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1.1. D2.2 E-Commerce Vocabulary List

Table 1: Glossary for e-Commerce

Κεμηθό Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ
Όξνο

Οξηζκόο

3G

3G, είλαη ε ηξίηε γεληά ηεο ηερλνινγίαο ηεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο.

Affiliate

Κάζε ηζηνζειίδα ή ηελ επηρείξεζε πνπ αλαθαηεπζύλεη ζπλδέζεηο ή
ηηο πσιήζεηο ζηελ ηζηνζειίδα κηαο επηρείξεζεο κέζσ ησλ δηθώλ
ηεο πξνζπαζεηώλ κάξθεηηλγθ.

Affiliate Marketing

Η θαηαλνκή ησλ εζόδσλ κεηαμύ ησλ δηαθεκηζηώλ / εκπόξσλ θαη
ζε εθδόηεο / πσιεηέο ζην Δηαδίθηπν, εθόζνλ ε θαηαβνιή
απνδεκίσζεο βαζίδεηαη ζε κέηξα απόδνζεο, ζπλήζσο κε ηε κνξθή
ησλ πσιήζεσλ, ηα θιηθ, εγγξαθέο, ή έλα πβξηδηθό κνληέιν.

Affiliate Tracking

Λνγηζκηθό εληνπηζκνύ πνπ παξαθνινπζεί ηα θιηθ ησλ πσιήζεσλ ή
άιια κέηξα απόδνζεο γηα λα θαζνξίζεη ηελ θαηαλνκή ησλ εζόδσλ
ή ηελ πξνκήζεηα.

API

Μηα δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνύ εθαξκνγώλ (ΑΡΙ) είλαη έλα
πξσηόθνιιν πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δηεπαθή κε
ζπληζηώζεο ινγηζκηθνύ γηα λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο.

B2B

Εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο
κεηαμύ
επηρεηξήζεσλ,
όπσο
γηα
παξάδεηγκα κεηαμύ ελόο παξαγσγνύ θαη ρνλδξεκπόξνπ, ή κεηαμύ
ελόο ρνλδξέκπνξνπ θαη ελόο ιηαλνπσιεηή.

B2C

B2C ζεκαίλεη Business to Consumer e-Commerce. Γεληθά
αλαθέξεηαη ζε πώιεζε πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ζε ηειηθνύο
θαηαλαισηέο.

Back-End Marketing

Είλαη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ αύμεζε ησλ θεξδώλ θαη ηε
κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ αλά πειάηε. Η ηδέα είλαη ε εμήο: όηαλ
έλαο πειάηεο έρεη κόιηο αγνξάζεη έλα πξντόλ από κηα
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ηόηε απηόο ή απηή είλαη πην πηζαλό λα
θάλνπλ πεξηζζόηεξεο αγνξέο από ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα.

Blog

Έλα είδνο ηζηνζειίδαο ή ηκήκα ηζηνζειίδαο κε πεξηνδηθέο
θαηαρσξήζεηο γλσκώλ, ζρόιησλ, ή άιισλ πιεξνθνξηώλ. Ο όξνο
«Blog» είλαη κηα ζύληκεζε ησλ ιέμεσλ «web log». Σα Blogs είλαη
δηαδξαζηηθά θαη επηηξέπνπλ ζηνπο επηζθέπηεο λα αθήλνπλ ζρόιηα
επηηξέπνληαο ηνλ δηάινγν κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ ηνπ. Σα
πεξηζζόηεξα blogs απνηεινύληαη θαηά θύξην ιόγν από
θαηαρσξήζεηο θεηκέλνπ, αιιά κπνξνύλ επίζεο λα πεξηέρνπλ
θσηνγξαθίεο ή βίληεν.

Bluetooth

Σν Bluetooth είλαη έλα αλνηθηό πξόηππν αζύξκαηεο ηερλνινγίαο
γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ ζε κηθξέο απνζηάζεηο.
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Αληηπξνζσπεύεη ην πνζνζηό ησλ επηζθεπηώλ πνπ εηζέξρνληαη
ζηνλ ηζηνρώξν θαη "αλαπεδνύλ" (εγθαηαιείπνπλ ην ρώξν) αληί λα
ζπλερίζνπλ ηελ πινήγεζε ηνπο άιιεο ζειίδεο κέζα ζηελ ίδηα
ηνπνζεζία.

Bounce Rate

Bricks
and
business

Έλα παξαδνζηαθό επηρεηξεκαηηθό κνληέιν πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο
πειάηεο ηεο πξόζσπν κε πξόζσπν ζε έλα γξαθείν ή θαηάζηεκα
πνπ δηαζέηεη ή κηζζώλεη. Έλα ηνπηθό κπαθάιηθν θαη έλα γξαθείν
ζπλαιιάγκαηνο είλαη παξαδείγκαηα ηέηνησλ εηαηξεηώλ. Ο όξνο
mortar
ρξεζηκνπνηείηαη
ζε
αληίζεζε
κε
ηηο
επηρεηξήζεηο
πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην δηαδίθηπν θαη δελ έρνπλ θπζηθή βηηξίλα.
Οη εηαηξίεο απηέο είλαη ζπλήζσο δύζθνιν λα αληαγσληζηνύλ
δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο, επεηδή απηέο έρνπλ ζπλήζσο
ρακειόηεξν ιεηηνπξγηθό θόζηνο θαη κεγαιύηεξε επειημία.

Bricks
and
company

Έλα παξαδνζηαθό επηρεηξεκαηηθό κνληέιν πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο
πειάηεο ηεο πξόζσπν κε πξόζσπν ζε έλα γξαθείν ή θαηάζηεκα
πνπ δηαζέηεη ή κηζζώλεη. Έλα ηνπηθό κπαθάιηθν θαη έλα γξαθείν
ζπλαιιάγκαηνο είλαη παξαδείγκαηα ηέηνησλ εηαηξεηώλ. Ο όξνο
mortar
ρξεζηκνπνηείηαη
ζε
αληίζεζε
κε
ηηο
επηρεηξήζεηο
πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην δηαδίθηπν θαη δελ έρνπλ θπζηθή βηηξίλα.
Οη εηαηξίεο απηέο είλαη ζπλήζσο δύζθνιν λα αληαγσληζηνύλ
δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο, επεηδή απηέο έρνπλ ζπλήζσο
ρακειόηεξν ιεηηνπξγηθό θόζηνο θαη κεγαιύηεξε επειημία.

Browser

Έλα πξόγξακκα ππνινγηζηή πνπ ζαο επηηξέπεη λα δείηε θαη λα
αιιεινεπηδξάζεηε κε ην πεξηερόκελν ηνπ δηαδηθηύνπ.

C2C

Consumer-to-Consumer (C2C) ην ειεθηξνληθό εκπόξην πνπ
παξέρεη έλαλ ηξόπν γηα ηνπο θαηαλαισηέο λα πσινύλ ν έλαο ζηνλ
άιινλ, κε ηε βνήζεηα κηαο ζε ειεθηξνληθήο ζειίδαο αγνξώλ, όπσο
ε ηζηνζειίδα δεκνπξαζηώλ eBay.

Call to action

Μηα πξόζθιεζε γηα δξάζε, ή CTA, είλαη έλα πιαίζην, ην θνπκπί, ή
θάπνην είδνο ηνπ γξαθηθνύ ή θεηκέλνπ ζε κηα ηζηνζειίδα πνπ έρεη
σο ζηόρν λα πξνηξέςεη ην ρξήζηε λα θάλεη θιηθ θαη λα
πξαγκαηνπνηήζεη κηα ειεθηξνληθή αγνξά.

Cascading Style Sheet

Cascading Style Sheet - κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα αιιάμεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
εκθαλίδεηαη κηα ηζηνζειίδα κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
ζπζθεπήο πνπ απηή θνξηώλεηαη. Οη πην θνηλή εθαξκνγή ηεο
γιώζζαο απηήο είλαη ζηηο ηζηνζειίδεο HTML ή XHTML.

CGI Script

CGI Script CGI ζεκαίλεη Common Gateway Interface. Έλα
πξόγξακκα ππνινγηζηή πνπ επηηξέπεη ζηνπο δηαθνκηζηέο web λα
δηαβηβάζνπλ ηηο αηηήζεηο γηα επεμεξγαζία ζε άιια πξνγξάκκαηα,
ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζην
web server.

Click

Μηα επθαηξία γηα έλα ρξήζηε λα θάλεη θιηθ ζε κηα δηεύζπλζε URL
ή κηα δηαθήκηζε banner θαη λα κεηαθεξζεί ζε άιιε ηνπνζεζία ηνπ
δηαδηθηύνπ ή λα πξνβιεζεί έλα κήλπκα κάξθεηηλγθ, όπσο
θαηαγξάθεηαη από ηνλ web server.
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Click
and
business

Έλαο ηύπνο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηόζν
online όζν θαη offline επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο δηαζέηνπλ
mortar κηα ηζηνζειίδα θαη έλα θπζηθό θαηάζηεκα. Οη εηαηξείεο ηνπ ηύπνπ
απηνύ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηα νθέιε ησλ
γξήγνξσλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ αιιά θαη ηελ παξαδνζηαθή
εμππεξέηεζε δηαπξνζσπηθήο επαθήο.

Click ratio

Δείρλεη ην βαζκό επηηπρίαο ελόο δηαθεκηζηηθνύ banner ζηελ
πξνζέιθπζε ρξεζηώλ λα θάλνπλ click ζηε δηαθήκηζε. Γηα
παξάδεηγκα, αλ έλα δηαθεκηζηηθό banner ιακβάλεη 2000
εληππώζεηο θαη ππάξρνπλ 400 θιηθ, ε αλαινγία θιηθ είλαη 20%.

Click through rate

Τπνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ θιηθ πνπ έιαβε έλα
δεδνκέλν πξόγξακκα δηαθήκηζεο δηα ηνπ ζπλόινπ ησλ
εκθαλίζεσλ πνπ αγνξάζηεθαλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο πειάηεο
αγνξάδεη 100.000 εκθαλίζεηο, θαη παίξλεη 20.000 θιηθ, ην
πνζνζηό επηηπρίαο είλαη 5% (20000/100000 = 5%).

CMS

ύζηεκα Δηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content
Management
System) Έλα πξόγξακκα ππνινγηζηή πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο
λα δεκηνπξγνύλ, λα παξνπζηάδνπλ, λα απνζεθεύνπλ, λα
αλαθηνύλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη δηαδηθηπαθό πεξηερόκελν, όπσο
θείκελν, εηθόλεο, έγγξαθα θαη αξρεία ήρνπ/ βίληεν.

Conversion rate

Επίζεο γλσζηό ζαλ ηηκή κεηαηξνπήο. Η ηηκή κεηαηξνπήο νξίδεηαη
σο ην πνζνζηό ησλ επηζθεπηώλ κηαο ηνπνζεζίαο Web πνπ έρνπλ
νινθιεξώζεη ηελ επηζπκεηή ελέξγεηα (αγνξά).

Cookie

Μηα πιεξνθνξία πνπ απνζεθεύεηαη από κία ηζηνζειίδα ζην
ζθιεξό δίζθν ηνπ ρξήζηε, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ζπκάηαη θάηη
γηα ην ρξήζηε ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ώξα. Απηή ε
πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνηηκήζεσλ
ηνπ ρξήζηε ή ηηο ζπλήζεηεο ηνπ. Έλα κηθξό θνκκάηη δεδνκέλσλ
πνπ απνζηέιιεηαη από κηα ηζηνζειίδα θαη απνζεθεύνληαη ζηνλ
browser ηνπ ρξήζηε.

CPC

Κόζηνο αλά Κιηθ. Σν θόζηνο γηα θάζε θιηθ ζε κηα δηαθήκηζε. Γηα
παξάδεηγκα, 1.50 € θόζηνο αλά θιηθ ζεκαίλεη όηη γηα θάζε θιηθ
πνπ ιακβάλεη έλαο δηαθεκηζηήο, ν δηαθεκηδόκελνο ζα πξέπεη λα
πιεξώζεη 1.50 € γηα ηε ρνξεγία ζηελ ηζηνζειίδα.

CPM

Κόζηνο αλά Υίιηεο Εκθαλίζεηο. Η θνζηνιόγεζε ηεο πξνβνιήο ζην
δηαδίθηπν γίλεηαη κε βάζε ην κνληέιν θόζηνπο αλά ρίιηεο
εκθαλίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην θόζηνο αλά ρίιηεο εκθαλίζεηο
είλαη 150 € απηό ζεκαίλεη όηη θνζηίδεη 150 επξώ αλά 1000
εκθαλίζεηο ηεο δηαθήκηζεο.

CRM

Σν Customer Relationship Management (CRM) είλαη έλα κνληέιν
γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κηαο εηαηξείαο κε ηνπο
ηξέρνληεο θαη κειινληηθνύο πειάηεο. Πξόθεηηαη κηα ηερλνινγία γηα
ηελ νξγάλσζε, ηελ απηνκαηνπνίεζε, ηνλ ζπγρξνληζκό ησλ
πσιήζεσλ, ην κάξθεηηλγθ, ηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ θαη ηελ
ηερληθή ππνζηήξημε.
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CSS

Cascading Style Sheet - κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα αιιάμεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
εκθαλίδεηαη κηα ηζηνζειίδα κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
ζπζθεπήο πνπ απηή θνξηώλεηαη. Οη πην θνηλή εθαξκνγή ηεο
γιώζζαο απηήο είλαη ζηηο ηζηνζειίδεο HTML ή XHTML.

CTR

Τπνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ θιηθ πνπ έιαβε έλα
δεδνκέλν πξόγξακκα δηαθήκηζεο δηα ηνπ ζπλόινπ ησλ
εκθαλίζεσλ πνπ αγνξάζηεθαλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο πειάηεο
αγνξάδεη 100.000 εκθαλίζεηο, θαη παίξλεη 20.000 θιηθ, ην
πνζνζηό επηηπρίαο είλαη 5% (20000/100000 = 5%).

Σν Customer Relationship Management (CRM) είλαη έλα κνληέιν
γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κηαο εηαηξείαο κε ηνπο
Customer Relationship ηξέρνληεο θαη κειινληηθνύο πειάηεο. Πξόθεηηαη κηα ηερλνινγία γηα
Management
ηελ νξγάλσζε, ηελ απηνκαηνπνίεζε, ηνλ ζπγρξνληζκό ησλ
πσιήζεσλ, ην κάξθεηηλγθ, ηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ θαη ηελ
ηερληθή ππνζηήξημε.

DDA

DDA είλαη αθξσλύκην γηα ην Demand Καηαζεηηθό Λνγαξηαζκό.
Αλαθέξεηαη ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό, όπσο έλαλ ηξερνύκελν
ινγαξηαζκό, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνλ θάηνρν λα απνζύξεη ηα
θεθάιαηα ή ηα θεθάιαηα ηε ρξήζε γηα ηελ πιεξσκή θαηόπηλ
αηηήκαηνο.

DES

Data
Encryption
δεδνκέλσλ.

Domain name

Όλνκα Σνκέα (Domain Name)
Μηα κνλαδηθή ζεηξά από
γξάκκαηα, αξηζκνύο θαη ζύκβνια πνπ θαζνξίδεη ηε ζέζε κηαο
ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν. Σα νλόκαηα απηά
ζρεκαηίδνληαη από ηνπο θαλόλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
πζηήκαηνο Ολνκάησλ Σνκέσλ (DNS). Ωο εθ ηνύηνπ,
νπνηνδήπνηε όλνκα θαηαρσξείηαη ζην DNS ραξαθηεξίδεηαη από ην
όλνκα ηνκέα.

Dot-com business

Επηρείξεζε Dot-Com (ή εηαηξεία)
Αλαθέξεηαη ζε επηρεηξήζεηο
ηνπ δηαδηθηύνπ ή κηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ην κεγαιύηεξν
κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην δηαδίθηπν.

Download

Λήςε (Download)
Η δηαδηθαζία ελόο ππνινγηζηή λα ιακβάλεη
δεδνκέλα από άιινλ ππνινγηζηή ή ζπζθεπή απνζήθεπζεο.

E-commerce

Ή αιιηώο Ηιεθηξνληθό Εκπόξην. Γεληθά αλαθέξεηαη ζηελ
αληαιιαγή αγαζώλ ή ππεξεζηώλ κέζσ ηνπ Δηαδηθηύνπ. Επίζεο, ην
ειεθηξνληθό επηρεηξείλ: νη δύν ειεθηξνληθέο πσιήζεηο κέζσ ηνπ
Δηαδηθηύνπ θαη ζπλαιιαγώλ κεηαμύ επηρεηξήζεσλ, κέζσ κηαο
απνθιεηζηηθήο ζύλδεζεο ζην Δηαδίθηπν (modem ή επξείαο δώλεο).

EFT

EFT ζεκαίλεη Ηιεθηξνληθή Μεηαθνξά Υξεκάησλ. Μηα κέζνδνο
πίζησζεο ή ρξέσζεο ινγαξηαζκνύ κε ειεθηξνληθά κέζα.

E-mail client

Έλα πξόγξακκα ινγηζκηθνύ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ελόο
ρξήζηε θαη επηηξέπεη ζηελ απνζηνιή θαη ιήςε ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ (e-mail).
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Email Marketing

Η ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ πξνώζεζε ή ηελ
αγνξά πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ.

Email Spam

Αλεπηζύκεηα ειεθηξνληθά κελύκαηα.

Exit Rate

Αλαθέξεηαη ζην πνζνζηό ησλ επηζθεπηώλ ζε κηα ηνπνζεζία πνπ
εγθαηαιείπνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζειίδα, αθνύ ελδερνκέλσο
έρνπλ επηζθεθηεί άιιεο ζειίδεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ.

FFA

FFA ή Free for all ζεκαίλεη δσξεάλ γηα όινπο. Ιζηνζειίδεο πνπ δελ
έρνπλ ηα δηαπηζηεπηήξηα γηα ηελ πξνζζήθε ελόο ζπλδέζκνπ γηα
ηελ ηζηνζειίδα κηαο επηρείξεζεο. ε γεληθέο γξακκέο απηά ηα sites
παξέρνπλ κηθξή ή θαζόινπ λέα θπθινθνξία ζηελ ειεθηξνληθή
ζειίδα κηαο επηρείξεζεο.

Gif

Μνξθή αξρείνπ
δηαδίθηπν.

Gray Import

Επίζεο γλσζηή σο παξάιιειε αγνξά, είλαη ην εκπόξην ελόο
πξντόληνο κέζα από ηα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ, λνκηθά αλεπίζεκν,
κε εμνπζηνδνηεκέλν ή αθνύζην από ηνλ αξρηθό θαηαζθεπαζηή.

Hard goods

Ελζώκαηα πξντόληα πνπ δηαλέκνληαη κέζσ ηνπ ηαρπδξνκηθνύ ή
άιιε ππεξεζία παξάδνζεο. Έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα soft goods,
ηα νπνία δηαλέκνληαη ειεθηξνληθά.

Hit

Κάζε ζηνηρείν κηαο ηζηνζειίδαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θεηκέλσλ,
γξαθηθώλ, θαη δηαδξαζηηθώλ ζηνηρείσλ) ππνινγίδεηαη σο ρηύπεκα
(Hit) ζε έλα δηαθνκηζηή. Οη επηζθέςεηο δελ είλαη ε πξνηηκώκελε
κνλάδα κέηξεζεο ηεο θπθινθνξίαο κηαο ηζηνζειίδαο, επεηδή ν
αξηζκόο ησλ επηζθέςεσλ αλά ζειίδα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ
αξηζκό ησλ γξαθηθώλ, ηνλ ηύπν ηνπ browser πνπ ρξεζηκνπνηείηαη,
θαη ην κέγεζνο ηεο ζειίδαο.

Homepage

Η θύξηα ή πξώηε ζειίδα ελόο ηζηόηνπνπ. Η αξρηθή ζειίδα είλαη ε
πξώηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη κπαίλνληαο ζε έλα ηζηόηνπν θαη
κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη αξρηθή ζειίδα.

HTML

Hypertext Markup Language - κηα ζπλεζηζκέλε γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή ζειίδσλ web
ώζηε απηέο λα δηαβάδνληαη από ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο. Σν
HTML απνηειείηαη από ζηνηρεία HTML ηα νπνία νξγαλώλνληαη κε
εηηθέηεο ζε αγθύιεο <html>.

Internet

Σν Δηαδίθηπν είλαη ην κεγαιύηεξν δίθηπν ππνινγηζηώλ ζηνλ
θόζκν. Είλαη νπζηαζηηθά έλα δίθηπν δηθηύσλ. Κάζε ζπζθεπή πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην Δηαδίθηπν κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε
νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή ζην δίθηπν. Οξηζκέλεο ρξήζεηο ηνπ
Internet πεξηιακβάλνπλ ηελ απνζηνιή θαη ιήςε e-mail, ηελ
πεξηήγεζε ηζηνζειίδεο, θαη όιν θαη πεξηζζόηεξν, ηελ αγνξά θαη
ηελ πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ.

Intranet

Μηα ηδησηηθή ηζηνζειίδα ή δίθηπν πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα
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παξέρεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνύ
πιεξνθνξίεο ή ηελ ηθαλόηεηα λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο.

ISO

Έλα πξόηππν πνπ δεκνζηεύζεθε από ηνλ ISO, ην Δηεζλή
Οξγαληζκό Σππνπνίεζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο πνηόηεηαο θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο
νξγαληζκνύο λα εμαζθαιίζνπλ όηη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο
ησλ πειαηώλ θαη άιισλ θνξέσλ.

ISP

ISP ή ηελ ππεξεζία παξνρήο Internet. Μηα εηαηξεία πνπ παξέρεη
ζηνπο πειάηεο ηεο ηε δπλαηόηεηα λα έρνπλ πξόζβαζε θαη λα
ζπλδεζνύλ ζην Internet.

JavaScript

Μηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
αλάπηπμε
ησλ
ηζηνζειίδσλ.
Γεληθά
αλαθέξεηαη
ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό από ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε.

Jpeg

Επίζεο γλσζηό σο jpg. Αλαθέξεηαη ζε κηα κνξθή αξρείνπ εηθόλαο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζην δηαδίθηπν.

Jpg

Επίζεο γλσζηό σο jpg. Αλαθέξεηαη ζε κηα κνξθή αξρείνπ εηθόλαο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζην δηαδίθηπν.

Log file

Σα αξρεία πνπ δηαηεξνύλ αξρείν ησλ αηηήζεσλ γηα ηνπο πόξνπο
ζηελ ηζηνζειίδα κηαο επηρείξεζεο.

M-Commerce

Ή θηλεηό ε-Εκπόξην αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ αζύξκαησλ
ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγώλ ζην
δηαδίθηπν.

Meta tag

Μηα εηδηθή εηηθέηα ζε HTML ε νπνία παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα κηα
ηζηνζειίδα. ε αληίζεζε κε κηα θαλνληθή HTML εηηθέηα, νη meta
tags δελ επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν πνπ ε ζειίδα εκθαλίδεηαη ζε έλα
πξόγξακκα πεξηήγεζεο. Αλη' απηνύ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο, όπσο
γηα ηελ ηαπηόηεηα
ηεο ζειίδαο, θάπνηεο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ
πεξηγξάθνπλ ην πεξηερόκελν ηεο ζειίδαο, ηνλ ζρεδηαζηή ηεο
ζειίδαο, θαη πόζν ζπρλά ε ζειίδα αλαλεώλεηαη. Η πιεξνθνξία
απηή είλαη πνιύ ζεκαληηθή, εηδηθά νη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηε ζειίδα, επεηδή νη πεξηζζόηεξεο κεραλέο
αλαδήηεζεο θαη θαηάινγνη ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο
θαζώο δεκηνπξγνύλ ηα επξεηήξηά ηνπο. Η πιεξνθνξία απηή έρεη
άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ ζεηξά θαηάηαμεο ηεο ζειίδαο ζε κηα
κεραλή αλαδήηεζεο.

Opt-in email

Μέζνδνο γηα λα κπνξέζνπλ νη ρξήζηεο λα ιακβάλνπλ κελύκαηα
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ από κηα ηζηνζειίδα.

Opt-out email

Μηα δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεηήζνπλ λα
ζηακαηήζεη ηελ απνζηνιή email από κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα.

P2P

P2P ζεκαίλεη Peer-to-Peer E-commerce. Η Peer-to-peer
ηερλνινγία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Δηαδηθηύνπ λα
κνηξάδνληαη αξρεία θαη ηνπο πόξνπο ηνπ ππνινγηζηή άκεζα, ρσξίο
λα ρξεηάδεηαη λα πεξάζνπλ κέζα από έλαλ θεληξηθό δηαθνκηζηή
Web.

Payment Capture

Μηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ιάβεη ηελ πιεξσκή. Η
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κέζνδνο απηή θαζνξίδεηαη από ηελ ηξάπεδα ηνπ εκπόξνπ ή / θαη
ηνπ επεμεξγαζηή πιεξσκώλ.

Payment Processor

Ο επεμεξγαζηήο παξέρεη ηελ επεμεξγαζία πηζησηηθώλ θαξηώλ, ηελ
ηηκνιόγεζε, ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαη δηαθαλνληζκνύ θαη
ιεηηνπξγηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ απόθηεζε θαξηώλ θαη εθδνηξηώλ
ηξαπεδώλ. Πνιιά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα δελ θάλνπλ ηε δηθή
ηνπο επεμεξγαζία ηξαπεδηθώλ θαξηώλ, επεηδή είλαη πην απνδνηηθό
λα αλαζέζνπλ ζε κηα ππεξεζία First Data Corporation (FDC) λα
επελδύζεη ηνλ εμνπιηζκό θαη ηνπο αλζξώπνπο εθ κέξνπο ηνπο.

Pop-up δηαθήκηζε

Μηα δηαθήκηζε πνπ αλνίγεη απηόκαηα έλα λέν παξάζπξν ηνπ
πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο.

POR

εκαίλεη Pay On Results.
Η SEO ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ
Δηαδηθηύνπ POR παξέρεη ηηκνιόγεζε κε βάζε ηηο επηδόζεηο ζηε
βειηηζηνπνίεζε κεραλώλ αλαδήηεζεο.

PPC

εκαίλεη Pay-per-click. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη εθείλεο
ηηο ππεξεζίεο κεραλώλ αλαδήηεζεο πνπ ρξεώλνπλ γηα ηε
δεκηνπξγία επηζθεπηώλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. Σν
θόζηνο ηνπ θάζε επηζθέπηε πξνζδηνξίδεηαη είηε εκεξεζίσο ή κε
θαη 'απνθνπή ακνηβή πνπ ρξεώλεηαη θάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο
θάλεη θιηθ ζε έλα ζύλδεζκν από ηα πξνβαιιόκελα απνηειέζκαηα
κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο.

PV

PV – Page View, ζεκαίλεη πξνβνιή ζειίδαο.

Reseller

Έλα πξόζσπν πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα πσιεί αγαζά ή / θαη
ππεξεζίεο θάπνηνπ άιινπ.

SEM

SEM- Search Engine Marketing είλαη κάξθεηηλγθ κεραλώλ
αλαδήηεζεο (SEM) είλαη κηα κνξθή ηνπ κάξθεηηλγθ Δηαδηθηύνπ
πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνώζεζε ηζηνζειίδσλ γηα ηελ αύμεζε ηεο
πξνβνιήο ηνπο ζηηο ζειίδεο απνηειεζκάησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο
(SERPs) κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο θαη ηεο δηαθήκηζεο.

SEO

SEO- Search Engine Optimization είλαη ε βειηηζηνπνίεζε
κεραλώλ αλαδήηεζεο. Η δηαδηθαζία ηεο νηθνδόκεζεο ηζηνζειίδσλ
ζηνρεύνπλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε λα πάξεη πςειόηεξε θαηάηαμε
ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο.

SET
ζεκαίλεη
Αζθαιήο
Ηιεθηξνληθή
πλαιιαγή.
Μηα
ηππνπνηεκέλε ειεθηξνληθή κνξθή αζθάιεηαο πνπ αλαπηύρζεθε
SET – Secure Electronic από ηε Visa / MasterCard πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ ζπλδπαζκό ηεο
Transaction
θξππηνγξάθεζεο, ςεθηαθέο ππνγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά θαη
επηθύξσζε από ηξίηνπο γηα αζθαιείο ζπλαιιαγέο κε πηζησηηθή
θάξηα κέζσ ηνπ Internet.
S-HTTP

Secure Hypertext Transfer Protocol - Μηα αζθαιήο έθδνζε ηνπ
HTTP, πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ Netscape, ε νπνία παξέρεη
ππεξεζίεο αζθαιείαο γεληθή ζπλαιιαγώλ κέζσ ηνπ Web.

SKU

Απηό αλαθέξεηαη σο κνλάδα δηαηήξεζεο απνζέκαηνο ην νπνίν
είλαη έλα εηδηθό αξηζκό πνπ ραξαθηεξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν
πξντόλ.
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Smart Card

Μηα πηζησηηθή θάξηα κεγέζνπο αληίζηαζεο ελάληηα ζε πιαζηηθή
θάξηα πνπ πεξηέρεη έλαλ κηθξνεπεμεξγαζηή πνπ επηηξέπεη ηελ
απνζήθεπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.

Soft goods

Πξόθεηηαη γηα πξντόληα πνπ κπνξνύλ λα δηαλεκεζνύλ
ειεθηξνληθά. Επίζεο γλσζηά σο ςεθηαθά αγαζά, πεξηιακβάλνπλ
ην ινγηζκηθό, αξρεία κνπζηθήο, εηθόλεο ή νπνηνδήπνηε άιιν είδνο
ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνύλ λα απνζηαινύλ ειεθηξνληθά από
ηνλ έλαλ ππνινγηζηή ζηνλ άιιν.

SPAM

Αλεπηζύκεηα ειεθηξνληθά κελύκαηα.

SSL

Πξσηόθνιιν
SSL:
ρεδηάζηεθε
από
ηελ
Netscape
Communications
γηα
λα
πξνζθέξεη
ηε
δπλαηόηεηα
θξππηνγξαθεκέλσλ, θαη λα επαιεζεύεη ηε γλεζηόηεηα ησλ
επηθνηλσληώλ κέζσ ηνπ Internet. Σν SSL ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο,
αιιά όρη απνθιεηζηηθά, ζηηο επηθνηλσλίεο κεηαμύ ησλ web
browsers θαη web servers. Δηεπζύλζεηο URL πνπ αξρίδνπλ κε
"https" δείρλνπλ όηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ζύλδεζε
SSL. SSL παξέρεη 3 ζεκαληηθά πξάγκαηα: Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ
Δεδνκέλσλ, ν έιεγρνο ηαπηόηεηαο θαη αθεξαηόηεηαο κελύκαηνο.
Καηά ηε ζύλδεζε SSL ε θάζε πιεπξά ηεο ζύλδεζεο πξέπεη λα έρεη
πηζηνπνηεηηθό αζθάιεηαο, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζην ινγηζκηθό
ηεο θάζε πιεπξάο. Κάζε πιεπξά ζηε ζπλέρεηα ην θξππηνγξαθεί ην
ζηέιλεη ρξεζηκνπνηώληαο πιεξνθνξίεο από ηόζν από ηε δηθή ηνπ
πιεπξά όζν θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηεο άιιεο πιεπξάο, νύησο
ώζηε λα επηηεπρζεί ε δηαζθάιηζε ηεο γλεζηόηεηαο ηεο πξνέιεπζεο
ηνπ κελύκαηνο, όηη κόλν ν παξαιήπηεο κπνξεί λα ην
απνθξππηνγξαθήζεη, θαη όηη ηα δεδνκέλα δελ έρνπλ αιινησζεί.

TCP / IP Internet Protocol TCP / IP Πξσηόθνιιν Δηαδηθηύνπ
επίζεο γλσζηό σο TCP / IP πξσηόθνιιν κεηαθνξάο είλαη κηα
ζνπίηα πξσηνθόιισλ επηθνηλσλίαο ππνινγηζηώλ πνπ ζπλδένπλ ηα
TCP/IP
Δηαδηθηπαθό δίθηπα θαη ηνπο επηηξέπεη λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο. Σν TCP
πξσηόθνιιν
ειέγρεη ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κεηαμύ ελόο πειάηε θαη ελόο
εμππεξεηεηή. Σν ΙΡ κεηαθηλεί ηα δεδνκέλα ζηνλ θαηάιιειν θόκβν
ζε έλα δίθηπν. TCP / IP είλαη ην θύξην πξσηόθνιιν κεηάδνζεο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζην Internet.
TCP / IP Internet Protocol TCP / IP Πξσηόθνιιν Δηαδηθηύνπ
επίζεο γλσζηό σο TCP / IP πξσηόθνιιν κεηαθνξάο είλαη κηα
ζνπίηα πξσηνθόιισλ επηθνηλσλίαο ππνινγηζηώλ πνπ ζπλδένπλ ηα
TCP/IP
Πξσηόθνιιν δίθηπα θαη ηνπο επηηξέπεη λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο. Σν TCP
κεηαθνξάο
ειέγρεη ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κεηαμύ ελόο πειάηε θαη ελόο
εμππεξεηεηή. Σν ΙΡ κεηαθηλεί ηα δεδνκέλα ζηνλ θαηάιιειν θόκβν
ζε έλα δίθηπν. TCP / IP είλαη ην θύξην πξσηόθνιιν κεηάδνζεο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζην Internet.

Up-Sell

Είλαη κηα ηερληθή πώιεζεο κε ηελ νπνία έλαο πσιεηήο ελζαξξύλεη
ηνλ πειάηε λα αγνξάζεη πην αθξηβά αληηθείκελα, αλαβαζκίζεηο, ή
άιια πξόζζεηα, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θάλεη κηα πην θεξδνθόξα
πώιεζε.

Uptime

Είλαη έλα κέηξν ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο πνπ έρεη κηα κεραλή,
ζπλήζσο έλαο ππνινγηζηήο, θαη πνπ είλαη δηαζέζηκε.
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URL

ύληκεζε ηεο Uniform Resource Locator (URL), ε νπνία είλαη έλα
κνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό γηα ηνλ ηόπν πνπ βξίζθεηαη θάηη ζην
δηαδίθηπν. Είλαη ε παγθόζκηα δηεύζπλζε εγγξάθσλ θαη άιισλ
πόξσλ ζην www, πεξηιακβάλνληαο θαη ην domain name.

Web browser

Πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζην Web Μηα εθαξκνγή ινγηζκηθνύ πνπ
ζαο επηηξέπεη λα δείηε πόξνπο (θπξίσο ηζηνζειίδεο HTML) ζην
Δηαδίθηπν.

Web design

Η δεκηνπξγία θαη ν ζπληνληζκόο ησλ πιεξνθνξηώλ ζε κηα
ηζηνζειίδα.

Web Forum

Έλα είδνο ηζηνζειίδαο ή έλα ηκήκα κηαο ηζηνζειίδαο πνπ επηηξέπεη
ζηνπο ρξήζηεο κε θνηλά ελδηαθέξνληα, λα αιιεινεπηδξάζνπλ, λα
ζπλεξγάδνληαη, ή λα ζρνιηάζνπλ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Μηα
ειεθηξνληθή νκάδα ζπδήηεζεο.

Web hosting

Έλαο ππνινγηζηήο πνπ είλαη πάληα ζπλδεδεκέλνο κε ην δηαδίθηπν
θαη παξέρεη πξόζβαζε ζηνπο δηθηπαθνύο πόξνπο γηα κηα
ηζηνζειίδα.

Widget

Μηα κηθξή εθαξκνγή κε πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ κπνξεί
λα εγθαηαζηαζεί θαη λα εθηειεζηεί ζε κηα ηζηνζειίδα από έλαλ
ηειηθό ρξήζηε.

WOM

Είλαη ην πέξαζκα ησλ πιεξνθνξηώλ από άηνκν ζε άηνκν κε ηελ
πξνθνξηθή επηθνηλσλία, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα είλαη ηόζν απιό
όζν ην λα πεηο ζε θάπνηνλ ηελ ώξα ηεο εκέξαο. Είλαη κηα
απνηειεζκαηηθή SEO ηερληθή.

Word of mouth

Είλαη ην πέξαζκα ησλ πιεξνθνξηώλ από άηνκν ζε άηνκν κε ηελ
πξνθνξηθή επηθνηλσλία, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα είλαη ηόζν απιό
όζν ην λα πεηο ζε θάπνηνλ ηελ ώξα ηεο εκέξαο. Είλαη κηα
απνηειεζκαηηθή SEO ηερληθή.

WWW

World Wide Web. Δίθηπν Παγθνζκίνπ Ιζηνύ.

Αγνξά

Η πξάμε ηεο παξνρήο κηαο πιεξσκήο ζε αληάιιαγκα γηα έλα
πξντόλ ή κηα ππεξεζία.

Άδεηα ινγηζκηθνύ

Λνγηζκηθό άδεηα Έλα έγγξαθν πνπ επαιεζεύεη όηη έλα άηνκν έρεη
ηελ άδεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα πξόγξακκα ινγηζκηθνύ.

Αδεηνδόηεζε marketing

Η αδεηνδόηεζε κάξθεηηλγθ κε βάζε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε
λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο από ηελ εηαηξεία ή ηελ ηζηνζειίδα.

Αίηεζε εμνπζηνδόηεζεο

Έλα ειεθηξνληθό κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη από ηελ επηρείξεζε
ηεο ζηελ πηζησηηθή θάξηα ηνπ πειάηε κε ηελ ηξάπεδα έθδνζεο
γηα λα δεηήζεη έλα θσδηθό έγθξηζεο γηα κηα ζπλαιιαγήο πώιεζεο.

Αθύξσζε αγνξάο

Η πξάμε αθύξσζεο ηεο αγνξάο. Τπάξρεη κόλν έλα κηθξό ρξνληθό
δηάζηεκα ζην νπνίν κηα αγνξά κπνξεί λα αθπξσζεί. Σα θελά
ζπλήζσο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ έθδνζε πίζησζε ζην
ινγαξηαζκό ηνπ θαηαλαισηή.

Ακνηβαίεο ζπλδέζεηο

πκθσλία γηα ηελ ακνηβαία πξνβνιή ζπλδέζκσλ κεηαμύ ησλ δύν
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ηζηνζειίδσλ.
Όηαλ ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο θάξηαο πνπ είλαη ειεθηξνληθά
θαηαρσξνύληαη ζε κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ζύξνληαο ηελ
πηζησηηθή θάξηα κέζσ ελόο αλαγλώζηε θαξηώλ ή ηεξκαηηθό.

Αλάγλσζε θάξηαο

Αλαδήηεζε
θιεηδηνύ

Η αλαδήηεζε γηα ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην web site.
Επίζεο, ε αλάιπζε ησλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ ρξεζηκνπνηνύληαη από
ιέμεοηνπο επηζθέπηεο γηα λα εληνπίζνπλ sites. Επίζεο, αλαθέξεηαη ζηελ
αλάιπζε ησλ βαζηθώλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ ζα δώζνπλ ηελ
πςειόηεξε απόδνζε ηεο επέλδπζεο.

Αλάθηεζε Αηηήκαηνο

Απάληεζε
απόθξηζεο

Αίηεκα από κηα ηξάπεδα ζε έλαλ έκπνξν γηα ηελ ηεθκεξίσζε πνπ
αθνξά ζπλαιιαγή. πλήζσο αθνξά κηα δηαθνξά πειάηε ή κηα
αθαηάιιειε πώιεζε ή ηελ επηζηξνθή. Έλα αίηεκα αλάθηεζεο
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρξέσζε.
ηεο Απάληεζε, ή επηπιένλ κήλπκα πνπ επηζηξέθεηαη ζηνλ απνζηνιέα.

Απεπζείαο απνζηνιή

Πξόθεηηαη γηα κηα ηερληθή δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
ζηελ νπνία ν ιηαλνπσιεηήο δελ αθήλεη ηα πξντόληα ζε απόζεκα
(stock), αιιά αλη 'απηνύ κεηαθέξεη ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηώλ
θαη ιεπηνκέξεηεο απνζηνιήο είηε ν θαηαζθεπαζηήο ή ν
ρνλδξέκπνξνο, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα απνζηέιιεη ηα πξντόληα
απεπζείαο ζηνλ πειάηε.

Απόθξηζε
εμνπζηνδόηεζεο

Η έθδνζε ειεθηξνληθήο απάληεζε ηεο ηξάπεδαο ζε έλα αίηεκα
αδεηνδόηεζεο.

Απνθξππηνγξάθεζε

Η δηαδηθαζία κεηαηξνπήο θξππηνγξαθεκέλσλ
θείκελν πίζσ ζε απιό θείκελν ή δεδνκέλα.

Αξάρλεο

Λνγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα λα
εληνπίζνπλ λέεο ζειίδεο ζην Web γηα ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπο.

Άξλεζε

Όηαλ ε άδεηα γηα λα εθηειεζηεί κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα έρεη
κεησζεί.

Αξρείν θαηαγξαθώλ

Σα αξρεία πνπ δηαηεξνύλ αξρείν ησλ αηηήζεσλ γηα ηνπο πόξνπο
ζηελ ηζηνζειίδα κηαο επηρείξεζεο.

δεδνκέλσλ

ή

Μηα αξρή έθδνζεο πηζηνπνηεηηθώλ κπνξεί λα είλαη έλαο εθδόηεο
ησλ πηζηνπνηεηηθώλ αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο
ζπλδέζεηο SSL, θαζώο θαη κηα κεγαιύηεξε νξγάλσζε ηξίησλ πνπ
Αξρή
έθδνζεο κπνξεί λα επαιεζεύζεη ηελ ηαπηόηεηα θαη ηελ θαηαγσγή ελόο
πηζηνπνηεηηθνύ
αηόκνπ ή νξγαληζκνύ. Σα ηδξύκαηα απηά εθδίδνπλ ςεθηαθά
πηζηνπνηεηηθά απεπζείαο ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο ή ζε άιιεο αξρέο
έθδνζεο πηζηνπνηεηηθώλ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα εθδώζνπλ, επίζεο,
ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά.
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Η θύξηα ή πξώηε ζειίδα ελόο ηζηόηνπνπ. Η αξρηθή ζειίδα είλαη ε
πξώηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη κπαίλνληαο ζε έλα ηζηόηνπν θαη
κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη αξρηθή ζειίδα.

Αξρηθή ζειίδα

Μέηξα αζθαιείαο πνπ ιακβάλνληαη γηα λα θξαηεζνύλ ηα δεδνκέλα
πξνζηαηεπκέλα ή αζθαιή από ηελ πξνβνιή, ηελ θαηαζηξνθή, ή
ρεηξαγώγεζε.

Αζθάιεηα

Μηα ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο παξαδνζηαθήο ρξεκαηηθήο επηηαγήο.
Αζθάιεηα ειεθηξνληθήο
Πεξηιακβάλεη όια ηα ζπζηαηηθά ηεο παξαδνζηαθήο επηηαγήο θαη
επηηαγήο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνο πιεξσκήο ζην Δηαδίθηπν.
Δεκνηηθόηεηα
ζπλδέζκνπ

Έλα κέηξν ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο πνζόηεηαο ησλ sites πνπ
ζπλδένληαη κε ην site ηεο επηρείξεζεο.

Δηαδηθηπαθή πεγή

Οπνηαδήπνηε HTML, εηθόλα ή άιιν αξρείν ππνινγηζηή πνπ κπνξεί
λα επηηεπρζεί κέζσ κηαο δηεύζπλζεο URL.

Δηαζεζηκόηεηα
θεθαιαίσλ

Σν πνζό ησλ ρξεκάησλ πνπ δηαηίζεληαη γηα έλαλ θαηαλαισηή γηα
λα πξαγκαηνπνηήζεη αγνξέο.

Δηαθαλνληζκόο

Η δηαδηθαζίαο εηο ηελ νπνία κία ειεθηξνληθή
(πηζησηηθέο θάξηεο), είλαη απνδεθηή γηα ηελ
δηεπζέηεζε κεηαμύ ηξαπεδώλ.

Δηαθνκηζηήο

Έλα ζύζηεκα ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ή έλα πξόγξακκα
εθαξκνγήο πνπ ρεηξίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ηεο αίηεζεο από
άιινπο ππνινγηζηέο. Ο δηαθνκηζηήο παξέρεη ζηνπο ππνινγηζηέο
«πειάηεο» αξρεία, νδεγίεο θαη επεμεξγαζηηθή ηζρύ.

Δηαθήκηζε Banner

Μηα κνξθή δηαθήκηζεο ζε κηα ηζηνζειίδα, ε νπνία είλαη
θαηαζθεπαζκέλε από κηα εηθόλα, βίληεν ή θηλνύκελα ζρέδηα.
Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζε απηά ηα αληηθείκελα, έλαο ρξήζηε κπνξεί
λα κεηαθεξζεί ζε άιιε ηζηνζειίδα ή λα εκθαληζηεί έλα ζύληνκν
δηαθεκηζηηθό κήλπκα.

Δηεύζπλζε IP

Έλαο κνλαδηθόο αξηζκόο πνπ έρεη εθρσξεζεί ζε θάζε ζπζθεπή πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλε ζην Internet.

Δηθηύνπ
ηειεθσλίαο

ζπλαιιαγή
νηθνλνκηθή

θηλεηήο Μηα ζεηξά από ζεκεία πξόζβαζεο πνπ έλα θηλεηό ηειέθσλν
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα επηθνηλσλία.

Δηηηή δνθηκή

Είλαη κηα ηερληθή γηα ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ ζε ζπγθξόηεκα
πνιιαπιώλ κεηαβιεηώλ ζπζηεκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο
ζηηο δνθηκέο γηα ηηο αληηιήςεηο ηεο αγνξάο.

Εγγξαθή

Μηα εηζαγσγή πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε κηα επίζεκε
θαηαγξαθή. Όηαλ νη πειάηεο ςσλίδνπλ ζην ειεθηξνληθό
θαηάζηεκα, πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εγγξαθνύλ σο κέιε.
Η εγγξαθή απνηειείηαη ζπλήζσο από ην όλνκα ρξήζηε, ηνλ
θσδηθό πξόζβαζεο, ρξέσζε / δηεύζπλζε απνζηνιήο θαη ηε
δηεύζπλζε e-mail.
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Έγθξηζε

Η απνδνρή ηεο πιεξσκήο. πλήζσο κε ηε κνξθή ελόο θώδηθα
εμνπζηνδόηεζεο πνπ παξέρεηαη από ηελ εθδόηξηα ηξάπεδα.

Μέζνδν θαηαγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο εκπόξνπο πνπ
Έγθξηζε ειεθηξνληθώλ δηαζέηνπλ εληνιή γηα ηελ ίδηα κέξα πνπ ζα γίλεη ε παξαιαβή ηνπ
πιεξσκώλ
πξντόληνο. Η πιεξσκή εγθξίλεηαη όηαλ ε πηζησηηθή θάξηα έρεη
εγθξηζεί.
Έγθξηζε ειεθηξνληθώλ Σξόπνο πιεξσκήο ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο εκπόξνπο πνπ
πιεξσκώλ
–
κε δηαζέηνπλ κηα παξαγγειία κία ή πεξηζζόηεξεο εκέξεο κεηά ην
ειεθηξνληθή
παξαιαβή ηνπ πξντόληνο.

Εηθνληθό πνξηνθόιη

Ή εηθνληθό πνξηνθόιη, είλαη έλαο κεραληζκόο ινγηζκηθνύ πνπ
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ server ηνπ εκπνξίνπ ηελ απνζήθεπζε
θαη ηε ρξήζε πηζησηηθώλ θαξηώλ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ
πιεξνθνξηώλ πιεξσκήο. Σππηθά, νη πιεξνθνξίεο από ην
πνξηνθόιη είλαη θξππηνγξαθεκέλεο θαη είλαη αλζεθηηθέο από
ζπλεδξία ζε ζπλεδξία.

Εηζεξρόκελε ζύλδεζε

Μηα ζύλδεζε από έλα site δηαθνξεηηθό από ην δηθό ην site ηεο
επηρείξεζεο.

Εηζηηήξην

Έλα άιιν όλνκα γηα ηελ δειηίνπ πσιήζεσλ ή λνκηζκαηηθή αμία
πνπ πξνθύπηεη όηαλ γίλεηαη κηα αγνξά κε πηζησηηθή θάξηα.

Έθδνζε θάξηαο

Η έθδνζε πξάμεο γηα ηελ παξνρή κηαο ηξαπεδηθήο θάξηαο ζε έλα
θάηνρν θαη ηνπ επηηξέπεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα θάλεη
νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο.

Εθδόηεο

Η ηξάπεδα πνπ ρνξεγεί πηζηώζεηο ζηνπο πειάηεο κέζσ ησλ
ινγαξηαζκώλ ηξαπεδηθώλ θαξηώλ. Η ηξάπεδα εθδίδεη ηελ
πηζησηηθή θάξηα θαη ιακβάλεη ηελ πιεξσκή ηνπ θαηόρνπ ηεο
θάξηαο ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ρξέσζεο. Επίζεο έηζη νλνκάδεηαη ε
εθδόηξηα ηξάπεδα ή ε ηξάπεδα ηνπ θαηόρνπ ηεο θάξηαο.

Εθθαζάξηζε

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ πνπ πεξλά κέζα από ηελ επηθύξσζε θαη ηε
κεηαθνξά θεθαιαίσλ κεηαμύ ηξαπεδώλ. Έλαο ειεθηξνληθόο
έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη εθθαζάξηζε κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο
κηα επηηαγή.

Έιεγρνο ινγαξηαζκνύ

Είδνο ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ όπνπ ν θάηνρνο ηνπ ινγαξηαζκνύ
κπνξεί λα αληιεί ηνπο ειέγρνπο ελαληίνλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ή
βηβιηάξην.

Εκπνξηθή Τξάπεδα

Αλαθέξεηαη ζηελ ηξάπεδα πνπ ζπλαιιάζζεηαη κε εκπόξνπο πνπ
δέρνληαη πηζησηηθέο θάξηεο. Έλαο έκπνξνο έρεη έλα ινγαξηαζκό
κε ηελ ελ ιόγσ ηξάπεδα θαη θαηαζέζεηο θάζε κέξα ε αμία ησλ
πσιήζεσλ πηζησηηθώλ θαξηώλ ηεο εκέξαο. Αγνξαζηέο λα
αγνξάζεη (λα απνθηήζεη), ηα δειηία πώιεζεο ηνπ εκπόξνπ θαη
πηζησηηθή αμία ησλ εηζηηεξίσλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ εκπόξνπ.

Εκπνξηθόο ινγαξηαζκόο

Έλαο ινγαξηαζκόο ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ πνπ επηηξέπεη ηελ
απνδνρή ζπλαιιαγώλ ησλ πηζησηηθώλ θαξηώλ. Μόλν έλα κέξνο
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δέρεηαη online παξαγγειίεο κε πηζησηηθή
θάξηα.

Έκπνξνο Δηαδηθηύνπ

Έλαο ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο πνπ πσιεί πξντόληα ή ππεξεζίεο
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κέζσ ηνπ Δηαδηθηύνπ.
Εληύπσζε

Έλα ζηηγκηόηππν κηαο εκθαληδόκελεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο.

Εληύπσζε Δηαθήκηζεο

Έλαο ρξήζηεο πνπ βιέπεη κηα δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν.

Εμαηνκηθεπκέλα
ζπζηήκαηα ζύζηαζεο

Μέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ πξνηύπσλ ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε, ε
δηαδηθαζία παξνρήο ζπζηάζεσλ γηα λέα πξντόληα πνπ ηαηξηάδνπλ
θαιύηεξα ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε.

Εμαηνκίθεπζε

Δπλαηόηεηα αληηκεηώπηζεο ησλ ρξεζηώλ κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο
ηδηόηεηεο θαη ηελ πξνεγνύκελε ηζηνξία κε ην site.

Εμόξπμε δεδνκέλσλ

Η δηεξεύλεζε θαη ε αλάιπζε κε απηόκαην ή εκηαπηόκαην ηξόπν,
κεγάισλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιπθζνύλ
πξόηππα θαη θαλόλεο.

Εμνπζηνδόηεζε

Η πξάμε ηεο αζθάιηζεο όηη ν θάηνρνο ηεο θάξηαο έρεη επαξθή
δηαζέζηκα θεθάιαηα ζύκθσλα κε ηε γξακκή ηεο πίζησζεο ηνπ. Η
αδεηνδόηεζε νδεγεί ζε έλα θσδηθό εμνπζηνδόηεζεο πνπ
δεκηνπξγνύληαη, θαζώο θαη ηα θεθάιαηα απηά λα αλαηξέζεη. Σν
δηαζέζηκν πηζησηηθό νξίνπ ηνπ θαηόρνπ ηεο θάξηαο κεηώλεηαη
θαηά έλα εγθεθξηκέλν πνζό.

Εμνπζηνδόηεζε θσλήο

Όηαλ έλαο έκπνξνο πξνβεί ζε ηειεθσληθή θιήζε γηα λα ιάβεη
άδεηα πηζησηηθήο θάξηαο αληί λα ρξεζηκνπνηεί έλα ηεξκαηηθό, ή
πηζησηηθή θάξηα. Ο έκπνξνο ζα πξέπεη, εθηόο από ηελ θσλή, λα
ππνβάιεη ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο θάξηαο κέζσ ηειεθώλνπ,
ηεξκαηηθνύ, ή ινγηζκηθνύ γηα λα θιείζεη ηε ζπλαιιαγή θαη λα
κεηαθέξεη ηα θεθάιαηα ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό.

Επαιήζεπζε
απζεληηθνπνίεζεο

Όηαλ έλα άηνκν είλαη απηόο / απηή ηζρπξίδεηαη όηη είλαη ή όηη έλα
κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ είλαη πξαγκαηηθά από ην
πξόζσπν ή ηνλ νξγαληζκό πνπ ηζρπξίδεηαη όηη έρεη ζηαιεί ην
κήλπκα.

Επαιήζεπζε
ειεθηξνληθήο επηηαγήο

Η επηθύξσζε κηαο ειεθηξνληθήο επηηαγήο κε ηε ρξήζε
πηζηνπνηεηηθώλ θαη ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ. Μόιηο ν ειεθηξνληθή
επηηαγή έρεη θαηαηεζεί, ε ηξάπεδα ζα εθηειέζεη πξόζζεηε
επαιήζεπζε από εζσηεξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ.

Επαλαιακβαλόκελε
ζπλαιιαγή

Μηα ζπλαιιαγή κε πηζησηηθή θάξηα από έλαλ πειάηε πνπ
πεξηνδηθά ρξεώλεηαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε ζε εβδνκαδηαία,
κεληαία ή ηξηκεληαία βάζε.

Επαλαρξέσζε

Η δηαδηθαζία ηεο εθ λένπ αλάιεςεο, ή ρξέσζεο, ησλ θεθαιαίσλ
ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ εκπόξνπ αθνύ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε
ρξέσζε ζηνλ έκπνξν. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ έλαο πειάηεο
ακθηζβεηεί κηα ζπλαιιαγή κε πηζησηηθή θάξηα. Ο έκπνξνο πξέπεη
λα αληαπνθξηζεί ζηελ επαλαρξέσζε θαη λα πξνζθνκίζεη ηελ
απόδεημε όηη ην πξντόλ ή ε ππεξεζία παξέρεηαη ζηνλ πειάηε.

Επεμεξγαζηήο

Μηα ζπλαιιαγή επεμεξγαζηή, ε νπνία δηαθξίλεηαη από ηελ ηξάπεδα
πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα από ζπλαιιαγέο κε πηζησηηθή θάξηα
θαη ζηε ζπλέρεηα δηαλέκεη ρξήκαηα από ηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό
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ηνπ εκπόξνπ.
Ο επεμεξγαζηήο παξέρεη ηελ επεμεξγαζία πηζησηηθώλ θαξηώλ, ηελ
ηηκνιόγεζε, ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαη δηαθαλνληζκνύ θαη
ιεηηνπξγηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ απόθηεζε θαξηώλ θαη εθδνηξηώλ
Επεμεξγαζηήο πιεξσκήο ηξαπεδώλ. Πνιιά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα δελ θάλνπλ ηε δηθή
ηνπο επεμεξγαζία ηξαπεδηθώλ θαξηώλ, επεηδή είλαη πην απνδνηηθό
λα αλαζέζνπλ ζε κηα ππεξεζία First Data Corporation (FDC) λα
επελδύζεη ηνλ εμνπιηζκό θαη ηνπο αλζξώπνπο εθ κέξνπο ηνπο.

Επεμεξγαζηήο
ζπλαιιαγήο

Σν ρξεκαηνπηζησηηθό ίδξπκα πνπ είλαη δηαθνξεηηθό από ηελ
ηξάπεδα πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα από ζπλαιιαγέο πηζησηηθώλ
θαξηώλ. Παξέρεη πξνέγθξηζε, κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο,
θαζώο θαη ππεξεζίεο επηζηξνθήο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
δέρνληαη πηζησηηθέο θάξηεο. Απηνί είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ
θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ κεηαμύ ησλ θαηαλαισηώλ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ.

Επηζηξνθή

Μηα ζπλαιιαγή ζηελ νπνία ν θαηαλαισηήο ζέιεη λα επηζηξέςεη
κηα αγνξά θαη λα ιάβεη ηα ρξήκαηά ηνπ / ηεο πίζσ.

Επηζηξνθή ρξεκάησλ

Η επηζηξνθή ησλ θεθαιαίσλ ζε έλαλ θαηαλαισηή γηα επηζηξνθή
ηνπ πξντόληνο.

Επηρεηξεκαηηθή
Ινηλόηεηα

Έλα θεληξηθό ζεκείν όπνπ νη αγνξαζηέο θαη νη πσιεηέο κπνξνύλ
λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ειεθηξνληθό εκπόξην, ή λα θαηαζθεπάζνπλ
θαη λα δηαρεηξηζηνύλ κηα ειεθηξνληθή επηρείξεζε.

Εξσηήκαηα

Έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο, ηηο βάζεηο
δεδνκέλσλ, ή άιια ζηνηρεία.

Εηηθέηα

Εηηθέηα- Μηα ιέμε-θιεηδί ή έλαο όξνο πνπ ζπλδέεηαη ή ζρεηίδεηαη
κε έλα θνκκάηη πιεξνθνξηώλ, γηα παξάδεηγκα κηα ιέμε πνπ
πεξηγξάθεη ην ζέκα ελόο θεηκέλνπ ή κηαο εηθόλαο. Οη εηηθέηεο
κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκεύζνπλ σο ππεξ-ζπλδέζεηο ζε
πιεξνθνξίεο ώζηε γηα λα εκθαληζηνύλ ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο.

Επξεηήξην

Μηα ππεξεζία αλαδήηεζεο πνπ ηαμηλνκεί ηηο ηζηνζειίδεο ζηε βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ (ζπρλά κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο) ζε
θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο.

Εύξνο δώλεο

ε δηθηύσζεο ππνινγηζηώλ θαη ηεο επηζηήκεο ππνινγηζηώλ, ην
εύξνο δώλεο είλαη κηα κέηξεζε ηνπ ξπζκνύ bit ησλ δηαζέζηκσλ
πόξσλ θαηαλαιώλεηαη ή επηθνηλσλία δεδνκέλσλ πνπ εθθξάδεηαη
ζε bits αλά δεπηεξόιεπην.

Επξπδσληθόηεηα

Ο όξνο επξπδσληθόηεηα αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
εύξνπο δώλεο ηνπ κέζνπ κεηάδνζεο θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα
κεηαθέξεη πνιιαπιά ζήκαηα θαη ηνπο ηύπνπο κεηαθνξώλ
ηαπηόρξνλα.

Επθπήο πξάθηνξαο

Έλα πξόγξακκα ινγηζκηθνύ πνπ ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο ή εθηειεί
θάπνηα άιιε ππεξεζία, ρσξίο άκεζε παξνπζία ησλ ρξεζηώλ θαη
ζε θάπνην θαλνληθό πξόγξακκα.
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Η επθνιία κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα κάζεη λα ιεηηνπξγεί,
θαη λα εξκελεύεη ηα απνηειέζκαηα ελόο ζπζηήκαηνο ή ηνπ
ζπζηαηηθνύ.

Επρξεζηία

Ζεύγνο θιεηδηώλ

Η ρξήζε ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ θιεηδηνύ καδί. Σν δεκόζην
θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληαιιαγή θαη ηελ θξππηνγξάθεζε
ηνπ ηδησηηθνύ θιεηδηνύ.

Ηιεθηξνληθή επηηαγή

Μηα ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο παξαδνζηαθήο ρξεκαηηθήο επηηαγήο.
Πεξηιακβάλεη όια ηα ζπζηαηηθά ηεο παξαδνζηαθήο επηηαγήο θαη
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνο πιεξσκήο ζην Δηαδίθηπν.

Ηιεθηξνληθή
Φξεκάησλ

Λεηαθνξά Μηα κέζνδνο πίζησζεο ή ρξέσζεο ινγαξηαζκνύ κε ειεθηξνληθά
κέζα.

Ηιεθηξνληθό
θέληξν

Μηα νκάδα ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπλήζσο ιηαληθήο πώιεζεο, νη
νπνίνη έρνπλ μερσξηζηέο δηνηθήζεηο, αιιά ε δηαρείξηζή ηνπο θαη
εκπνξηθό
θάησ από έλα δηαρεηξηζηή. Σα ειεθηξνληθά εκπνξηθά θέληξα είλαη
εηθνληθά εκπνξηθά θέληξα, θαη κπνξεί λα απνηεινύληαη κόλν από
κία επηρείξεζε ππό αηνκηθή δηαρείξηζε.

Ηιεθηξνληθό θαηάζηεκα

Μηα ηζηνζειίδα πνπ δέρεηαη ηηο άκεζεο πιεξσκέο ζε αληάιιαγκα
γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο.

Ηιεθηξνληθό πνξηνθόιη

Ή εηθνληθό πνξηνθόιη, είλαη έλαο κεραληζκόο ινγηζκηθνύ πνπ
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ server ηνπ εκπνξίνπ ηελ απνζήθεπζε
θαη ηε ρξήζε πηζησηηθώλ θαξηώλ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ
πιεξνθνξηώλ πιεξσκήο. Σππηθά, νη πιεξνθνξίεο από ην
πνξηνθόιη είλαη θξππηνγξαθεκέλεο θαη είλαη αλζεθηηθέο από
ζπλεδξία ζε ζπλεδξία.

Ηιεθηξνληθόο θαηάινγνο Καηάινγνο ησλ πξντόλησλ πνπ δηαηίζεληαη από κηα ηζηνζειίδα.
Έλα ζύζηεκα θξππηνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί δύν ηδησηηθά
θιεηδηά γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη απνθξππηνγξάθεζε ησλ
Θδησηηθνύ
θιεηδηνύ κελπκάησλ. Καη ηα δύν κέξε πξέπεη λα έρνπλ έλα κπζηηθό θιεηδί
θξππηνγξάθεζε
γηα λα απνθξππηνγξαθήζνπλ έλα κήλπκα θξππηνγξαθεκέλν. Σν
κεηνλέθηεκα κε απηή ηε κέζνδν θξππηνγξάθεζεο είλαη ζηε
δπζθνιία ηεο δηαλνκήο ησλ ηδησηηθώλ θιεηδηώλ.
Ιαζηέξσζε ζύλδεζεο

Επηθνηλσλία κε έλαλ απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή.

Ιαιάζη Αγνξώλ

Έλα ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ειεθηξνληθό εκπόξην γηα
λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ ειεθηξνληθέο αγνξέο. Σν
ινγηζκηθό επηηξέπεη ζηνπο online πειάηεο λα απνζεθεύνπλ ηα
ςώληα ηνπο ζε κηα ιίζηα. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο,
ην ινγηζκηθό ππνινγίδεη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο παξαγγειίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θόζηνπο κεηαθνξάο θαη ινηπέο
επηβαξύλζεηο θαη θόξνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

Καηάινγνο / ιύζε αλαθέξνληαη γεληθά ζε έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθό
Ιαηάινγνο
ινγηζκηθνύ ειεθηξνληθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαηαιόγνπ κηαο ηζηνζειίδαο. Η
ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ιεηηνπξγηθόηεηα δηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη γεληθά πξντόληα, ηελ
απνζηνιή, ηνλ θόξν επί ησλ πσιήζεσλ, ηηο ηηκέο πώιεζεο, πνπ
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ραξαθηεξίδεη ηα πξντόληα, ηηο πσιήζεηο, ηελ επεμεξγαζία ησλ
πιεξσκώλ, επεμεξγαζία παξαγγειηώλ, θαζώο θαη δπλαηόηεηεο
εκπνξίαο.
Ιαηαλαισηήο
Ιάηνρνο
θάξηαο

Έλα άηνκν πνπ αγνξάδεη αγαζά θαη ππεξεζίεο.
πηζησηηθήο Φπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ αλνίγεη ινγαξηαζκό ηεο πηζησηηθήο
θάξηαο θαη λα θάλεη αγνξέο κε πηζησηηθή θάξηα.

Ιείκελν ζπλδέζκνπ

Ιιάζε Φόξνπ

Σν θείκελν ηνπ ζπλδέζκνπ θεηκέλνπ (ιέμεηο) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ππεξ-ζύλδεζε.
Πξνζδηνξίδεη ην είδνο ησλ θόξσλ πνπ εθαξκόδνληαη δειαδή GST,
ΦΠΑ, νκνζπνλδηαθνύ, θξάηηθνύ, ή εζληθνύ θόξνπ.

Ιιεηδηνύ
θξππηνγξάθεζε

Έλα ζύζηεκα θξππηνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί δύν θιεηδηά, έλα
δεκόζην θιεηδί γηα ηελ θξππηνγξάθεζε κελπκάησλ θαη έλα
ηδησηηθό θιεηδί γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε κελπκάησλ, γηα λα
επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο λα επαιεζεύνπλ ηα κελύκαηα πνπ ν
έλαο ηνπ άιινπ, ρσξίο λα αληαιιάζζνπλ κπζηηθά θιεηδηά.

Ιξππηνγξάθεζε

Η δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο ελόο κελύκαηνο γηα λα
εμαζθαιηζηεί ην απόξξεην ησλ δεδνκέλσλ. Σν κήλπκα
θσδηθνπνηείηαη ρξεζηκνπνηώληαο έλα ειεθηξνληθό θιεηδί, ην νπνίν
ην θαζηζηά αθαηαλόεηε ζε νπνηνλδήπνηε εθηόο από ηνπο θαηόρνπο
ηεο ην άιιν κηζό ηνπ θιεηδηνύ. Τπάξρνπλ δύν θύξηνη ηύπνη ησλ
κεζόδσλ θξππηνγξάθεζεο, ην ηδησηηθό θιεηδί θαη ην δεκόζην
θιεηδί θξππηνγξάθεζεο.

Ο αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ θαη επηζθέςεσλ ζηελ ηζηνζειίδα.
Ιπθινθνξία ηζηνζειίδαο Μπνξεί λα κεηξεζεί ζε Επηζθέςεηο, Επηζθέςεηο ζειίδαο ή
Μνλαδηθνύο Επηζθέπηεο.

Ισδηθόο
Εμνπζηνδόηεζεο

Έλαο αξηζκεηηθόο ή αιθαξηζκεηηθόο θσδηθόο πνπ απνζηέιινληαη
από ηνλ εθδόηε ηεο θάξηαο επαιήζεπζε όηη ε πώιεζε έρεη
εγθξηζεί. Η άδεηα κπνξεί λα ιεθζεί κε ηε θσλή, ην ινγηζκηθό, ή ε
κεηάδνζε ηεξκαηηθνύ. Ο έκπνξνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ
ηνλ αξηζκό αδείαο γηα ην ζρέδην πσιήζεσλ γηα ηε δηεπθόιπλζε
ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδόηεζεο.

Ισδηθόο πξόζβαζεο

Μηα αθνινπζία ραξαθηήξσλ ζε ζπλδπαζκό κε έλα όλνκα ρξήζηε
πνπ εμαζθαιίδεη όηη κόλν ν ρξήζηεο κε ηνλ θσδηθό απηό κπνξεί
λα ζπλδεζεί.

Κέμε-Ιιεηδί

Μηα ιέμε ή θξάζε πνπ εθθξάδεη ηελ νπζία ελόο ζέκαηνο θαη
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα βξνπλ
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηό ην ζέκα θαηά ηε δηεμαγσγή κηαο
αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, ζε έλα ζύζηεκα πιεξνθνξηώλ ή έλα
θαηάινγν.

Κήςε

Η δηαδηθαζία ελόο ππνινγηζηή λα ιακβάλεη δεδνκέλα από άιινλ
ππνινγηζηή ή ζπζθεπή απνζήθεπζεο.
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Λεηξεηά

Υξήκαηα ζε θπζηθή κνξθή πνπ είλαη άκεζα δηαζέζηκα γηα ρξήζε
σο κέζν ζπλαιιαγήο.

Λεραλή Αλαδήηεζεο

Έλα ραξαθηεξηζηηθό δηθηπαθό εξγαιείν ή ηζηνζειίδα πνπ έρεη
ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα λα
θάλνπλ αλαδεηήζεηο γηα πιεξνθνξίεο ή πεξηερόκελν ζην
δηαδίθηπν, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηώληαο κηα ιέμε-θιεηδί. Η
αλαδήηεζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα βξίζθνπλ έγγξαθα
ζην www.

Ληθηό θέξδνο

ηε ινγηζηηθή, κεηθηό θέξδνο ή θέξδνο ησλ πσιήζεσλ είλαη ε
δηαθνξά κεηαμύ ησλ εζόδσλ θαη ηνπ θόζηνπο δηάζεζεο ελόο
πξντόληνο ή ηελ παξνρή ππεξεζίαο, πξηλ ηελ αθαίξεζε ησλ
γεληθώλ εμόδσλ, πιεξσκέο κηζζνδνζίαο, ηε θνξνινγία, θαη ηνπο
ηόθνπο.

Λνλαδηθνί επηζθέπηεο

Ο αξηζκόο αηόκσλ πνπ επηζθέπηεηαη κηα ηζηνζειίδα ηνπιάρηζηνλ
κία θνξά εληόο ησλ θαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηώλ.
Έλα κνληέιν πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ:

Λνληέιν Φξήζηε

(α) γλώζεηο (ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα αληηθείκελν) (β) πξνηηκήζεηο
(κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, πνιπινγία, ...) (γ) ππόβαζξν
(εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία, ηελ εξγαζία, ...) (δ) ηελ πείξα (κε
ηνπο ππνινγηζηέο θαη κε ην AHS).

Έλα ίδξπκα πνπ ιακβάλεη θεθάιαηα από ηδηώηεο, επηρεηξήζεηο θαη
Οηθνλνκηθόο νξγαληζκόο άιινπο
νξγαληζκνύο
θαη
ηα
επελδύεη
ζε
δηάθνξα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Επίζεο γλσζηό σο δηαθνκηζηήο εκπνξίνπ, είλαη έλαο server ζε έλα
δίθηπν πνπ ρεηξίδεηαη ηηο online αγνξέο θαη ζπλαιιαγέο κε
πηζησηηθέο θάξηεο. Ο όξνο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε νιόθιεξν ην
ζύζηεκα ηνπ ππνινγηζηή ή απιά ην ινγηζκηθό πνπ παξέρεη απηή
Παθέηα
ινγηζκηθνύ
ηελ ππεξεζία. Έλαο δηαθνκηζηήο εκπνξίνπ εθαξκόδεη έλα
εκπνξηθνύ δηαθνκηζηή
ειεθηξνληθό πξσηόθνιιν εκπνξίνπ πνπ εμαζθαιίδεη αζθαιή
κεηάδνζε κεηαμύ ησλ πειαηώλ θαη ησλ ζπλεξγαδόκελσλ
ηξαπεδώλ. Μπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη ηελ online βηηξίλα θαη
ηελ ππνδνκή ηνπ θαιαζηνύ αγνξώλ.
Πάξνρνο

Έλαο ππνινγηζηήο πνπ εθηειεί ηα πξσηόθνιια ηνπ Internet πνπ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη είηε σο πειάηεο ή δηαθνκηζηήο ζην
Δηαδίθηπν.

Παξόρνπ απνηύπσζε

Αλαθέξεηαη ζηελ θηινμελία ελόο κνληέινπ επεμεξγαζίαο
πηζησηηθώλ θαξηώλ, όπνπ ε έγθξηζε θαη ε απνηύπσζε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο ζπλαιιαγήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε έλα θαη κόλν
κήλπκα πνπ ζηέιλεηαη ζηνλ επεμεξγαζηή πιεξσκήο.

Παξηίδαο δηαθαλνληζκόο

Κάζε θνξά πνπ κηα παξαγγειία έρεη εγθξηζεί θαη πξνζηίζεηαη ζε
κηα "παξηίδα". Αιιά ηα ρξήκαηα δελ έρνπλ πξαγκαηηθά
θαηαινγηζηεί ζηηο πηζησηηθέο θάξηεο νύηε έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνλ
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ εκπόξνπ. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ν ε
επηρείξεζε απνθηά πξόζβαζε ζηελ δηεπαθή παξαζθελίνπ ώζηε λα
ειέγμεη ηελ παξαγγειία, ώζηε λα επηβεβαηώζεη όηη ηα θνλδύιηα
είλαη ζηελ απαηηνύκελε θαηάζηαζε θαη έπεηηα λα «δηεπζεηήζεη»
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ηελ παξηίδα. Η ‘παξαθνινύζεζε’ απηή ησλ θεθαιαίσλ νδεγεί
ζηελ ρξέσζε ησλ πηζησηηθώλ θαξηώλ από ηε κεξηά ηνπ πειάηε
θαη ηελ εμόθιεζε ηεο ρξέσζεο ηνπ πξντόληνο ζηνλ ηξαπεδηθό
ινγαξηαζκό εκπόξνπ.

Πηζηνπνηεηηθό

Μηα ειεθηξνληθή επίζεκε βεβαίσζε, πνπ εθδίδεηαη από κηα
αμηόπηζηε νξγάλσζε, όπσο κηα ηξάπεδα, πνπ εγγπάηαη γηα ηελ
ηαπηόηεηα θαη ηελ εμνπζία ελόο αηόκνπ ή κηαο επηρείξεζεο γηα λα
δηεμάγεη νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή κέζσ ηνπ Δηαδηθηύνπ.

Πηζηνπνηεηηθό
Αζθαιείαο

Έλα θνκκάηη ησλ πιεξνθνξηώλ (ζπρλά απνζεθεύνληαη σο έλα
αξρείν θεηκέλνπ) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην πξσηόθνιιν SSL γηα
λα δεκηνπξγήζεη κηα αζθαιή ζύλδεζε. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιείαο
πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνπ αλήθεη, από πνηόλ
εθδόζεθε, έλα κνλαδηθό ζεηξηαθό αξηζκό ή άιιν κνλαδηθό
αλαγλσξηζηηθό, έγθπξεο εκεξνκελίεο, θαη έλα θξππηνγξαθεκέλν
"δαθηπιηθό απνηύπσκα", πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα
ειέγμεη ην πεξηερόκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ. Γηα λα δεκηνπξγεζεί
κηα ζύλδεζε SSL θαη νη δύν πιεπξέο πξέπεη λα έρνπλ έγθπξν
πηζηνπνηεηηθό αζθαιείαο (πνπ νλνκάδεηαη επίζεο «ςεθηαθή
ηαπηόηεηα»).

Πίζησζε

Η επέθηαζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ έρεη εθδνζεί από ηξάπεδα πνπ
επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάδεη αγαζά ή ππεξεζίεο από
έλαλ έκπνξν. ηε ζπλέρεηα ν θαηαλαισηήο απνπιεξώλεη ηελ
ηξάπεδα, είηε ζε εθάπαμ ή ζε δόζεηο, κε επηηόθην πνπ θαζνξίδεηαη
από ηελ ηξάπεδα.

Πηζησηηθή θάξηα

Η θάξηα πνπ εθδίδεηαη από ηελ ηξάπεδα θαη επηηξέπεη ζηνπο
θαηαλαισηέο λα αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο από έλαλ έκπνξν
κε πίζησζε.

Πηζησηηθήο
επεμεξγαζία

Πηζησηηθήο
θαηάζεζε

θάξηαο

Ο έιεγρνο ηεο θάξηαο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο πίζησζεο ζην
ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο θαηά ην ειεθηξνληθό ηακείν. πλήζσο
ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκό κε έλα θαιάζη αγνξώλ.

Η αμία ησλ αγνξώλ κε πηζησηηθή θάξηα ελόο εκπόξνπ πνπ
πηζηώλεηαη ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ, αθόηνπ ν αγνξαζηήο
θάξηαο
αγνξάζεη από ηνλ έκπνξν. Η θαηάζεζε πηζηώλεηαη. Δελ
ρξεκαηνδνηείηαη κέρξη ν αγνξαζηήο λα πάξεη ηελ ρξεκαηηθή αμία
από ηνλ εθδόηε θαηά ηνλ δηαθαλνληζκό ηεο αγνξάο.

Πινήγεζε

Σν πεξηβάιινλ πνπ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα
λα αιιειεπηδξνύλ πξνθεηκέλνπ λα κεηαθηλεζνύλ ζηηο δηάθνξεο
ζειίδεο ηνπ δηαδηθηύνπ.

Έλα πξσηόθνιιν πεξί ηνπ πώο ε ηζηνζειίδα ζα δηαρεηξίδεηαη ηα
Πνιηηηθή
Πξνζηαζίαο
πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ πειαηώλ πνπ ζπιιέγνληαη από ηελ
Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ
ηζηνζειίδα.

Πνζνζηό αλαπήδεζεο

Αληηπξνζσπεύεη ην πνζνζηό ησλ επηζθεπηώλ πνπ εηζέξρνληαη
ζηνλ ηζηνρώξν θαη "αλαπεδνύλ" (εγθαηαιείπνπλ ην ρώξν) αληί λα
ζπλερίζνπλ ηελ πινήγεζε ηνπο άιιεο ζειίδεο κέζα ζηελ ίδηα
ηνπνζεζία.

Πνζνζηό εμόδνπ

Αλαθέξεηαη ζην πνζνζηό ησλ επηζθεπηώλ ζε κηα ηνπνζεζία πνπ
εγθαηαιείπνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζειίδα, αθνύ ελδερνκέλσο
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έρνπλ επηζθεθηεί άιιεο ζειίδεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ.

Πξαγκαηηθό ρξόλν

Real-Time Μηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπκβαίλεη παξάιιεια, αληί λα
λα θαζπζηεξεί ηελ επεμεξγαζία ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν.

Πξνκήζεηα ζπλαιιαγήο

Σν πνζό ηεο ζπλαιιαγήο πνπ ρξεώλεηαη από ηελ ηξάπεδα γηα ηελ
επεμεξγαζία ηεο θάζε ζπλαιιαγήο. Σν πνζό απηό είλαη πέξα από
ην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην. Γηα παξάδεηγκα: έλα πξνεμνθιεηηθό
επηηόθην 2,25% ζπλ 15 ζελη αλά ζπλαιιαγή.

Πξόζθιεζε γηα δξάζε

Μηα πξόζθιεζε γηα δξάζε, ή CTA, είλαη έλα πιαίζην, ην θνπκπί, ή
θάπνην είδνο ηνπ γξαθηθνύ ή θεηκέλνπ ζε κηα ηζηνζειίδα πνπ έρεη
σο ζηόρν λα πξνηξέςεη ην ρξήζηε λα θάλεη θιηθ θαη λα
πξαγκαηνπνηήζεη κηα ειεθηξνληθή αγνξά.

Πξνζσξηλή απνζήθεπζε

Η απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ web ζε έλαλ ππνινγηζηή ή
δηαθνκηζηή, ώζηε λα κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί πην γξήγνξα από ηνλ
ηειηθό ρξήζηε.

Πξόηππα
πξνζβαζηκόηεηαο

Οξηζκόο ησλ ζηόρσλ ηνπ ζρεδηαζκνύ πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο
ρξήζηεο κε εηδηθέο αλάγθεο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ηελ
ηζηνζειίδα απνηειεζκαηηθά.

Ππθλόηεηα
θιεηδηνύ

Κέμεο- ε κηα ηζηνζειίδα, νη ιέμεηο-θιεηδηά σο πνζνζηό ηνπ πνζνύ
θεηκέλνπ ζηελ ηζηνζειίδα.

Πύιε

Μηα ζπζθεπή πνπ επηηξέπεη ηε κεηάθξαζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο
επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ δηθηύσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά
πξσηόθνιια ή ζρέδηα.

Πύιε πιεξσκήο

Μηα ππεξεζία Δηαδηθηύνπ πνπ ζπλδέεη ην site ε-Εκπνξίνπ κε ην
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό. Μηα πύιε δέρεηαη ηα ζηνηρεία ηεο
παξαγγειίαο θαη ζπλδέεηαη κε ην ινγαξηαζκό ηξαπέδεο γηα λα
εγθξίλεη ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ.

Πύιεο ζειίδα

Μηα ζειίδα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθά γηα ηελ θαιή
ηαμηλόκεζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηοθιεηδηά. Επίζεο, έλα ζεκείν εηζόδνπ κέζσ ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη
νη επηζθέπηεο γηα λα θηάζνπλ θύξην πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο
ηεο επηρείξεζεο.

Σύιιεςε

Η πξάμε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ πνζνύ απζεληηθνπνίεζεο ζε αξρείν
ρξεσζηηθώλ ζπλαιιαγώλ. Οη ζπλαιιαγέο δελ κπνξνύλ λα
απνηππσζνύλ ρσξίο πξνεγνύκελε άδεηα, θαη νη άδεηεο δελ ζα
πξέπεη λα απνηππσζνύλ σο όηνπ ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο έρνπλ
απνζηαιεί ζηνλ θαηαλαισηή.

Σύιιεςε
Απζεληηθνπνίεζεο

Πιεξσκέο κε κέζνδν θαηαγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο
εκπόξνπο πνπ απνζηέιινπκε παξαγγειίεο ηελ ίδηα εκέξα πνπ
ιακβάλνπλ εληνιέο. Η πιεξσκή ζπιιακβάλεηαη όηαλ ν έκπνξνο
εγθξίλεη ηελ πηζησηηθή θάξηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ
πειάηε.
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Σπκθηιίσζε

Η πξάμε εμηζνξξόπεζεο ησλ ρξεώζεσλ, πηζηώζεσλ, θαη ηα
ζύλνια κεηαμύ ησλ δύν ζπζηεκάησλ.

Σπλαιιαγή

Η δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρώξα όηαλ ν θάηνρνο ηεο θάξηαο θάλεη
κηα αγνξά κε πηζησηηθή θάξηα.

Σύλδεζε ζην Δηαδίθηπν

Έλαο ππνινγηζηήο ή ν ρξήζηεο είλαη ζε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν ή
όηαλ είζηε ζπλδεδεκέλνη ζε έλα δίθηπν ή δηαθνκηζηή πνπ επηηξέπεη
ηε ξνή ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ ππνινγηζηώλ.

Σύλδεζκνο

Έλα URL θξπκκέλν πίζσ από κηα επηινγή κνξθνπνίεζεο πνπ
κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή
ρξσκαηηζηνύ θεηκέλνπ, ελόο
ινγνηύπνπ ή κηαο εηθόλαο, θαη ην νπνίν επηηξέπεη ζε έλα ρξήζηε
λα θηλεζεί απηόκαηα κεηαμύ ησλ ζειίδσλ παγθόζκηνπ ηζηνύ, κέζα
ζε έλα έγγξαθν ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ.
Όζνλ αθνξά ην ζύζηεκα πιεξσκώλ, κηα ζπλεδξία δηαρεηξίδεηαη
ηελ αληαιιαγή ρξεκάησλ.

Σπλεδξία

Επίζεο γλσζηό ζαλ ηηκή κεηαηξνπήο. Η ηηκή κεηαηξνπήο νξίδεηαη
Σπληειεζηήο κεηαηξνπήο σο ην πνζνζηό ησλ επηζθεπηώλ κηαο ηνπνζεζίαο Web πνπ έρνπλ
νινθιεξώζεη ηελ επηζπκεηή ελέξγεηα (αγνξά).

Τερλνινγία
Ιξππηνγξάθεζεο

Η ηερλνινγία πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηε κεηαηξνπή δεδνκέλσλ ή
πιεξνθνξηώλ από ηελ αξρηθή ηνπο κνξθή ζε κηα πην ζύλζεηε
κνξθή πνπ δελ κπνξεί εύθνια λα γίλεη θαηαλνεηή ή λα πέζεη ζηα
ρέξηα κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αηόκσλ.

Τξάπεδα

Έλα ίδξπκα πνπ ρεηξίδεηαη ηελ απνηακίεπζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ
ινγαξηαζκώλ, ηα δάλεηα, ηηο πηζηώζεηο θαη πξνζθνξέο ζε
εθδνζέληεο εηαηξηθνύο θαη θξαηηθνύο ηίηινπο.

Τξαπεδηθόο Κνγαξηαζκόο

Έλαο ινγαξηαζκόο πνπ θξαηά ηα θεθάιαηα κέζα ζε κηα ηξάπεδα
θαη ππόθεηηαη ζε πξόζζεηεο θαηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο.

Τξόπνο Πιεξσκήο

Σν κέζν πιεξσκήο πνπ εγθξίζεθε από ηνλ πειάηε, όπσο κεηξεηά,
επηηαγή ή πηζησηηθή θάξηα θαηά ηελ ηηκνιόγεζε.

Υπεξεζίεο Φηινμελίαο

Οη ππεξεζίεο Web hosting πνπ παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο νη
νπνίεο πεξηιακβάλνπλ online ρώξν απνζήθεπζεο, ινγηζκηθό θαη
ππεξεζίεο δηθηύσζεο θαη πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Μηα ππεξεζία
web hosting ιεηηνπξγεί σο δηαθνκηζηήο γηα ην domain name ζαο
θαη ηα αξρεία ηεο ηζηνζειίδαο.

Φνξεηή ζπζθεπή

Μηα κηθξή, θνξεηή ππνινγηζηηθή ζπζθεπή, κε νζόλε αθήο ή έλα
κηθξνζθνπηθό πιεθηξνιόγην.

Φνξνινγηθή
αξκνδηόηεηα

Καζνξίδεη κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ έρεη ην δηθό ηνπ μερσξηζηό
ζύλνιν ησλ θνξνινγηθώλ θαλόλσλ θαη θαλνληζκώλ, δειαδή κηα
ρώξα, έλα θξάηνο, κηα πόιε ή κηα πεξηθέξεηα.

Φξάζε θιεηδί

Μηα θξάζε
αλαδήηεζεο.

Φπζηθά

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη

γηα

ηελ

εθηέιεζε

κηαο

απνηειέζκαηα Οη κε-πιεξσκέλεο θαηαρσξίζεηο εκθαλίδνληαη σο απνηέιεζκα
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αλαδήηεζεο

αλαδήηεζεο κηαο θξάζεο-θιεηδηνύ ρξεζηκνπνηώληαο κηα κεραλή
αλαδήηεζεο.
Απνηειέζκαηα
αλαδήηεζεο
πνπ
πξνβάιινπλ
πξνηεηλόκελεο ζειίδεο, pay-per-click θαη εκπνξηθέο δηαθεκίζεηο
ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο από ιηγόηεξν από ην 40% ησλ
ρξεζηώλ κεραλώλ αλαδήηεζεο. Σν γεγνλόο απηό θαζηζηά ηε
θπζηθή
ηνπνζέηεζε
αλαδήηεζεο
ππεξδηπιάζηα
πην
απνηειεζκαηηθή.

Φεηξνθίλεηε Εηζαγσγή

Η εηζαγσγή ησλ πιεξνθνξηώλ πηζησηηθώλ θαξηώλ κέζσ ηνπ
πιεθηξνινγίνπ ηνπ ππνινγηζηή ή πιεθηξνινγίνπ ηεξκαηηθνύ αληί
ηεο αλάγλσζεο ηεο θάξηαο κέζσ ηεξκαηηθνύ πηζησηηθώλ θαξηώλ.

Φξέσζε

Η δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο από ην ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ.

Φξεσζηηθή θάξηα

Μηα ρξεσζηηθή θάξηα ATM. Απηό ην είδνο ηεο θάξηαο επηηξέπεη
έλαλ έκπνξν λα αθαηξέζεη ρξήκαηα απεπζείαο από ηνλ ηξαπεδηθό
ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε.
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