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Executive Summary

This document forms the D2.2 E-Commerce Vocabulary List for the Implementation of the
PECOS4SMEs Project (henceforth, “Project”).
Southern Europe SMEs lack the needed knowledge to take advantage of the e-Commerce
potential resulting in Southern Europe lagging within the e-Business area. PECOS4SMEs will
develop a training programme concentrated on the provision of suitable knowledge and tools,
which the SMEs can use to increase cross border eCommerce revenue. This includes changing
sales and marketing strategies and new types of organisation and knowledge about eCommerce technologies in a future world dominated by pervasive Internet.
The promotion of useful e-Commerce strategies for SMEs includes transfer of knowledge and
practices from top performing countries in e-Commerce to lagers thus bridging the cross
border sales gap between Northern and Southern Europe and helping the economic recovery
of the hard hit South. As a consequence of the introduction of new technologies and concepts
facilitating cross border e-Commerce, (e.g. effective link building, search engine user attitudes
etc.), SMEs will make their businesses more profitable and improve their ICT and
methodological competence for interactive and collaborative learning.
The project is co-funded by the Education and Culture DG under the Lifelong Learning
Programme, Leonardo Multilateral projects.

The present document contains information regarding words and phrases commonly used in
e-Commerce.
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1. Introduction
1.1. Purpose of the D2.2 E-Commerce Vocabulary List
The purposes of the current D2.2 E-Commerce Vocabulary List are the following


Words and phrases commonly used in e-Commerce.

1.2. Scope of the project
PECOS4SMEs will develop an innovative training system bringing new types of organisation
and knowledge about e-Commerce technologies and trends and concentrated on transforming
Internet trends into applicable tools for SMEs to change sales and marketing strategies. The
approach to training SMEs is based on their situation (sector, financial capability, educational
background, geographical location, existing infrastructure, etc.). After completion of the
training, SMEs are expected to be able to engage foreign consumers by successfully
implementing e-Commerce strategies designed specifically for them.

1.3. Project Objectives
The specific purpose of the proposed project is the development of e-Commerce oriented
material delivered through a training system targeting solely SMEs and the deriving needs
(e.g. websites friendlier to the foreign consumer, order tracking process, clear dispatch and
return policies, etc.) with respect to effective use of the Internet as a sales channel. This
includes changing sales and marketing strategies and new types of organisation and
knowledge about e-Commerce technologies in a future world dominated by pervasive
Internet.
PECOS4SMEs, in particular, aims to support European SMEs to:
 Raise awareness and interest about cross border e-Commerce.
 Learn more about the risks associated with online payments.
 Learn more about the uses of the Internet as a revenue channel.
 Analyze the knowledge development in the SME and see the strategic perspectives of
this knowledge in the context of the business strategy.
 Integrate e-Commerce in business planning and innovation strategies.
 Get the strategies written down, so they are not just ideas, but an active choice, which
can be communicated and understood by SMEs.
 Get the strategies incorporated in practical procedures that can be constantly updated.
 Be aware of the European cross-border trade legislation and provisions of consumer
rights.
An additional goal is to make it easier and less costly for businesses, particularly small and
medium-sized enterprises (SMEs), to do business abroad and to enable consumers to reap the
full benefit of the Single Market. This goal is aligned with the Europe 2020 strategy – launched
on 3 March 2010 (IP/10/225) and with which the Commission is currently tackling bottlenecks
in the Single Market to drive economic recovery.
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Table 1: Glossary for e-Commerce

Glossary for E-commerce
Term

Bank kupca

Definition
Znany również jako bank przejmujący. Termin odnosi się do
banku, który prowadzi interesy z kupcami, którzy akceptują karty
kredytowe. Sklep ma konto w tym banku i prowadzi określone
transakcje danego dnia.

3G

3G, skrót od trzeciej generacji, to trzecia generacja technologii
telekomunikacji mobilnej.

Zasady dostępu

Zestaw rozwiązań umożliwiający dostęp do strony osobom
niepełnosprawnym.

Bank przejmujący

Znany również jako bank kupca. Termin odnosi się do banku,
który prowadzi interesy z kupcami, którzy akceptują karty
kredytowe. Sklep ma konto w tym banku i prowadzi określone
transakcje danego dnia.

Procesor przejmujący

Znany również jako procesor płatności. Procesor zapewnia
przetwarzanie kart kredytowych, fakturowanie, raportowanie i
rozliczanie i usług operacyjnych do banku pozyskującego i
wydającego. Wiele instytucji finansowych nie przetwarza tych
danych samodzielnie, ponieważ bardziej opłacalne jest aby np.
First Data Corporation (FDC) zrobiła to za nich, co zwalnia z
konieczności inwestowania w ludzi i sprzęt.

Obejrzenie reklamy

Użytkownik oglądający reklamę w internecie.

Partnerstwo

Dowolna strona internetowa lub obiekt, który zawiera linki lub
sprzedaży na swoim miejscu poprzez własne działania
marketingowe.

Marketing partnerski

Podział dochodów między internetowych reklamodawców i
sprzedawców, gdzie kompensacja bazuje na wydajności,
zazwyczaj w formie sprzedaży, kliknięć, rejestracji lub modelu
hybrydowego.

Tracking partnerski

Oprogramowanie, które śledzi sprzedaż kliknięć lub inne środki w
celu określenia wydajności podziału przychodów lub prowizji.

API

Aplikacja programująca interfejs to protokół przewidziany do
użycia jako interfejs z użyciem komponentów oprogramowania
komunikujących się ze sobą.

Akceptacja

Akceptacja płatności. Zazwyczaj w postaci kodu zezwolenia
przewidzianego przez bank wydający.

Weryfikacja

Weryfikacja, czy osoba do której wysyłany jest e-mail jest osobą,
za którą się podaje.

Autoryzacja

Upewnienie się, że posiadacz karty posiada odpowiednie środki
na koncie lub limicie kredytowym. Pozytywna autoryzacja
skutkuje generacją kodu autoryzacyjnego i pobraniem środków.
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Limit kredytowy posiadacza karty jest zredukowany o wartość
tych środków.
Przechwycenie
autoryzacji

Metoda przechwytywania płatności używana przez kupców,
którzy wysyłają zamówienia w tym samym dniu. Płatność jest
realizowana, gdy sklep autoryzuje kartę kredytową klienta.

Kod autoryzacji

Kod cyfrowy lub alfanumeryczny przesłany przez wystawcę karty
weryfikującej że sprzedaż została zatwierdzona. Zezwolenie może
zostać pobrane poprzez głos, oprogramowanie lub transmisję
terminala. Sklep powinien zawierać numer zezwolenia na projekt
sprzedaży, aby ułatwić proces autoryzacji.

Prośba o autoryzację

Elektroniczna wiadomość wysyłana przez sklep do banku
wydającego kartę kredytową klienta z prośbą o kod autoryzacji
dla transakcji.

Odpowiedź autoryzacji

Elektroniczny komunikat
udzielenie zezwolenia.

B2B

B2B to skrót od Business to Business w e-Commerce. Ogólnie
odnosi się do sprzedaży produktów lub usług innych
przedsiębiorstw.

B2C

B2C to skrót od Business to Consumer w e-Commerce. Ogólnie
odnosi się do sprzedaży produktów lub usług konsumentowi
końcowemu.

Back-End Marketing

To strategia maksymalizacji zysków klienta. Idea jest taka: jeśli
klient kupił produkt, prawdopodobnie jest w dobrym nastroju do
zakupów i dokona kolejnego zakupu.

Przepustowość

W sieciach komputerowych i informatyce, przepustowość to
pomiar przepływności dostępnych lub zużywanych zasobów
teleinformatycznych wyrażony w bitach na sekundę.

Bank

Instytucja, która zajmuje się rachunkiem oszczędnościoworozliczeniowym, kredytami oraz papierami wartościowymi.

Konto bankowe

Konto, które utrzymuje środki w banku i jest przedmiotem
dodatkowych wpłat i wypłat.

Banner

Formy reklamy w internecie, która jest realizowana przez zdjęcie,
wideo lub animację. Klikając na te treści, internauta może albo
przejść do innej witryny internetowej lub wyświetlany jest krótki
przekaz marketingowy.

Tworzenie partii

Za każdym razem po złożeniu zamówienia jest ono akceptowane
i dodawane do partii. Ale fundusze nie są jeszcze pobierane z
karty kredytowej ani przekazywane na rachunek sprzedawcy. To
zdarza się, gdy początkowo przechwytuje się fundusze dla danej
partii, a dopiero potem je rozlicza. Przechwytywanie funduszy
powoduje, że karty kredytowe są obciążane o wartość środków,
które mają znaleźć się na rachunku sprzedawcy.
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Blog

Rodzaj strony internetowej lub części strony internetowej z
okresowymi wpisami zawierającymi opinie, komentarze lub inne
informacje. Określenie "blog" to skrót od "web log". Blogi są
interaktywne
i
umożliwiają
odwiedzającym
zostawienie
komentarza, umożliwiając dialog między użytkownikami serwisu.
Większość blogów zawiera dane tekstowe, ale może też zawierać
inne nośniki, np. zdjęcia lub wideo.

Bluetooth

Bluetooth to otwarty standard bezprzewodowej technologii do
wymiany danych na krótkich dystansach.

Wskaźnik opuszczeń

Opisuje liczbę gości, którzy wchodzą na stronę internetową, a
następnie ją opuszczają zamiast kontynuować przeglądanie
strony.

Bricks
and
business

Tradycyjny model biznesowy, który ma bezpośredni kontakt z
klientem np. w biurze lub sklepie. Najbliższy sklep spożywczy i
kantor to przykłady takiego modelu. Termin ten jest używany w
mortar
przeciwieństwie do organizacji opartych na internecie, które nie
mają fizycznego sklepu. Takie firmy mogą mieć trudności w
konkurowaniu ze sklepami internetowymi, ponieważ te ostatnie
mają niższe koszty eksploatacji i większą elastyczność.

Bricks
and
company

Tradycyjny model biznesowy, który ma bezpośredni kontakt z
klientem np. w biurze lub sklepie. Najbliższy sklep spożywczy i
kantor to przykłady takiego modelu. Termin ten jest używany w
mortar
przeciwieństwie do organizacji opartych na internecie, które nie
mają fizycznego sklepu. Takie firmy mogą mieć trudności w
konkurowaniu ze sklepami internetowymi, ponieważ te ostatnie
mają niższe koszty eksploatacji i większą elastyczność.

Szerokie pasmo

Termin odnosi się do usług szerokopasmowych w całej szerokości
pasma charakterystyki medium transmisyjnego oraz jego
zdolności do transportu wielu sygnałów i rodzajów ruchu w tym
samym czasie.

Przeglądarka

Przeglądarka pozwala łączyć się klientowi z serwerem www i
odczytywać hipertekstowe dokumenty w sieci www. Netscape
Navigator i Microsoft Internet Explorer to przykłady popularnych
przeglądarek internetowych.

Społeczność biznesowa

Centralny punkt, w którym kupujący i sprzedający mogą
zaangażować się w handel elektroniczny, lub zbudować i
zarządzać biznesem online.

C2C

Konsument do konsumenta (C2C), e-commerce, to sposób
konsumenci sprzedają sobie różne towary np. za pomocą
serwisów takich jak eBay.

Caching

Przechowywanie plików internetowych na komputerze
serwerze dzięki czemu mogą być dostępne szybciej
użytkownika końcowego.

Wezwanie do działania

Wezwanie do działania, lub CTA, to banner, przycisk albo inny
rodzaj grafiki lub tekstu na stronie internetowej mający skłonić
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użytkownika do kliknięcia na niego i przejścia do sklepu.

Przechwytywanie

Akt konwersji ilości zezwoleń na płatność w rekordy transakcji.
Transakcje nie mogą być dokonane, chyba że są wcześniej
dopuszczone, a zezwolenie nie powinno być wydane, aż towary
lub usługi zostaną wysłane lub przekazane do konsumenta.

Posiadacz karty

Każda osoba, która otwiera rachunek na karcie kredytowej i
dokonuje płatności kartą kredytową.

Cascading Style Sheet

Język arkusza stylów, który jest często używany, aby zmienić
wygląd strony, na podstawie specyfikacji urządzeń uzyskujących
dostęp do niego. Najczęściej stosuje się go do
stron
internetowych w HTML lub XHTML.

Pieniądze

Pieniądze w postaci papieru lub monety, które są łatwo dostępne
do użytku jako środek wymiany.

Certyfikat

Elektroniczne oświadczenie, wydane przez zaufaną organizację,
jak bank, które świadczy o tożsamości i upoważnieniach osoby
lub firmy do prowadzenia jakichkolwiek transakcji przez Internet.

Urząd certyfikacji

Urząd
certyfikacji
może
być
emitentem
certyfikatów
bezpieczeństwa używanych w połączeniach SSL, jak również na
organizacją strony trzeciej, która może zweryfikować tożsamość i
pochodzenie osoby lub organizacji. Instytucje te wydają
certyfikaty cyfrowe bezpośrednio do użytkowników końcowych
lub innych urzędów certyfikacji, pozwalające im również wydawać
certyfikaty cyfrowe.

Skrypt CGI

CGI
oznacza
Common
Gateway
Interface.
Program
komputerowy, który pozwala serwerom WWW na przekazanie
żądań przetwarzania do innych programów, które następnie
wracają swoje wyniki na serwer WWW.

Chargeback

Proces przyjęcia z powrotem lub obciążenia karty kredytowej.
Dzieje się tak, gdy klient kwestionuje transakcję kartą
kredytową. Sklep musi odpowiedzieć na zarzut zwrotem środków
i udowodnieniem, że produkt lub usługa były dostarczone do
klienta.

Sprawdzanie konta

Rachunek bankowy, którego posiadacz może wypłacać czeki bez
uprzedniego powiadomienia.

Clearing

Proces jaki przechodzi czek w celu sprawdzenia i transferu
środków między bankami. Kontrola elektroniczna działa w taki
sposób, jak w przypadku czeku papierowego.

Kliknięcie

Możliwość kliknięcia przez użytkownika na URL lub banner, który
przeniesie go na stronę internetową, zgodnie z zapisem na
serwerze.
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Click
and
business

Rodzaj modelu biznesowego obejmującego zarówno działalność
mortar online i offline, zazwyczaj ma stronę internetową i sklep firmową.
Taka firma może oferować korzyści płynące z szybkich transakcji
internetowych jak również tradycyjnych transakcji.

Wskaźnik kliknięć

Wskazuje na sukces w przyciąganiu transparentu reklamowego
internautów do kliknięcia w reklamy. Na przykład, jeśli baner
otrzyma 2000 wyświetleń i generuje 400 kliknięć, współczynnik
kliknięcia wynosi 20%.

Click through rate

Obliczany poprzez liczbę kliknięć na reklamę w ramach danego
programu podzieloną przez liczbę wyświetleń kopii. Na przykład
klient kupuje 100 000 wrażeń i uzyskuje liczbę 20 000 kliknięć
wówczas CTR wynosi 5% (20000/100000 = 5%).

CMS

(System zarządzania treścią), program komputerowy, który
umożliwia użytkownikom tworzenie, przechowywanie, pobieranie
i zarządzanie treściami internetowymi, takimi jak tekst, obrazy,
dokumenty i pliki audio / wideo.

Ustanawianie
połączenia

Kontakt ze zdalnym komputerem.

Klient

Osoba która kupuje towary i usługi.

Wskaźnik konwersji

Również współczynnik konwersji transakcji. Współczynnik
konwersji
jest luźno zdefiniowany jako procent
osób
odwiedzających witrynę sieci Web, który realizuje pożądane
działania.

Cookie

Lub Cookies. Informacja o tym, że witryna internetowa
umieszcza na dysku twardym użytkownika pliki, które pozwalają
na zapamiętanie jego działań. Informacje te są wykorzystywane
do zapisywania preferencji użytkownika podczas korzystania z
danej witryny, jego nawyków i wzorców zachowań. pewien
fragment danych jest wysyłany ze strony internetowej i
utrzymywany w przeglądarce użytkownika.

CPC

CPC oznacza koszt za kliknięcie. Koszt za kliknięcie w reklamę.
Na przykład 1,50 dolarów CPC oznacza, że za każde kliknięcie,
reklamodawca ma zapłacić $ 1,50 na stronie finansującej.

CPM

CPM oznacza Cost per thousand. Większość stron internetowych
bazuja na tym modelu. Przykładowo $150 CPM oznacza koszt
$150 za 1000 wyświetleń reklamy.

Kredyt

Rozszerzenie środków wydanych przez bank, które pozwala
konsumentowi na zakup towarów lub usług. Konsument wpłaca
następnie kwotę do banku w całości lub w ratach, z
oprocentowaniem ustalonym przez bank.

Karta kredytowa

Karta bankowa, która umożliwia konsumentowi dokonywanie
zakupów na kredyt.
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Procesowanie
kredytowej

karty Weryfikacja karty i przekazanie wyników do sklepu. Działa w
połączeniu z koszykiem.

Depozyt kredytu

Wartość zakupu kartą kredytową. Pobierany jest depozyt, który
jest aktywny do czasu, gdy nabywca przekazuje wartość
pieniężną w okresie rozliczenia.

CRM

CRM to skrót od Customer Relationship Management. Program
komputerowy i model zarządzania interakcji firmy z obecnych i
przyszłych klientów. Rodzaj praktyki zarządzania, które pomaga
organizacjom lepiej zrozumieć, zarządzania i obsługi klientów.

CSS

CSS oznacza Cascading Style Sheet. Język arkusza stylów
używany, aby zmienić to jak wygląda strona na podstawie
specyfikacji urządzeń uzyskujących do niej dostęp. Najczęściej
stosuje się do stylu stron internetowych w HTML lub XHTML.

CTR

CTR oznacza współczynnik klikalności. Obliczana poprzez liczbę
kliknięć reklamy otrzymał danego programu podzielona przez
łączną liczbę wyświetleń kupili. Na przykład, jeśli klient kupuje
100000 wrażenia i uzyskuje 20000 kliknięć CTR 5%
(20000/100000 = 5%).

Zarządzanie
klientem

relacją

Program komputerowy i model zarządzania interakcji firmy z
z obecnymi i przyszłymi klientami. Rodzaj praktyki zarządzania,
która pomaga organizacjom lepiej zrozumieć zarządzanie i
obsługę klientów.

Data Mining

Badanie i analiza w sposób automatyczny lub półautomatyczny,
dużych ilości danych w celu odkrycia znaczących wzorców i reguł.

DDA

DDA oznacza żądanie wpłaty na konto. To odnosi się do rachunku
bankowego, który pozwala posiadaczowi wycofać środki lub użyć
je do płatności na żądanie.

Debet

Proces obciążenia rachunku.

Karta debetowa

Karta bankowa ATM. Ten typ kart pozwala sklep odliczyć
pieniądze bezpośrednio z konta bankowego klienta.

Dekodowanie

Proces konwersji zaszyfrowanych danych i tekstu z powrotem do
zwykłych danych lub tekstu.

Odmowa

Gdy nie dano pozwolenia na wykonanie pewnego działania.

DES

Standard Szyfrowania Danych.

Katalog

Usługa wyszukiwania, która organizuje strony internetowe w
swojej bazie danych (często przez proces rejestracji) na
kategorie i podkategorie.

Nazwa domeny

Niepowtarzalny ciąg liter, cyfr i symboli, który określa, gdzie
dana strona znajduje się w Internecie. Nazwy domen są
tworzone zgodnie z zasadami i procedurami Domain Name
System. Dlatego każda nazwa, która zarejestrowana w DNS jest
oznaczony jako nazwę domeny.
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Doorway Page

Strona wykonana specjalnie do rangi w wyszukiwarkach dla
konkretnych słów kluczowych. Również punkt wejścia, przez
który odwiedzający przechodzą do głównej zawartości Twojej
strony internetowej.

Dot-com business

Określenie firmy, która
prowadzi w internecie.

Download (ściąganie)

Proces ściągania danych przez computer z innego komputera lub
serwera.

Drop Shipping

Drop Shipping jest techniką zarządzania łańcuchem dostaw, w
których nie prowadzi się sprzedaży detalicznej towarów w
magazynie, lecz przenosi zamówienia klientów i szczegóły wysyłki
do producenta lub hurtownika, który następnie zwykle wysyła
towary bezpośrednio do klienta.

E-commerce

Ogólnie odnosi się do wymiany produktów i usług przez internet.
Również e-biznes: zarówno sprzedaż przez internet jak i
transakcje biznesowe przez dedykowane połączenie (np.
modem).

Oproramowanie
katalogów E-commerce

Oprogramowanie katalogów e-commerce na ogół odnosi się do w
pełni funkcjonalnego systemu zarządzania katalogami online.
Funkcjonalność zarządzania zazwyczaj obejmuje produkty,
transport, podatek od sprzedaży, ceny sprzedaży, cechy
produktów, sprzedaży, przetwarzania płatności, realizacji
zamówień, jak również funkcje marketingowe.

EFT

EFT oznacza elektroniczny transfer środków. Sposób uznania lub
obciążenia rachunku za pośrednictwem środków elektronicznych.
Eliminuje potrzebę pracy, na przykład wystawiania czeku.

Czek elektroniczny

Elektroniczna wersja tradycyjnego czeku. Zawiera on wszystkie
elementy czeku i może być stosowany jako metoda płatności w
Internecie.

Bezpieczeństwo
elektronicznego

Weryfikacja
elektronicznego

większą

część

swojej

działalności

Połączenie stanu techniki i ustalonych praktyk biznesowych w
celu zapobiegania oszustwom w czekach elektronicznych. Jest
czeku realizowana przy użyciu kombinacji narzędzi technologicznych,
szyfrowania
danych,
podpisów
cyfrowych,
certyfikatów,
bezpiecznego e-maila i kart inteligentnych technologii w celu
zapewnienia bezpieczeństwa systemu.
czeku

Walidacja czeku elektronicznego za pomocą certyfikatów i
podpisów cyfrowych. Po wystawieniu czeku elektronicznego, bank
dokona dodatkowej weryfikacji przez wewnętrzne bazy danych.

Portfel elektroniczny

Zwany także wirtualnym portfelem, mechanizm, który umożliwia
użytkownikom
oprogramowania
Commerce
Server
przechowywanie i używanie karty kredytowej i informacji
dotyczące płatności elektronicznych. Zazwyczaj informacje w
portfelu są zaszyfrowane i są trwałe od sesji do sesji.

Klient e-mail

Program znajdujący się na komputerze użytkownika, który
pozwala im na wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail.
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Email Marketing

Używanie e-maila w celu promocji produktów lub usług.

Email Spam

Niepożądany e-mail komercyjny.

Szyfrowanie

Proces kodowania wiadomości dla zapewnienia poufności danych.
Wiadomość jest kodowana za pomocą klucza elektronicznego,
który sprawia, że jest niezrozumiała dla nikogo poza
posiadaczem drugiej połowy kodu. Istnieją dwa główne rodzaje
metod szyfrowania, szyfrowanie klucza prywatnego i klucza
publicznego.

Technologia
szyfrowania

Technologia opracowana dla przekształcania danych lub
informacji z oryginalnym formacie do bardziej złożonej formy, tak
że nie mogą być łatwo zrozumiałe lub dostępne dla osób
nieupoważnionych.

Wskaźnik wyjść

To odsetek użytkowników witryny, którzy aktywnie klikają na
Twoją stronę z innej strony. Goście po prostu przychodzą z tej
konkretnej strony.

Ezine

Elektroniczny magazyn generalnie dostępny w internecie lub
dostarczany za pośrednictwem poczty e-mail.

FFA

FFA oznacza Free-for-all. Witryny, które nie mają kwalifikacji do
dodawania linku do swojej strony internetowej. Generalnie te
strony zapewniają niewielki lub żaden ruch na Twojej stronie.

Instytucja finansowa

Instytucja, która pozyskuje kapitał od osób indywidualnych,
przedsiębiorstw i innych organizacji i inwestuje go w różne
instrumenty finansowe.

Dostępność środków

Środki dostępne użytkownika, który chce dokonać zakupu.

Gateway

Urządzenie, które pozwala na tłumaczenie i zarządzanie
komunikacją między sieciami, które korzystają z różnych
protokołów lub motywów.

Gif

Format zdjęcia używany w internecie.

Szary import

Szary rynek, znany też jako rynek równoległy, to handel
towarami przez kanały dystrybucji, które choć są legalne, to są
nieoficjalne,
nieautoryzowane
lub
niezamierzone
przez
oryginalnego producenta.

Zysk brutto

W rachunkowości zysk brutto lub zysk ze sprzedaży to różnica
między przychodami a kosztami wytwarzania produktu lub
świadczenia usługi, przed odliczeniem opłat, wynagrodzeń,
odsetek oraz podatków.

Twarde produkty

Policzalne produkty dystrybuowane poprzez pocztę lub kuriera.
Dla odmiany miękkie produkty są dostarczane elektronicznie.
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Wejście

Każdy element strony internetowej (w tym tekst, grafika i
elementy interaktywne) jest liczony jako wejście na serwer.
Wejścia nie są preferowaną jednostką stron mierzących
popularność danych serwisów, ponieważ w tym wypadku liczba
wejść jest zależna od liczby grafik, typu przeglądarki i rozmiaru
strony.

Strona główna

Strona główna, która pojawia się po wpisaniu adresu.

Host

Komputer z systemem protokołów internetowych, które mogą
działać jako klient lub serwer w Internecie.

Przechwycenie hosta

Model przetwarzania kart kredytowych, w których zezwolenie i
przechwytywanie danych transakcyjnych są realizowane w
ramach jednej wiadomości wysyłanej do procesora płatności.

Usługi hostingowe

Usługi hostingowe zapewniają użtkownikom miejsce na serwrze,
oprogramowanie i usługi sieciowe. Usługa hostingu działa jako
serwer dla domeny i plików.

HTML

(Hypertext Mark-up Language) wspólny język komputerowy,
który pozwala na tworzenie dokumentów internetowych
tworzenie i przeglądarek, aby zobaczyć ich zawartość. HTML jest
napisany w formie elementów składających się z tagów HTML,
które są zapisywane w nawiasach kątowych <html>.

Wrażenie

Pojedynczy przypadek wyświetlenia reklamy w internecie.

Odnośnik

Odnośnik z inne strony, niż Twoja.

Inteligentny agent

Oprogramowanie, które gromadzi informacje lub wykonuje inne
usługi bez bezpośredniej obecności użytkowników i działając
według pewnego schematu.

Internet

Internet to największa na świecie sieć komputerowa. Każde
urządzenie w internecie może komunikować się z całą siecią.
Niektórzy użytkownicy internetu wysyłają i odbierają e-maile,
przeglądają strony, a coraz więcej z nich korzysta ze sklepów
internetowych.

Sprzedawca
internetowy

Przedsiębiorca,
internet.

Intranet

Prywatna strona lub sieć, która ma na celu zapewnienie
pracownikom firmy lub organizacji informacji lub zdolności do
współpracy.

Adres IP

Unikalny numer przydzielany urządzeniu, które łączy się z
internetem.

ISO

ISO w obecnym kontekście oznacza niezależną organizację
sprzedaży. Organizacja, która realizuje sprzedaż lub inne usługi
działa w imieniu instytucji finansowych i procesorów.
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ISP

ISP oznacza dostawcę internetu. Firma, która zapewnia swoim
klientom możliwość dostępu i łączenia się z Internetem

Wydawca

Bank, który udziela kredytu dla klientów za pośrednictwem
rachunków kart bankowych. Bank wydaje kartę kredytową i
otrzymuje wypłatę posiadacza karty na koniec okresu
rozliczeniowego. Zwany także bankiem emisyjnym lub bankiem
posiadacza karty.

Wydawanie

Akt przekazania karty bankowej klientowi oraz jej autoryzacji w
celu dokonywania transakcji finansowych.

JavaScript

Język skryptowy stosowany w rozwoju stron internetowych.
Ogólnie odnosi się do programowania WWW po stronie klienta.

Jpeg

Znany również jako jpg. To odnosi się do formatu obrazu
używanego powszechnie w Internecie.

Jpg

Znany również jako jpg. To odnosi się do formatu obrazu
używanego powszechnie w Internecie.

Para kluczy

Korzystanie z klucza publicznego i prywatnego razem. Klucz
publiczny jest używany do wymiany i zaszyfrowania klucza
prywatnego.

Fraza kluczowa

Fraza służąca do wyszukiwania.

Słowo kluczowe

Słowo lub wyrażenie, które oddaje istotę tematu, można je
wykorzystać, aby pomóc użytkownikom w znalezieniu informacji
na ten temat podczas przeszukiwania internetu, systemu
informacji lub katalogu.

Zagęszczenie
kluczowych

słów Na stronie internetowej - słowa
indeksowania tekstu na stronie.

kluczowe

jako

procent

Wyszukiwanie
kluczowych

Wyszukiwanie słów kluczowych związanych z Twoją stroną.
Również analiza słowa lub frazy, które są wykorzystywane przez
słów
użytkowników do zlokalizowania miejsc podobnych do Twojej
strony. Odnosi się również do analizy, które słowa lub frazy
kluczowe przyniosą największy zwrot z inwestycji.

Link

Oznacza URL ukryty za opcją formatowania, który może mieć
formę kolorowego elementu tekstu, logo lub zdjęcia, a który
pozwala użytkownikowi na automatyczne przejście między
stronami i dokumentami WWW.

Popularność linków

Pomiar ilości i jakości stron, które prowadzą do Twojej strony.

Tekst linku

Tekst użyty w celu stworzenia hiperłącza.

Plik logowania

Pliki, które utrzymują rejestr wniosków o środki na swojej stronie
internetowej.
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Mall

Grupa przedsiębiorstw, głównie handlowych, którzy zarządzają
indywidualnie swoim biznesem, ale są też zarządzani przez
jednego administratora. Sklepy online to sklepy wirtualne, które
przeważnie są zarządzane w sposób indywidualny.

Wejście manualne

Wprowadzanie danych karty kredytowej za pomocą klawiatury
komputera lub klawiatury terminala, zamiast przeciągnięcia karty
przez terminal czytnika kart kredytowych.

M-Commerce

M-commerce oznacza mobilny e-commerce i odnosi się do
korzystania z bezprzewodowych urządzeń cyfrowych w celu
umożliwienia transakcji w sieci.

Konto kupca

Usługa bankowa, która pozwala na akceptację transakcji kartą
kredytową. To tylko część procesu akceptowania transakcji
elektronicznych.

Serwer kupca

Znany również jako serwer komercyjny, to serwer który
obsługuje zakupy online i transakcje kartami kredytowymi.
Termin ten może odnosić się do całego systemu komputerowego
lub oprogramowania, które zapewnia taką usługę. Serwer wdraża
elektroniczny protokół, który zapewnia bezpieczną transmisję
danych. Może to również obejmować sklep internetowy i koszyk.

Meta tag

Hipertekstowy język znaczników (HTML), który dostarcza
informacji na temat strony internetowej. W przeciwieństwie do
zwykłych znaczników HTML, meta tagi nie mają wpływu na to,
jak strona jest wyświetlana w przeglądarce. Zamiast tego,
dostarczają informacji, takich jak to, co jest o stronie, które
słowa kluczowe stanowią treść strony jest, projektant strony, i
jak często strona jest aktualizowana. Ta informacja jest bardzo
ważna, zwłaszcza, że słowa kluczowe, które identyfikują stronę,
ponieważ większość wyszukiwarek i katalogów używać tych
informacji podczas budowania ich indeksy. Ponownie, ta
informacja ma bezpośredni związek z góry aukcji strony w
wyszukiwarce i katalogu.

Urządzenie mobilne

Małe urządzenie z klawiaturą lub ekranem dotykowym.

Sieć mobilna

Zbiór punktów dostępu, z którymi może komunikować się telefon
komórkowy.

Niepłatne wykazy wyświetlane w wyniku wyszukiwania frazy
kluczowej za pomocą wyszukiwarki. Polecane i sponsorowane
Wyniki
naturalnego oferty są zazwyczaj wykorzystywane przez mniej niż 40%
wyszukiwania
użytkowników wyszukiwarek. To sprawia, że jest to dwa razy
bardziej skuteczne niż umieszczenie w płatnych wynikach
wyszukiwania.
Nawigacja

Interfejs, w ramach którego użytkownicy poruszają się po stronie
internetowej.

Przechwycenie online

Metoda przechwytywania płatności, wykorzystywana przez
handlarzy, którzy wysyłają zamówienie jeden lub więcej dni od
daty jego otrzymania. Płatność jest dokonywana, gdy klient
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otrzymuje zamówienie i wysyła
pozwolenia do procesora płatności.

komunikat

po

wydaniu

Online

Komputer lub użytkownik jest online, gdy jest podłączony do
sieci lub serwera, który umożliwia przepływ komunikacji między
komputerami.

Przechwycenie online

Metoda przechwytywania płatności, wykorzystywana przez
handlarzy, którzy wysyłają zamówienie w dniu jego otrzymania.
Płatność jest dokonywana poprzez autoryzację karty kredytowej.

Katalog online

Lista produktów dostępnych na stronie internetowej.

Sklep internetowy

Strona, która akceptuje bezpośrednie płatności za towary i
usługi.

Opt-in email

Proces pozwalania ludziom na proszenie o e-mail.

Opt-out email

Proces pozwalania ludziom na proszenie o zaprzestanie wysyłania
e-maili.

P2P

P2P oznacza e-commerce w formie peer-to-peer. Taka
technologia pozwala użytkownikom dzielić się plikami i zasobami
bez konieczności łączenia się z centralnym serwerem.

Hasło

Sekwencja znaków powiązanych z nazwą użytkownika, który
zapewnia użytkownikowi tego hasła można logowanie się z
powiązanej z nim określonej nazwy użytkownika.

Przechwycenie
płatności

Metoda stosowana w celu otrzymania płatności. Metoda ta jest
określana przez bank sprzedawcy detalicznego i / lub procesora
płatności.

Payment Gateway

Usługa internetowa, która łączy Twój z e-commerce z kontem
sprzedawcy. Bramka przyjmuje informacje o zamówieniu i łączy
się z kontem sprzedawcy w celu autoryzacji i przelania środków.

Metody płatności

Środki płatnicze. Najpopularniejsze to karta kredytowa, czek
elektroniczny, zapłata przez telefon i czek.

Procesor płatności

Znany także jako procesor przejmujący. Procesor zapewnia
przetwarzanie kart kredytowych, fakturowanie, raportowanie i
rozliczanie i usług operacyjnych do banku pozyskującego i
wydającego. Wiele instytucji finansowych nie przetwarza
samodzielnie kart bankowych, ponieważ bardziej opłacalne jest
zlecenie tego np. First Data Corporation (FDC) niż inwestycja w
pracowników i sprzęt.

Permission marketing

Marketing oparty na uzyskaniu zgody użytkownika
otrzymywanie informacji z firmy lub strony internetowej.

Personalizacja

Zdolność do tworzenia spersonalizowanej oferty dla klientów
bazując na historii zamówień.

Spersonalizowane
rekomendacje

Analiza zachowanie użytkowników
odpowiednich produktów.
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Pop-up-ad

Reklama która pojawia się w automatycznie otwartym oknie.

POR

POR oznacza Pay on Results. Bazuje na systemie Search Engine
Optimalization (SEO).

PPC

PPC oznacza Pay-per-click. Używane do opisania tych usług w
wyszukiwarkach,
które
pobierają
środki
za
tworzenie
użytkowników do witryny. Koszt każdego użytkownika jest
określany poprzez oferty lub stałe opłaty, które są pobierane za
każdym razem, gdy użytkownik kliknie na link wyszukiwarki do
witryny z tych linków sponsorowanych.

Polityka prywatności

Prywatny
szyfrowania

System szyfrowania, który używa dwóch kluczy prywatnych do
szyfrowania i deszyfrowania wiadomości. Obie strony muszą mieć
klucz
tajny klucz do odszyfrowania wiadomości zaszyfrowanych przez
innych. Wadą tego sposobu szyfrowania jest trudność w
rozprowadzaniu prywatnych kluczy.
Procesor transakcji, różni się od banku, który przetwarza dane z
transakcji kartą kredytową, a następnie rozprowadza środki z
rachunku bankowego sprzedawcy.

Procesor

Publiczny
szyfrowania

Zestaw publicznych wypowiedzi deklarujących jak strona będzie
traktować dane osobowe klientów, zebrane przez stronę.

System szyfrowania, który używa dwóch kluczy - klucz publiczny
klucz do szyfrowania wiadomości i klucz prywatny do deszyfrowania
wiadomości,
aby
umożliwić
użytkownikom
sprawdzenie
wiadomości bez wymiany tajnych kluczy.

Zakup

Akt zapłacenia za usługę lub produkt.

PV

PV oznacza wejścia na stronę. Jeden użytkownik odwiedzający
stronę.

Zapytania

Pytania dotyczą transakcji, baz danych lub innych rekordów.

Czas rzeczywisty

Działanie, które ma miejsce podczas gdy czekasz, zamiast
działania opóźnionego w czasie.

Wzajemne powiązania

Wzajemnie uzgodnione linki między dwiema stronami.

Pogodzenie

Bilans kredytów, debetów i sum między dwoma systemami.

Transakcja regularna

Transakcja kartą kredytową za pozwoleniem klienta, która ma
miejsce regularnie co jakiś czas.

Zwrot

Zwrot środków dla klienta za zwrócony produkt.

Rejestracja

Wpis danych osobowych do rejestru. Klienci dokonujący zakupów
w sklepie mogą się zarejestrować jako stały klient. Rejestracja
zwykle składa się z podania nazwy użytkownika, hasła i adresu email.

Reseller

Osoba upoważniona do sprzedawania czyichś towarów i usług.
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Odpowiedź

Odpowiedź, lub dodatkowa wiadomość zwracana do nadawcy.

Prośba o odzyskanie

Żądanie przez bank dokumentacji transakcji przez kupca. Reguły
dotyczące sporów z klientami lub niewłaściwej sprzedaży lub
zwrotu. Żądanie może prowadzić do obciążenia zwrotnego.

Zwrot

Transakcja, w której konsument chce zwrócić zakupiony produkt
i odzyskać środki.

Wyszukiwarka

Strona lub funkcja strony zaprojektowana, aby zapewnić
użytkownikom możliwość wyszukiwania w Internecie informacji
lub treści, najczęściej poprzez wpisanie słowa kluczowego przez
użytkownika.

Bezpieczeństwo

Środki podjęte
manipulacją.

Certyfikat
bezpieczeństwa

Fragment informacji (często zapisywany jako plik tekstowy),
który jest używany przez protokół SSL w celu ustanowienia
bezpiecznego połączenia. Certyfikat Bezpieczeństwa zawiera
informacje o tym do kogo należy, unikalny numer seryjny lub
inną jednoznaczną identyfikację, ważne daty i zaszyfrowany
"odcisk palca", który może być użyty do sprawdzenia treści
świadectwa. Aby uzyskać połączenie SSL, obie strony muszą
posiadać ważny certyfikat zabezpieczeń (zwany także "Digital
ID").

w

celu

ochrony

przez

zniszczeniem

lub

SEM

Search Engine Marketing (SEM) jest formą marketingu
internetowego, która polega na promocji stron internetowych,
poprzez zwiększenie ich widoczności w wynikach wyszukiwania
stron (Google) poprzez optymalizację i reklamy.

SEO

SEO to skrót od Search Engine Optimization. Proces budowania
stron internetowych skierowany ku coraz wyższej pozycji w
wyszukiwarkach.

Serwer

System komputerowy lub program aplikacji, który obsługuje
określony rodzaj wniosku z innych komputerów. Serwer zapewnia
"klientowi" komputery z plikami, instrukcjami i mocą
obliczeniową.

Sesja

W terminologii bankowej, sesja wymiany środków.

SET

SET
oznacza
Secure
Electronic
Transaction.
Norma
bezpieczeństwa
transmisji
elektronicznych
w
formacie
opracowanym przez Visa / MasterCard, która używa kombinacji
szyfrowania, podpisów cyfrowych, świadectw i walidacji stron
trzecich dla bezpiecznych transakcji kartą kredytową przez
Internet.

Settlement

Proces, w którym transakcja elektroniczna (karty kredytowe) jest
przyjmowana do rozliczeń finansowych między bankiem
pozyskującym i wydającym. S-HTTP Hypertext Transfer Protocol
strzeżony - bezpieczna wersja HTTP, opracowana przez firmę
Netscape, która świadczy usługi bezpieczeństwa ogólnego
transakcji przez Internet.
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Koszyk

Oprogramowanie używane w e-commerce, aby pomóc ludziom,
dokonywać zakupów online. Oprogramowanie umożliwia klientom
zakupy online do przechowywania listy elementów do zakupu. Na
kasie, oprogramowanie zazwyczaj wylicza w sumie na
zamówienie, w tym kosztów, takich jak koszty dostawy opłat i
związanych z podatkami, jak zastosowanie. Pozwala kupującym
na uchylenie, recenzje, pozycje menu Edycja, a następnie
dokonać zakupu.

SKU

Jest to określane na jednostki utrzymywania zasobów, które są
specyficzne dla wyznaczenia liczby jednego konkretnego
produktu.

Smart Card

Karta wielkości karty kredytowej odporna na ingerencję,
zawierająca mikroprocesor mogący przechowywać i przetwarzać
dane.

Miękkie produkty

To produkty, które mogą być dystrybuowane elektronicznie.
Przykłady to oprogramowanie, muzyka, zdjęcia lub inny typ pliku
elektronicznego.

Licencja
oprogramowania

Dokument
weryfikujący
oprogramowania.

SPAM

Niepożądany e-mail komercyjny.

Spiders

Oprogramowanie używane przez wyszukiwarki do lokalizacji
nowych stron i baz danych dokumentów.

Split Testing

Jest to technika testowania hipotez dotyczących złożonych
systemów wielu zmiennych, w szczególności stosowanych w
postrzeganiu rynku.

SSL

Protokół zaprojektowany przez firmę Netscape Communications,
aby umożliwić szyfrowaną uwierzytelnioną komunikację przez
Internet. SSL jest używany głównie, ale nie wyłącznie, w
komunikacji między przeglądarkami a serwerami internetowymi.
Adresy URL, które zaczynają się od "https", wskazują, że
połączenie SSL będzie używanE. SSL zapewnia 3 ważne rzeczy:
Ochronę prywatności, uwierzytelniania i integralności. Z
połączeniem SSL każda strona połączenia muszą mieć
świadectwa
bezpieczeństwa,
które
z
każdej
strony
oprogramowanie wysyła do drugiej, a następnie szyfruje to co
wysyła, korzystając z informacji zarówno własnych i certyfikatu
drugiej strony, zapewniając autentyczność pochodzeniem
wiadomości, że tylko adresat może odszyfrować dane i że dane
nie zostały zmodyfikowane.

Swiped Card

Informacje
o
karcie
kredytowej,
wprowadzane
drogą
elektroniczną do systemu komputerowego poprzez przesunięcie
karty kredytowej przez czytnik kart lub terminal.
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Tag

Słowo kluczowe lub wyrażenie związane lub przypisane do
konkretnej informacji, na przykład słowo, które opisuje
przedmiot. Tagi mogą służyć również jako linki do informacji na
stronach internetowych, które korzystają z chmury tagów do
wyświetlania powiązanych stron internetowych.

Typ podatku

Określa typ podatków, które są stosowane np. GST, VAT,
federalny, stanowy lub gminny.

Prawo podatkowe

Definiuje obszar geograficzny, który ma własne przepisy i
regulacje, np. kraj, stan, gmina, miasto.

Protokół
TCP/IP

TCP / IP Protokół internetowy znany jako TCP / IP, protokół
transmisji jest zestawem protokołów komunikacyjnych, które
internetowy łączą sieci komputera i pozwala im komunikować się ze sobą.
Weryfikacji transmisji danych TCP między klientem a serwerem.
IP przenosi dane do odpowiedniego węzła w sieci. TCP / IP jest
podstawowym protokołem transmisji używanym w Internecie.

TCP / IP Protokół internetowy znany jako TCP / IP, protokół
transmisji jest zestawem protokołów komunikacyjnych, które
Protokół
kontroli łączą sieci komputera i pozwala im komunikować się ze sobą.
transmisji TCP/IP
Weryfikacji transmisji danych TCP między klientem a serwerem.
IP przenosi dane do odpowiedniego węzła w sieci. TCP / IP jest
podstawowym protokołem transmisji używanym w Internecie.
Bilet

Inna nazwa dowodu zakupu lub jego wartości
wydanego podczas zakupu kartą kredytową.

Transakcja

Proces który ma miejsce,
transakcji kartą kredytową.

Opłata transakcyjna

Bank pobiera kwotę za realizację każdej transakcji. Kwota ta jest
zależna od stopy dyskontowej. Na przykład: stopa dyskontowa
2,25% oraz 15 centów za transakcję.

Procesor transakcji

Procesor transakcji, różni się od banku, który przetwarza dane z
transakcji kartą kredytową, a następnie rozprowadza środki z
rachunku bankowego sprzedawcy. Jest odpowiedzialny za
dystrybucję towarów między sklepem a użytkownikiem.

Unikalni goście

Indywidualny gość na stronie w danym przedziale czasowym.

Up-Sell

To technika sprzedaży, w której sprzedawca namawia klienta do
zakupu droższych produktów lub rozszerzenia swojego zakupu.

Uptime

Czas pracy i dostępności urządzenia, w większości przypadków
komputera.

URL

Skrót od Uniform Resource Locator (URL), który jest unikatowym
identyfikatorem czegoś, co znajduje się w Internecie. Jest to
adres globalny dokumentów i innych zasobów na stronach WWW
i zawiera nazwę domeny.

Użytkowalność

Łatwość z jaką użytkownik może
systemem lub jego komponentem.
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Model użytkownika

Model reprezentujący stan umysłu użytkownika: (a) wiedza (o
domenie tematu) (b) preferencje (media...) (c) tło (edukacja,
praca, zadanie, ...) (d) doświadczenie (z komputerami i AHS).

Wirtualny portfel

Zwany
też
portfelem
elektronicznym,
to
mechanizm
umożliwiający klientom serwera zbieranie i używanie informacji
na temat płatności elektronicznej i z użyciem karty kredytowej.
Zazwyczaj informacje w portfelu są zaszyfrowane i są trwałe od
sesji do sesji.

Autoryzacja głosowa

Gdy klient wykonuje telefon w celu uzyskania autoryzacji karty
kredytowej. Klient musi oprócz autoryzacji głosowej, potwierdzić
informacje o karcie kredytowej przez telefon lub terminal, aby
zamknąć transakcję i dokonać transferu środków na konto
bankowe.

Rezygnacja

Akt anulowania zakupu. Zakup można anulować tylko przez
krótki czas. Anulowanie jest realizowane przez wydawanie
kredytów na konto konsumenta.

Przeglądarka

A software application that allows you to view resources
(primarily HTML web pages) on the Internet.

Design strony

Tworzenie i koordynacja informacji na stronie internetowej.

Forum

Rodzaj strony internetowej lub część strony internetowej, która
umożliwia użytkownikom wymianę poglądów, współpracę i
wyrażanie opinii na dany temat.

Hosting strony

Komputer, który jest zawsze podłączony do Internetu i zapewnia
dostęp do zasobów internetowych na stronie internetowej.

Zasoby strony

Każdy plik HTML, obraz lub inny plik komputerowy, który może
być osiągnięty za pomocą adresu URL.

Ruch na stronie

Liczba wejść na stronę, możliwa do pomiaru poprzez pomiar
liczby wejść lub unikalnych użytkowników.

Widget

Mała aplikacja z ograniczoną funkcjonalnością, która może być
zainstalowana na stronie sklepu.

WOM

WOM lub Word of mouth, albo viva voce, to przekazywanie
informacji od osoby do osoby poprzez komunikację ustną, co
może być tak proste, jak mówienie komuś, która jest godzina.

Word of mouth

WOM lub Word of mouth, albo viva voce, to przekazywanie
informacji od osoby do osoby poprzez komunikację ustną, co
może być tak proste, jak mówienie komuś, która jest godzina.
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