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ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα βασικά  χαρακτηριστικά του WebGizmo Merchant (WM) είναι  τα εξής:

� ∆ιατήρηση του web site σου από το ίδιο  το PC σου

� Άµεση  ενηµέρωση  του web site σου

� Αυτόµατος υπολογισµός του φόρου πωλήσεων(sales tax)

� Υποστήριξη  περίπλοκων υπολογισµών  για την µεταφορά(shipping

calculations)

� Αυτόµατο cross-linking των αντικειµένων του site σου

� Πολλαπλές φωτογραφίες ανά  αντικείµενο του site σου

� Αυτόµατη επεξεργασία των online συναλλαγών(online  transactions)

� Credit card  Encryption, ακόµη  και χωρίς  ασφαλή  server

� Επιλεκτική ολοκληρώση µε µια online credit card processing service

� Εργάζεται  virtually µε  οποιοδήποτε Unix και  Windows  NT  web host

� Μη κρυµµένα  κόστη, δεν απαιτούνται µηνιαία, ανά  συναλλαγή  κόστη(per

transaction) ή  ειδικά  έξοδα  φιλοξενίας (hosting  fees)

� Χαµηλά, µόνο για µια φορά  έξοδα  άδειας(license fee)($239)

Ειδικότερα:

Το  WebGizmo Merchant (WM) σου δίνει την δυνατότητα να  δηµιουργήσεις

επαγγελµατικά  web sites τα  οποία  επιτρέπουν στους  πελάτες  σου  να

παραγγείλουν  αντικείµενα  διαµέσου  του  WWW. Η έκδοση του  WM

ενσωµατώνει, αυτόµατα, την λειτουργικότητα της κάρτας (card  functionality), µέσα

στο Web site σου  το οποίο  ανιχνεύει αντικείµενα τα οποία  οι πελάτες σου θέλουν

να παραγγείλουν. Και όταν οι πελάτες αγοράζουν τα αντικείµενα, το WM υπολογίζει

τον κατάλληλο  φόρο  και  µεταφορικά έξοδα, και αποκρυπτογραφεί  τις πληροφορίες

της κάρτας του πελάτη.

Το  WM  αυτόµατα κτίζει  µενού πλοήγησης µέσα στο  web  site σου έτσι ώστε οι

πελάτες να µπορούν εύκολα να  πλοηγηθούν µέσα  στο site. Και φυσικά το WM
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πάντα  δηµιουργεί  επαγγελµατικά, ελκυστικά, και περιεκτικά web sites. Επίσης το

WM δηµιουργεί ένα link από το email address για να βοηθάει το πρόγραµµα email

του θεατή(viewer) να παρουσιάζει ένα κενό παράθυρο µηνύµατος το οποίο

απευθύνεται (addressed) στην  email διεύθυνση της home page.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ    &   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

Στα  πλαίσια  της παρούσας εργασίας έχω  αναπτύξει  ένα  web site  µε  σκοπό  την

εµπορία αγαλµατιδίων  για  χρήση  σε  ειδικά  γεγονότα(special events), αλλά και ως

στήριγµα(props) για  φωτογραφία, φιλµ, και  σκηνική χρήση.

HOME PAGE:

Εξορισµού το WM  αυτόµατα  δηµιουργεί  µια home page(σαν την παραπάνω),

παρόλα αυτά  µπορείς να δηµιουργήσεις την  δικιά σου custom home page  και  το

WM  θα την ενσωµατώσει  στο  δικό σου web site. Ή µπορείς να χρησιµοποιήσεις το

WM για  να δηµιουργήσεις ένα online  κατάστηµα για ένα  διαφορετικό hand-build

site. Στο αριστερό  περιθώριο της  σελίδας, και σε κάθε σελίδα  στο  web site, το WM

δηµιουργεί ένα  µενού  πλοήγησης για να επιτρέπει  στους  πελάτες-viewers  να

µπορούν εύκολα να  πλοηγηθούν  ανάµεσα  στις  σελίδες του site. π.χ. µε  click στο

Sculpture(Standing Sculpture  στη φόρµα δηµιουργίας/σχεδίασης του site) προκύπτει

η επόµενη σελίδα:
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Αυτή η σελίδα είναι πραγµατικά ένα ακόµη  µενού  για την υποκατηγορία

(Subcategory)  οµάδων(groups)  Standing  Sculpture  που είναι βασισµένες στο

θέµα(theme). Όταν κάνεις click σε ένα  theme, πηδάς στην σελίδα που παρουσιάζει

αγάλµατα  µε αυτό το θέµα. π.χ. µε click στο Asia βλέπεις την παρακάτω σελίδα,

όπου θα πρέπει να  προσέξουµε τα χαρακτηριστικά της  Shopping Card  την οποία το

WM κτίζει σε αυτή την σελίδα. Επίσης υπάρχει ένα τµήµα στην σελίδα που ο

πελάτης  µπορεί  να εισάγει την  ποσότητα αλλά και να   επιλέξει κάποια options για

το  αντικείµενο. Επίσης, υπάρχουν και κάποια  links   που το WM  δηµιουργεί, ενώ

για να διευκολύνει το cross-selling υπάρχουν links για σχετικά αγάλµατα και

βοήθειες.
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∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ SITE – SITE CONFIGURATION

Το WM  παρουσιάζει το Site Configuration  Forms  πάνελ στην δεξιά πλευρά της

οθόνης  όταν ξεκινάς το πρόγραµµα και όταν  κάνεις click σην home page είσοδο στο

site map.

 Το πρώτο βήµα στο κτίσιµο του web site είναι  να ξεκινήσεις  την διαµόρφωση του

site προχωρώντας βήµα βήµα  διαµέσου του Site Configuration Forms.  Με τη

χρήση του Site Configuration  Forms  πάνελ καθορίζουµε τα εξής:

� Πληροφορίες Επικοινωνίας της Εταιρείας(όπως διεύθυνση και τηλ.)

� Web site registration information  για το WM

� Εάν επιθυµείς να χρησιµοποιείς την ήδη  δηµιουργηµένη  home page, ή µία της

δικιάς σου σχεδίασης

� Το κείµενο το οποίο εµφανίζεται στην δικιά σου δηµιουργούµενη  home page

� Εικόνες  που εµφανίζονται  στην δικιά σου δηµιουργούµενη  home page

� Την εµφάνιση των σελίδων στο site σου, όπως είναι:

� Η χρήση ή όχι  των  frames

� Τα χρώµατα της σελίδας και το background των εικόνων
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� Τα menu icons  για την  home, shopping  cart, και links pages

� Title banners  για την home, shopping cart, και links pages

� Links για  εξωτερικά sites

� Πληροφορίες  σχετικά µε τον web host  σου

� Λέξεις  κλειδιά(Keywords) για να βοηθήσουν το site σου to get  traffic

� Data tables για την εξαγωγή δεδοµένων σχετικά µε το site σου.

� Business rules για την διαχείριση των online  παραγγελιών

� Business rules  την διαχείριση των  πληρωµών από πιστωτικές κάρτες

� Ολοκλήρωση µε έναν  online card payment  processor

� ∆ιαµόρφωση της φόρµας  ship-to address

� Business rules για τον υπολογισµό των φόρων πωλήσεων(sales tax)

� Business rules για τον υπολογισµό χρεώσεων µεταφοράς(shipping charges)
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΊΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Όταν  το web  site σου  περιλαµβάνει  αντικείµενα  που  µπορούν να παραγγγελθούν,

το WM   αυτόµατα προσθέτει µια Shopping Cart σελίδα στο site σου. Καθώς οι

πελάτες σου πλοηγούνται µέσα στο site σου και τοποθετούν αντικείµενα µέσα στις

κάρτες τους(carts), το WM  κρατάει στοιχεία  για  αυτά  τα αντικείµενα. Όταν οι

πελάτες είναι έτοιµοι να αγοράσουν τα αντικείµενα, πηγαίνουν στην Shopping Cart

σελίδα  για να θέσουν την παραγγελία. Το WM  παρουσιάζει τα αντικείµενα  στις

κάρτες τους(carts) όπως επίσης  τις µεταφορικές χρεώσεις, τους φόρους πωλήσεων,

και το συνολικό ποσό της  πώλησης. Η Shopping Cart επίσης περιλαµβάνει µια

φόρµα µέσα στην οποία οι πελάτες εισάγουν  την διεύθυνση(ship-to address)  που Θα

µεταφερθεί η παραγγελία.

Οι γραµµές Shipping και Tax περιέχουν links  στην Tax  and Shipping Policy σελίδα

η οποία παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά µε κανόνες που αφορούν τον υπολογισµό

του φόρου πωλήσεων  και των µεταφορικών χρεώσεων
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Το WM  παρουσιάζει µια  εισαγωγική παράγραφο που  επεξηγεί τις τεχνικές

αποκρυπτογράφησης των δεδοµένων της credit card. Εάν χρησιµοποιείς έναν  online

credit card  processor, το WM δεν παρουσιάζει την παραπάνω παράγραφο. Το WM

επίσης δεν παρουσιάζει αυτήν την παράγραφο εάν χρησιµοποιείς έναν ασφαλή

server(secure server),  επειδή σε αυτή την περίπτωση  οι λειτουργίες ανίχνευσης της

ασφάλειας (browser’s security  functions) είναι σε  λειτουργία(in effect) και δεν

υπάρχει ανάγκη  για την build-in αποκρυπτογράφηση του  WM. Παρόλα αυτά, ακόµη

και µε έναν ασφαλή   server, το WM ακόµη χρησιµοποιεί  τα  χαρακτηριστικά του

αποκρυπτογράφησης(encryption features).

Εάν χρησιµοποιείς έναν online credit card processor, ο επεξεργαστής σου

συγκεντρώνει και αποθηκεύει credit card information, έτσι ώστε να µην χρειάζεσαι

πραγµατικά έναν ασφαλή server  για το site.

Εάν ωστόσο, δεν χρησιµοποιείς έναν online credit card processor, δεν χρειάζεσαι  να

χρησιµοποιήσεις ένα Secure Socket Layer (SSL) server  για να αποκρυπτογραφήσεις

τα credit card  data από την  στιγµή που το WM χρησιµοποιεί το δικό του

Public/Private Key logic για να αποκρυπτογραφήσει τα δεδοµένα σε όλες τις

παραγγελίες τόσο στις µεταφορές  κατα µήκος του Internet και των αρχείων  στον

Web Server.
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Όταν το  web site σου είναι  ανοιχτό(up) και τρέχει στο WWW µπορείς να δεις τις

εισερχόµενες παραγγελίες  κάνοντας click  στο   πάνω στο tool bar  ή επιλέγοντας

View..View  Orders από το µενού. Το εικονίδιο και το µενού περιλαµβάνονται για

την ευκολία σου, παρόλα αυτά µπορείς να  δεις πραγµατικά τις  εισερχόµενες

παραγγελίες από οποιοδήποτε  web browser στον κόσµο µε  το να κάνεις απλά

pointing τον browser στην σελίδα  που ονοµάζεται  orders.html  στο web site σου και

εισάγοντας  το WM  password σου. Αφού εισάγεις το password  σου εµφανίζεται η

παρακάτω σελίδα.
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ΑΡΧΕΙΑ

Το WM  διατηρεί  τα δεδοµένα  για το web site σου σε ένα αρχείο  µε κατάληξη

«FWG». Μπορείς να διατηρείς πολλαπλά web sites χρησιµοποιώντας το WM µε το

να δηµιουργείς ξεχωριστά «FWG» αρχεία για κάθε ένα από αυτά. Ολόκληρο το site

σου µπορεί να αναδοµηθεί από το «FWG» αρχείο και τα αρχεία εικόνων που

συνδέονται µε το  site σου. Παράλληλα µπορείς να  προσθέτεις επιπρόσθετες σελίδες

στο site σου  αρκεί να  ενηµερώνεις κάθε φορά  το αντίστοιχο αρχείο  στο οποίο

βρίσκεται το site σου.

ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ   DEPARTMENTS  ΣΤΟ  WEB SITE

Όλα τα αντικείµενα στον  online κατάλογο ανήκουν σε  τµήµατα(departments).

Οπότε  απαιτείται να καθορίσεις  ένα τµήµα  προτού να προσθέσεις αντικείµενα σε

αυτό. Το Departments Forms πάνελ σου επιτρέπει να καθορίσεις  ένα

τµήµα(departments).

Χρησιµοποιούµε το department  forms πάνελ  για

♦  Ορίσουµε το όνοµα του τµήµατος

♦  Για να καθορίσουµε γενικά  options  διαµόρφωσης για τα τµήµατα



ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – MIS WEBGIZMO MERCHANT

♦  Για να ορίσουµε εάν αντικείµενα στα τµήµατα είναι  διαθέσιµα για παραγγελία

και φορολογήσιµα

♦  Για να εισάγουµε το κείµενο  περιγραφής των  τµηµάτων

♦  Για να εισάγουµε κείµενο το οποίο εµφανίζεται σε κάθε αντικείµενο στα

τµήµατα(standard points)

♦  Για να καθορίσουµε menu icons και  banner images που συνδέονται µε τα

τµήµατα

♦  Για να καθορίσουµε τα χαρακτηριστικά τα οποία εφαρµόζονται στα αντικείµενα

στα τµήµατα

ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ  ITEMS ΣΤΟ WEB SITE

Το WM χρησιµοποιεί το Items Forms πάνελ  για να καθορίσει  τα αντικείµενα

Συγκεκριµένα:

♦  Για τον καθορισµό του ονόµατος του αντικειµένου

♦  Για την εισαγωγή  των  χαρακτηριστικών του αντικειµένου

♦  Για τον καθορισµό των αξιών(values) των  χαρακτηριστικών των  αντικειµένων

♦  Για τον καθορισµό των banner  images  για τα αντικείµενα

♦  Για τον καθορισµό άλλων εικόνων(images) που  συνδέονται µε τα  αντικείµενα

♦  Για την παρουσία ενός αντικείµενου σε  πολλαπλά  departments
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ΓΕΝΙΚΗ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Το  συγκεκριµένο  πακέτο είναι  αρκετά εύκολο στον  χειρισµό του. Μπορείς να

δηµιουργήσεις   ικανοποιητικά web sites, ωστόσο δεν  θα το θεωρούσα πλήρη  σε

κάποια θέµατα, όπως:

Database
∆εν υπάρχουν    native drivers  για  ORACLE/SQL Server/Sybase

∆εν υπάρχει η δυνατότητα για διατήρηση  βάσεως αποθεµάτων/πελατών

∆εν υπάρχει υποστήριξη για  Transaction/Queuing

∆εν υπάρχει υποστήριξη για SET / S –HTTP

Μη  δυνατότητα εξαγωγής data  files

Administration and Sales Support
Έλλειψη αναλυτικών εργαλείων για την  ανίχνευση επισκεπτών

Μη δυνατότητα για  δηµιουργία promotions και  δυναµικού  discounting

Μη δυνατότητα δηµιουργίας  invoices/sales  reports  και  inventory reports

Μη δυνατότητα σύνδεσης  µε  νόµιµα  λογιστικά συστήµατα

Transactions and  Security
Μη δυνατότητα πιστοποίησης της παραγγελίας µέσω  E-mail

Μη δυνατότητα υποστήριξης Checkfree/CyberCash/First  Virtual
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