
Αξιολόγηση Store Creator

«Αξιολόγηση του προγράµµατος
ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστηµάτων

StoreCreator της εταιρίας Ziltron»
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Παρουσίαση Store Creator

Εφαρµογή ανάπτυξης
Ηλεκτρονικών
Καταστηµάτων

�Γενικές Ρυθµίσεις
�Οικονοµικά
�Αποστολή προϊόντων
�∆ιαχείριση Β.∆.
�Ασφάλεια



Κεντρικό Panel



Γενικά

 Χρήση Wizards
• Preview των templates
πριν από την έκδοση του
καταστήµατος

• ∆ωρεάν templates κάθε
µήνα.

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

 ∆ιαθέτει Shopping cart
 Super fast µηχανή 
αναζήτησης προϊόντων

 Υποστηρίζει προβολή
προϊόντων σε προσφορά

 Παράγει όλα τα αρχεία για  
upload στο web site

 Οδηγός χρήσης

 Απεριόριστος αριθµός των 
ηλεκτρονικών 
καταστηµάτων που µπορεί 
κάποιος να αναπτύξει µε το 
StoreCreator

 Hosting σε οποιοδήποτε    
Web Site ή Web server.

 Reporting και filtering



Οικονοµικά

 Built-in calculator 
 Έκδοση Τιµολογίων  
 Καθορισµός συστήµατος φορολόγησης
µέσα από έτοιµη λίστα χωρών

 Προσθαφαίρεση πιστωτικών καρτών και 
συστηµάτων πληρωµών

 Καθορισµός βασικού νοµίσµατος 
πληρωµής.



Αποστολή προϊόντων

• Ρυθµιζόµενη κλίµακα χρέωσης της
αποστολής ανάλογα µε την περιοχή και τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος

• Πάνελ γενικών πληροφοριών προς τον
πελάτη αναφορικά µε την τακτική χρέωσης
της αποστολής

• Καθορισµός τρόπου αποστολής ανά προϊόν
(π.χ. µόνο ηλεκτρονική µορφή)

• Φόρµα συναλλαγών



∆ιαχείριση Β.∆. προϊόντων

• ∆ενδρική δοµή κατηγοριών
 ∆ιατήρηση βάσης δεδοµένων προϊόντων
και συναλλαγών µε δεσµευµένη δοµή 

πεδίων. ∆υνατή η εξαγωγή dbf αρχείων.
 Υποστηρίζει περισσότερα από 10.0000 
προϊόντα & displays

 Υποστηρίζει εισαγωγή αρχείων database
από άλλα συστήµατα π.χ. MS Access 

κ.λ.π.



Ασφάλεια

• Παροχή δωρεάν CGI online service (no 
configuration necessary) για να  
διασφαλιστεί ότι η συναλλαγή 
πραγµατοποιείται ανάµεσα στον 
έµπορο και τον αγοραστή.

• Ενσωµατωµένο SSL πρωτόκολλο

• Κρυπτογράφηση των mail και 
ρυθµιζόµενος τίτλος για την εύκολη 
αναγνώριση του ταχυδροµείου



Εφαρµογή

• Ηλεκτρονικό
κατάστηµα πώλη-
σης µεταχειρισµέ-
νων Η/Υ



Σχόλια - Μειονεκτήµατα

• Λειτουργικότητα των  
εργαλείων.
• Εύκολη πρόσβαση σε
όλες τις ρυθµίσεις από ένα
γενικό πάνελ

• Άριστη τεχνική υποστήριξη
µε helpers και on-line
support

• Πληθώρα προτύπων µε
ποιοτική αισθητική και
WYSIWYG

• Reporting και filtering

• Μικρή υποστήριξη στα 
πρωτόκολλα ασφαλείας.

• Προβληµατική σύνδεση µε 
dbf αρχεία.

•Για την παραµικρή αλλαγή 
πρέπει να γίνει ξανά publish


