήστης µπορεί να αυξήσει τις
εγγραφές, που εµφανίζονται κάθε φορά στα όρια της οθόνης, µέχρι και σε 12.

3.5 Καθορισµός των καθορισµένων ρυθµίσεων για το Online Shop
Οι βασικές ρυθµίσεις της εµπορικής ηλεκτρονικής εφαρµογής ελέγχονται από

µία και µόνο εντολή, την εντολή Settings του µενού File. Με την ενεργοποίησή της
εµφανίζεται ένα παράθυρο µε τις επιλογές (tabs) General, Shop Logo, Text1, Text2,
Text3, Payments, Internet, Ftp, και Local Tax.

Με την βοήθεια αυτών των επιλογών ρυθµίζονται όλα τα χαρακτηριστικά της
ηλεκτρονικής εφαρµογής, εκτός µόνο από τις πληροφορίες που σχετίζονται µε την
δοµή των καταλόγων των προιόντων αλλά και των ίδιων των προιόντων.

Με την διεξοδική ανάλυση των επιλογών αυτών θα γίνει εµφανής η
λειτουργικότητα και τα βήµατα κατασκευής της εφαρµογής ηλεκτρονικού εµπορίου
στο διαδίκτυο.

3.5.1 Η επιλογή General
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Η επιλογή General προσφέρει τις ακόλουθες ρυθµίσεις.
� Το όνοµα του online µαγαζιού.
� Το σλόγκαν του online µαγαζιού.
� Την διεύθυνση, η οποία όπως και οι παραπάνω επιλογές εµφανίζεται στην αρχική
σελίδα του µαγαζιού.

� Τα τηλέφωνα της εταιρείας .
� Μια υποσηµείωση που εµφανίζεται σε όλες τις σελίδες.
� Το νόµισµα που χρησιµοποιεί για τις συναλλαγές τις η επιχείρηση. Υποστηρίζεται

µόνο ένα ακόµα νόµισµα .

3.5.2 Η επιλογή Shop Logo
Η επιλογή Shop Logo προσφέρει τις ακόλουθες ρυθµίσεις.
� Αρχείο εικόνας µε το σήµα της εταιρείας. Το αρχείο τοποθετείται στην αρχική
σελίδα.

� Αρχείο εικόνας µε το σήµα της εταιρείας, που εµφανίζεται σε όλες τις
ιστοσελίδες.

3.5.3 Η επιλογή Text 1
Η επιλογή Text 1 προσφέρει την ακόλουθη  ρύθµιση.
� Κείµενο που χαιρετίζει τους πελάτες και περιγράφει την επιχείρηση. Το κείµενο
εµφανίζεται στην αρχική σελίδα

3.5.4 Η επιλογή Text 2
Η επιλογή Text 2 προσφέρει την ακόλουθη  ρύθµιση.
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� Κείµενο που εµφανίζεται κατά την επιλογή του συνδέσµου information στον
πίνακα περιεχοµένων της ιστοσελίδας.

3.5.5 Η επιλογή Text 3
Η επιλογή Text 3 προσφέρει την ακόλουθη  ρύθµιση.
� Κείµενο που εµφανίζεται κατά την επιλογή του συνδέσµου Delivery Conditions

στον πίνακα περιεχοµένων της ιστοσελίδας.

3.5.6 Η επιλογή Payments
Η επιλογή Payments προσφέρει την ακόλουθη  ρύθµιση.
� Ορίζει τους τρόπους πληρωµής. Οι τρόποι πληρωµής εµφανίζονται σε ένα drop

down µενού στην φόρµα παραγγελιών του online µαγαζιού. Κύριος τρόπος
πληρωµής είναι µέσω πιστωτικών καρτών. Βέβαια λόγω του τρόπου αποστολής
των παραγγελιών µέσω email στην επιχείρηση, η πιστοποίηση της
αυθεντικότητας των  πιστωτικών καρτών δεν είναι εφικτή σε πραγµατικό χρόνο.
Επίσης µε την παρούσα δοµή της εφαρµογής η χρήση  Internet Check δεν είναι
δυνατή.

3.5.7 Η επιλογή Internet
Η επιλογή Internet προσφέρει τις ακόλουθες ρυθµίσεις.
� Ο καθορισµός της αρχικής σελίδας του online µαγαζιού.
� Ο καθορισµός της email διεύθυνσης όπου θα πηγαίνουν οι παραγγελίες. Όπως
αναφέρθη οι παραγγελίες πηγαίνουν στην επιχείρηση µέσω email. Ο πελάτης δεν
λαµβάνει καµιά ειδοποίηση για τον αν η παραγγελία του έχει φτάσει στην
επιχείρηση.

� Ορισµός της κύριας email διεύθυνσης της εταιρείας αυτής που θα εµφανίζεται

όταν ο πελάτης επιλέξει .
� Ορισµός του cgi script που θα µεταφέρει τα email µε τις παραγγελίες στην
επιχείρηση.

3.5.8 Η επιλογή FTP
Η επιλογή Internet προσφέρει τις ακόλουθες ρυθµίσεις.
� IP διεύθυνση ή  το domain name της επιχείρησης. Στον δικτυακό αυτό τόπο θα
βρίσκονται τα αρχεία του online µαγαζιού.

� Port.
� Όνοµα χρήστη (επιχείρησης) στον δικτυακό τόπο.
� Κωδικός  χρήστη (επιχείρησης) στον δικτυακό τόπο.
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� Κατάλογος στον server όπου θα αποθηκευτούν τα αρχεία του online µαγαζιού.

3.5.9 Η επιλογή Sales Tax
Η επιλογή Sales Tax προσφέρει τις ακόλουθες ρυθµίσεις.
� Φόρος προϊόντων. Ο φόρος υπολογίζεται αυτόµατα στην φόρµα παραγγελίας
προϊόντων.

� Συνθήκες µεταφοράς.

3.6 ∆ηµιουργία των σελίδων του µαγαζιού
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε το αντικείµενο εργασίας του online

µαγαζιού, τα προιόντα. Θα δούµε πως δηµιουργούνται κατηγορίες προϊόντων και πως
ορίζεται η περιγραφή κάθε προϊόντος. Η διαδικασία αυτή µαζί µε αυτήν του
προηγούµενου κεφαλαίου υλοποιούν την κατασκευή του online µαγαζιού µε απλό,
γρήγορο και κατανοητό τρόπο.

3.6.1 ∆ηµιουργία κατηγοριών προιόντων

Στο µενού Edit  µε την εντολή Product Groups ή µε το πάτηµα της εικόνας

 στην µπάρα εργαλείων, εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο για την δηµιουργία
κατηγοριών προιόντων.

Η δηµιουργία νέας κατηγορίας προιόντος  γίνεται µε το πάτηµα στο . Η διαγραφή

µιας ήδη υπάρχουσας κατηγορίας γίνεται µε το . Η αποθήκευση της επιθυµητής
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δοµής κατηγοριών γίνεται µε το . Επίσης τα τέσσερα πρώτα πλήκτρα στην
µπάρα εργασίας χρησιµεύουν για την µετακίνηση µέσα στην δοµή των κατηγοριών.
Τέλος τα δύο τελευταία πλήκτρα µετακινούν µια κατηγορία στην επιθυµητή θέση.
Υπενθυµίζεται ότι στην έκδοση GS ShopBuilder standard edition οι κατάλογοι είναι
βάθους ενός επιπέδου, γεγονός που δεν δίνει µεγάλη ευελιξία στην επιχείρηση και
σίγουρα αποτελεί ένα από τα αρνητικά στοιχεία της έκδοσης αυτής. Το µειονέκτηµα
αυτό δεν υπάρχει στην έκδοση GS ShopBuilder Pro.

3.6.2 Εισαγωγή προιόντων / Συµπλήρωση των εγγραφών
Για την εισαγωγή προιόντων πρέπει πρώτα να επιλεχθεί η επιθυµητή κατηγορία

προιόντος από το drop down µενού. Η ενεργοποίηση των εγγραφών γίνεται µε το
πάτηµα πάνω σε αυτήν.

Κάθε εγγραφή στο GS ShopBuilder standard edition αποτελείται από τέσσερα
πεδία κειµένου.
� Στο πεδίο Item number συµπληρώνεται ο κωδικός του προιόντος, αν αυτός
υπάρχει.

� Στο πεδίο Item Name/Description υπάρχει η περιγραφή του προιόντος.
� Στο πεδίο Price συµπληρώνεται η τιµή.
� Τέλος στο τέταρτο πεδίο εισάγεται η εικόνα του προιόντος.
Στην έκδοση GS ShopBuilder Pro υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε προϊόν να

ανατίθενται χαρακτηριστικά για παράδειγµα , χρώµα, µέγεθος κτλ.
Για τον χειρισµό των εγγραφών χρησιµοποιούνται τα ίδια πλήκτρα όπως και στην

διαχείριση κατηγοριών.



Παρουσίαση και Αξιολόγηση του GS ShopBuilder                10                                Βογιατζής
Σωτήριος

10

3.6.3 Εισαγωγή δεδοµένων από βάσεις δεδοµένων
Για την εισαγωγή δεδοµένων επιλέγεται η εντολή Import Data από το µενού

File και εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο.
Για την πηγή των δεδοµένων ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει

ανάµεσα σε αρχεία Paradox, dBase, MS Access, Excel CSV, και Text. Αφού γίνει η
επιλογή του πηγαίου αρχείου ο χρήστης αντιστοιχεί τα πεδία στο αριστερό µέρος του
παραθύρου µε κάποιο από τα διαθέσιµα στο αριστερό µέρος και έτσι εισάγει
δεδοµένα εγγραφών από αρχεία στο πρόγραµµα. Αυτή είναι και η µόνη λειτουργία
σχετική µε βάσεις δεδοµένων που υλοποιεί η έκδοση GS ShopBuilder standard
edition.

Αντίθετα στην έκδοση GS ShopBuilder Connect έχει προβλεφτεί η
ενσωµάτωση πολλών λειτουργιών βάσεων δεδοµένων από τη στιγµή που φιλοδοξεί
να φτιάχνει online µαγαζιά που θα συνδέονται µε ERP συστήµατα. Ποιο
συγκεκριµένα προβλέπεται η ύπαρξη βάσης για τον κατάλογο προιόντων που θα
υποστηρίζει επιπλέον ODBC και SQL queries. Ακόµα προβλέπεται η ύπαρξη
αυτόνοµης βάσης επεξεργασίας των παραγγελιών η οποία θα δέχεται online τις
παραγγελίες των πελατών και θα τις αποδέχεται µε βάση έλεγχο inventory που θα
κάνει.

3.6.4 Επιλογή εµφάνισης για το online µαγαζί
∆ίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει την σχεδίαση του µαγαζιού του

µέσα από µια σειρά αρκετών (25 µόνο στην demo version) έτοιµων θεµάτων
(templates). Αυτό γίνεται µέσω της εντολής Select Template από το µενού File.
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Ο χρήστης αφού δει µέσω screenshots την εµφάνιση των διαφόρων θεµάτων
µπορεί να επιλέξει την επιθυµητή πατώντας το πλήκτρο Ok. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί

3.6.5 Κτίσιµο του online  µαγαζιού και αποστολή του στον server
Με την εντολή Built Online Shop από το µενού File ο χρήστης µπορεί να

δηµιουργήσει όλες τις ιστοσελίδες του online µαγαζιού στον κατάλογο onlineshop
του σκληρού του δίσκου. Από τη στιγµή αυτή µπορεί να δει τα περιεχόµενα του
µαγαζιού µε τη χρήση κάποιου browser.

Για την δηµοσιοποίηση των ιστοσελίδων της επιχείρησης στο διαδίκτυο
αποµένει ένα τελευταίο βήµα. Η µεταφορά του καταλόγου onlineshop στον δικτυακό
τόπο της επιχείρησης. Αυτό γίνεται µέσω της εντολής Publish  του µενού File.

4 Αξιολόγηση και Συµπεράσµατα
Μέχρι στιγµής έχει παρουσιαστεί ο τρόπος µε τον οποίο χτίζεται µια εφαρµογή

ηλεκτρονικού εµπορίου µε το λογισµικό GS ShopBuilder , τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά της καθώς και η µορφή που αναµένεται να έχει σε γενικές γραµµές.
Αποµένει να γίνει µια συζήτηση για την λειτουργικότητα που επιτυγχάνει και για τον
αν οδηγεί στην δηµιουργία λειτουργικών εφαρµογών.

4.1 Λειτουργικότητα κατασκευής online µαγαζιού
Όπως φάνηκε στην πορεία της παρούσης εργασίας το λογισµικό GS

ShopBuilder standard edition αποτελεί µια εύχρηστη και γρήγορη λύση για την
κατασκευή µικρών εµπορικών εφαρµογών στο Web. Η διευκόλυνση που παρέχεται
στον χρήστη µέσω του αρχικού wizard για την κατασκευή της εφαρµογής του,
εξοικονοµεί πολύτιµο χρόνο.
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Επίσης ο χρήστης δεν έχει να σκεφτεί την εµφάνιση των ιστοσελίδων του αφού
έχει την δυνατότητα να επιλέξει µέσα από µια πληθώρα θεµάτων (templates). Τέλος
στα θετικά του λογισµικού περιλαµβάνεται και η αυτόµατη κατασκευή των
ιστοσελίδων σε ένα µόλις βήµα.

Από τη στιγµή όµως που ο χρήστης θα κατασκευάσει την εφαρµογή του δεν
έχει την δυνατότητα να επέµβει µέσω του GS ShopBuilder standard edition και να
αλλάξει την λειτουργικότητα των ιστοσελίδων του. Το λογισµικό δεν παρέχει
ενσωµατωµένο πρόγραµµα συγγραφής ιστοσελίδων, ούτε περισσότερο υποστήριξη
για συγγραφή Java. Εποµένως ο χρήστης θα πρέπει µόνος του να επεξεργαστεί τις
σελίδες του και να προσθέσει την όποια λειτουργικότητα, όπως φόρµες, νέα κουµπιά
πλοήγησης κτλ.

Ένα ακόµα αρνητικό στοιχείο, το οποίο όµως φαίνεται ότι αντιµετωπίζεται
στην νέα έκδοση GS ShopBuilder Connect, είναι η έλλειψη υποστήριξης για την
εγγραφή πελατών και τη δηµιουργία εσωτερικού πελατολογίου. Γνωρίζουµε ότι η
ύπαρξη online διαχείρισης πελατολογίου, µέσω µιας βάσης πελατών αποτελεί
σηµαντικό κριτήριο για την επιτυχία µιας επιχείρησης στο διαδίκτυο.

4.2 ∆ιαχείριση και υποστήριξη πωλήσεων
Το κυριότερο µειονέκτηµα αυτού του λογισµικού αποτελεί η αντιµετώπιση των

θεµάτων σχετικά µε την διαχείριση και την υποστήριξη των πωλήσεων της
επιχείρησης.

Κατά πρώτον απουσιάζουν εργαλεία που σχετίζονται µε την παρακολούθηση
και την ιχνηλάτηση των πελατών µέσα στο site. Οι πολύτιµες αυτές πληροφορίες
είναι απαραίτητες για να φτιαχτεί το προσωπικό προφίλ του κάθε πελάτη και η
επιχείρηση αφού τις συλλέξει µπορεί να τις χρησιµοποιήσει για να προσφέρει στον
πελάτη προϊόντα πιο κοντά στις προτιµήσεις του.

Επιπλέον η έλλειψη βάσης δεδοµένων για την καταγραφή των προιόντων και
των αποθεµάτων τους δεν δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να έχει άµεσα και σε
πραγµατικό χρόνο αναφορές πωλήσεων και αποθεµάτων.

Τις παραπάνω σοβαρές ελλείψεις υπόσχεται να τις αντιµετωπίσει η έκδοση GS
ShopBuilder Connect, η οποία αναµένεται να φτιάχνει εφαρµογές πάνω σε βάσεις
δεδοµένων που θα έχουν την δυνατότητα να συνδέονται µε ολοκληρωµένα
πληροφοριακά συστήµατα ERP.  Η νέα αυτή έκδοση θα παρέχει ευελιξία στην
επιχείρηση να διαχειρίζεται ατοµικά τον κάθε πελάτη (παροχή εκπτώσεων, έκδοση
online τιµολογίων κτλ).

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της οικογένειας προγραµµάτων GS ShopBuilder,
αλλά και όσα αναφέρθησαν καθ’ όλη  την διάρκεια της παρούσης εργασίας είναι
συγκεντρωµένα σε ένα πίνακα στο τέλος αυτής της εργασίας.
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5 Επίλογος
Παρότι αποτελεί µια εύχρηστη και γρήγορη λύση, το λογισµικό  GS

ShopBuilder standard edition δεν µπορεί να αποτελέσει την πρώτη επιλογή µιας
εταιρείας για να ξεκινήσει την επιχειρηµατική της δραστηριότητα στο διαδίκτυο. Η
εµφανείς αδυναµίες του λογισµικού σε θέµατα διαχείρισης και προώθησης πωλήσεων
δεν µπορούν να δώσουν στην επιχείρηση πλεονέκτηµα απέναντι στον ανταγωνισµό,
το αντίθετο µάλιστα. Η νέα γενιά λογισµικού της εταιρείας καλείται να αντιµετωπίσει
τις νέες ανάγκες και να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στις επιχειρήσεις.

6 Αναφορές
� http://www.gs-shopbuilder.com  Η κεντρική σελίδα για την περιγραφή του
λογισµικού της οικογένειας GS ShopBuilder.

� http://www.gs-shopbuilder.com/download.html Εδώ υπάρχει η demo έκδοση του
GS ShopBuilder standard edition.

� http://www.gs-shopbuilder.com/gssbpro.html Πληροφορίες για την έκδοση GS
ShopBuilder Pro.

� http://www.gs-shopbuilder.com/connect1.html Πληροφορίες για την έκδοση GS
ShopBuilder Connect.

http://www.gs-shopbuilder.com/
http://www.gs-shopbuilder.com/download.html
http://www.gs-shopbuilder.com/gssbpro.html
http://www.gs-shopbuilder.com/connect1.html
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Παράρτηµα

Ακολουθεί ο πίνακας µε τα συγκριτικά χαρακτηριστικά των εκδόσεων GS
ShopBuilder standard edition και GS ShopBuilder Connect/Pro. Επιλέχτηκε να µην
συγκριθούν ξεχωριστά οι εκδόσεις Pro και Connect αφού η δεύτερη είναι
υπερσύνολο και συνέχεια της πρώτης.

Χαρακτηριστικά GS ShopBuilder standard GS ShopBuilder Connect/Pro

Τεχνική Υποστήριξη Όχι Όχι
Κόστος απόκτησης 199$ +299$ (Pro )
Hosting Όχι Όχι
Αριθµός  templates Αρκετά µεγάλος Αρκετά µεγάλος
Ύπαρξη wizard Ναι Ναι
Ενσωµατωµένος editor Όχι Όχι
Επιβάλει frames Ναι Ναι
Υποστήριξη Java/Active X Όχι Όχι
∆ηµιουργεί φόρµες Όχι ∆εν έχει ξεκαθαρίσει
Υποστήριξη αναρίθµητων
καταλόγων

Ναι Ναι

Βάθος καταλόγων Ένα επίπεδο Πολυεπίπεδοι
Εγγράφει πελάτες ¨Οχι Ναι
Αυτόµατη υλοποίηση Ναι Ναι
Αναζήτηση προιόντων Όχι Ναι
Προσθήκη κουµπιών πλοήγησης Όχι Όχι
Εισαγωγή αρχείων Ναι Ναι
Εξαγωγή αρχείων Όχι Ναι
Drivers για ODBC/SQL Όχι Ναι
Βάσεις πελατών / αποθεµάτων Όχι Ναι
Υπολογίζει φόρους / έξοδα
αποστολής

Στατικά ∆υναµικά

Καλάθι αγορών Ναι Ναι
Επιβεβαίωση αγορών µε email Όχι Ναι
Υποστηρίζει πιστωτικές κάρτες Ναι Ναι
Υποστηρίζει  SSL Ναι Ναι
Εργαλεία ιχνηλάτησης πελατών Όχι Ναι
∆υναµικές εκπτώσεις Όχι Ναι
∆ηµιουργεί αναφορές πωλήσεων /
αποθεµάτων

Όχι Ναι

Σύνδεση µε πληροφοριακά
συστήµατα

Όχι Ναι
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Ακολουθεί η εικόνα 1 που δείχνει την ιστοσελίδα µε το καλάθι αγορών.

Εικόνα 1 : Η οθόνη µε το καλάθι αγορών του χρήστη.

Τέλος η εικόνα 2 δείχνει την ιστοσελίδα µε τη φόρµα παραγγελίας.

Εικόνα 2 : Η οθόνη µε τη φόρµα παραγγελίας. Στο πάνω µέρος που δεν φαίνεται στην εικόνα,
υπάρχουν οι παραγγελίες του πελάτη.
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