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ΕισαγωγήΕισαγωγήΕισαγωγήΕισαγωγή

Η ανάγκη για αυτοµατοποιηµένη ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστηµάτων

προκύπτει κυρίως από την προσπάθεια ελαχιστοποίησης του κόστους

εισαγωγής µιας επιχείρησης στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Η

έτοιµη λύση που προσφέρουν προγράµµατα του επιπέδου του  StoreCreator

είναι η γρήγορη και αξιόπιστη ανάπτυξη e-commerce ιστοσελίδων αλλά

σίγουρα δεν απευθύνεται σε εταιρείες που θέλουν να έχουν απόλυτο έλεγχο

στην ασφάλεια του καταστήµατος και να χρησιµοποιούν προχωρηµένες

προγραµµατιστικές τεχνικές για τη συντήρηση και εκσυγχρονισµό των

ιστοσελίδων.

Σηµείωση:  Η έκδοση του Store Creator που χρησιµοποιήθηκε είναι

δοκιµαστική και δεν διαθέτει όλες τις δυνατότητες της εµπορικής έκδοσης:

� Την πραγµατοποίηση παραγγελίας.

� Αναζήτηση προϊόντων.

� Σύστηµα αγοράς µε κάρτα.



Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού καταστήµατοςΑνάπτυξη Ηλεκτρονικού καταστήµατοςΑνάπτυξη Ηλεκτρονικού καταστήµατοςΑνάπτυξη Ηλεκτρονικού καταστήµατος

Η  ανάπτυξη των Ιστοσελίδων του Ηλεκτρονικού καταστήµατος και ο

καθορισµός των χαρακτηριστικών που µας επιτρέπει να διαµορφώσουµε το

Store Creator πραγµατοποιείται µέσα από µία σειρά παραθύρων που είναι

χωρισµένα σε λειτουργικές ενότητες.

Ακολουθώντας τη ροή της διαδικασίας µπορούµε να σκιαγραφήσουµε τις

δυνατότητες που µας παρέχει το πρόγραµµα ανά ενότητα λειτουργιών και

παραµέτρων.

ΠΠΠρρροοοφφφίίίλλλ   ΚΚΚααατττααασσστττήήήµµµααατττοοοςςς

� Καθορισµός Προφίλ εταιρείας.

� Σύνδεση µε homepage.

� Γενικές πληροφορίες προς τον πελάτη που θα πρέπει να φαίνονται
στην πρόσοψη του καταστήµατος, αναφορικά µε τον τρόπο
συναλλαγής, τον τρόπο και  χρόνο παράδοσης κ.λ.π.



ΡΡΡυυυθθθµµµίίίσσσεεειιιςςς   ΠΠΠλλληηηρρρωωωµµµήήήςςς

� Καθορισµός τρόπου φορολόγησης των προϊόντων  µέσα από έτοιµη

λίστα  χωρών.

� ∆υνατότητα καθορισµού ελάχιστης χρέωσης για την αποστολή των

προϊόντων, καθώς και  κλίµακας χρέωσης ανάλογα µε την περιοχή

του πελάτη.

� Κρυπτογράφηση κατά την επικοινωνία µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

καθώς και ορισµός αναγνωριστικού θέµατος των µηνυµάτων π.χ. Νέα

Παραγγελία.

� Προσθαφαίρεση πιστωτικών καρτών ή άλλων τρόπων πληρωµής.

� Καθορισµός νοµίσµατος πληρωµής.



ΑΑΑππποοοσσστττοοολλλήήή   πππρρροοοϊϊϊόόόννντττωωωννν

� Πάνελ γενικών πληροφοριών προς τον Πελάτη.

� Καθορισµός τρόπων αποστολής των προϊόντων. Π.χ. Αεροπορικώς ή

µέσω download όταν το προϊόν είναι σε ηλεκτρονική µορφή.



∆ιαχείριση Προϊόντων∆ιαχείριση Προϊόντων∆ιαχείριση Προϊόντων∆ιαχείριση Προϊόντων

ΚΚΚααατττηηηγγγοοορρρίίίεεεςςς   ΠΠΠρρροοοϊϊϊόόόννντττωωωννν

Η διαχείριση των προϊόντων πραγµατοποιείται µέσα από µια δενδρική δοµή

ιστοσελίδων. Στη δοµή αυτή µπορούµε να προσθέσουµε να

προσθαφαιρέσουµε οποιαδήποτε στιγµή κατηγορίες και υποκατηγορίες

προϊόντων.

Κάθε προϊόν καταχωρείται στην κατηγορία που αντιστοιχεί µέσα από ένα

στοιχειώδη διαχειριστή βάσης δεδοµένων. Μπορούµε να αντιστοιχίσουµε ένα

αρχείο εικόνας που θα προβάλλεται στην ιστοσελίδα µαζί µε την περιγραφή

του. Επίσης υπάρχει ένα πεδίο που χαρακτηρίζει το προϊόν σαν προσφορά

ώστε αυτό να προβληθεί στην κεντρική σελίδα στον ειδικό χώρο που είναι

αφιερωµένος σε αυτό το σκοπό.

ΣΣΣύύύνννδδδεεεσσσηηη   µµµεεε   βββάάάσσσεεειιιςςς   ∆∆∆εεεδδδοοοµµµέέένννωωωννν

Η Σύνδεση µε εξωτερικά dbf αρχεία είναι γενικά προβληµατική. Ο χρήστης

καταλήγει τελικά  σε txt delimited database για επικοινωνία µε εξωτερικές

βάσεις δεδοµένων. Σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να προσαρµόσουµε

τον Store creator σε κάποια υπάρχουσα βάση. Αντιθέτως θα χρειαστεί να

ορίσουµε µία βάση µέσα στο Store Creator, στη συνέχεια να την εξάγουµε και

να εργαστούµε µε αυτή ενηµερώνοντας µόνο το πεδίο της τιµής. ∆εν

υποστηρίζει δυναµική ενηµέρωση της Database.



ΑΑΑσσσφφφάάάλλλεεειιιααα

� ∆υνατότητα SSL

� ∆εν είναι επαρκής η παρουσία ρυθµίσεων σε ότι αφορά την ασφάλεια

των συναλλαγών (πρωτόκολλα κ.λ.π.)



Λειτουργικότητα Περιβάλλοντος ΑνάπτυξηςΛειτουργικότητα Περιβάλλοντος ΑνάπτυξηςΛειτουργικότητα Περιβάλλοντος ΑνάπτυξηςΛειτουργικότητα Περιβάλλοντος Ανάπτυξης

Υπάρχει ένα γενικό Πάνελ µε πρόσβαση σε όλες τις δυνατές ρυθµίσεις του

καταστήµατος, και τις υπόλοιπες επιλογές  του Store Creator όπως για

παράδειγµα ο Οδηγός χρήσης, ή σύνδεση µε Β.∆. κ.λ.π.

Η γενική εντύπωση είναι ότι πρόκειται για ένα αρκετά λειτουργικό περιβάλλον

µε δυνατότητα εποπτικής διαχείρισης όλων των χαρακτηριστικών του

καταστήµατος.

Υπάρχει µια πληθώρα ετοίµων προτύπων επάνω στα οποία µπορούµε να

βασίσουµε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Η κατασκευάστρια

εταιρεία παρέχει δωρεάν νέα πρότυπα ανά τακτά διαστήµατα για την

ανανέωση της όψης του ηλεκτρονικού καταστήµατος.  Η ανανέωση της όψης

του καταστήµατος γίνεται µε ένα απλό πάτηµα πλήκτρου, επιλέγοντας ένα νέο

πρότυπο.

ΜΜΜεεειιιοοονννεεεκκκτττήήήµµµααατττααα

Σηµαντικό µειονέκτηµα είναι η έλλειψη µνήµης της προηγούµενης θέσης κατά

τη  µπρος-πίσω µετάβασή µας ανάµεσα στα παράθυρα. Για παράδειγµα όταν

ενηµερώνουµε συνολικά το site µε νέες εικόνες θα πρέπει κάθε φορά να

βρίσκουµε ποια σελίδα ενηµερώσαµε τελευταία ώστε να επιλέξουµε την

επόµενη.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στη δοµή του  site  π.χ.να αλλάξουµε το logo της

εταιρείας, θα πρέπει να ξαναγίνει η ενέργεια «publish», και επιλογή του

template που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε, δηλαδή να  δηµιουργηθούν όλα

τα αρχεία ξανά και να γίνει upload στον Web Host.



Κεντρική Οθόνη ∆ιαχείρισης του Store Creator



Γενική Περιγραφή του λογισµικού.Γενική Περιγραφή του λογισµικού.Γενική Περιγραφή του λογισµικού.Γενική Περιγραφή του λογισµικού.

Ziron StoreCreator 

•  ∆ιαθέτει Shopping cart 

•  Super fast µηχανή αναζήτησης προϊόντων. 

•  Built-in calculator 

•  Εκδοση Τιµολογίων  

•  ∆ιατήρηση βάσης δεδοµένων προϊόντων και συναλλαγών 

•  Υποστηρίζει περισσότερα από 10.0000 προϊόντα & displays

•  Υποστηρίζει απεριόριστο αριθµό υποπεδίων ανά προϊόν.

•  Υποστηρίζει εισαγωγή database από MS Access, Excel, DBase and ASCII Text delimited

database.

•  Παράγει όλα τα αρχεία shopping cart για  upload στο web site

•  Είναι εύκολο στην προσαργµογή. 

•  ∆ωρεάν templates κάθε µήνα.

•  Οδηγός χρήσης

•  ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των ηλεκτρονικών καταστηµάτων που µπορεί κάποιος

να αναπτύξει µε το StoreCreator. 

•  Χρήση Wizards

•  Preview των templates πριν από την έκδοση του καταστήµατος στο διαδίκτυο..  

•  Περιλαµβάνονται όλα τα buttons,background κ.λ.π.

•  Υποστηρίζει αρκετές εκατοντάδες κατηγοριών και υποκατηγοριών προϊόντων.

•  ∆ενδρική δοµή κατηγοριών

•  Παροχή δωρεάν CGI online service (no configuration neccessary) για να  διασφαλιστεί ότι η

συναλλαγή πραγµατοποιείται ανάµεσα στον έµπορο και τον αγοραστή.

•  Το Hosting του ηλεκτρονικού καταστήµατος γίνεται σε οποιοδήποτε Web Site ή Web server.



Κριτήρια αξιολόγησηςΚριτήρια αξιολόγησηςΚριτήρια αξιολόγησηςΚριτήρια αξιολόγησης

Στους παρακάτω πίνακες περιλαµβάνονται τα χαρακτηριστικά που

αποτέλεσαν σηµεία ελέγχου και αξιολόγησης του Store Creator.

Χαρακτηριστικά Σχόλια

PLATFORM REQUIRED Windows NT/95

WEBSERVER INSTALLATION
No Need. Need Web Pages Only

Provided By any ISP.

WEBSERVER SUPPORT
HTTP From Any ISP, any web

server

CATALOG SEARCH Yes

SHOPPING CART/ BASKET Yes

BACK OFFICE MAINTENANCE Yes

MULTIPLE STORE OPERATION Yes

DATABASE SUPPORTED

ASCII Space Delimited

Excel

MS Access

DBase

Oracle

DATABASECONFIGURATION
KNOWLEDGE REQUIRED

No

TRANSACATIONS ORDER-ENTRY TEMPLATES Yes

TRANSACTION  PROCESSING Yes



Χαρακτηριστικά Σχόλια

INTEGRATED E-MAIL Yes

INCLUDES WEB PAGE\AUTHORING TOOL  Yes

SITE DEVELOPMENT  HTML EDITOR Yes

SCRIPTING LANGUAGE Yes

WIZARDS Yes

USER SUPPORT – ONLINE TUTORIAL Yes

PRINTED DOCUMENTATION Yes

SAMPLES AND DEMO SHOP Yes

LANGUAGES ENGLISH

FREE TECHNICAL SUPPORT Yes

PRODUCT CATEGORY TREE
DESIGNER

Yes

STORE DESIGN TOOLS

DES WEB PAGE\AUTHORING TOOL Yes

Includes STYLE TEMPLATES Yes



STORE DESIGN TOOLS

USES WIZARDS Yes

CAN CREATE FORMS Yes

CAN IMPORT DATAFILES Yes

SUPPORT UNLIMITED PRODUCT CATEGORIES Yes

OFFERS PRODUCT SEARCHES Yes

CAN CREATE NAVIG. CONTROLS No

CAN ADD ADDITIONAL PAGES TO SITE Yes

SUPPORT INDIVIDUAL PRODUCT PROMOTION Yes

SUPPORT SITE PROMOTION No

CAN UPDATE SITE AUTOMATICALLY. No

DES WEB PAGE\AUTHORING OOL Yes

Includes STYLE TEMPLATES Yes

USES WIZARDS Yes

CAN CREATE FORMS Yes



ORDER PROCESSING

PROVIDE SHOPPING CARD Yes

CALC TAX Yes

SHIPPING Yes

PERFOMS CREDIT CARD VALIDATION Yes

CAN ACCEPT CREDIT CARD - OR MONEY
ORDER

Yes

INTERNET CHECK Yes

RETAINS CUSTOMER INFO./SESSION INFO No

INVENTORY TRACKING No

OFFER SSL OR OTHER SECURITY Yes

PROVIDE CUSTOMER E-MAIL CONFIRMATION Yes

PROVIDE MERCHANT E-MAIL NOTIFICATION Yes

CAN REVIEW ORDERS ON LINE No

CAN SEARCH / FILTER ORDERS Yes

ADMINISTRATION & REPORTING Yes

OFFER SECURE ADMIN. MODULE No

CAN SALES REPORTS & SITE REPORTS No



ORDER PROCESSING

CAN EXPORT DATA FILES Yes



Εκδοση του  Ηλεκτρονικού καταστήµατοςΕκδοση του  Ηλεκτρονικού καταστήµατοςΕκδοση του  Ηλεκτρονικού καταστήµατοςΕκδοση του  Ηλεκτρονικού καταστήµατος

Το τελικό αποτέλεσµα του StoreCreator είναι ένα σύνολο από αρχεία έτοιµα

να γίνουν upload στον WebServer ή στον Web Host. Ακολουθούν ορισµένα

σχόλια επάνω στο αποτέλεσµα και κάποια snapshots από τη διαδικασία

αγοράς ενός προϊόντος από το κατάστηµα.

� Λειτουργικότητα του site : ικανοποιητική.

� Οι επιλογές στην κεντρική σελίδα είναι ευδιάκριτες χωρίς

υπερβολικά images.

� ∆ίνει τη δυνατότητα κίνησης µέσα από Drop down menu

οπουδήποτε στο site.

� ∆εν χρειάζεται να scrollareis  για να δεις όλη τη σελίδα

(εργονοµία – καλή δόµηση)

� Αισθητικό αποτέλεσµα ικανοποιητικό.

� Στην πρώτη σελίδα υπάρχει χώρος στον οποίο παρουσιάζονται

αυτόµατα όλα τα προϊόντα που έχουµε χαρακτηρίσει (στη βάση

δεδοµένων) ως προσφορές.



Snapshots του Ηλεκτρονικού καταστήµατος

1. Κεντρική Σελίδα Ηλ. Καταστήµατος

2. Κατηγορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.



3. Υποκατηγορία Desktops

4. Παρουσίαση προϊόντος και δυνατότητα καταχώρησης στην κάρτα αγορών.



Τεχνική ΥποστήριξηΤεχνική ΥποστήριξηΤεχνική ΥποστήριξηΤεχνική Υποστήριξη

� On-line σύνδεση µε την κατασκευάστρια εταιρία για νέα και

πληροφορίες που αφορούν την αναβάθµιση του προγράµµατος.

� ∆ωρεάν downloads µε νέα πρότυπα (templates)

� On-line γραφείο τεχνικής υποστήριξης  µέσω Internet καθώς και λίστα

µε τις συχνότερες ερωτήσεις (FAQ list).

� Ενσωµατωµένος Οδηγός χρήσης .
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