
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) αφορά τις συναλλαγές που

λαµβάνουν χώρα κυρίως µέσω του Internet όπου χρησιµοποιούνται οι

υπολογιστές για την αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών. Ανάλογα µε το

ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης των παραπάνω αγαθών και υπηρεσιών οι

δραστηριότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

I. Από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις (business to business), που µπορεί

να αφορούν τις παραγγελίες και αγορές ενός εργοστασίου ή ενός

εµπορικού οίκου από τους προµηθευτές του, οπότε στην κατηγορία

αυτή δεν περιλαµβάνονται κατά ανάγκη απλές συναλλαγές (πληρωµή –

αγορά), αλλά γενικότερα συναλλαγές στις οποίες λαµβάνουν χώρα

αµφίδροµες διαδικασίες αγοράς και πώλησης µεταξύ των

εµπλεκοµένων µερών στις οποίες περιλαµβάνονται και άλλα στοιχεία

επιχειρηµατικής πολιτικής.

II. Από επιχειρήσεις σε τελικούς καταναλωτές (business to customer).
Παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας ηλεκτρονικού εµπορίου είναι οι

πωλήσεις βιβλίων, υπολογιστών, προγραµµάτων και άλλων αγαθών.

Αντιστοιχίζοντας τις παραπάνω δραστηριότητες µε τις ήδη γνωστές

«συµβατικές» µορφές εµπορίου, µπορούµε να πούµε ότι η πρώτη κατηγορία

αντιστοιχεί στο χονδρικό εµπόριο, ενώ η δεύτερη στο λιανικό.[1]



2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ

    Ο βασικός εξοπλισµός που απαιτείται για µια εφαρµογή ηλεκτρονικού

εµπορίου είναι ένας ή ενδεχοµένως και περισσότεροι ισχυροί υπολογιστές,

που θα εκτελούν χρέη διακοµιστή (server), το κατάλληλο λογισµικό για τη

δηµιουργία και συντήρηση της τοποθεσίας (site), το κατάλληλο λογισµικό

διαχείρισης των συναλλαγών, το λογισµικό και υλικό για την ασφάλεια της

τοποθεσίας και των συναλλαγών, και φυσικά ότι άλλο απαιτείται για την

σύνδεση µε το διαδίκτυο (modem, γραµµή σύνδεσης κτλ).

    ∆εδοµένου, ότι ένα από τα πολύ σηµαντικά ζητήµατα που απασχολούν

όσους ασχολούνται µε εµπορικές εφαρµογές στο διαδίκτυο, είτε σαν

προµηθευτές, είτε σαν καταναλωτές, είναι η ασφάλεια, θα πρέπει να δοθεί

ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν. Έτσι, για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της

τοποθεσίας από «εισβολείς» πολλές φορές απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου

τείχους προστασίας (firewall) και κατάλληλο λογισµικό.

    ∆εδοµένου ότι στις συναλλαγές business to customer εµπλέκεται σχεδόν

πάντα η διαδικασία της πληρωµής από τον καταναλωτή προς την επιχείρηση

– σε αντίθεση µε κάποιες business to business εφαρµογές όπου υπάρχουν

και άλλοι τρόποι διακανονισµού, όπως µεταξύ εταιρειών που συναλλάσσονται

σε τακτική βάση – η ασφάλεια των συναλλαγών είναι απαραίτητη για την

προστασία των καταναλωτών και της εταιρείας προκειµένου να µην

αποτρέπονται οι καταναλωτές στο να προβούν σε συναλλαγή. Έτσι,

απαραιτήτως πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από τους σχεδιαστές µιας

τοποθεσίας και τους ιδιοκτήτες της, η χρήση κάποιου πρωτοκόλλου όπως το

SET (Secure Electronic Transaction) ή ίσως του περισσότερο διαδεδοµένου,

αλλά όχι τόσο αποτελεσµατικού, SSL (Secure Sockets Layer), ώστε να είναι

ασφαλής η σύνδεση µεταξύ του server και του browser του πελάτη. Για τους

ίδιους λόγους καλό είναι να χρησιµοποιούνται και διάφορα πρωτόκολλα

κρυπτογράφησης όπως το PGP (http://www.pgpinternational.com/).

    Για την διαχείριση των συναλλαγών µε τους καταναλωτές, ειδικά όταν ο

όγκος τους είναι µεγάλος και τα διατιθέµενα προϊόντα είναι πολλά, απαραίτητη

είναι η ύπαρξη κάποιας βάσης δεδοµένων µε το απαραίτητο λογισµικό και

σύνδεση µε το διαχειριστικό σύστηµα της εταιρείας που τιµολογεί και ελέγχει

την ύπαρξη των προϊόντων στην αποθήκη της εταιρείας.[2]



3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
    Μια τοποθεσία ηλεκτρονικού εµπορίου έχει πάντα σαν στόχο να αποφέρει

κέρδη στους ιδιοκτήτες της, µε τις πωλήσεις που θα γίνονται σε αυτήν.

Συνεπώς, θα πρέπει να προσελκύει πελάτες, και για να γίνει αυτό δεν αρκεί

απλά να υπάρχει στο διαδίκτυο, αλλά θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να γίνεται

γνωστή η ύπαρξή της. Είναι απόλυτα κατανοητό, ότι η εύρεση µιας

τοποθεσίας, εάν δεν είναι γνωστή η διεύθυνσή της εκ των προτέρων, γίνεται

µέσω αναζήτησης µε τη χρήση µηχανών αναζήτησης ή µέσω συνδέσµων

(links) από άλλες τοποθεσίες. Για να είναι λοιπόν αποδοτική η τοποθεσία θα

πρέπει να γίνει διαφήµιση της. Ένας εύκολος τρόπος είναι η συνεννόηση µε

ιδιοκτήτες, παρεµφερών κατά προτίµηση, τοποθεσιών προκειµένου να

συµπεριλαµβάνεται στις σελίδες τους κάποιο σήµα (banner) που θα

ενεργοποιεί ένα σύνδεσµο (link) προς τη νέα τοποθεσία. Αυτό φυσικά, τις πιο

πολλές φορές συνεπάγεται και την καταβολή κάποιου χρηµατικού ποσού που

θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο συνολικό κόστος δηµιουργίας και

λειτουργίας της τοποθεσίας. Ένας άλλος τρόπος προβολής είναι η εγγραφή

σε όσο το δυνατό περισσότερες µηχανές αναζήτησης. Φυσικά, υπάρχουν και

άλλοι τρόποι διαφήµισης και προβολής µιας τοποθεσίας µε µεγαλύτερο όµως

κόστος, όπως η κατοχύρωση κάποιου domain.name και η προβολή του µε

χρήση άλλων µέσων όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση και περιοδικά.[3]

4. WEB-SITE DEVELOPMENT LIFE CYCLE
    Τα στάδια ανάπτυξης µιας τοποθεσίας στο διαδίκτυο και κατ’ επέκταση και

µιας τοποθεσίας ηλεκτρονικού εµπορίου µα χαρακτήρα business to customer

είναι τα εξής:

•  Συλλογή στοιχείων. Στο στάδιο αυτό ορίζεται η οµάδα που αναλαµβάνει

το έργο και συλλέγονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία µεταξύ των οποίων

δεδοµένα και πληροφορίες για την εταιρεία στην οποία ανήκει το web-site,

γενικότεροι και ειδικότεροι στόχοι της όσο αναφορά το web-site, τα προϊόντα

που θα πωλούνται, οι επιθυµητοί τρόποι συναλλαγών κτλ.



•  Σχεδιασµός τοποθεσίας. Μετά τη συλλογή των στοιχείων ακολουθεί η

διαδικασία της παραγωγής της τοποθεσίας. Στο στάδιο αυτό καθορίζεται το

πως θα είναι η τοποθεσία, ποιες θα είναι οι λειτουργίες της, το πνεύµα της,

κτλ, µε βάση τις απαιτήσεις και τις οικονοµικές δυνατότητες των ιδιοκτητών.

•  Υλοποίηση. Στο στάδιο αυτό λαµβάνει χώρα η κωδικοποίηση σε HTML η

οποία µόλις ολοκληρωθεί γίνονται οι απαραίτητες δοκιµές και έλεγχοι. Σε αυτό

το στάδιο θα πρέπει να γίνουν και όλες οι δοκιµές συµβατότητας µε τους

browsers, πράγµα πολύ σηµαντικό για µια εµπορική εφαρµογή business to

customer. Τέλος εφόσον δεν απαιτούνται άλλες αλλαγές η τοποθεσία είναι

έτοιµη να δηµοσιευθεί στο διαδίκτυο.

•  Συντήρηση. Το στάδιο αυτό καταλαµβάνει όλο τον υπόλοιπο κύκλο ζωής

του Web-site µέχρι να απαιτηθεί η αντικατάστασή του από ένα νέο. Στο

στάδιο αυτό γίνεται η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του, η

αποκατάσταση σφαλµάτων και βλαβών που µπορεί να συµβούν κατά τη

διάρκειά της, και φυσικά η τακτική ενηµέρωση του site, ειδικά όταν πρόκειται

για εφαρµογές e-commerce όπου τα πράγµατα αλλάζουν ακόµη και σε

καθηµερινή βάση (νέα προϊόντα, τιµολόγηση, νέοι όροι διακανονισµών κτλ).[4]

5. BUDGETING
    Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το να καταστρώσει κάποιος

τον προϋπολογισµό για τη δηµιουργία και ανάπτυξη ενός business-to-

customer site δεν είναι και τόσο εύκολο. Τα κόστη που εµπλέκονται στην

κατάστρωση του προϋπολογισµού αφορούν τόσο συγκεκριµένα πακέτα

εργασιών και λειτουργιών, που είναι εύκολο να οριστούν, όσο και εργασίες,

που υπολογίζονται και κοστολογούνται µε βάση το χρόνο. Έτσι, οι γενικές

κατηγορίες εξόδων περιλαµβάνουν τα σταθερά έξοδα, όπως το κόστος ενός

συγκεκριµένου πακέτου λογισµικού ή εξοπλισµού, τα έξοδα ανά µονάδα

χρόνου όπως η εργασία προγραµµατιστών και υπαλλήλων για την κατασκευή

του site καθώς και τρέχοντα έξοδα λειτουργίας όπως οι µισθοί όσων

παρακολουθούν τη λειτουργία και συντηρούν το site, το κόστος ενοικίασης



server, τα διαφηµιστικά έξοδα και διάφορα άλλα που εξαρτώνται από τις

επιλογές της εταιρείας ή του ιδιώτη στον οποίο ανήκει το site.      

    Ένα site µπορεί να διαφέρει σε πάρα πολλά σηµεία από άλλα του ίδιου

αντικειµένου, µε αποτέλεσµα σηµαντικές διαφορές και στον προϋπολογισµό

του. Οι απαιτήσεις σε κόστος ενός site εξαρτώνται άµεσα από τον

προσανατολισµό της επιχείρησης, στην οποία ανήκει, και τον σκοπό που

αυτή έχει επιλέξει για να εξυπηρετήσει. Παρακάτω τίθενται κάποιες γενικές

λειτουργίες και οντότητες, που επιβαρύνουν οικονοµικά, και αφορούν την

ανάπτυξη ενός Site. Η παράθεση των στοιχείων γίνεται µε βάση όσα έχουν

αναφερθεί µέχρι τώρα, χωρίς όµως να φαίνονται τα αντίστοιχα κόστη, αφού τα

περιθώρια στα οποία αυτά κυµαίνονται απέχουν πολύ µεταξύ τους, ανάλογα

µε τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές σε ποιότητα και λειτουργίες[5]:

1ο στάδιο – προετοιµασία.

•  Προσωπικό (υπάλληλοι και σύµβουλοι).

•  Hardware (όλος ο εξοπλισµός που απαιτείται, όπως ηλεκτρονικοί

υπολογιστές, modems, κτλ).

•  Software (HTML editors, graphics programs, word processing software,

transaction and database servers, web-server, κτλ).

2ο στάδιο. Σχεδιασµός.

•  Εργατοώρες για το σχεδιασµό των προδιαγραφών και των απαιτήσεων

(µέγεθος του site, αρχιτεκτονική, πλοήγηση, κτλ).

•  Εργατοώρες για σχεδίαση εικόνων και γραφικών και για διάφορες

παρουσιάσεις αυτών.

3ο στάδιο. Υλοποίηση.

•  Συγγραφή περιεχοµένων.

•  Κωδικοποίηση σε HTML.

•  Προγραµµατισµός των scripts.

•  ∆ηµιουργία γραφικών και χρήση πολυµέσων.

•  ∆ηµιουργία διεπαφών (interfaces) µε βάσεις δεδοµένων και επεξεργασία

και δηµιουργία αλληλεπιδραστικού συστήµατος για εφαρµογές εµπορίου.

•  ∆οκιµές του site σε εικονικό server.

•  ∆οκιµές του site σε κάποιον ενεργό server µε όλες τις φόρµες και τα

scripts ενεργά.



•  Έλεγχος των συνδέσµων (links).

•  Προετοιµασία όλου του απαραίτητου υλικού marketing και προώθησης του

site.

•  Τελική µεταφορά του site στον server που θα τον φιλοξενεί.

•  ∆ηµοσιοποίηση του site (συµβόλαια για διαφηµίσεις σε άλλα sites και

µηχανές αναζήτησης, κτλ.

4ο στάδιο – συντήρηση.

•  Εργατοώρες για έλεγχο και επιδιόρθωση λειτουργιών και συνδέσµων που

έχουν υποστεί ζηµιά.

•  Εργατοώρες για την ενηµέρωση του site µε νέα περιεχόµενα και την

παρακολούθηση της κίνησης και των συναλλαγών.

•  Κόστος ενοικίασης ή λειτουργίας ιδιωτικού server.

•  Κόστος διαφηµίσεων.

    Τα παραπάνω σηµεία του προϋπολογισµού είναι πολύ γενικά. Εσκεµµένα

δεν παρουσιάζονται κόστη αφού οι επιλογές για το καθε ένα από αυτά είναι

πολλές, π.χ. το είδος των γραφικών (µπορεί να σηµαίνει ότι για τη δηµιουργία

τους ενδεχοµένως θα πρέπει να εργαστούν ειδικοί γραφίστες) οι τρόποι

διαφήµισης, το µέγεθος του Site και της πολυπλοκότητας του. Σε επόµενη,

ωστόσο, παράγραφο αναφέρονται δειγµατοληπτικά κάποια στοιχεία που

αφορούν την ελληνική αγορά και στα οποία υπάρχει κοστολογική εκτίµηση.

6. ΚΕΡ∆Η
    Τα οφέλη από την ύπαρξη µιας τοποθεσίας στο διαδίκτυο που αφορά

ηλεκτρονικό εµπόριο (business to customer) ποικίλουν και φυσικά η ύπαρξη

µιας τέτοιας τοποθεσίας δεν είναι πάντα κερδοφόρα. Από τη στιγµή που το

αντικείµενο είναι η εξέταση µιας τέτοιας τοποθεσίας γενικά, χωρίς να

καθορίζεται συγκεκριµένη εφαρµογή, ακολουθεί η παρουσίαση γενικών

πηγών κέρδους άµεσων ή έµµεσων, πέρα από το προφανές κέρδος που

προκύπτει από τις παραγγελίες των πελατών:



•  ∆ιεύρυνση του αγοραστικού κοινού πέρα από το κοινό των πραγµατικών

καταστηµάτων της εταιρείας (εάν φυσικά υπάρχουν).

•  Πρόσβαση σε µεγάλο κοινό χωρίς περιορισµούς γεωγραφικούς,

οικονοµικούς και πολιτικούς, πέρα από τα σύνορα της χώρας.

•  Μείωση του κόστους των πωλήσεων, αφού για την πραγµατοποίηση τους

δεν απαιτούνται πωλητές και καταστήµατα, πράγµα που συνεπάγεται την

ελάττωση  των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας.

    Φυσικά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα κέρδη (όπως και τα έξοδα)

που προκύπτουν από την ύπαρξη ενός web-site εξαρτώνται από όλες εκείνες

τις επιλογές που χαρακτηρίζουν το ύφος και την ποιότητά του. Ένα φτωχό

από κάθε άποψη (εµφάνιση – λειτουργικότητα – δοµή – ασφάλεια) web-site

λογικά θα αποδώσει λίγα ή και τίποτα σε αντίθεση µε εκείνο που θα έχει

σχεδιαστεί προσεκτικά εκθέτοντας όπως πρέπει τα προς πώληση προϊόντα.

    Το κέρδος που αποφέρει ένα site, όντας συνέπεια της προτίµησης που

δείχνουν για αυτό οι πελάτες, σχετίζεται και µε άλλους παράγοντες που έχουν

σχέση κυρίως µε την εταιρεία – τους ιδιοκτήτες του δηλαδή – και όχι µόνο µε

το ίδιο το site. Αυτό σηµαίνει ότι πίσω από  αυτό θα έχει αναπτυχθεί τέτοια

υποδοµή που θα επιτρέπει ανταπόκριση στις παραγγελίες των πελατών µε

συνέπεια και σε µικρούς χρόνους (µία έως τρεις µέρες).

7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
    Ένα web-site µπορεί να είναι από µία απλή εφαρµογή π.χ. το site κάποιου

ιδιώτη που πουλά σε µια τοποθεσία κάτι, µέχρι µια πολύ σύνθετη εφαρµογή

µεγάλης εταιρείας ή εµπορικού οίκου που η κατασκευή του θα έχει στοιχίσει

µερικές εκατοντάδες εκατοµµύρια δραχµές. Εκ των πραγµάτων δεν είναι

δυνατό να αναλυθούν όλα τα σηµεία που αφορούν τον προϋπολογισµό ενός

site, αφού για πολλά δεν υπάρχουν συγκεκριµένες τιµές, όπως για

παράδειγµα οι επιλογές που αφορούν την ασφάλεια που εξαρτώνται από το

είδος των συναλλαγών που εξυπηρετούνται ή του δικτύου, κτλ. Ωστόσο,



παρακάτω γίνεται η προσπάθεια να παρατεθούν κάποια στοιχεία από την

Otenet που αφορούν τη δηµιουργία και φιλοξενία εµπορικών sites [6]:

1. Μελέτη και κατασκευή HTML σελίδων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ

Καλλιτεχνική επιµέλεια site 30,000δρχ ανά

εργατοώρα

Αρχική σελίδα (home page)

Περιλαµβάνεται ποιοτικός έλεγχος από ειδικευµένο γραφίστα – κείµενο –

εικόνες – παραποµπές – µελέτη διάρθρωσης για τις λειτουργίες και

κατευθύνσεις των επόµενων σελίδων (storyboarding).

15,000δρχ ανά

σελίδα

Λοιπές σελίδες

Περιλαµβάνεται ποιοτικός έλεγχος - κείµενο – εικόνες – παραποµπές.

10,000δρχ ανά

σελίδα

2. Αλλαγή περιεχοµένου σελίδων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ

Μετά από εκτίµηση του έργου και χρέωση. 15,000δρχ ανά

εργατοώρα

Συµβόλαιο συντήρησης σελίδων site. Κατόπιν

συµφωνίας.

Συντήρηση του υλικού και της εφαρµογής που έχει κατασκευαστεί για

λογαριασµό του Πελάτη.

15,000δρχ ανά

εργατοώρα

3. Ψηφιοποίηση υλικού.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ακτυλογράφηση ελληνικού απλού κειµένου / σελίδα. 500δρχ Α4 28 γραµµές

∆ακτυλογράφηση αγγλικού απλού κειµένου / σελίδα. 800δρχ Α4 28 γραµµές

∆ακτυλογράφηση ελληνικού και σχεδιασµός πινάκων /

σελίδα.

800δρχ Α4 28 γραµµές

∆ακτυλογράφηση αγγλικού και σχεδιασµός πινάκων /

σελίδα.

1100δρχ Α4 28 γραµµές

Γενικές διορθώσεις (ορθογραφικές, κτλ) / σελίδα. 200δρχ Α4 28 γραµµές

Ψηφιοποίηση εικόνας / εικόνα. 1000δρχ Ανώτατο

µέγεθος Α4

Ψηφιοποίηση ήχου. 15,000δρχ Ανά εργατοώρα

Ψηφιοποίηση video. 15,000δρχ Ανά εργατοώρα



4. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ

Υποστήριξη site µε βάση δεδοµένων (εφαρµογή ODBC). 15,000δρχ ανά

εργατοώρα

Βελτίωση κατάταξης site σε µηχανές αναζήτησης (search engine

positioning) *

50,000δρχ ανά

µηχανή

αναζήτησης

Java, JavaScript, ActiveX, VBS Script, Active Documents, Forms,

Frames, Image Maps, κτλ.

20,000δρχ ανά

εργατοώρα

Web Authoring Consulting. 15,000δρχ ανά

εργατοώρα

Επεξεργασµένα στατιστικά στοιχεία. 15,000δρχ ανά

µήνα

Στατιστικά στοιχεία πελατών Plain Hosting. 2,000δρχ ανά

µήνα

Υποστήριξη Scripts (µόνο σε περιβάλλον Windows NT). 50,000δρχ

εφάπαξ ανά

script

Κατασκευή διαφηµιστικού Banner (400 X 60 pixels). 15,000δρχ το

ένα

Κατασκευή διαφηµιστικού Button (123 X 40 pixels). 25,000δρχ το

ένα

Κατασκευή Animated gif. 50,000δρχ το

ένα

SQL support services.**

Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης (setup). 30,000δρχ

εφάπαξ

Μηνιαία πάγια τέλη. 15,000δρχ ανά

µήνα

Password protected σελίδες.

Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης (setup). 7,500δρχ

εφάπαξ

Μηνιαία πάγια τέλη. 5,000δρχ ανά

µήνα

Καταχώρηση site σε µεγάλο αριθµό µηχανών αναζήτησης. 10,000δρχ

εφάπαξ

* Η υπηρεσία αυτή αφορά εµφάνιση µέσα στα πρώτα 20 αποτελέσµατα της µηχανής

αναζήτησης στην οποία έχει γίνει ερώτηση µε τον συνδυασµό λέξεων που επιλέγει ο πελάτης



(ο συνδυασµός πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες λέξεις που θα δίνονται

ταυτόχρονα στην µηχανή). Για περισσότερους συνδυασµούς, η υπηρεσία που αναφέρεται

µόνο σε µηχανές αναζήτησης (π.χ. Altavista, Lycos) και όχι σε καταλόγους (π.χ. Yahoo),

πρέπει να αγοραστεί εκ’ νέου.

** Ο χώρος που καταλαµβάνεται από την βάση δεδοµένων χρεώνεται σύµφωνα µε την

πολιτική ενοικίασης χώρου.

5. WEB PLAIN HOSTING (www.otenet.gr/yourcompany)

Προσφέρεται χώρος 5MB στους web servers της Otenet, κάθε πρόσθετο MB χρεώνεται µε

βάση τον τιµοκατάλογο.

Μηνιαία τιµή Μηνιαία χρέωση πρόσθετων Mbytes

10 Mbytes 5.000 δρχ.

50 Mbytes 10.000 δρχ.

5.000 δρχ.

100 Mbytes 15.000 δρχ.

6. WEB VIRTUAL HOSTING (www.yourcompanyname.gr).

Προσφέρεται χώρος 10MB στους web servers της Otenet, κάθε πρόσθετο MB χρεώνεται µε

βάση τον τιµοκατάλογο.

Μηνιαία τιµή Μηνιαία χρέωση πρόσθετων Mbytes

10 Mbytes 5.000 δρχ.

50 Mbytes 10.000 δρχ.

20.000 δρχ.

100 Mbytes 15.000 δρχ.

7. WEB COMMERCIAL HOSTING (www.yourcompanyname.gr).

Προσφέρεται χώρος 20MB στους web servers της Otenet, κάθε πρόσθετο MB χρεώνεται µε

βάση τον τιµοκατάλογο.

Μηνιαία τιµή Μηνιαία χρέωση πρόσθετων Mbytes

10 Mbytes 15.000 δρχ.

50 Mbytes 30.000 δρχ.

100.000 δρχ.

100 Mbytes 45.000 δρχ.



8. BUTTONS (διαστάσεις 123 x 40 pixels).
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

Αρχική Σελίδα (Home Page) 15.000 δρχ.

Αρχική Σελίδα Κατηγορίας 7.500 δρχ.

Άλλες Σελίδες 5.000 δρχ.

9. BANNERS (διαστάσεις 400 x 60 pixels).
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

Αρχική Σελίδα (Home Page) 35.000 δρχ.

Αρχική Σελίδα Κατηγορίας 15.000 δρχ.

Άλλες Σελίδες 10.000 δρχ.

8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
    Στις προηγούµενες παραγράφους παρουσιάστηκαν κάποια γενικά σηµεία,

που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειµένου να συνταχθεί ο

προϋπολογισµός και να εκτιµηθούν τα αναµενόµενα κέρδη ενός Web-site

εµπορικής εφαρµογής µε προσανατολισµό business to customer. ∆εδοµένου

ότι οι επιλογές για τη δηµιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία ενός τέτοιου site

είναι πρακτικά άπειρες, δεν επιχειρήθηκε περισσότερο εµβάθυνση και

παρουσίαση παραδειγµάτων προκειµένου να αποφευχθεί η εστίαση της

ανάλυσης ενός εικονικού προϋπολογισµού σε µια συγκεκριµένη εφαρµογή.

Κάτι τέτοιο θα σήµαινε να επιχειρήσει κάποιος να αναπτύξει τις αρχές

δηµιουργίας προϋπολογισµού και ανάλυσης κέρδους/κόστους, που αφορούν

γενικά τα εµπορικά καταστήµατα, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισµό και

προβαίνοντας σε ανάλυση ενός γνωστού, για παράδειγµα, βιβλιοπωλείου,

αγνοώντας ότι οι νόµοι της αγοράς για τα υπόλοιπα καταστήµατα και οι

συνθήκες λειτουργίας τους µπορεί να είναι τελείως διαφορετικές. Έτσι,

παρουσιάστηκαν οι γενικές αρχές και επιλογές που πρέπει να απασχολούν

τους ιδιοκτήτες ενός Web-site, ενώ καθαρά δειγµατοληπτικά έγινε αναφορά

και σε κάποιες τιµές που αφορούν υπηρεσίες και λειτουργίες για ανάπτυξη

τοποθεσιών της ελληνικής αγοράς.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου business-to-customer κερδίζουν

συνεχώς έδαφος. Αντικείµενο της εργασίας είναι η ανάλυση κέρδους-κόστους

και γενικά ο προϋπολογισµός µιας τοποθεσίας (web-site) που εξυπηρετεί µια

τέτοια εφαρµογή. Ωστόσο, το είδος της τοποθεσίας ποικίλει από εφαρµογή σε

εφαρµογή, και δεν εξαρτάται µόνο από το είδος των αγαθών ή των υπηρεσιών

που προσφέρονται, αλλά και από τις επιλογές των ιδιοκτητών της. Έτσι,

παρατίθονται τα γενικά σηµεία της µελέτης προϋπολογισµού, που θα πρέπει

να προηγηθεί της δηµιουργίας µιας τέτοιας τοποθεσίας, καθώς και οι γενικές

πηγές κέρδους.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
[1]. K.Laudon, J.Laudon, Management Information Systems, 5th ed. Prentice

Hall International Inc. 1998.

Στο βιβλίο αυτό υπάρχει γενική αναφορά στο ηλεκτρονικό εµπόριο και στα

είδη του. Επίσης υπάρχουν σε διάφορα κεφάλαια και κάποια παραδείγµατα

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριµένο χώρο.

[2]. Περιοδικό RAM, τεύχος Ιανουαρίου 2000.

Στο τεύχος του Ιανουαρίου υπάρχει εκτενές αφιέρωµα, µε πολλές χρήσιµες

πληροφορίες σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο.   

[3]. D.Tauber, B.Keanan, Managing great expectations for your web-site,

Sept.1997, http://www.webreview.com/

Στο άρθρο αυτό οι συγγραφείς τονίζουν τη χρησιµότητα και ανάγκη για τον

καθορισµό των στόχων που πρέπει να εξυπηρετεί µια εµπορική διαδικτυακή

τοποθεσία.

[4]. Web-site development life cycle,

http://html.tucows.com/designer/intertut/wsdlc1.html

http://html.tucows.com/designer/intertut/wsdlc2.html

http://html.tucows.com/designer/intertut/wsdlc3.html

http://html.tucows.com/designer/intertut/wsdlc4.html

Στις παραπάνω διευθύνσεις περιγράφονται τα στάδια δηµιουργίας µιας

τοποθεσίας για εµπορική εφαρµογή.

[5]. B.Keanan, D.Tauber, before you forget anything, webreview.com, Apr.

1998, http://www.webreview.com/pub/98/04/24/webmaster/index5.html

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα γενικά σηµεία που πρέπει να λάβει κανείς

υπόψη προκειµένου να συντάξει τον προϋπολογισµό για την ανάπτυξη µιας

τοποθεσίας. Η παρουσίαση είναι γενική χωρίς να δίνονται τιµές.

[6]. http://www.otenetngr/greek/timologi/web.htm

Στις σελίδες της Otenet παρουσιάζονται τιµοκατάλογοι που αφορούν τη

δηµιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων.

http://www.webreview.com/
http://html.tucows.com/designer/intertut/wsdlc1.html
http://html.tucows.com/designer/intertut/wsdlc2.html
http://html.tucows.com/designer/intertut/wsdlc3.html
http://html.tucows.com/designer/intertut/wsdlc4.html
http://www.webreview.com/pub/98/04/24/webmaster/index5.html
http://www.otenetngr/greek/timologi/web.htm

