
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GS SHOP BUILDERGS SHOP BUILDER

Η οικογένεια προγραµµάτων GS ShopBuilder περιλαµβάνει τις εξής εκδόσεις :

•   GS ShopBuilder standard edition

•   GS ShopBuilder Pro

•   GS ShopBuilder Connect  ***(Υπό έκδοση)

Πληροφορίες για τα προγράµµατα και την επιχείρηση που τα παράγει µπορούν να βρεθούν
στις διευθύνσεις:

www.gs-software-corp.com    και    www.gs-shopbuilder.com



ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το κόστος αγοράς για τα προιόντα GS ShopBuilder είναι :

•    GS ShopBuilder standard edition 199$

•    GS ShopBuilder Pro 299$

  Οι απαιτήσεις εγκατάστασης είναι οι εξής :



ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Κάθε ηλεκτρονικό κατάστηµα που δηµιουργεί η εφαρµογή, έχει καθορισµένη
µορφή που αποτελείται από τα εξής τρία πλαίσια (frames) :

•    Το πλαίσιο των καταλόγων

•   Το πλαίσιο µε τις επιλογές πλοήγησης

•    Το κεντρικό πλαίσιο πληροφορίας
Στο χώρο αυτό γίνεται η παρουσίαση των πληροφοριών

Εδώ παρουσιάζονται οι κατηγορίες των προιόντων που
διαχειρίζεται η επιχείρηση

Οι διάφοροι τρόποι αλληλεπίδρασης µε το ηλεκτρονικό
κατάστηµα



ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Η εφαρµογή ορίζει έξι επιλογές πλοήγησης στο ηλεκτρονικό κατάστηµα :

    Το καλάθι αγορών        Εδώ καταχωρούνται οι παραγγελίες του πελάτη και 
       πληροφορίες για το συνολικό ποσό πληρωµής

    Η φόρµα παραγγελίας Εδώ ο πελάτης παρέχει στοιχεία για τον τρόπο 
      πληρωµής των προϊόντων.

    Παράδοση                    Εδώ η επιχείρηση παρέχει πληροφορία για τον τρόπο 
      παράδοσης των προϊόντων

  Πληροφορίες      Παροχή διαφόρων χρήσιµων πληροφοριών στους 
      πελάτες

  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην 
                                επιχείρηση 

Αρχική σελίδα           Επιστροφή στην αρχική σελίδα της επιχείρησης.



Η ∆ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Η ∆ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ GS SHOPBUILDER STANDARD EDITIONGS SHOPBUILDER STANDARD EDITION

Η διεπιφάνεια χρήσης του λογισµικού χωρίζεται σε τέσσερεις
λειτουργικές περιοχές :

•    Μενού

•    Μπάρα εργασίας (toolbar)

•   Drop down µενού

•   Εγγραφές δεδοµένων

Εδώ υπάρχουν οι διαθέσιµες εντολές

Εδώ υπάρχουν κυρίως επιλογές για την διαχείριση εγγραφών των προιόντων.

Επιλέγεται η επιθυµητή κατηγορία προιόντος



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Όλη η απαιτούµενη πληροφορία για την δηµιουργία του ηλεκτρονικού µαγαζιού
πλην της πληροφορίας για τα προιόντα παρέχεται από το wizard της εφαρµογής,
µε την ενεργοποίηση της κατάλληλης εντολής. Ο wizard έχει την παρακάτω
µορφή :



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Ο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Ο WIZARDWIZARD

Με τη χρήση του wizard ο χρήστης ορίζει τις ακόλουθες πληροφορίες :

•    Την πληροφορία που εµφανίζεται στην αρχική οθόνη

•    Την πληροφορία που εµφανίζεται στην οθόνη

•    Την πληροφορία που εµφανίζεται στην οθόνη

•    Τις εικόνες που αποτελούν το σήµα της εταιρείας

•    Τους τρόπους πληρωµής, που εµφανίζονται στην φόρµα παραγγελιών

•    Την πληροφορία για τους φόρους επί των αγορών

•    Τον δικτυακό τόπο όπου θα τοποθετηθεί τελικά το ηλεκτρονικό µαγαζί

•    Την email διεύθυνση όπου η επιχείρηση θα παραλαµβάνει µέσω email τις
παραγγελίες

Το µόνο που δεν ορίζει ο wizard πέρα από τις εγγραφές των προιόντων είναι η
τελική εµφάνιση των ιστοσελίδων. Ο χρήστης µέσω ξεχωριστής εντολής επιλέγει
ανάµεσα σε πληθώρα θεµάτων (templates), την επιθυµητή εµφάνιση. Την
εµφάνιση αυτή ο χρηστής µπορεί να την προσαρµόσει στις δικές του προτιµήσεις
µόνο µε τη χρήση εξωτερικού προγράµµατος.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στην έκδοση GS ShopBuilder οι εγγραφές αποτελούνται από τέσσερα πεδία :

•    Τον κωδικό προϊόντος

•    Την περιγραφή του προϊόντος

•    Το κόστος αγοράς του

•    Και την εικόνα που το συνοδεύει

Η εισαγωγή των εγγραφών µπορεί να  γίνει απευθείας από τον χρήστη ή µέσω
υπαρχόντων αρχείων από βάσεις δεδοµένων. Οι τύποι των αρχείων που
υποστηρίζονται είναι οι εξής :

•    Paradox

•    Dbase

•    MS Access

•    Excel CSV

Αυτή είναι η µοναδική λειτουργία σχετική µε βάσεις που υποστηρίζει αυτή η
έκδοση.



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρµογή συνοπτικά έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

•    Αυτοµατοποίηση λειτουργιών

•    Χρήση wizard

•    Υποστηρίζει SSL

•    Οι παραγγελίες αποστέλλονται µέσω email

•    ∆εν επιβεβαιώνει παραγγελίες

•    Έλλειψη εργαλείου επεξεργασίας ιστοσελίδων

•    ∆εν υποστηρίζει εγγραφή πελατών

•    ∆εν συνδέεται µε πληροφοριακά συστήµατα

•    ∆εν έχει βάσεις πελατών και αποθεµάτων

•    ∆εν παράγει αναφορές πωλήσεων

•    ∆εν έχει εργαλεία ιχνηλάτησης πελατών


