
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

    COST-BENEFIT , BUDGETING AND ECONOMIC
ANALYSIS FOR THE DEVELOPMENT AND

MANAGEMENT OF A WEB SITE
FOR E-AUCTIONS

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΑΝ.

ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΜΑΙΟΣ  2000



COST- BENEFIT  ANALYSIS  FOR  THE  DEVELOPMENT  AND MANAGEMENT  OF A  SITE  FOR  E-AUCTIONS

ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                                                                                                                                                                     ΜΑΪΟΣ   2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος ...........................................................................................1

1.Μεθολογία εργασίας ....................................................................... 2

2.∆ηµοπρασίες στο Internet

2.1 Business to Customer.......................................................................................4

2.2 Business to Business E- Auctions ...................................................................5

3. Το σηµείο Αναφοράς :eBay............................................................. 7

4. Marketing Plan

4.1 Η αγορά το Target Group και το πλάνο εργασίας...........................................8

4.2 Απαραίτητα χαρακτηριστικό ενός Site µε online δηµοπρασίες .....................9

5.Παράδειγµα-Εφαρµογή κατασκευής ενός site για e-Auctions

5.1 Συνοπτική περιγραφή του έργου ....................................................................11

5.2 Επιχειρηµατικές Ανάγκες που θα καλύψει το έργο .......................................11

5.3 ∆ιαµόρφωση του site και δηµιουργία υπηρεσιών W.W.W........................... 14

5.4 Αναµενόµενα αποτελέσµατα από τη δηµιουργία του Site............................ 14

5.5 Στατηγικά πλεονεκτήµατα ............................................................................ 15

6. Business Plan

6.1 Κατασκευή του Site........................................................................................16

6.2 Παράγοντες -Κόστη στην κατασκευή ενός Web Site ...................................18

6.3 Περιγραφή Εξοπλισµού , Λογισµικού και Υπηρεσιών..................................23

6.4 Τιµολογιακή πολιτική-Έσοδα .......................................................................25

6.5 Υπολογισµός Αποδοτικότητας ΕπενδεδυµένωνΚεφαλαίων .........................26

7.Επίλογος ...................................................................................... 28

8.Πηγές-Βιβλιογραφία..................................................................... 29



COST- BENEFIT  ANALYSIS  FOR  THE  DEVELOPMENT  AND MANAGEMENT  OF A  SITE  FOR  E-AUCTIONS

ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                                                                       1                                                                                                   ΜΑΪΟΣ   2000

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι δηµοπρασίες είναι από τα παλαιότερα είδη εµπορικών συναλλαγών. Στη

σηµερινή εποχή όµως και µε τη βοήθεια της τεχνολογίας ο κλασικός τρόπος

διοργάνωσης και λειτουργίας  τους έχει µεταφερθεί στον κυβερνοχώρο. Με κυριότερο

πλεονέκτηµα την ευκολία αγοράς και πώλησης από τους συµµετέχοντες και βεβαίως

την δυνατότητα αυτή να παρέχεται  σε µεγάλο πλήθος ανθρώπων ανεξαρτήτως της

φυσικής τους παρουσίας  στον τόπο διεξαγωγής , αντιλαµβάνεται κανείς το µέγεθος

της ανάπτυξης. Η διαδικασία αυτή  είναι συνεχής καθώς τα portals λειτουργούν

αδιάλειπτα 24 ώρες το 24ωρο, επτά ηµέρες την εβδοµάδα . Αν συνυπολογιστεί το

γεγονός ότι πλέον η αγορά τείνει να παγκοσµιοποιηθεί  καταλαβαίνουµε τη σηµασία

τους στο χώρο του Ε-Commerce γενικότερα.
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1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ένα από τα προβλήµατα που δηµιουργείται στη σύνταξη µιας

οικονοµοτεχνικής µελέτης είναι η διαφορετική προσέγγιση του προβλήµατος

αναφορικά µε την ειδικότητα των ατόµων που απαρτίζουν την οµάδα εργασίας . Η

απουσία ύπαρξης µιας κοινής γλώσσας σηµαίνει δυσκολία κατανόησης της

σπουδαιότητας  µιάς επένδυσης ή λάθος στην επιλογή της βέλτιστης δυνατής  λύσης.

Το τµήµα Υποστήριξης της Microsoft ανέπτυξε µια τεχνική-µεθοδολογία που

ονοµάζεται  REJ (Rapid  Economic  Justification) . Όπως υποστηρίζει έρχεται να

καλύψει το κενό µεταξύ IT Managers και των Οικονοµικών Τµηµάτων βοηθώντας τους

πρώτους να ξεπεράσουν  ή να εξηγήσουν τεχνικές ορολογίες  και τους δεύτερους να τις

µετατρέψουν σε οικονοµικά µεγέθη . Είναι µια γέφυρα που µε απλά βήµατα και πολύ

γρήγορα δείχνει πως µια IT λύση ή επένδυση µπορεί να βοηθήσει µια επιχείρηση στους

στόχους της.

Το πλαίσιο της REJ περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1. Μελέτη της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Εδώ αναλύονται  η δοµή ,οι ιδιαιτερότητες, το πλαίσιο λειτουργίας ,οι

παράγοντες επιτυχίας , η στρατηγική. Μελετούνται οι συνθήκες της αγοράς και ο

ανταγωνισµός . Προτείνονται οι τεχνολογικές λύσεις που θα βοηθήσουν στην

επίτευξη των στόχων.

2. Ανάπτυξη της λύσης και κατανόηση των λεπτοµερειών.

Περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνολογικές λύσεις , συγκρίνονται οικονοµικά

µεγέθη, προβάλλονται   πίνακες και διαγράµµατα (Flowcharts) . Αναπτύσσεται η

σχέση κόστους- ωφέλειας . Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η ωφέλεια µπορεί να

εκφραστεί µε πολλούς τρόπους , να ειδωθεί από πολλές σκοπιές και να απεικονιστεί

µε πλήθος εργαλείων όπως τα CNI, IDD, BRG και της Gartner Group το οποίο και

θα χρησιµοποιήσουµε.

3. Ανάπτυξη των Οικονοµικών µεγεθών.

Κοµµάτι µε οικονοµικά στοιχεία και συγκεντρωτικούς πίνακες .Εδώ µελετούνται

ισολογισµοί, τόκοι ,φόροι ,  για το αν συµφέρει µίσθωση ή αγορά, δανεισµός ή άλλο

κ.λ.π.
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4. Υπολογισµός του κινδύνου.

Όλες οι  επενδύσεις εµπεριέχουν ρίσκο . Με ειδικά εργαλεία οι Οικονοµολόγοι

υπολογίζουν τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο  για να δώσουν στη διοίκηση

ολοκληρωµένη πρόταση.
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2. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΣΤΟ INTERNET

22..11  BBuussiinneessss  ttoo  ccuussttoommeerr

Για να γίνει δυνατή η κατασκευή ενός site που φιλοξενεί δηµοπρασίες θα ήταν

χρήσιµο να  περιγράψουµε τη διαδικασία , το πλαίσιο λειτουργίας του χώρου καθώς

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. ∆ηµοπρασία λοιπόν ορίζεται ότι είναι η δηµόσια

πώληση στην οποία η τιµή διαµορφώνεται από προσφορές . Αυτός ο οποίος προσφέρει

τη µεγαλύτερη τιµή  ονοµάζεται πλειοδότης και σ’ αυτόν κατοχυρώνεται  το είδος .Στις

µέχρι σήµερα δηµοπρασίες οι ενδιαφερόµενοι συναθροίζονταν σε αίθουσες όπου αφού

έλεγχαν την ποιότητα και τη γνησιότητα των προσφερόµενων ειδών και κάτω από την

παρουσία του δηµοπράτη (διαµεσολαβητή ή πωλητή) ανταγωνίζονταν µεταξύ τους για

την αγορά του αντικειµένου που τους ενδιέφερε.

Η εισβολή του Internet όµως στη ζωή και τις συνήθειες των καταναλωτών

άνοιξε και αυτή την αγορά. Tην έκανε µάλιστα όχι απλώς συµµέτοχη των εξελίξεων,

αλλά και σηµείο αναφοράς για το e-Commerce αφού είναι από τις πλέον δηµιουργικές

και προσοδοφόρες. Η διαδικασία  συµµετοχής  σε on-line Auctions (αγορά ή πώληση

ειδών) είναι απλή και προσιτή σε όλους σχεδόν του χρήστες του ∆ιαδικτύου.

Απαιτείται απλώς η εγγραφή και η αποδοχή των όρων που σε γενικές γραµµές είναι

ίδιοι για όλα τα sites. Ο ενδεχόµενος αγοραστής ψάχνει στο site για το αντικείµενο που

τον ενδιαφέρει. Αφού το βρει , βλέπει πληροφορίες για αυτό καθώς και την τιµή στην

οποία πωλείται ή την τιµή που έχει δώσει ο τελευταίος πλειοδότης . Σε ειδικό πεδίο

πληκτρολογεί τη δική του προσφορά αφού βεβαίως γίνει η πιστοποίηση της

ταυτότητάς του . ∆ίπλα στο προσφερόµενο είδος εµφανίζονται άλλες

πληροφορίες όπως  : η ταυτότητα του πωλητή, ο χρόνος που αποµένει  για να τελειώσει

η δηµοπρασία, ο αριθµός των “κτυπηµάτων“ από άλλους υποψήφιους , κ.λ.π. Αφού

τελειώσει η δηµοπρασία ο πωλών ειδοποιεί µε mail τον πλειοδότη και συνεννοούνται

για την αποστολή του αντικειµένου και την πληρωµή ή κατά την τακτική άλλων sites

ειδοποιούνται και οι δύο µε αυτόµατο mail.

H διαδικασία είναι απολύτως διάφανη και µπορεί εύκολα να ελεγχθεί αφού ο

κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να τη δεί (bidding history) στη σχετική σελίδα. Υπάρχουν

επίσης και δυνατότητες που προσφέρονται από το λογισµικό που χρησιµοποιεί κάθε
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εταιρεία και που αυξάνουν την ευκολία συµµετοχής , όπως για παράδειγµα το

αυτόµατο ανέβασµα της προσφοράς µέχρι κάποιο δηλωθέν ποσό, η χρήση Auction

Managers που βοηθούν στην παρακολούθηση µιας δηµοπρασίας αλλά επίσης  και η

αλληλογραφία µε τον πωλητή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το προς

πώληση αντικείµενο.

Ένα άλλο σηµαντικό κοµµάτι στις On-line δηµοπρασίες είναι η αξιοπιστία των

αγοραστών και των πωλητών που συµµετέχουν σ’αυτές . Οι συµµετέχοντες

προτρέπονται να στέλνουν παρατηρήσεις µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής για

τον αγοραστή ή τον πωλητή αντίστοιχα . Αν το προϊόν ήταν σε καλή κατάσταση, αν

εξυπηρετήθηκαν , αν είχαν προβλήµατα , κ.λ.π. Όλα αυτά κρατούνται σε µια βάση και

αναφέρονται σε κάθε νέα συναλλαγή του συµµετέχοντος . Ισχύει κάποιο ιδιότυπο point

system µε αυτόν που συµπληρώνει κάποιους βαθµούς ποινής  να του απαγορεύεται η

συµµετοχή του πλέον στις δηµοπρασίες του συγκεκριµένου site .

22..22  BBuussiinneessss  ttoo  BBuussiinneessss  ΕΕ--AAuuccttiioonnss

Οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες µέσω Internet απέδωσαν  τα τελευταία χρόνια

τεράστια κέρδη στις Web Auction εταιρείες . Αυτό ήταν και το κέντρισµα των

“Business-to-Business online Auctioning” όπου όπως υποστηρίζεται στα επόµενα

χρόνια θα υπάρχει συναλλαγή για τα πάντα από εξαρτήµατα πάσης φύσεως µέχρι

ακόµα πνευµατικών δικαιωµάτων και περιουσίας .

  Ποιοι είναι οι λόγοι όµως που οι µεγάλοι παραγωγοί και µεγαλέµποροι

στρέφονται και σε αυτόν τον τρόπο εµπορίου;

�        Σηµαντικότατος παράγοντας είναι η αποδοτικότερη διαχείριση των

αποθεµάτων τους . Γνωρίζοντας ότι το κόστος διατήρησης µεγάλης

ποσότητας υλικών ή κατασκευασµένων αγαθών είναι µεγάλο , πολλές φορές

αναγκάζονται να πουλούν τα εµπορεύµατα αυτά σε πολύ χαµηλές ή πολλές

φορές και κάτω του κόστους τιµές για να απελευθερώσουν τις αποθήκες

τους . Τώρα όµως τους δίνεται η δυνατότητα να εµπορεύονται πιο εύκολα ,

πιο γρήγορα και µε καλύτερες προϋποθέσεις .  Sites όπως τα Fast Parts και

FairMarket βοηθούν πωλήτριες εταιρείες να δίνουν πλεονάζοντα προϊόντα
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τους σε καλές τιµές καθώς και αντίστοιχες να αγοράζουν µε ευνοϊκότερους

όρους . Η συµµετοχή είναι από όλα τα µέρη της γης, η διαχείριση της

αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης γίνεται καλύτερη και τα κέρδη για

όλους µεγαλύτερα.

�        Άλλη µορφή – παραλλαγή της ανωτέρω -  είναι το Contract Bidding .

Εδώ αντί των αγοραστών µειοδοτούν οι πωλητές . Αυτός που θα προσφέρει

τα προϊόντα του στη χαµηλότερη τιµή κερδίζει το συµβόλαιο . Στην

περίπτωση αυτή υπάρχει το επιπρόσθετο όφελος του χαµηλού κόστους

πώλησης . Τον τρόπο αυτό υιοθετούν ήδη πολλές πολιτείες των Η.Π.Α µε

σκοπό το χαµηλότερο κόστος αγοράς των προµηθειών τους .

�        Μια επίσης καινούργια αγορά που διανοίγεται είναι αυτή του online

advertisement . Στα σπάργανα ακόµα , σε µεγάλη δυναµική όµως λόγω της

ανάπτυξης και εξάπλωσης του Internet και του ηλεκτρονικού εµπορίου

γενικότερα . Tο site Ad auction είναι ένας χώρος όπου τίθεται σε

δηµοπρασία διαφηµιστικός χώρος στο ∆ίκτυο . Εκεί εκδότες βρίσκουν

πελάτες ή επιχειρηµατίες τους εκδότες και  συναλλάσσονται για

διαφηµιστικό χώρο ή καταχωρήσεις σε έντυπα.

�       Το καινούργιο και πολύ σηµαντικό είναι η πώληση πνευµατικής

περιουσίας ( Intellectual Property)  µέσω  τέτοιων   sites   όπως   το pl-x.com.

Ανέκαθεν αυτός ήταν ένας χώρος όπου οι ενδιαφερόµενοι  δύσκολα

εύρισκαν ο ένας τον άλλον . Πατέντες και ευρεσιτεχνίες πάντα ενδιέφεραν

τη βιοµηχανία αλλά υπήρχε δυσκολία στην επαφή των δύο µερών . Τώρα

πλέον υπάρχουν forums όπου εφευρέτες και κάτοχοι διπλωµάτων

ευρεσιτεχνίας   µπορούν να να διαπραγµατευτούν τις ιδέες τους να τις

πουλήσουν  και το σηµαντικότερο να τις περάσουν στην αγορά πολύ

γρήγορα προς όφελος όλων και κυρίως των καταναλωτών.
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3. ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : eBay

Ο θρύλος  στις ηλεκτρονικές –  µέσω Internet – δηµοπρασίες είναι το eBay .

“Γεννηµένο” τον Σεπτέµβριο του 1995 είναι πλέον από τα µεγαλύτερα sites και τις

σηµαντικότερες επιχειρήσεις µε κέρδη , που λειτουργούν στο ∆ιαδίκτυο . Θεωρείται

σηµείο αναφοράς και συναντάται στα περισσότερα άρθρα για το ηλεκτρονικό εµπόριο.

Οι εταιρείες που συνεργάζονται µαζί του - όπως Microsoft , Oracle , Sun ,Compaq ,

Cisco , Ibm  κ.λ.π - επιθυµούν να αναφέρουν αυτήν τη συνεργασία ως  διαφήµιση των

υπηρεσιών και της αξιοπιστίας τους. Η διεύθυνση του eBay µάλιστα απαγόρευσε  σε

όσες εταιρείες είχαν συνεργασία µικρότερη της µιας εβδοµάδας να το χρησιµοποιούν

για τους παραπάνω σκοπούς.

Η εταιρεία έχει “κτίσει” 53 τοπικά sites στις Η.Π.Α και πολλά για άλλες   χώρες

(Αυστραλία , Καναδά , Γερµανία , Αγγλία) . Τα στοιχεία για τα site της είναι ιλιγγιώδη .

Οι εγγεγραµµένοι χρήστες της από 2,2 εκατοµµύρια το 1999 αυξήθηκαν σε 10

εκατοµµύρια τη νέα χρονιά ποσοστό 359% ! Οι δηµοπρασίες που διενεργήθηκαν το

τελευταίο τετράµηνο του έτους  ήταν 41 εκατοµµύρια, ενώ άγγιξαν σε αξία τα $901

εκατοµµύρια δολάρια . Τον Ιανουάριο του 2000 1,8 εκατοµµύρια χρήστες

επισκέφτηκαν τις σελίδες της . Καθηµερινά το 6,5 % των Αµερικανών surfers βλέπει το

site , ποσοστό διπλάσιο αυτού του Amazon . Στην εταιρεία απασχολούνται σήµερα

περίπου 130 µόνιµοι υπάλληλοι.

Το µέγεθός της και η ανάγκη για αδιάλειπτη (24x7) λειτουργία την αναγκάζει

όµως να οδηγεί σε τεχνολογικές λύσεις και εξοπλισµό . ∆ιατηρεί λοιπόν πάνω από 200

servers µε Win NT όπου κρατούνται front office πληροφορίες (είδη προς δηµοπρασία ,

ιστορικά πελατών κ.λ.π.) . Άλλα σηµαντικά  στοιχεία κρατούνται σε Oracle Data Bases

που τρέχουν σε Sun servers µε λειτουργικό Solaris ενώ βρίσκονται σε διάταξη Raid 5 .

Για αποθήκευση υπάρχουν συσκευές της Imperial Technologies χωρητικότητας 50 και

100GB . Μεγάλη σηµασία έχει δοθεί στον τοµέα της ασφάλειας ενώ στα δικτυακά

εξοπλίζεται από τη Cisco .
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4. MARKETING PLAN

44..11  ΗΗ  ααγγοορράά  ,,  ττοο  ttaarrggeett  ggrroouupp  κκααιι  ττοο  ππλλάάννοο  εερργγαασσίίααςς

Αρχικά θα πρέπει να προκαθορίσουµε τους πιθανούς πελάτες που προσδοκούµε να

έχουµε µε τη συγκεκριµένη επένδυση. Ο σωστότερος τρόπος για αυτό , είναι µέσω

ερωτηµατολογίου που είτε θα συµπληρώνεται online στο Web  είτε µε τον κλασσικό

τρόπο σε περιοδικά , εφηµερίδες κ.λ.π. Ελλείψει αυτής της έρευνας χρησιµοποιούµε

άλλες έτοιµες πάνω στο ίδιο θέµα ή και αυτές πάνω στη χρήση του Internet

γενικότερα.

Έτσι λοιπόν στοχεύουµε κυρίως σε ένα target group που αποτελείται από νέους

ανθρώπους (περίπου 30 ετών) , µε καλή εκπαίδευση (Πανεπιστήµιο) και σε ποσοστό

65% άντρες . Έχουν υπολογιστή στο σπίτι (61%) , πρόσβαση στο ∆ίκτυο (77%) και

ασχολούνται περίπου 9 ώρες/εβδοµάδα . Θα είναι ελληνικής καταγωγής µιας και το

site θα είναι στην ελληνική γλώσσα εκτός αν κάνουµε την επιλογή της αγγλικής για να

προσελκύσουµε πελάτες από όλο τον κόσµο µε µείωση όµως της εγχώριας αγοράς . Το

επιπλέον µειονέκτηµα της δεύτερης περίπτωσης είναι τα µεγάλα έξοδα αποστολής που

επιβαρύνουν την τιµή του είδους . Άλλωστε ακόµα και στις Η.Π.Α δηµιουργούνται

“τοπικά” sites αντί των µεγάλων “εθνικών”  για να υπερσκελίσουν αυτό το

µειονέκτηµα.

Όσον αφορά την τιµολογιακή πολιτική πρέπει να οριστεί και να αποτιµηθεί το

όφελος που προσδοκάται και από άλλες µορφές ανάπτυξης που θα οφείλονται στην

εισαγωγή της εταιρείας στις νέες τεχνολογίες . Παρ΄όλα αυτά θα πρέπει να προσεχτεί

να µην αποθαρρύνονται από το κόστος για να συµµετέχουν εν δυνάµει νέοι πελάτες

αλλά και το site να µπορεί να ανταγωνιστεί άλλα ιδίου ενδιαφέροντος .

Οι δηµόσιες σχέσεις είναι ένας ακόµα τοµέας όπου είναι απαραίτητη η προσοχή

µας . Θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

∆ήλωση του νέου site σε όλα τα search engines

Αποστολή newsgroup messages στα αντίστοιχα newsgroups

Αποστολή δελτίων τύπου προς όλα τα µέσα

Sponsorship εκδηλώσεων όπου παρευρίσκεται το target group που

στοχεύουµε
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∆ιαφήµιση σε όλα τα κλασικά µέσα επικοινωνίας

∆ιαφήµιση στο  Internet

Ένας τοµέας που αποδεδειγµένα έχει αποτελεσµατικότητα είναι το

Personal selling το οποίο εφαρµόζεται αποτελεσµατικά από το Amazon.

Ο πελάτης ενηµερώνεται για νέα είδη , παραλαβές σχετικά µε τα είδη που έχει

δείξει ενδιαφέρον σε προηγούµενες συµµετοχές του.

Επίσης θα ενδιέφερε να υπάρχει ένα Forum συζήτησης όπου θα

υπάρχουν πληροφορίες έτσι ώστε να είναι ακόµα ένας πόλος έλξης για τους

πελάτες.

44..22  ΜΜεερριικκάά  ααππόό  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  εεννόόςς  ssiittee  µµεε

oonnlliinnee  δδηηµµοοππρραασσίίεεςς

∆υνατότητες τιµολόγησης

∆υνατότητες χρήσης πιστωτικών καρτών

Ηµερήσιο email σχετικά µε τα είδη του πελάτη

∆υνατότητα αποστολής µηνύµατος σε άλλο χρήστη χωρίς τη γνώση του(sent to a

friend)

Παρακολούθηση µιας δηµοπρασίας χωρίς τη αναγκαστική συµµετοχή σ΄αυτήν

   Χαρακτηριστικά εικονίδια για νέα είδη,προσφορές κ.λ.π

  ∆υνατότητα αποστολής της δηµοπρασίας µε email

  ∆υνατότητα αυτόµατης ανανέωσης άν µια δηµοπρασία λήξει χωρίς συµµετοχή

  Λίστες στατιστικών στοιχείων µε τους νικητές ανά κατηγορία κ.λ.π.

  Μετρητές σελίδων

  Find στο site

  Υποστήριξη Cookies για διευκόλυνση στις µετακινήσεις του χρήστη µέσα στο site

  Προϋπόθεση η εγγραφή και απαραίτητο το verify

  Πολλαπλές δυνατότητες στην τοποθέτηση δηµοπρασίας(χρόνος  έναρξης ,

λήξης ,  ανανέωσης κ.λ.π)

 Dutch auctions (πολλαπλές ποσότητες)

  Αυτόµατος ορισµός επόµενου «χτυπήµατος»
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  Forum για τους συµµετέχοντες

  Εύκολη τοποθέτηση-παρουσίαση µε δυνατότητα προεπισκόπησης

  Εισαγωγή εικόνας

  Πολλά templates για τοποθέτηση

  Επιλογή του είδους χρέωσης (εβδοµαδιαία,µηνιαία,µε κάρτα, Cyber Cash)

  ∆υνατότητα για bold χαρακτήρες ,τοποθέτηση σε ειδική θέση στη σελίδα ,

σύνδεση µε home page

  Κλιµακωτή ή ποσοστιαία χρέωση ανάλογα µε τις υπηρεσίες

  Χρέωση για ειγαγωγή είδους και παρακράτηση προµήθειας πώλησης

  Point system για αγοραστές και πωλητές

 ∆υνατότητα αποστολής στους πωλητές email µε στοιχεία για τους

           πλειοδότες,τους µειοδότες κ.λ.π.
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5. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΕΝΟΣ  SITE

ΓΙΑ      Ε-AUCTIONS

55..11  ΣΣυυννοοππττιικκήή  ππεερριιγγρρααφφήή  ττοουυ  έέρργγοουυ

Σκοπός του έργου είναι η εφαρµογή   της τεχνολογίας  ηλεκτρονικού εµπορίου

σε µια  επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα των δηµοπρασιών.

Προσπαθώντας να διευρύνει το ζωτικό της χώρο και να πάρει µερίδιο από την αγορά

που ειδικά στην Ελλάδα τώρα αναπτύσσεται , µεταφέρει τις δραστηριότητές της και

στο Internet προσπαθώντας µέσω του site να  προωθήσει δικές της πωλήσεις αλλά και

να δηµιουργήσει  κατά τα πρότυπα των eBay και Yahoo ελεύθερο χώρο δηµοπρασιών.

Έτσι εκµεταλλεύεται πολλαπλά και κατά το µέγιστο  το  χώρο που δηµιουργεί.

55..22  ΕΕππιιχχεειιρρηηµµααττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  πποουυ  θθαα  κκααλλύύψψεειι  ττοο  έέρργγοο

Με δεδοµένο  ότι η υλοποίηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων  σε

computerized on-line περιβάλλον είναι  γεγονός , αποτελεί επιτακτική ανάγκη η

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κάθε εταιρίας στο ∆ιαδίκτυο . Αυτό επιβάλλεται κυρίως

για λόγους ανταγωνιστικότητάς  και αύξησης του επιπέδου ποιότητας των

προσφεροµένων υπηρεσιών της .

Οι δυνατότητες αµφίδροµης επικοινωνίας  και επιχειρηµατικής προσέγγισης,

προσφέρουν νέο έδαφος για καινούργια πολλαπλά προιόντα , υπηρεσίες  και µηνύµατα

τα οποία ταχύτατα ,  αποτελεσµατικά και κερδοφόρα µπορούν να διακινηθούν.

Με την υλοποίηση ενός Web Site µε δηµοπρασίες -  επέκταση των δραστηριοτήτων της

εταιρείας -  θα υπήρχαν τα εξής αποτελέσµατα :

Μειωµένο κόστος διεκπεραίωσης εργασιών : Οι διάφορες διεργασίες , λόγω της

ηλεκτρονικής τους φύσης , απαιτούν λιγότερα χρήµατα.

Ταχύτητα και ευελιξία: Οι αγορές  γίνονται µε το πάτηµα ενός κουµπιού σε

ελάχιστο χρόνο.

Λιγότερη γραφειοκρατία : Λιγότερο χαρτί και µικρότερο κόστος.

 Παροχή νέων υπηρεσιών :  τέτοιες υπηρεσίες  είναι :
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α. Αναβάθµιση των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ της επιχείρισης και

των ήδη υπαρχόντων πελατών της: Θα δοθεί έµφαση σε πωλήσεις

προιόντων µε διαφορετική τιµολογιακή πολιτική από την υπάρχουσα

(προσφορές προιόντων, ευκαιρίες).

- Τιµοκατάλογοι  ειδών on-line.

- Άµεση  πληροφόρηση για νέα είδη που διατίθενται προς πώληση.

- Στατιστικά στοιχεία µε βάση τις αγορές του πελάτη των προηγούµενων

µηνών  ή περιόδων.

- ∆υνατότητα ειδοποίησης του πελάτη για έναρξη δηµοπρασιών µε

παρεµφερή είδη προηγούµενων δηµοπρασιών που έδειξε ενδιαφέρον.

β . Εµπορικές συναλλαγές  µεταξύ µεγάλων προµηθευτών (Bussiness to

Bussiness) : θα επεκταθεί η εµπορική σχέση µεταξύ της εταιρείας και µεγάλων

οίκων ή προµηθευτών µε συµφερότερες αγορές και καλύτερους διακανονισµούς

πληρωµών κ.λ.π.

 

γ. ∆ιαφήµιση και προώθηση προϊόντων : Θα χρησιµοποιήται και αυτή η

µέθοδος προώθησης των πωλήσεων . Ο πελάτης έχει πρόσβαση σε φωτογραφίες,

πληροφορίες και λεπτοµέρειες προιόντων . Είναι ένας χώρος που πληροφορεί,

ενηµερώνει , τροφοδοτεί µε στοιχεία και τέλος πουλάει προιόντα . Τα multimedia

χαρακτηριστικά  διευκολύνουν την πώληση αφού ο αγοραστής µπορεί να δεί οπτικά

και ταυτόχρονα να λάβει  πολλές πληροφορίες για το προιόν . Έτσι ο πελάτης

αλληλεπιδρά µε το προϊόν  και δηµιουργείται ένας «δεσµός» µεταξύ  αυτού και της

εταιρίας . Επίσης η  παρουσία της  εταιρίας στο δίκτυο διευρύνει γενικότερα το

κύρος και την επιφάνειά της.

 

δ. ∆υνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ πελατών: Θα

δηµιουργηθεί ένα Forum , ένας χώρος όπου άνθρωποι µε κοινά ενδιαφέροντα θα

µπορούν να επικοινωνούν.
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ε. ∆υνατότητα παροχής υπηρεσιών e-Auctions στους πελάτες: Σύµφωνα µε

τα πρότυπα των eBay , Amazon , Yahoo θα διεξάγονται δηµοπρασίες (αγορές –

πωλήσεις )  απευθείας από τα εγγεγραµένα µέλη.

Με την υλοποίησή της η εταιρεία έρχεται να καλύψει συγκεκριµένα θέµατα τα οποία

είναι ζωτικής σηµασίας για την λειτουργία της . Τα θέµατα αυτά είναι:

Επιχειρηµατική στρατηγική: η υλοποίηση του Site  αποτελεί στρατηγικής

σηµασίας κίνηση για την επιχείρηση η οποία θα της εξασφαλίσει αµέσως σηµαντικό

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα .

Επιµέρους δραστηριότητες: η επιχείρηση  εισάγει στην λειτουργία της σχεδόν

όλες τις κλασσικές εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου όπως : σύναψη εµπορικής

σχέσης (διαπραγµάτευση συµφωνιών) , προώθηση προϊόντων (marketing,

διαφήµιση , πωλήσεις) , παράδοση προϊόντων, κύκλος της προσφοράς /

τιµολόγησης ,  πληρωµές κλπ.

Επιχειρηµατική πρακτική: η στροφή προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται

αναγκαία εξαιτίας της απαίτησης για εκσυγχρονισµό της .

Τα οφέλη που αναµένονται να προκύψουν  µεταξύ των άλλων θα είναι:

Mείωση λειτουργικού κόστους

Μείωση χρόνου και κόστους επεξεργασίας και ολοκλήρωσης συναλλαγών

Άµεση πληροφόρηση και ενηµέρωση λογαριασµών (on line)

Aποφυγή λαθών και καθυστερήσεων

Βελτιωµένη διαχείριση ρευστών

       Βελτίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος  έναντι επιχειρήσεων που δεν

κάνουν χρήση των δυνατοτήτων συστήµατος ηλεκτρονικού εµπορίου.

∆ιαθέτοντας έτσι  ένα πλήρες σύστηµα αυτοµατοποίησης των διαδικασιών που

προαναφέρθηκαν , είναι αυτονόητο το κέρδος της επιχείρησης και έναντι του

ανταγωνισµού . Η ευελιξία που µπορεί να προσφέρει  το προτεινόµενο σύστηµα

αντανακλά και προς κάθε συνεργάτη µια εικόνα αξιοπιστίας και φερεγγυότητας ,

συνέπειας και λειτουργικότητας , ανεβάζοντας έτσι και τη γενικότερη «εικόνα» της

εταιρείας στην αγορά.
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55..33      ∆∆ιιααµµόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  SSiittee  κκααιι  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  υυππηηρρεεσσιιώώνν  WW..WW..WW

Μόνιµη Σύνδεση µε Internet Feed Provider (IFP): Η σύνδεση αυτή θα

παρέχει διασύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο.

∆ιαµόρφωση Υποδοµής για την υποστήριξη υπηρεσιών για Service

Provision: Αυτό περιλαµβάνει τη διασύνδεση µε τη χρήση τηλεπικοινωνιακής

υποδοµής (modems, τηλεφωνικές γραµµές, δικτυακός εξοπλισµός) , δικτυακή

υποδοµή (servers, router) , λογισµική υποδοµή (system software).

∆ηµιουργία Υπηρεσιών WWW και Ε-mail

∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων µε στόχο την αποθήκευση ανάκτηση και

διάθεση βασικών πληροφοριών προς τους πελάτες: Η βάση θα «χτιστεί» µε

βάση το σχεσιακό µοντέλο και µε τη χρήση Relational Database Management

System. Θα αναπτυχθεί και περιβάλλον διαχείρισης της βάσης σε περιβάλλον

Windows για την πρόσβαση στη βάση από τους χρήστες .

∆ηµιουργία εφαρµογής  για τη διαχείριση των δηµοπρασιών της

επιχείρησης προς τους πελάτες: ∆ιαµορφώνονται προσφορές οι οποίες

κοινοποιούνται προς εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι συµµετέχοντες εκδηλώνουν το

ενδιαφέρον και ενεργοποιείται η διαδικασία δηµοπράτησης.

∆ηµιουργία εφαρµογής  για τη διαχείριση του ελεύθερου χώρου των

δηµοπρασιών : ∆ιαµόρφωση και διαχείριση του κοµµατιού που αφορά την

ελεύθερη τοποθέτηση προσφορών από τους πελάτες .

55..44  ΑΑννααµµεεννόόµµεενναα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ααπποο  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ττοουυ  ssiittee

Σύσφιξη  των εµπορικών  σχέσεων της επιχείρησης µε τους πελάτες .

Βελτίωση και  επιτάχυνση των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Εξοικονόµηση κόστους αποθεµάτων.

Περιορισµός των διαχειριστικών εξόδων που σχετίζονται µε τα τηλεφωνικά και τα

ταχυδροµικά έξοδα,τη χρήση χαρτιού κ.λ.π.

Βελτιωµένη ενηµέρωση των µελών, βελτιωµένη επικοινωνία µε συνεργάτες και

προµηθευτές.

Προώθηση των προϊόντων µε σύγχρονες τεχνικές .
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55..55    ΣΣττρρααττηηγγιικκάά    ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα

Τα πλεονεκτήµατα τα οποία µπορούν να προκύψουν από την υλοποίηση ενός site , για

την συγκεκριµένη επιχείρηση  µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:

Απόκτηση τεχνογνωσίας, η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί για την περεταίρω

ανάπτυξη περισσοτέρων εφαρµογών στο µέλλον.

Αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζοµένων και καλύτερη αξιοποίηση του

υπάρχοντος προσωπικού.

∆υνατότητα άµεσης λήψης  πληροφοριών από το ∆ιοικητικό προσωπικό,

γεγονός που θα συµβάλλει στην γρηγορότερη και ασφαλέστερη εξαγωγή

συµπερασµάτων για τη µελλοντική στρατηγική που θα ακολουθήσει η εταιρεία

στην αγορά.

Εκτός από τα παραπάνω µπορούµε να µιλήσουµε και για αµφίδροµο στρατηγικό

πλεονέκτηµα το οποίο θα αποκτηθεί µε την υλοποίηση του παρόντος έργου και θα

αφορά από το ένα µέρος την επιχείρηση  και από το άλλο τους πελάτες.

Η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να:

  βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της

 παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες προς τους πελάτες της

ελαχιστοποιήσει το κόστος προσφεροµένων υπηρεσιών

 έχει νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες και προοπτικές

Από την άλλη µεριά ο πελάτης θα µπορέσει:

να λάβει εξειδικευµένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας από την επιχείρηση

να καλύψει τις άµεσες ανάγκες του µε ταχύτητα και οικονοµία

Αξίζει τέλος να αναφερθούν  ορισµένα στρατηγικά πλεονεκτήµατα που αφορούν την

εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης . Αυτά είναι:

επιτάχυνση του εµπορικού κύκλου

δυνατότητα άµεσης διεκπεραίωσης παραγγελιών µικρού όγκου όταν θα υπάρξει

ζήτηση .
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6. Business  Plan 

66..11  ΚΚαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  ssiittee

Η κατασκευή ενός εµπορικού τόπου είναι µια αναµφισβήτητη απαίτηση για όλες

τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις που σκοπεύουν να παραµείνουν ανταγωνιστικές τα

επόµενα χρόνια . Το κόστος κατασκευής προβλέπεται οτι θα αυξάνεται τουλάχιστον κατά

25% ετησίως . Το κόστος  κατανέµεται , σύµφωνα µε έρευνα του Gartner Group , ως εξής :

Tο 79% εργατικό κόστος , 11% στον εξοπλισµό και 10% στο λογισµικό. Οι εταιρείες που

πήραν µέρος στην έρευνα ξεκινούσαν για πρώτη φορά έναν “επαγγελµατικό” τόπο για

ηλεκτρονικές πωλήσεις . Ήθελαν να πουλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες είτε σε

καταναλωτές είτε σε επιχειρήσεις , αλλά οι τελικές τους επιδιώξεις διέφεραν : ορισµένοι

είχαν είχαν µια σχετικά φτηνή και γρήγορη παρουσία ενώ άλλοι στόχευαν σε κάτι

περισσότερο . Συνακόλουθα ο χρόνος και το κόστος υλοποίησης είχαν σηµαντικές

διαφοροποιήσεις . Ο µέσος χρόνος που χρειάστηκαν για την ανάπτυξη ήταν  πέντε µήνες

σε µερικές περιπτώσεις όµως απαιτήθηκε πάνω από ένα έτος . Το λανσάρισµα επίσης

ήταν δυσκολότερο από ότι είχε υπολογιστεί . Χρειάστηκε περισσότερο χρήµα και χρόνος .

Ξόδεψαν από 100 έως 600 εκατοµύρια δραχµές για την όλη επένδυση , µε υπέρβαση του

αρχικού προϋπολογισµού . Σύµφωνα µε την ίδια εταιρεία υπάρχουν τρείς κατηγορίες

δικτυακών τόπων:

Τόποι που έχουν στόχο µια απλή παρουσία στο Internet  µε κόστος µεταξύ

90 και 300 εκατοµυρίων δραχµών

Τόποι µε στόχο τον ανταγωνισµό και µε κόστος κατασκευής 300

εκατοµυρίων έως 1,5 δις δραχµών

Αυτοί που επιδιώκουν τη διαφοροποίηση απο τους  άλλους  µε κόστος 1,5

έως 6 δις. δραχµές.

Τα παραπάνω αφορούν την αµερικάνικη αγορά εργασίας . Τα αντίστοιχα ποσά

µειώνονται στο µισό έως το ένα τέταρτο ίσως και λιγότερο για να προσαρµοστούν στις

Ελληνικές συνθήκες . Σε κάθε περίπτωση όµως το κόστος είναι από µερικές δεκάδες

έως και εκατό εκατοµύρια δραχµές.
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Τι ισχύει όσον αφορά τα sites µε δηµοπρασίες ; Οι 255 ετών Sotheby’s

ανακοίνωσαν την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες δηµιουργώντας web site  .

Οι ανταγωνιστές τους από το 1766 Christie’s δήλωσαν την πρόθεσή τους να διεξάγουν

δηµοπρασίες τέχνης , κοσµηµάτων και συλλεκτικών κοµµατιών χρησιµοποιώντας το

Internet . Το κόστος της επένδυσης των Sotheby’s αγγίζει τα $25 εκατοµύρια δολλάρια.

Η Αυστραλιανή εταιρεία Hunter Exploration επενδύει $1,6 εκατοµµύρια δολάρια

στοχεύοντας στην αγορά της Ασίας και Ωκεανίας . Σκοπεύει να διαπραγµατεύεται από

φρούτα , αλιεύµατα , γεωργικούς σπόρους µέχρι και ενέργεια . Φαίνεται πως οι υπεύθυνοι

των µεγαλυτέρων οίκων δηµοπρασιών παγκοσµίως άκουσαν την παραίνεσή του Andy

Grove προέδρου της Intel και εισβάλουν στο ∆ιαδύκτιο . Σύµφωνα µε  δήλωσή του που

έγινε το 1999 δήλωσε οτι µέχρι το 2004 “όλες οι επιχειρήσεις θα είναι

e-επιχειρήσεις ή δε θα υπάρχουν”.

Η αγορά του Internet

20002001200220032004 Internet users (million)
Registered website users

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Internet users (million) 0,6 1 1,5 2 2,5

Registered w ebsite users 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

2000 2001 2002 2003 2004
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66..22  ΠΠααρράάγγοοννττεεςς  --  κκόόσσττηη    σσττηη  κκαατταασσκκεευυήή  εεννόόςς    WWeebb--ssiittee

Για να βοηθηθεί το τµήµα IT στο σχεδιασµό πρότασης και προϋπολογισµό έργου

χρησιµοποιεί µοντέλα που βηµατικά οδηγούν σε ασφαλή αποτελέσµατα και σαφή

συµπεράσµατα. Ένα εκ των µοντέλων αυτών το “ Gartner Group TCO Model” διαιρεί τα

κόστη ως εξής:

� Ορατά κόστη

� Hardware και Software

� Έξοδα λειτουργίας, τεχνικές υπηρεσίες και αµοιβές,

� ∆ιαχείριση και εκπαίδευση

� Κρυµµένα κόστη

� Ενέργειες του τελικού χρήστη
� Downtime

Ορατά  και Κρυµµένα κόστη
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Αναλυτικά έχουν ως εξής:

� Hardware και Software

 Hardware

1. Αγορά κεντρικών και βοηθητικών υπολογιστών (servers,Pc’s) , εκτυπωτών και άλλων

περιφερειακών καθώς και δικτυακού εξοπλισµού (routers , modems) κ.λ.π.

2. Αµοιβές από ενοικίαση των παραπάνω (Leasing).

3. Αναβαθµίσεις του προαναφερθέντος εξοπλισµού (δίσκοι, µνήµη , επεξεργαστές ,

UPS’s, δικτυακά).

4. Αντικατάσταση µέρους του προαναφερθέντος εξοπλισµού προερχόµενη από βλάβη,

ανταλλακτικά , hot spares.

5. Αναλώσιµα (∆ισκέτες , CD’s , tapes , µελανάκια και µελανοταινίες εκτυπωτών) .

Software

1. Η κύρια εφαρµογή της επιχείρησης (ERP, business software).

2. Συστήµατα υποστήριξης γραφείου (επεξεργαστές κειµένου , spreadsheets , suites).

3. ∆ιάφορα(ειδικές εφαρµογές επεξεργασίας εικόνας, ήχου, αποθεµάτων, CAD ,

ειδικά προγράµµατα ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα της επιχείρησης).

4. Βάσεις δεδοµένων και εργαλεία διαχείρισής τους.

5. Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ενδοεπικοινωνίας .

6. Άλλες διάφορες δαπάνες όπως επιπλέον άδειες χρήσης ή αναβαθµίσεις κ.λ.π.
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IS Hardware

1. Μηχανήµατα και συσκευές που υποστηρίζουν το hardware(test , training devices).

IS Software

1. Το λογισµικό που χρησιµοποιείται για διαχείριση (συστήµατος , δικτύου,

αποθήκευσης , κ.λ.π).

2. Λογισµικό που αναπτύσσεται ή χρησιµοποιείται για περαιτέρω εκπαίδευση του

προσωπικού .

3. Λογισµικό που αναπτύσσεται ή χρησιµοποιείται για δοκιµή άλλων συστηµάτων .

4. Service Desk Management (δαπάνες για υποστήριξη τελικών χρηστών).

� ‘Έξοδα λειτουργίας, τεχνικές υπηρεσίες και αµοιβές

Περιλαµβάνουν έξοδα προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών , τεχνικών ,

συµβούλων ,διοίκησης και διαχείρισης.

Τεχνικές υπηρεσίες,εξωτερική βοήθεια για  ανάπτυξη software , υποστήριξη ,

tunning , hardware configuration κ.λ.π

Εξειδικευµένη βοήθεια (tierIII και tierIII).

Τεχνική βοήθεια στα δικτυακά.

Συντονισµός hardware, network για βελτιστοποίηση απόδοσης(performance

tuning).

Υποστήριξη λειτουργικού συστήµατος (Operating system Support).

Ανάπτυξη Λογισµικού , νέων εφαρµογών.

∆ιαχείριση εφαρµογών .

Hardware configuration/re-configuration.

∆ιαχείριση δικτύου.

Ασφάλεια και προστασία από ιούς.

∆ιαχείριση βάσης δεδοµένων.

∆ιάφορα συναφή έξοδα (τηλεφωνήµατα κ. λ. π).
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� Administration

Οικονοµική διαχείριση του τµήµατος και των προµηθειών.

∆ιαχείριση ανθρώπινων πόρων.

Εκπαίδευση

1. του προσωπικού του τµήµατος

2. του τελικού χρήστη των εφαρµογών
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Στα κρυφά –έµµεσα κόστη υπολογίζονται:

� Ενέργειες του τελικού χρήστη (πολλές φορές οι ίδιοι οι χρήστες επωµίζονται

εκπαίδευση , διαχείριση ή υποστήριξη, βοήθεια συναδέλφων κ.λ.π ).

� Περίοδος µη λειτουργίας

Προγραµµατισµένη συντήρηση.

Τυχαία γεγονότα.

 Ως πρότυπο το παραπάνω µοντέλο λοιπόν και τηρούµενης κλίµακας θα σχεδιάζαµε τον

παρακάτω πίνακα κόστους:
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66..33  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ    ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  &&  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  &&  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ &
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
-ΘΕΣΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ (δρχ.)

Server Pentium III 1 Database Server, WWW Server,    File
Server 2.500.000

PC Pentium III 1 Τερµατικό ∆ιαχείρισης και
παραµετροποίησης

500.000

PC Pentium
2

Γραµµατειακή υποστήριξη, ∆ιαχείριση
700.000

Printer Inkjet  Color,
(continuous, sheet fed)

1 Εκυπώσεις, Reports κλπ 250.000

Leased Line Modems 2 Modems για σύνδεση µε τον Provider
(33,6Kbps)

800.000

Hardware

Αναβαθµισεις, Συντήρηση
Hardware

4 έτη Αναβαθµισεις Hardware 5.000.000

Μερικό Σύνολο 9.750.000

Τηλεπικοινωνιακά τέλη ISDN σύνδεση
Φιλοξενία (Dedicated server) Φυσική και
∆ικτυακή Σύνδεση µε παροχέα. (διάρκεια
5 έτος )

5.000.000

Μερικό Σύνολο 5.000.000

Αναβαθµισεις Software 4 έτη Αναβαθµισεις Software 2.000.000

System Software,Εργαλεία
συγγραφής,βοηθητικά Windows NT back Office

+10 Licenses.κ.λ.π
1 Λειτουργικό Σύστηµα

2.500.000

Μερικό Σύνολο 4.500.00

Ανάπτυξη εφαρµογών
ηλεκτρονικών «συναλλαγών»

1
Σύνολο εφαρµογών εξυπηρέτησης
«συναλλαγών» και διασύνδεσηs µε
παρούσα µηχανογράφηση.

2.000.000

Συντήρηση  εφαρµογής 4 έτη Συντήρηση  εφαρµογής 4.000.000
Εφαρµογή

Ανάπτυξη Web  εφαρµογής 1 Περιβάλλον ανάκτησης  και διάθεσης
πληροφοριών µέσω INTERNET 2.000.000

Μερικό Σύνολο 8.000.000
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Γενικος ∆ιευθυντής 1/5 *5 έτη Management 5 *14* 200.000=14.000.000

∆ιευθυντής Πωλήσεων 1/4*5 έτη Έρευνα αγοράς-Πωλήσεις 5 *14* 200.000=14.000.000

Site Administrator 1*5 έτη Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης 5 *14* 400.000=28.000.000

Site Constructor 1*5 έτη Επιµέλεια σελίδων 5 *14* 250.000=17.500.000

Υπάλληλος Μηχανογράφησης 1*5 έτη Γενικές εργασίες υποστήριξης 5 *14* 250.000=17.500.000

Μισθοδοσία

Γραµµατεία 1/5*5 έτη Γραµµατειακή Υποστήριξη 5 *14*  50.000=   3.500.000

Μερικό Σύνολο 94.500.000

Υπηρεσίες

Μελετών+Οργάνωσης
1

Σύνολο Μελετών Εξοπλισµού, Λογισµικού,

Υπηρεσιών.
3.000.000

Υπηρεσίες Εγκατάστασης –

Παραµετροποίηςης –

Προµήθειας- Εκπαίδευσης

∆ιαχειριστών

1

Σύνολο Υπηρεσιών εγκατάστασης και

παραµετροποίησης εξοπλισµού και

εφαρµογών .
5.000.000

Υπηρεσίες

Εκπαίδευση Προσωπικού και

Κόστος διαχείριςης-

συντήρησης λειτουργικής

Περιόδου. ∆ιάδοση και

επέκταση αποτελεσµάτων

1

Εκπαίδευση Χρήσης, ∆ιαχείριση

Ασφάλειας,  Συντήρησης και

Παρακολούθηση συστηµάτων κατά την

λειτουργία.
2.000.000

Μερικό Σύνολο 10.000.000

∆ιαφήµιση
Καταχωρήσεις σε έντυπα ,

TV,ραδιόφωνο,Internet
5 έτη ∆ιαφήµιση του χώρου. 15.000.000

Μερικό Σύνολο 15.000.000

Γενικό Σύνολο 146.750.000
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66..44  ΤΤιιµµοολλοογγιιαακκήή  ΠΠοολλιιττιικκήή  --  ΈΈσσοοδδαα

Το είδος των κερδών και ο τρόπος απόκτησής τους διαφέρει ανάλογα µε τον

σκοπό της επένδυσης µιας επιχείρησης. Ο τρόπος τιµολογιακής πολιτικής επίσης

διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση από χώρα σε χώρα από προϊόν σε προϊόν.

Αυτό είναι βέβαια αντικείµενο ξεχωριστής έρευνας του τµήµατος Πωλήσεων και

Marketing κάθε εταιρείας .  Στο χώρο του e-Auction ισχύουν περίπου τα εξής:

Υπάρχουν τρία είδη αµοιβής προς το site που φιλοξενεί τις δηµοπρασίες : α)

µικρό ποσό που πληρώνεται για να εισαχθεί ένα είδος προς πώληση ή εναλλακτικά

κάποιο ποσοστό επί της τιµής διαπραγµάτευσης , β) σταθερό ποσό ή ποσοστό ή

ακόµα και συνδυασµός των παραπάνω επί της τιµής που έκλεισε η δηµοπρασία και

τέλος γ) ειδική χρέωση για προώθηση των αντικειµένων (ειδικά εικονίδια , έντονη

γραφή , τοποθέτηση σε σηµεία υψηλής επισκεψιµότητας , σύνδεση µε home page

κ.λ.π ).  Για όλα τα παραπάνω υπάρχει κλίµακα χρέωσης ανάλογα µε το ύψος των

χρηµάτων που διακινούνται . Αυτά βέβαια διαφοροποιούνται από site σε site ή

υπάρχουν σε διάφορους συνδυασµούς  ή δεν υπάρχουν καθόλου ανάλογα µε την

πολιτική της εταιρείας . Οι λογαριασµοί αποστέλλονται µηνιαία ή µε τη συµπλήρωση

κάποιου ορισµένου ποσού (πχ. στο Amazon $100 δολάρια) .

Προσδοκόµενα Έσοδα του site (σε εκατοµύρια  δραχµές)

ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005

΄Εσοδα απο νέες πωλήσεις µέσω

site
20 35 40 50 80

Έσοδα απο µείωση διαχειριστικών

εξόδων
5 5 6 8 10

Σύνολα 25 40 46 58 90
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66..55  ΥΥπποολλοογγιισσµµόόςς  ΑΑπποοδδοοττιικκόόττηηττααςς  ΕΕππεεννδδεεδδυυµµέέννωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν

Οι καθαρές χρηµατοροές µιας επενδυτικής πρότασης πρέπει να αξιολογηθούν ,

προκειµένου να διπιστωθεί ο βαθµός ελκυστικότητας για την αποδοχή ή την

απόρριψή της . Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι για να υπολογιστεί η αποδοτικότητα

µιας επένδυσης ωστε να µήν µπορεί µόνο ένας να θεωρηθεί ο σωστός . Ο

µαθηµατικός τύπος είναι:

Return οf Investment (ROI) = Κέρδη/Επενδεδυµένα Κεφάλαια.

 Ο δείκτης τρέχουσας αξίας είναι µία τεχνική µε την οποία διαιρείται η

τρέχουσα αξία των εισροών µε την εκκροή της επένδυσης.

ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5
ΚΟΣΤΗ

-146.750.000 25.000.000 40.000.000 46.000.000 58.000.000 90.000.000
ΤΟΚΟΣ 12%
NPV 28.129.541 1,19

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ

ΩΦΕΛΗ

 Η µέθοδος της εσωτερικής απόδοσης (Internal Rate of Return -IRR) είναι το

ποσοστό απόδοσης µε την οποία η τρέχουσα αξία  των προβλεπόµενων µελλοντικών

εισροών εξισούται µε την αρχική  αξία των εκκροών  της επένδυσης.

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5

ΚΟΣΤΗ ΩΦΕΛΗ
-146.750.000 25.000.000 40.000.000 46.000.000 58.000.000 90.000.000

ΤΟΚΟΣ 12%
IRR 18%

 Ο χρόνος επανείσπραξης είναι επίσης ένα άλλο µέτρο της απόδοσης µιας

επένδυσης.

 



COST- BENEFIT  ANALYSIS  FOR  THE  DEVELOPMENT  AND MANAGEMENT  OF A  SITE  FOR  E-
AUCTIONS

ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                                                                         27                                                                                          ΜΑΪΟΣ   2000

- Οι εισροές έχουν υπολογιστεί µε τον εξής τύπο για την ελαχιστοποίηση του ρίσκου:

Απαισιόδοξη πρόβλεψη x 20% + το πιθανότερο να συµβεί x 60% +

Αισιόδοξη πρόβλεψη x 20%

          Προβλέψεις-Ρίσκο

Λογιστικές αποδόσεις

Περίοδος επανείσπραξης 3,15 έτη

Καθαρή τρέχουσα αξία 28.129.541

∆είκτης τρέχουσας αξίας 1,19

Εσωτερική Απόδοση(IRR) 18%

Θα πρέπει να σηµειωθεί οτι κάθε µία µέθοδος αξιολόγησης έχει τα δικά της

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα . Γι ΄αυτόν ακριβώς το λόγο , συνήθως οι

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν ταυτόχρονα περισσότερες από µία µεθόδους στην

προσπάθειά τους να αποκτήσουν µεγαλύτερη πληροφόρηση  για τη λήψη καλύτερων

επενδυτικών αποφάσεων.



COST- BENEFIT  ANALYSIS  FOR  THE  DEVELOPMENT  AND MANAGEMENT  OF A  SITE  FOR  E-
AUCTIONS

ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                                                                         28                                                                                          ΜΑΪΟΣ   2000

7. Eπίλογος

Η εταιρεία eBay Inc. ανακοίνωσε τα εξής οικονοµικά αποτελέσµατα για το

πρώτο τετράµηνο του 1999 : $5,9 εκατοµύρια δολλάρια κέρδη(income) από 34$

εκατοµύρια έσοδα(revenue) . Το τελευταίο τετράµηνο του 1998 είχε $1,5

εκατοµύρια δολ. κέρδη από $19,5 εκατοµύρια δολ. έσοδα ενώ το πρώτο του ιδίου

έτους 569,000 δολλάρια κέρδη από $ 6 δολ. εκατοµύρια έσοδα . Σε σύγκριση του

4ου τετραµήνου του 1998 µε το 1ο του 1999 οι χρήστες ήταν περισσότεροι κατά

76% και οι δηµοπρασίες σχεδόν διπλασιάστηκαν. Σε πέντε χρόνια λειτουργίας του

το eBay φιλοξενεί περίπου 2 εκατοµύρια είδη προς πώληση και προστίθενται

450.000 κάθε µέρα σε περίπου 1.300 διαφορετικές κατηγορίες . Έχει περίπου 10

εκατοµύρια εγεγγραµµένους χρήστες  έναντι 2,2 εκατοµυρίων της προηγούµενης

χρονιάς δηλαδή 359% περισσότερους . Κάθε χρονιά 10πλασιάζει τα κέρδη του

και µπορεί να συγκρίνεται έτσι µόνο µε τις µεγαλύτερες εταιρείες του κόσµου.

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της βρετανικής εφηµερίδας The Independent on Sunday

ετοιµάζεται να καταθέσει προσφορά ύψους 1,6 δισ.δολαρίων για την εξαγορά του

διάσηµου οίκου δηµοπρασιών Sothedy's!

Το eBay είναι ήδη ένας θρύλος για τα χρονικά του ηλεκτρονικού εµπορίου .

Πώς όµως επιτεύχθηκε  αυτό ; Απο τη µιά γιατί βρέθηκε στο σωστό µέρος τη

σωστή στιγµή . Απο την άλλη γιατί εκµεταλεύτηκε το πλεονέκτηµα της πρωτιάς

και µπόρεσε να χτίσει κάτι το ξεχωριστό µεταβάλλοντας το access-based σε

services-based computing φτιάχνοντας µια µοναδική και φανατική κοινότητα

χρηστών.

Πώς θα εξελιχθεί αυτή η προσπάθεια ; Ήδη το αρχικό πλεονέκτηµα χάνεται

καθώς δηµιουργούνται συνεχώς νέα sites και ο ανταγωνισµός µεγαλώνει . Το

αναµβισβήτητο γεγονός όµως είναι πως κάποιοι µε πλούσιες ιδέες και ελάχιστα

κεφάλαια  είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τα όνειρά τους πραγµατικότητα και να

γράψουν έπος στα χρονικά του ηλεκτρονικού εµπορίου .
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8. ΠΗΓΕΣ -ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

1. ROI (Return Of Investment)-Αποδοτικότητα Επενδεδυµένων

 Κεφαλαίων-Alexander Hamilton Institute.

2. Περιοδικό RAM Τεύχος Ιανουαρίου 2000.

3. Θέµατα Χρηµατοιοκονοµικής  ∆ιοικήσεως – Πρόδροµος Γ.  Ευθυµόγλου.

4. ΚΕ.ΠΑ (Κέντρο Ελληνικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης) - Πρότυπα

 πινάκων διαχείρισης έργων .

INTERNET

1. www.fleamarket.gr - Eλληνικό site δηµοπρασιών

2. www.pacfusion.com - Site µε on-line  ∆ηµοπρασίες σε όλο τον

     κόσµο.

3. www.sothebys.com -Τό site του  γνωστού οίκου δηµοπρασιών

4. www.christies.com - Τό site του  γνωστού οίκου δηµοπρασιών

5. www.fastparts.com- Site µε business-to-business Internet-

based δηµοπρασίες για ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και είδη βιοµηχανίας

γενικότερα.Φέρνει σε επαφή κατασκευαστές µε µεγαλεµπόρους και µικρότερους

προµηθευτές.

6.  www.fairmarket.com-Εταιρεία παροχής έτοιµων λύσεων

ηλεκτρονικού εµπορίου µε προϊόντα, υπηρεσίες,  ολοκληρωµένες λύσεις

κ.λ.π.Ειδικά για τις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες έχει δηµιουργήσει ένα πλαίσιο όπου

έναντι αµοιβής το νέο site δικτυώνεται µε άλλα προσφέροντας έτοιµο Target Group

αλλά και χώρο για διαφήµηση σε πασίγνωστα sites .

7. www.adauction.com- Εταιρεία παροχής έτοιµων λύσεων

ηλεκτρονικού εµπορίου µε προϊόντα, υπηρεσίες consulting,management και

marketing .

8.  www.auctionaddict.com-  Site µε on-line ∆ηµοπρασίες  .

9. www.yahoo.com-  Το γνωστό Portal .

10.  www.bidaway.com- Site µε on-line ∆ηµοπρασίες .

11.  www.peddleit.com- Site µε on-line ∆ηµοπρασίες .

http://www.fleamarket.gr/
http://www.pacfusion.com/
http://www.sothebys.com/
http://www.christies.com/
http://www.fastparts.com-/
http://www.fairmarket.com/
http://www.adauction.com/
http://www.auctionaddict.com-/
http://www.yahoo.com-��/
http://www.bidaway.com/
http://www.peddlet.com/
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12. www.whatamibid.com- Site µε on-line ∆ηµοπρασίες  .

13. www.cityauction.com-Site µε on-line ∆ηµοπρασίες µέλος του

www.fairmarket.com  .

14. www.up4sale.com   -Site µε on-line ∆ηµοπρασίες .

15. www.microbid.com -Site µε on-line ∆ηµοπρασίες .

16.  www.amazon.com -Το γνωστό site έχει τµήµα µε

 δηµοπρασίες που θεωρείται απο τα κορυφαία στο ∆ίκτυο.

17.  www.microsoft.com -Παρέχει πολλές πληροφορίες σε θέµατα

σχεδίασης και διαχείρισης καθώς και συµβουλές για οικονοµοτεχνικές µελέτες

που άπτονται της ανάπτυξης IT λύσεων.

18. www.intraware.com -Το απόλυτο site για IT technology µε

πηγές , άρθρα,συµβουλές,software,training κ.λ.π .

19. www.internet.com -Site µε πληροφορίες, άρθρα , white

papers ,links κ.λ.π.για τεχνικά θέµατα σε υπολογιστές, ∆ίκτυα,Internet κ.α.

20. www.zdnet.com- Site µε πληροφορίες, άρθρα , white

papers ,links κ.λ.π.για τεχνικά θέµατα σε υπολογιστές , ∆ίκτυα,Internet κ.α.

21. www.wsmi.com -Η εταιρία που ασχολείται µε το ηλεκτρονικό

εµπόριο (EC) σε όλα τα επίπεδά του και προσφέρει ολοκληρωµένες Software  και

hardware λύσεις .Παρέχει επίσης λύσεις e-marketing .

22. www.looktrade.com - Εταιρεία παροχής έτοιµων λύσεων .

ηλεκτρονικού εµπορίου µε προϊόντα, υπηρεσίες consulting, management και

marketing .Ειδικεύεται στα e-auctions.

23.  www.itweb.com - Παρέχει πολλές πληροφορίες σε θέµατα.

σχεδίασης και διαχείρισης καθώς και συµβουλές για οικονοµοτεχνικές µελέτες που

άπτονται της ανάπτυξης IT λύσεων.

24. www.computerworld.com - Ηλεκτρονική εφηµερίδα µε

πληροφορίες  ,    υπηρεσίες αναζήτησης ,εκδόσεις , papers κλπ

25. www.itknowledge.com -Τεχνικό βιβλιοπωλείο.

26. www.edge.com -Εταιρεία συµβούλων και ανάθεσης project

 management και planning.

27. www.ebay.com -Site αναφοράς για τις On-line ∆ηµοπρασίες.

http://www.ahatamibid.com/
http://www.cityauction.com/
http://www.up4sale.com/
http://www.microbid.com/
http://www.amazon.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.intraware.com/
http://www.internet.com/
http://www.zdnet.com/
http://www.wsmi.com/
http://www.looktrade.com/
http://www.itweb.com/
http://www.oneboxnwtworks.com/
http://www.computerworld.com/
http://www.itknowledge.com/
http://www.edge.com/
http://www.ebay.com/
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