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Tabel 1: Verklarende woordenlijst m.b.t. e-Commerce

Verklarende woordenlijst m.b.t. E-commerce
Term

Zakenbank

Definitie
Ook wel acquisitiebank genoemd. Verwijst naar de bank die
zaken doet met verkopers die credit cards als betaalmiddel
accepteren. Een verkoper heeft een rekening bij deze bank en
stort elke dag de waarde van de credit card verkoop van die
dag. De acquisitoren kopen (acquireren) de kassabonnen en
crediteren de waarde van de bonnen op de rekening van de
verkoper.

3G

3G, afkorting voor derde generatie, is de derde generatie
mobiele telefoontechnologie.

Toegankelijkheid regels

Een set van ontwerp regels met als doel dat gehandicapte
gebruikers effectief toegang hebben tot een site.

Acquisitiebank

Ook wel zakenbank genoemd. Verwijst naar de bank die zaken doet met
verkopers die credit cards als betaalmiddel accepteren. Een verkoper
heeft een rekening bij deze bank en stort elke dag de waarde van de
credit card verkoop van die dag. De acquisitoren kopen (acquireren) de
kassabonnen en crediteren de waarde van deF bonnen op de rekening
van de verkoper.

Acquisitie Processor

Ook wel betalingsprocessor genoemd. De processor zorgt voor de
verwerking van credit card transacties, billing, reportage en verrekening
en operationele diensten aan acquisitie en uitgifte banken. Veel
financiële instellingen doen hun bank kaart processing niet zelf omdat
het voordeliger is dit te laten doen door een instelling als First Data
Corporation (FDC) die investeert in apparatuur.

Reclame impressie

Eenheid van het tonen van een individuele reclame

Affiliate

Elke website of bedrijf dat links of verkoop verzorgt naar jouw site met
behulp van hun eigen marketing inspanningen.

Affiliate Marketing

Omzetdeling tussen online adverteerders/ verkopers en online
uitgevers/ sales. e compensatie is gebaseerd op het meten van
performance, mestal in de vorm van verkopen, clicks,
registraties of een hybride model.

Affiliate Tracking

Software die verkopen en andere indicatoren bijhoudt om op
grond daarvan omzetdeling of commissie te kunnen berekenen.

API

Een application programming interface (API) is een protocol dat
bedoeld is als interface tussen software onderdelen om met
elkaar te kunnen communiceren.

Goedkeuring

Acceptatie van een betaling. Meestal in de vorm van een
autorisatiecode die door de uitgevende bank wordt verstrekt.

Authenticatie Verificatie

Wanneer een person daadwerkelijk de person is die zij zegt te
zijn of daadwerkelijk de afzender is van een email die zij zegt
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verzonden te hebben.

Authorisatie

Het process om zeker te weten dat een kaarthouder adequate
middelen heeft ten opzichte van een te betalen bedrag. Een
positieve authorisatie zorgt ervoor dat een code wordt
gegenereerd en de middelen apart worden gezet. De
kredietlimiet van de kaarthouder wordt vervolgens verminderd
met het apart gezette bedrag.

Authorisatie Capture

Een betalingscapture wordt gebruikt door verkopers die order
verzenden op de dag dat zij deze binnen krijgen. De betaling
capture vindt plaats op het moment dat de verkoper de credit
card die gebruit wordtr door de eindgebruiker authoriseert.

Authorisatie Code

Een numerieke of alfanumerieke code die door de kaar uitgever
wordt verzonden om te bevestigen dat de verkoop
geauthoriseerd is. De authorisatie kan verkregen worden door
middel van stemcontact, software of een terminalcontact. De
verkopen dient de authorisatiecode te vermelden op de
kassabon om het authorisatieproces te vergemakkelijken.

Authorisatie Verzoek

Een electronisch bericht dat wordt verstuurd van het bedrijf van
de verkoper aan de bank die de credit card van de kopen heft
uitgegeven met het verzoek om een authorisatiecode voor een
verkoop transactie.

Authorisatie Antwoord

Een electronisch bericht van een uitgifte bank in reactive op een
authorisatie verzoek.

B2B

B2B is de afkorting van Business to Business e-Commerce. Dit
heeft in de regel betrekking op bedrijven die aan andere
bedrijven verkopen.

B2C

B2C is de afkorting van Business to Consumer e-Commerce. Dit
heeft in de regel betrekking op bedrijven die aan eindgebruikers
verkopen.

Back-End Marketing

Een strategie om winst per klant te maximaliseren. De
onderliggende gedachte is dat klanten die zojuist een aankoop
hebben gedaan in de stemming is om meer te kopen op dat
mioment.

Bandbreedte

In computer networking en computer wetenschap is
bandbreedte de bit-rate die ter beschikking is of gebruikt wordt
in communicatie, uitgedrukt in bits per seconde.

Bank

Een institutiie die spaarrekeningen en lopende rekeningen
beheert, leningen verstrekt en kredieten en die in overheids en
bedrijfssecurities handelt.

Bank Rekening

Een rekening binnen een bank waarop geldelijke middelen
bijgestort kunnen worden of vanaf kunnen worden opgenomen.

Banner advertentie

Een vorm van adverteren op websites waarbij de banner gelijktijdig ook
een advertentie is. Deze advertentie word ook wel bannerad genoemd.
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Batch Settlement

Elke keer dat een order geplaatst en goedgekeurd wordt, wordt
deze toegevoegd aan een pratij (“batch”). De geldelijke
middelen worden nop dit moment echter nog niet verrekend
met credit cards noch verstuurd naar de zakenbank rekening
van de verkoper. Dat gebeurt op het moment dat de zakelijk
mamager de administratie order afdeling opent om eerst de
fondsencapture te doen voor de partij en dan de partij af te
handelen. De fondsencapture zorgt ervoor dat de credit cards
worden aangeslagen voor een geldelijk bedrag en dit bedrag
wordt overgebracht naar de bankrekening van de verkoper.

Blog

Een sort website of sectie daarvan waarin periodiek opinies,
commentar of andere informative wordt toegevoegd. De term
blog is een afkorting van „web log‟. Blogs zijn interactief en
stellen bezoekers in staat hun comentaar achter te laten zodat
een dialog kan ontstaan. Meeste blogs bestaan uit teksten,
maar kunnen ook andere media omvatten als foto‟s of video‟s.

Bluetooth

Bluetooth is een open wireless technologiestandaard om data
uit te wisselen over korte fysieke afstanden.

Bounce Rate

Dit staat voor het aantal bezoekers die een site bezoeken en
direct weer afhaken en verder gaan (“bounce”) in plaats van
door te gaan naar andere pagina‟s binnen de site.

Traditioneel Bedrijf

Deze vorm staat voor het traditionele bedrijf zoals deze in begin 20e
eeuw bestonden. Het staat vaak voor een fysiek toegankelijk bedrijf
waarin producten worden geproduceert en verkocht. Deze vorm wordt
steeds zeldzamer aangezien vele bedrijven via internet producten
aanbiedt.

Breedband

De term broadband verwijst naar een brede bandbreedte van
een transmissiekanaal dat in staat is meerdere signaslen en
vormen van verkeer tegelijkertijd door te kunnen geven.

Browser

Een web server client die de eindgebruiker in staat stelt om
hypertekstdocumenten te lezen. Chrome, Mozilla en Microsoft
Internet Explorer zijn voorbeelden van populaire web browsers.

Zaken Community

Een central punt waar kopers en verkopers electronische handel
kunnen bedrijven of een online zaak kunnen bouwen en
beheren.

C2C

Consumer-to-Consumer (C2C) e-commerce verzorgt een
method voor consumenten om met elkaar te handelen met
behulp van een online marktsite als de veilingssite eBay.

Caching

Het lokaal opslaan van web bestanden op een computer of
server zodat zij later gemakkelijk kunnen worden geopend door
een eindgebruiker.

Call to action

A call to action, kortweg CTA, is een banner, knop of tekst op
een website die erop gericht is een eindgebruiker te laten
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klikken en een volgende stap te laten maken in de conversie
funnel.

Capture

De handeling die het geautoriseerde bedrag omzet in een
afrekenbare transactie. Transacties kunnen geen capture
ondergaan als ze niet eerst zijn geautoriseerd en autorisatie
kunnen niet worden afgegeven voordat goederen of diensten
verzonden zijn aan de consument.

Kaarthouder

Iedere person die een credit card rekening heft geopend en
aankopen doet met die credit card.

Cascading Style Sheet

Een style sheet taal die vaak wordt gebruikt om het uiterlijk van
een website aan te passen aan de specificaties van de drager
die de site wil openen. De meest gangbare taal voor style
sheets is HTML of XHTML.

Cash

Geld in de vorm van bankbiljetten of munten die gebruikt
kunnen worden als middle om goederen of diensten te
verwerven.

Certificaat

Een electronische beëdigde verklaring die wordt uitgegeven
door een vertrouwde organisatie zoals een bank. Deze
organisatie staat in voor de identiteit en de autoriteit van een
individu of bedrijf om transacties over het internet te kunnen
uitvoeren.

Certificaat Authoriteit

Een Certificaat Autoriteit (CA) kan een uitgever zijn van
veiligheids certificaten die gebruikt worden in SSL verbindingen
maar ook een vertrouwde third party organisatie zijn die na
verificatie instaat voor de identiteit en herkomst van een
persoon of organisatie. Deze autoriteiten kunnen certificaten
uitgeven direct aan eindgebruikers of aan andere CA‟s die op
hun beurt eindgebruikers bedienen.

CGI Script

CGI staat voor Common Gateway Interface. Dit is een
computerprogramma dat web servers in staat stelt processing
verzoeken te forwarden aan derde programma‟s die op hun
beurt hun resultaten teruggeven aan de web servers.

Chargeback

Het process om geldelijke fondsen terug te halen (“debiting”)
van verkoper‟s credit card fondsen nadat deze al betaald waren
aan de verkoper. Dit gebeurt wanneer een klant een credit card
transactie betwist. De verkoper moet op de chargeback
reageren en aantonen dat het produkt of de dienst
daadwerkelijk is geleverd aan de klant.

Lopende rekening

Een bankrekening waaraan de klant fondsen kan onttrekken of
aanvullen zonder de bank daarvan tevoren op de hoogte te
stellen.

Clearing

Het proces waarin een check gevalideerd wordt en fondsen
tussen banken worden uitgewisseld. Voor electronische en
papieren checks geldt hetzelfde proces.
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Klik (Click)

De klikkende handeling waardoor een eindgebruiker van een
informatiedragen (tekst, afbelding etc.) naar een volgende
infomatiedrager geleid wordt.

Click and mortar bedrijf

Een type business model dat zowel online als offline operaties
omvat, veelal in de vorm van een fysieke winkel en een
webshop. Het click and mortar bedrijf biedt het voordeel van
snelle online transacties en traditionele persoonlijke fysieke
service.

Klik ratio

Indicator van het succes van een banner om eindgebruikers
ertoe te bewegen op de advertentie te klikken. Als een reclame
2000 impressies heeft en er 400 keer geklikt wordt, is de klik
ratio 20%.

Doorklik ratio

Wordt berekend door het aantal ingekochte advertenties te
delen door het aantal klikken op een advertentie. Als
bijvoorbeeld een verkoper 100.000 advertenties heeft gekocht
en 20.000 kliks heeft gekregen is de CTR 5% (20000/100000 =
5%).

CMS

(Content Management System) A computer programme that
enables users to create, present, store, retrieve and manage
web content such as text, images, documents and audio/video
files.

Maakt Verbinding

Het maken van contact met een computer op afstand.

Consument

Een persoon die goederen en/ of diensten koopt.

Conversie ratio

Ook wel transactie conversie ratio genoemd. Wordt in het
algemeen gedefinieerd als het percentage website bezoekers
dat een gewenste actie uitvoert.

Cookie

Of cookies. Bestand dat een website (of reclamebureau of
dataverzamelaar) op de harde schijf van een eindgebruiker
plaatst zodat de eindgebruiker bij een volgend bezoek herkend
wordt. Het bestand wordt gebruikt om de voorkeuren van een
eindgebruiker op de website op te slaan, de surfgewoonten van
die eindgebruiker en diens surfpatroon.

CPC

CPC staat voor Cost per click. Dit is het bedrag dat een klik op
een advertentie kost. Stel dat de CPC 1,50 euro kost dan is dat
het bedrag dat de adverteerder dient te betalen als een
eindgebruiker op diens advertentie klikt.

Kosten per duizend (CPM)

Gebaseerd op het cpc alleen dan per duizend tegen vaak gunstigere
prijzen.

Krediet

Fondsen die verstrekt worden door een bank aan een
consument om deze in staat te stellen goederen of diensten aan
te schaffen van een verkoper. De klant betaalt de bank
vervolgens ineens of in termijnen af tegen een rente zoals
vastgesteld door de bank.
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Credit card

Een door de bank uitgegeven kaart die een klant in staat stelt
goederen of diensten op krediet te kopen.

Credit card processen

Verifieert de credit card en stort krediet op de rekening van de
verkoper bij de checkout. Gebeurt meestal in combinatie met
een winkelwagentjesmodule.

Credit Deposit

De waarde van de aankopen per credit card van de verkoper die
gekredieerd worden naar diens bankrekening nadat de
acquisiteur de kassabonnen van de verkoper koopt. Het
deposito wordt gecrediteerd. De fondsen worden niet
overgebracht totdat de acquisiteur de geldelijkev waarde
ontvangt van de uitgever gedurende de afhandeling.

CRM staat voor Customer Relationship Management. Dit is een
CRM
(Customer computer programma en een model om de interacties van een
Relationship
bedrijf te beheren met huidige en toekomstige klanten. Het is
Management)
een management instrument dat organisaties helpt klanten
beter te begrijpen, beheren en van dienst te zijn.

CSS

CSS staat voor Cascading Style Sheet. Een style sheet taal die
in de regel gebruikt wordt om de manier waarop een website
grafisch getoond wordt, te wijzigen. Dit betreft meestal
webpagina‟s in HTML of XHTML.

CTR

CTR staat voor Click through rate. Deze wordt berekend door
het aantal kliks op een advertentie te delen door het totale
aantal ingekochte advertenties. Bijvoorbeeld als 100.000
impressies zijn ingekocht en 20.000 kliks heeft gekregen dan is
de CTR is 5% (20000/100000 = 5%).

Data Minen

Het (semi)automatisch scannen en analyseren van grote
hoeveelheden data om betekenisvolle patronen en regels te
ontdekken.

DDA

DDA staat voor Demand Deposit Account. Dit is een type
bankrekening, zoals een lopene rekening die de rekeninghouder
in staat stelt fondsen op te nemen voor betaling op verzoek.

Debit

Het proces van fondsen onttrejken aan een balans van een
rekening.

Debit Card

Een kaart die gebruikt kan worden bij bankomaten en in winkels
om geld op te nemen of te betalen. Dit type kaart stelt een
verkoper in staat direct geld af te schrijven van een
bankrekening van een klant.

Decrypten

Het proces van het terugvertalen van geencrypteerde data of
tekst naar niet-geencrypteerde data of tekst.

Weigering (Denial)

Wanneer toestemming om een specifieke actie uit te voeren niet
wordt verleend.

DES

Data Encryptie Standaard.

Directory

Een zoekmachine die webpagina‟s in een database ordent in
categorieen en subcategorieen. Veelal is registratie vereist om
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mee te doen aan de crowd-sourcing versies hiervan.

Domein name

Een unieke reeks letters, nummers en symbolen dat
identificeert waar een specifieke website te vinden is online.
Domeinnamen worden gevormd door de regels en procedures
van het Domain Name System. Derhalve is elke in de DNS
geregistreerde naam een domeinnaam.

Doorway Pagina

Een webpagina die speciaal is aangemaakt om hoog in de
ranking van zoekmachines te kopen. Soms wordt er ook een
ingang
voor
bezoekers
mee
aangeduid
waarvandaan
eindgebruikers de homepage van een website kunnen bereiken.
Een bedrijf dat het merendeel van zijn zaken over het internet
doet. Vernoemt naar het topdomein voor bedrijven: .com.

Dot-com bedrijf

Downloaden

Het proces waarin op een computer of ander apparaat data
geladen worden vanaf een andere computer.

Drop Shipping

Drop shipping is een beheer keten management techniek waarin
de verkoper geen goederen uit voorraad levert maar in plaats
daarvan de klantopdracht en bbezorgdetails voorlegt aan de
producent of de groothandelaar die de goederen vervolgens
aflevert aan de klant.

E-commerce

Het uitwisselen van goederen of diensten tegen betaling op het
internet.

E-commerce
software

Verwijst in de regel naar een volledig functionerend online
catalogus catalogus site beheersysteem. Het omvat in de regel producten
en afhandelopties voor bezorgen, belastingen, prijsbepaling,
uitverkoop, betaling, bestelling, marketing.

EFT

EFT staat voor Electronic Funds Transfer. Dit is een methode om
electronisch fondsen van een rekening af te halen of bij te
schrijven.

Electronische Check

Een electronische versie van de traditionele papieren check.
Deze omvat alle onderdelen van een papieren check en kan als
betaalmethode op het internet worden gebruikt.

Electronische
Veiligheid

Een combinatie van moderne technologie en traditionele aanpak
om fraude met electronische checks tegen te gaan. Er wordrt
Check momenteel gewerkt met een combinatie van technologische
instrumenten en data encryptie, digitale handtekeningen,
certificaten, veilige e-mail en smart card technologie om ervoor
te zorgen dat de veiligheid van het systeem integer blijft.

Electronic
Verificatie

De validatie van een electronic check door gebruikmaking van
Check certificaten en digitale handtekeningen. Zodra de check bij een
bank is ingediend wordt deze additioneel gecheckt tegen interne
databases.

Electronische

Ook wel een virtuele portmonnee genoemd. Dit is een software
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Portmonnee

oplossing die handelsservers in staat stelt credit card en
electronisch betalen informatie op te slaan. De portmonnee is in
de regel geencrypteerd en persistent.

E-mail client

Een software programma dat zich bevindt op de computer van
de eind-gebryuiker en deze in staat stelt emails te zenden en te
ontvangen.

Email Marketing

Het gebruik van email om producten of diensten te verkopen of
te promoten.

Email Spam

Ongevraagde commerciele email.

Encryptie

Het proces van het versleutelen van een bericht om
dataveiligheid te verzekeren. De boodschap wordt geencodeerd
met behulp van een electronische sleutel die het bericht
onbegrijpelijk maakt voor iedereen behalve de geadresseerden
die de andere helft van de sleutel in hun bezit hebben. De twee
nelangrijkste encryptie soorten zijn private key en public key
encryptie.

Encryptie Technologie

De technologie die is ontwikkeld om data of informatie te
transformderen van hun oorspronkelijke formaat naar een
complexer formaat dat niet eenvoudig kan worden begrepen
door en niet envoudig toegankelijk is voor derden.

Exit Rate

Dit is het percentage bezoekers dat actief wegklikt van een
specifieke website pagina naar een andere site. Mogelijk hebben
zij eerder andere website pagina‟s op de oorspronkelijke site
bekeken. De bezoekers verlieten simpelweg de site via deze
specifieke pagina.

Ezine

Een electronisch tijdschrift dat meestal toegankelijk is online of
per email.

FFA

FFA staat voor Free-for-all. Dit zijn web sits die geen
kwalificaties hebben om een link toe te vioegen naar jouw
website. In de regel leveren deze sites weinig of geen bezoekers
op voor jouw site.

Financiele Instelling

Een organisatie die kapitaal verwerft van individuen, bedrijven
en andere organisaties en dit investeert in diverse financiele
bezittingen.

Limiet

De hoeveelheid geldelijke middelen die een eindgebruiker ter
beschikking heeft om aankopen te doen.

Gateway

Een apparaat dat vertalen en beheren van communicatie tussen
netwerken mogelijk maakt met behulp van diverse protocollen
of designs.

Gif

Afbeeldingsbestand formaat dat veel gebruikt wordt online.

Grijze Import

Ook wel parallele markt genoemd. Dit is de handel in produkten
door middel van distributie kanalen die weliswaar legaal zijn
maar tegelijk ook onoffieel, ongeautoriseerd of onbedoeld zijn
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door de oorspronkelijke producent.

Brutto winst

In boekhouden is dit het verschil tussen omzet en de kosten om
een produkt te vervaardigen of een dienst te lrveren voor aftrek
van overhead kosten zoals salarissen, belastingen en rente.

Hard goods

Tastbare produkten die per post of andere fysieke bezorging
gedistibueerd worden. “Zachte goederen” (soft goods) worden
electronisch gedistrinueerd.

Hit

Het aantal van alle individuele elementen van een webpagina
die opgevraagd zijn (teksy, grafische elementen, interactieve
elementen). Hits zijn niet de meest gebruikte methode om web
verkeer te meten omdat het aantal hits afhankt van het aantal
elementen in een pagna, de browser van de eindgebruiker en
de omvang van een pagina.

Homepage

De belangrijkste of eerste pagina van een website. Wordt ook
wel voorpagina (front page) genoemd.

Host

Een computer die internet protocollen draait die kunnen
fungeren als client of als server op het internet.

Host capture

Een credit card verwerkingsmodel waarin de authorisatie en
capture van de transactie data bewerkstelligd worden met
behulp van een enkele boodschap die wordt verstuurd naar de
verwerker van de betaling.

Hosting diensten

Bieden eindgebruikers online opslag capaciteit, software en
netwerk diensten en internet bandbreedte. Functioneren als
server voor domeinnamen en website bestanden.

HTML

(Hypertext Mark-up Language) Een gangbare programeertaal
die het mogelijk maakt dat web documenten kunnen worden
gemaakt en met behulp van browsers kunnen worden getoond.
Wordt geschrevden in de vorm van tags die in hoeksteun
haakjes (angle brackets) worden geschreven: <html>.

Impressie

De eenheid van het tonen van een advertentie

Inbound link

Een link van een externe website

Intelligent agent

Een software programma dat met regelmaat informatie
verzamelt of andere diensten verleent zonder de directe
aanwezigheid van de eindgebruiker.

Internet

Het grootste computernetwerk ter wereld. Elk verbonden
apparaat kan met elk ander verbonden apparaat communiceren.
Het wordt gebruikt om emails te verzenden en te ontvangen,
websites te browsen, te communiceren en informatie te delen in
sociale netwerken en, steeds meer, om produkten en diensten
te kopen en verkopen.

Internet verkoper

Een eigenaar van een bedrijf dat produkten of diensten op het
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internet verkoopt.
Intranet

Een prive website of netwerk dat bedoeld is om medewerkers
van een bedrijf of organisatie informatie te verstrekken en/ of
de mogelijkheid om online samen te werken.

IP Addres

Een uniek nummer dat aan elk apparaat wordt toegekend dat
verbonden is met het internet.

ISO

In de huidig context staat het voor Independent Sales
Organization – een organisatie die voor de verkoper verzoeken,
verkopen of diensten verleent namens financiele instellingen en/
of verwerkers.

ISP

ISP staat voor Internet Service Provider. Een bedrijf dat
eindgebruikers toegang geft en verbindt met het internet.

Uitgever (Issuer)

De bank die krediet verleent aan eindgebruikers door middel
van bankrekeningen. De bank geeft de credit card uit en
ontvangt de betalingen van de eindgebruiker aan het eind van
een betalingsperiode. Heet ook wel uitgever bank (issuing bank)
of kaardhouders bank (cardholder bank).

Uitgeven

Het leveren van een bankkaart aan een kaarthouder en deze
autoriseren om de kaart te gebruiken om financiele transacties
me uit te voeren.

JavaScript

Een script taal die wordt gebruikt in het ontwikkelen van
webpagina‟s. Refereert in de regel aan client side web
programmeren.

Jpeg

Ook bekend als jpg. Een veel gebruikt bestandsformaat voor
afbeeldingen.

Jpg

Ook bekend als jpeg. Een veel gebruikt bestandsformaat voor
afbeeldingen.

Key pair

In encryptie staat dit voor het gebruik van zowel een publieke
en een prive sleutel. De publieke sleutel wordt gebfruikt om de
prive sleutel uit te wisselen en te encrypteren.

Zoekterm

Een term die gebruikt wordt om een zoekopdracht uit te voeren.

Zoekwoord (keyword)

Een woord of term die de essentie van een onderwerp samenvat
en die kan worden gebruikt door eindgebruikers om informatie
te vinden op dat onderwerp tijdens een zoekopdracht op het
internet of in een informatiesysteem of catalogus.

Zoekwoord
dichtheid Het percentage zoekwoorden binnen een indexeerbare tekst op
(Keyword density)
een webpagina.

Keyword research

Het zoeken voor zoekwoorden die gerelateerd zijn aan een
website. Ook de analyse van woorden of termen die bezoekers
gebruiken om vergelijkbare sitrs te vinden. Wordt ook gebruikt
voor de analyse welke zoekwoorden de hoogste return on
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investment opleveren.

Link

Een gemarkeerde tekst of afbeelding die, als een eindgebruiker
erop klikt, deze leiden naar een voorgefeinieerde URL. Links
stellen eindgebruikers in staat te navigeren tussen www
pagina‟s, websites of binnen een document.

Link populariteit

Een maatstaf voor de kwaliteit en kwantiteit van websites die
naar jouw site linken.

Link tekst

De woorden die, als een eindgebruiker erop klikt, deze leiden
naar een voorgefeinieerde URL.

Log bestand

Bestanden die een archief bijhouden van de verzoeken om
hulpbronnen op jouw website.

Mall

Een groep bedrijven, meestal retail, met een euigen
management maar die tevens beheerd worden onder een
administrator. Online malls zijn virtuele malls en kunnen ook
bestaan uit een bedrijf beheerd door een persoon.

Handmatige invoer

Het ingeven van credit card informatie via een toetsenbord van
een computer of en terminal in plaats van door een kaart te
swipen.

M-Commerce

M-Commerce staat voor Mobiele e-Commerce en verwijst naar
het gebruik van draadloze digitale apparaten die webtransacties
mogelijk maken.

Een bank rekening dienst die je toestaat credit card transacties
Handels
Rekening
te accepteren. Maakt deel uit van het grotere proces van het
(Merchant Account)
accepteren van credit cards.
Staat ook bekend als handelsserver. Dit is een server in een
netwerk die online aankopen en credit card transacties
afhasndelt. De term kan verwijzen naar het gehele
Handels server software
computersysteem of alleen naar de software die deze dienst
pakketten
(Merchant
mogelijk maakt. Een handelsserver implementert een
Server
Software
electronisch handelprotocol dat zorgt voor een veilige
Packages)
verbinding tussen eindgebruikers en banken. Het kan ook de
online gevel van een swinkel en de winkelwageninfrastructuur
van een e-commerce site omvatten.

Meta tag

Een speciale HTML tag die informatie verstrekt over een
webpagina. Anders dan andere HTML tags hebben meta tags
geen invloed op de manier waarop een webpagina getoond
wordt in een browser. In plaats daarvan verstrekken zij
informatie over de inhoud van een webpagina, met keywords
die de inhoud van de pagina representeren, ook grafisch, en
hoe vaak de pagina wordt geupdate. Deze informatie is erg
belangrijk omdat de meeste zoekmachines en directories deze
informatie gebruiken in hun indexen. Deze informatie heeft een
direkt verband met de ranking van een pagina in zoekmachines
en directories.

Mobiel apparaat

Een klein apparaat dat je in je hand kunt houden met computer
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functionaliteiten met een scherm met touch screen input
functionaliteiten en/ of een miniatuur toetsenbord.
Mobiel netwerk

Een serie toegangspunten waarmee een mobiele telefoon kan
communiceren.

Organische
zoekresultaten

Onbetaalde lijst van websites die getoond wordt als gevolg van
het invoeren van een zoekterm in een zoekmachine. Featured,
pay-per-click en gesponsorde items worden gebruikt door
minder dan 40% van de zoekmachine gebruikers. Plaatsing
binnen organische zoekresultaten is derhalve twee maal zo
effectief.

Navigatie

De interface waarmee eindgebruikers interacteren om zich
tussen de verschillende pagina‟s van een website te bewegen.

Offline capture

Een betalingscapture methode die wordt gebruikt door
verkopers die een verzending uitvoeren enkele dagen nadat zij
deze ontvangen hebben. De betaling wordt gecaptured op het
moment dat de verkoper de bestelling verzendt en een postautorisatie bericht stuurt naar de bdetalingsverwerker.

Online

Een computer of gebruiker is online als deze verbonden is met
een netwerk of server die een communicatiestroom tussen
computers mogelijk maakt.

Online capture

Een betalingscapture methode die wordt gebruikt door
verkopers die een verzending uitvoeren op dezelfde dag dat zij
deze ontvangen hebben. De betaling wordt gecaptured zodra de
credit card geautoriseerd is.

Online catalogus

Lijst van producten die verkrijgbaar zijn op een website.

Online Winkel

Een website die directe betalingen accepteert in ruil voor
goederen of diensten.

Opt-in email

Een proces dat eindgebruikers in staat stelt het zenden van
email naar hen door jou aan te vragen.

Opt-out email

Het proces dat eindgebruikers in staat stelt jou te verzoeken het
zenden van emails aan hen te staken.

P2P

P2P staat voor Peer-to-Peer E-commerce. De P2P technologie
stelt eindgebruikers in staat bestanden en computer
hulpbronnen te delen zonder gebruik te hoeven maken van een
centrale server.

WEachtwoord

Een sequentie van tekens die, in combinatie met
gebruikersnaam,
als
unieke
authenticatie
code
eindgebruikers dient om zich in te kunnen loggen.

Betalings Capture

Een methode om betalingen te ontvangen. Deze methode is
bepaald door de handelsbank en/ of de betalingsverwerker.

Betalings Gateway

Een internet dienst die jouw e-commerce site linkt aan jouw
bankrekening. De gateway accepteert jouw besellingsinformatie
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en verbindt met jouw bankrekening om fondsen te autoriseren
en te storten.
Betalings Methoden

Wijen waarop betalingen geaccepteerd worden. De meest
gebruikelijke zijn de credit card, electronische check, bankkaart,
telefonische rekening, de bedrijfsrekening en de factuur.
Ook bekendals acquisitie processor. De processor zorgt voor de

Betalings Processor

verwerking van credit card transacties, billing, reportage en verrekening
en operationele diensten aan acquisitie en uitgifte banken. Veel
financiële instellingen doen hun bank kaart processing niet zelf omdat
het voordeliger is dit te laten doen door een instelling als First Data
Corporation (FDC) die investeert in apparatuur.

Permissie marketing

Marketing die gebaseerd is op de toestemming van de
eindgebruiker om informatie van jouw bedrijf of website te
krijgen.

Personalisatie

Het kunnen differentieren tussen eindgebruikers gebaseerd op
persoonlijke
eigenschappen
en
de
voorafgaande
interactiegeschiedenis met jouw site.

Gepersonaliseerde
Aanbevelings Systemen

Systemen die patronen in de handelingen van eindgebruikers
analyseren en op grond daarvan produkten en diensten
adviseren die het best bij de voorkeuren van de eindgebruiker
passen.

Pop-up-advertentie

Een advertentie die automatisch een nieuw venster in de
browser opent.

POR

POR staat voor Pay on Results. PAY-ON-RESULTS SEO biedt
prijsstellingen voor SEO op grond van resultaten.

PPC

Privacy Beleid

PPC staat voor Pay-per-click. Gebrukt om zoekmachines te
omschrijven die een betaling vragen voor het doorverwijzen van
eindgebruikers naar jouw website. De kosten per eindgebruiker
zijn gebaseerd hetzij op biedingen hetzij op een vast tarief dat
wotrdt berekend elke keer dat een gebruiker op een
gesponsorde link klikt om op jouw site uit te komen.
Een set van publieke verklaringen over hoe een site omgaat
met de persoonlijke informatie van eindgebruikers die wordt
verzameld door de site.

Een encryptie systeem dat twee prive sleutels gebruikt om
Prive Sleutel Encryptie boodschappen te versleutelen en te ontsleutelen. De ontvanger
(Private
Key en de verzender hebben beiden geheime sleutels nodig – om te
Encryption)
versleutelen en te ontsleutelen. Het nadeel van deze methode is
de moeizame distributie van prive sleutels.
Processor

Een transactie processor anders dan de bank die de data van
credit card transacties verwerkt en vervolgens de fondsen
distribueert van de bankrekening van de verkoper.

Public-Key Encryptie

Een encryptie system dat twee sleutels gebruikt, een publieke
sleutel om de berichten te versleutelen en een prive sleutel om
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de berichten te ontsleutelen. Dit stelt eindgebruikers in staat
elkaar‟s berichten te verifieren zonder geheime sleutels te
hoeven uitwisselen.
Aankoop

De handeling waarin een betaling wordt gedaan in ruil voor een
produkt of dienst.

PV

PV staat voor Page view – een eindgebruiker die een pagina
bekijkt.

Zoekopdracht

Navorsingen die worden gedaan over transacties, databases of
andere opgeslagen data.

Real-Time

Een activiteit die plaats heeft “terwijl u wacht” en niet wordt
uitgesteld gtot een later tijdstip.

Reciproce links

Links tussen twee websites die door beide zijden zijn overeen
gejkomen.

Reconciliatie

De handeling waarin kosten, baren en de totalen van deze twee
systeem met elkaar in balans wiorden gebracht.

Periodieke Transactie

Een credit card transactie die wordt gewenst door een
eindgebruiker en die met regelmatige intervallen de rekening
van de eindgebruiker een bedrag in rekening bengt.

Terugbetaling

Een terugstorten van geldelijke middelen aan een klant die een
aangekocht product geretourneerd heeft.

Registratie

An entry of personal information in a formal record. When
customers shop at your online business, they will have the
opportunity to register as a member of your online business.
The registration usually consists of user name, password,
billing/shipping address, and e-mail address.

Wederverkoper

Een persoon die geautoriseerd is de produkten en/ of diensten
van een andere persoon of organisatie te vderkopen.

Antwoord

Een bericht dat teruggestuurd wordt aan de afzender.

Informatieverzoek
(Retrieval Request)

Een verzoek van een bank aan een verkoper tot documentatie
aangaande een transactie. Meestal betreft het een dispuut met
een klant over een ondeugdelijke verkoop of retour. Een
informatieverzoek kan leiden tot een chargeback.

Retour

Een transactie waarin de klant het aangekochte produkt of
dienst wil terugsturen in ruil voor het terugontvangen van diens
geld. Is niet hetzelfde als annuleren.

Zoekmachine

Een website of webpagina met een functionaliteit die ontworpen
is om eindgebruikers de mogelijkheid te geven het internet te
doorzoeken voor informatie. De eindgebruiker dient daartoe
meestal een zoekwoord op te geven.

Veiligheid

Maatregelen die getroffen zijn om iets beschermd of veilig te
maken voor derden die willen kijken, vernietigen of vervormen.

Veiligheids Certificaat

Een stukje informatie (meestal opgeslagen als tekstbestand) dat
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gebruit wordt door het SSL protocol om een veilige verbinding
op te zetten. Een veiligheidscertificaat omvat informatie aan wie
het toebehoort, door wie het is uitgegeven, een uniek
serienummer, gekdigheidsperiode en een geencrypteerde
"fingerprint" die kan worden gebruikt om de inhoud van het
certificaat te verifieren. Om een SSL verbinding te kunnen
opzetten, dienen beide zijden te beschikken over een geldig
veiligheidscertificaat (ook wel digitale ID genoemd).
SEM

Staat voor Search engine marketing (SEM). Dit is een vorm van
marketing die tot doel heeft websites beter te promoten door
hen hoger in de ranking van zoekmachines te krijgen. Dit
gebeurt door een combinatie van adverteren en SEO.

SEO

SEO staat voor Search engine optimization. Dit is het proces
van het bouwen van webpagina‟s op een dusdanige wijze dat zij
hoger in de ranking van zoekmachines uitkomen.

Server

Een computer of applicatie programma dat een specifieke soort
van verzoeken van andere computers afhandelt. De server
voorziet “client” computers van bestanden, instructies en extra
processing macht.

Sessie

Binnen het kader van betalingssystemen beheert een sessie de
uitwisseling van geld.

SET

SET staat voor Secure Electronic Transaction. Een standaard
electronische transmissie veiligheidsstandaard die ontwikkeld is
door Visa/MasterCard. De standaard maakt gebruik van
encryptie, digitale handtekeningen, certificaten en validaties
door externe partijen om veilige internet transacties over het
internet mogelijk te maken.

Settlement

Een proces waarin een electronische (credit card) transactie
wordt geaccepteerd voor financiele afhandeling tussen de
acquirerende en de uitgevende bank.

S-HTTP
Hypertext
Protocol

Secure
Transfer Een veilige versie van HTTP zoals ontwikkeld door Netscape.

Winkelwagentje

Software die binnen e-commerce gebruikt wordt om aankopen
online mogelijk te maken. De software stelt eindgebruikers in
staat een lijst met produkten of diensten op te slaan om aan te
schaffen. Bij de checkout berekent deze software in de regel de
kosten voor de totale bestelling, inclusief verzendkosten,
administratieve kosten en belastingen, voor zover van
toepassing. Eindgebruikers kunnen met behulp van deze
software produkten en diensten apart zetten, beoordelen, hun
selecties aanpassen en uiteindelijk kopen.

SKU

Afkorting van stock keeping unit. Dit is een nummerwaarmee
een specifiek produkt in de voorraad wordt aangeduid.

Smart Card

Een platsic kaart ter grootte van een credit card waarmee
idealiter niet van buiten toegang verkregen kan worden. Deze
kaart bevat een microprocessor om data op te slaan en te
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verwerken.
Soft goods

Soft goods zijn goederen die electronisch gedistribueerd kunnen
worden.

Software licentie

Een document dat aantoont dat de eindgebruiker recht heeft om
een specifiek software programma te gebruiken.

SPAM

Ongevraagde commerciele email.

Spiders

Software die gebruikt wordt door zoekmachines om nieuwe of
geupdate webpagina‟s te vinden om toe te voegen aan hun
index.

Split Testing

Ook wel A/B testing genoemd. Een methode om alternatieve
opties tegen elkaar te testen. Vaak gebruikt in design en
marketing.

SSL

Een door Netscape ontwikkeld protocol om geëncrypteerde,
geautenciceerde communicatie over het Internet mogelijk te
maken. SSL wordt meestal, maar niet alleen, gebruikt in de
communicatie tussen browsers en servers. URLs die beginnen
met https tonen dat er een SSL verbinding gebruikt gaan
worden. SSL zorgt voor drie belangrijke gevolgen: privacy,
authenticatie en integriteit van berichten. Om een SSL
verbinding tot stand te bengen hebben beide zijden een
Veiligheidscertificaat nodig die software naar elkaar uitwisselt.
Elke zijde versleutelt dan de te verzenden informatie met de
Veiligheidscertificaten van beide zijden zodat alleen de beoogde
respondent de informatie kan de-encrypten en de data
onderweg niet veranderd kunnen worden.

Swiped Card

Credit card informatie die automatisch in een computersysteem
gebracht wordt door een credit card te swipen (te halen) door
een kaartlezer of terminal.

Tag

Een trefwoord dat wordt geassocieerd met informative,
bevoorbeeld een word dat het onderwerp van een tekst of een
afbeelding beschrijft. Tags kunnen gebruikt worden als
navigatie hyperlinks naar gerelateerde informatie.

Belasting Klasse

Definieert het type belasting dat van toepassing is zoals BTW,
schenkingsrecht, landelijk, gemeentebelasting.

Belasting Jurisdictie

Een geografisch gebied dat zijn eigen specifieke set van
belasting regels en reguleringen kent zoals een land, een staat
of een stad.

TCP/IP Transmissie Controle Protocol beter bekend als TCP/IP
Internet Protocol is een suite van computer communication
protocollen die netwerken verbinden en deze in staat stelt met
TCP/IP
Transmissie
elkaar te communiceren. TCP controleert de verzending van
Controle Protocol
data tussen eindgebruiker en server. IP verplaatst de data naar
de gevraagde node op het netwerk. TCP/IP is het belangrijkste
transmissie protocol dat online gebruikt wordt.
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Ticket

Een alternatieve naam voor de kassabon die wordt
geproduceerd naar aanleiding van een credit card betaling.

Transactie

Het process dat plaatsvindt indien een kaardhouder een
aankoop doet met een debit card of credit card.

Transactie Kosten

A per transaction bedrag dat berekend wordt door de bank als
vergoeding voor het verwerken van een transactie. Dit bedrag
komt boven op de disconteringsvoet. Bijvoorbeeld de
verdisconteringsvoet is 2,25% plus 15 cent per transactie.

Transactie Processor

Een financiële instelling anders dan een bank die data verwerkt
van credit card transacties. Zij levert pre-authorisatie, postauthorisatie en vergoedingsdiensten aan organisaties die credit
card betalingen accepteren. Zij is verantwoordelijk voor de
distributie van fondsen tussen consumenten en organisaties.

Unieke bezoekers

Een individuele bezoekers die binnen een gedefinieerde
tijdsspanne een website tenminste eenmaal bezocht heeft.

Up-Sell

Dit is een verkooptechniek waarbij de verkoper kopers
aanspoort duurdere produkten of diensten te kopen of andere
toebehoren om daardoor een winstgevender verkoop te doen.

Uptime

Uptime is hoeveelheid tijd dat een machine, meestal een
computer, heeft gewerkt en toegankelijk was.

URL

Afkorting van Uniform Resource Locator (URL) – de unieke
identificator waar informative gelocaliseerd is online. Het is het
wereldwijde adres voor documenten en andere web bronnen en
bevat het domeinnaam.

Usability

Het gemak waarmee de eindgebruiker een system of onderdeel
daarvan kan leren te besturen, input ervoor kan voorbereiden
en de output ervan kan interpreteren.

User Model

Een model
(a) kennis
taalgebruik,
(d) ervaring

Virtuele Portmonnee

Ook wel electronische portmonnee genoemd. Dit is een software
applicatie die gebruikers toestaat credit card en bankinformatie
op te slaan en te wijzigen. De portmonnee is in de regel
geëncrypteerd en is persistent.

Stem authorisatie

Het verkrijgen van credit card authorisatie door een verkoper
door middel van een telefoongesprek in plaats van een terminal
of software applicatie. In aanvulling moet de verkoper credit
card informatie per telefoon, terminal of software applicatie
doorgeven.

Annuleren (void)

Het ongedaan maken van een aankoop. Er is slechts een korte
periode waarin een aankoop ongedaan kan worden gemaakt.
Annuleringen worden in de regel afgehandeld door een
financiële instelling die het saldo van de klant beheert.
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Web browser

Een software applicatie dat je in staat stelt web bronnen (met
name HTML webpagina‟s) te zien op het Internet.

Web design

De creatie en coordinatie van informative op een website.

Web Forum

Een soort website of deel van een website, dat gebruikers met
vergelijkbare interesses in staat stelt met elkaar gedachten uit
te wisselen, samen te werken of commentaar te geven op
specifieke onderwerpen. Online discussie groepen.

Web hosting

Een computer die altijd verbonden is met het Internet en die de
informatie van een of meer website in zich herbergt.

Web bron

Elke HTML file, afbeelding of ander sort bestand dat online
bereikt kan worden.

Website
(traffic)

verkeer Het aantal bezoekers en bezoeken aan jouw website. Dit kan
gemeten worden in Hits, Page Hits of Unieke bezoekers.

Widget

Een kleine applicatie met beperkte functionaliteit die op een
webpagina of desktop kan worden geïnstalleerd en gebruikt
door een eindgebruiker.

Mond-tot-mond

Mond-tot-mond of viva voce, is het doorgeven van informatie
door middel van orale communicatie. Dit kan zo simple zijn als
iemand vertellen hoe laat het is.
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