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Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия.
Този материал отразява само личните виждания на
нейния автор и от Комисията не може да бъде
търсена
отговорност
за
използването
на
съдържащата се в него информация.
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НАЧАЛЕН КУРС

Цели на курса
• Създаване на електронен магазин и подобряване на електронната търговия
• С помощта на компютърно обучение и софтуер за е-търговия този курс ще
насочва към нова квалификация и ще представя нови пътища за продажба
• Чрез електронния магазин хората могат да създават собствен бизнес, като
предлагат услугите си на компании или други частни лица
• Кой може да се възползва? – Малки и средни предприятия, занаятчии,
предприемачи, безработни
Помагалото към курса по електронна търговия съдържа следните глави:
1. Въведение в електронната търговия
2. Е-търговията и законът
3. Бизнес с електронна търговия
4. Плащания и обработка на поръчки
5. Договори при е-търговия
6. Разработване на е-маркетингов план
7. Изберете правилния Интернет сайт за Вашия бизнес
8. Изграждане на портал за е-търговия
9. Електронната търговия и сигурността
10. Чести капани в електронната търговия
11. Източници
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1. ВЪВЕДЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

В разрастващата се глобална икономика е-търговията и е-бизнесът са се
превърнали в неизменна част от всяка бизнес стратегия. По-конкретно,
внедряването на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в
бизнеса доведе до повишаване продуктивността, насърчи по-голямо участие на
клиентите и позволи персонализирането на продукцията, понижавайки цените.
С развитието на Интернет и Уеб-базираните технологии разликите между
традиционните пазари и глобалният електронен пазар, като например размерът
на капиталите, постепенно се стопяват. По тази причина, чрез ефекта си на
изравняване на игралното поле, електронната търговия, съчетана с нужната
стратегия и политически подход, позволява на малките и средните предприятия
да се конкурират с големи и богати бизнеси.

Дефиниции (1)
Е-търговията се състои главно от:
• Разпространение
• Купуване
• Продаване
• Маркетинг
• И обслужване на продукти или услуги чрез електронни системи като
Интернет или други компютърни мрежи. Индустрията на информационните
технологии би го описала като електронно бизнес приложение, насочено към
търговски сделки. Обикновено се използват електронни комуникационни
технологии като Интернет, екстранет, имейл, електронни книги, бази данни,
каталози или мобилни телефони.
Е-маркетингът значи да използвате цифрови технологии, за да спомагате
продажбата на продуктите или услугите си. Тези технологии са ценно
допълнение към традиционните маркетингови методи, независимо от размера
на компанията ви или бизнес модела й.
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Дефиниции (2)
М-търговията (мобилната търговия) представлява покупко-продажбата на
продукти и услуги чрез безжични технологии – напр. ръчни устройства като
мобилни телефони или мини компютри. Япония е световният лидер в
мобилната търговия.
Индустриите, които са най-силно засегнати от м-търговията са:
•

•

•
•

Финансови услуги, включително мобилно банкиране (когато потребителите
използват преносими устройства за достъп до сметките си и плащане на
такси) и посреднически услуги
Телекомуникации, в които услугите се променят, плащането на сметки и
проверката на потребителски профили може да бъде извършвана от едно и
също мобилно устройство
Дребна търговия – на потребителите се дава възможността да платят на
момента
Информационни услуги, които включват доставяне на развлечения,
финансови новини, спорт или пък трафик информация, подадени към
преносимо устройство

Дефиниции (3)
•

•

Търговски сървър
o Уеб софтуер, който извършва някои от основните функции на
онлайн витрината, като представяне на продуктите, онлайн
поръчка или управление на инвентара. Софтуерът работи в пряка
връзка със системите за онлайн разплащане, за да обработи
плащанията
Кошница
o Кошницата е софтуер, който играе ролята на каталог на онлайн
магазина и процесите по закупуване. Обикновено кошницата
представлява интерфейсът между Уеб сайта на компанията и
скритата й структура, като позволява на потребителя да избира
продукти – потребителят може да избира продукти, които влизат в
кошницата, после може да ги преглежда, променя, добавя и купува
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Дефиниции (4)
•

Итейлър (e-tailer)
o Итейлър (e-tailer) е термин, разпространен в англоговорящите
държави, който се отнася до търговец на дребно, който използва
Интернет като средство за предлагане на продуктите и услугите си
на клиентите
• Онлайн магазин
o Платформа за електронна търговия, структурирана под формата
на виртуален магазин или мол, в който клиентите могат да
разглеждат каталози, да търсят продукти по различни критерии и
да си ги поръчват
o Онлайн пазаруването е популярно, защото е бързо и лесно

Дефиниции (5)
•

Доставчици на търговски услуги
o Доставчиците на търговски услуги предоставят на търговците
инструментите и услугите, които им се налага да закупят, за да
могат да предлагат продуктите си по Интернет и да управляват
онлайн предприятията си

Доставчиците на търговски услуги предоставят услуги в сфери като:
- Хардуер / софтуерна разработка
- Управление на риска
- Разплащания
- Разпознаване на марките
- Контрол по дистрибуцията
- Данъци и такси
- Разработка на Интернет страници / хостинг
- Мониторинг на ефективността на Интернет страници
- Управление на изпълнението
- Онлайн маркетинг
- Изграждане на клиентска база
- Обработка на поръчки и доставяне
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Различни видове Е-търговия
Основните видове електронна търговия са:
• B2B – бизнес към бизнес (business-to-business)
• B2C – бизнес към потребител (business-to-customer)
• B2G – бизнес към правителство (business-to-government)
• C2C – потребител към потребител (customer-to-customer)
• Мобилна търговия (m-commerce)

Изисквания за стартиране на електронна търговия
Трябва да имате:
• Компетентен управленски екип
• Добри услуги след сделката (напр. гаранционно обслужване)
• Добре организирана бизнес структура
• Сигурен и добре изграден Уеб сайт
• Компетентност на ресурсите (могат ли персоналът, хардуерът, софтуерът и
процесите да се справят с предложената стратегия?)
Планиране на Е-търговия
Опитайте се да отговорите на следните въпроси:
• Разберете потребителите
➔ Защо купуват и как купуват?
• Разгледайте положението с конкуренцията
➔ Кой е на пазара, каква стратегия използва?
• Прогнозирайте реакцията на средата
➔ Какво ще направят конкурентите ви?
➔ Ще въведат ли конкурентни марки или конкурентни Уеб сайтове?
➔ Ще допълнят ли предлаганите от тях услуги?
➔ Ще се опитат ли да саботират сайта на конкурент?
➔ Ще започне ли война на цените?
➔ Как ще реагира правителството?
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Доставчици
Доставчици на услуги за фирми, които са занимават с електронна търговия:
• Финансови
o Moneybookers
o PayPal
o WebMoney
o Yahoo!
o Google Checkout
o Paymate
o Chronopay
• Софтуер
o xtCommerce
o Zen Cart
o IntelliShop – eCommerce Suite
o OXID – eSales
История на успеха
• PayPal е електронна търговия – услуга, която позволява извършването на
разплащания и трансфер на пари през Интернет
• PayPal служи като електронна алтернатива на традиционните методи като
чекове или пощенски парични преводи
• PayPal извършва обработка на плащанията на различни онлайн търговци,
сайтове за търгове и други корпоративни потребители, за които услугите не
се таксуват
• Условия за ползване: над 18 годишна възраст, валидни имейл и кредитна
карта
• През 2002 година PayPal стана 100% дъщерно дружество на eBay

Измами
Източник: Wikipedia, the free encyclopedia
• През март 2005 година Wired News докладват, че личната информация на
седемнадесет милиона потребители на компанията iBill е изтекла в
Интернет (iBill е известна компания за разплащания, основана през 1997)
• Ако отворите линка (http://www.wired.com/) ще видите, че Wired News
впоследствие частично оттеглиха твърдението на базата на нова
информация
• Към момента iBill е порно сайт
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2. Е-ТЪРГОВИЯТА И ЗАКОНЪТ

Въведение

Електронната търговия представлява продажба на продукти и услуги през
Интернет. Продавачът и купувачът не стоят лице в лице, ами бизнесът се
извършва от разстояние, независимо от местонахождението на участниците.
Това обаче поставя редица препятствия пред формирането и изпълнението на
договорите. Голям брой законодателни инициативи оказват влияние на онлайн
бизнеса. Нещо повече – законите са сложни, а и биват променяни често.
По отношение на сделките на е-търговията, законодателството се фокусира
главно върху това да се гарантира, че онлайн договорите са правно
обвързващи. Също така се регулират и законните начини за провеждане на
електронен маркетинг за промотиране на услугите на е-търговията.
Помагалото за е-търговия ще ви запознае с различните законови рамки и ще ви
предложи практически съвети как да сте сигурни, че спазвате изискванията на
закона.

Регламент за електронна търговия
Регламентът за електронна търговия влязе в сила през август 2002 година. Той
прилага целите на Европейската директива за Е-търговия, които са да се
гарантира, че електронните договори са правно обвързващи и приложими в
цяла Европа.
Регламентът се отнася до предприятия, които:
• Продават продукти или услуги на предприятия или частни потребители
през Интернет или чрез имейл или SMS (телефонни текст съобщения)
• Рекламират по Интернет или чрез имейл или SMS
• Предлагат или съхраняват електронно съдържание за клиенти или
предлагат достъп до комуникационни мрежи
Регламентът не се отнася до директен маркетинг чрез телефон или факс.
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Информационни изисквания
Регламентът за електронна търговия определя конкретна информация за
предприятието ви, която трябва да направите достъпна за потребителите на
онлайн услугите и поставя насоки за рекламиране и промоции.
Сключване на онлайн договори
Ако сключвате онлайн договор чрез електронни средства, потребителят трябва
да има възможността да разпечата и запази копие от сроковете и условията. За
да разберете каква информация трябва да предоставите на потребителя, както
и да се запознаете с други практически съвети относно как да се съобразявате
с Интернет правилата, вижте глава „съвети за спазване на регламента за етърговия”.

Рекламиране
Ако възнамерявате да рекламирате по Интернет или чрез имейл или SMS,
регламентът казва, че „търговските съобщения” трябва да бъдат ясно
разпознаваеми като такива. Заедно с маркетинговото съдържание,
съобщенията трябва ясно да посочват лицето, от чието име се изпраща
маркетинговата комуникация.
Регламентът включва и „непоискани търговски съобщения” (още известни като
СПАМ). Изисква се тези съобщения да са разпознаваеми като такива още от
заглавието на имейла, като по този начин се избягва нуждата от прочитане на
цялото съобщение. SMS съобщенията не са включени в това число.

Съвети за спазване на регламента за електронна търговия
За да отговаряте на общите информационни изисквания на регламента за етърговия от 2002, трябва да предоставяте на получателите следните услуги:
• Името на предприятието ви, географски адрес и други детайли,
включително имейл адрес
• Детайлна информация за всякакви публични регистри, в които
присъствате, включително регистрационния ви номер в съответните
• Данни за надзорния орган, ако услугата е предмет на разрешителен
режим
• Детайли за всяка професионална организация, в която сте регистрирани
• Вашият регистрационен номер по ДДС
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Ако Уеб сайтът ви съдържа цени, те трябва да бъдат ясно и да е посочено дали
включват данъци и разходи за доставка.

Съображения при сключване на онлайн договори
Ако предприятието ви сключва онлайн договори, трябва да предоставите на
потребителите следната информация:
• Всички технически стъпки, нужни за завършване на договора (напр.
„щракнете на този бутон”)
• Дали финалният договор ще бъде архивиран при вас, или ще бъде
достъпен
• Езиците, на които може да се сключи договора
• Всички права и задължения, с които се съгласявате, както и информация
как могат да бъдат проверявани
Трябва да сте сигурни, че Уеб сайтът ви позволява на потребителите да се
връщат стъпки назад и да поправят допуснати грешки при поръчката им, преди
тя да бъде финализирана.
Веднага щом клиентът направи поръчка по електронен път, трябва да
потвърдите успешното й регистриране.

Регламенти, отнасящи се до телефонен и факс маркетинг
Предприятията често рекламират услугите си чрез телефон или по факс.
Съществуват брой правила, които се отнасят до тези маркетингови методи и е
много важно вашето предприятие да се съобразява с тях. Това ще гарантира,
че действате законно, в случаите, когато прилагате маркетингова кампания,
чрез тези медии.
Регулаторни мерки за телекомуникация (неприкосновеност на личния живот и
защита на данните) се отнасят до директен маркетинг по телефона или факса.
В резултат от тези регламенти са създадени Услугите за телефонни и факс
предпочитания (TPS/FPS – telephone/fax preference service), които ви
позволяват да влезете в списък от адреси, които да не получават маркетингови
съобщения. Услугите се наблюдават от местния държавен комисариат по
информацията. Тези регламенти са заменени с Регламентите за
неприкосновеност на личния живот и електронна комуникации от 2003 (Privacy
and Electronic Communications Regulations) през декември 2003 година. За
повече информация вижте глава „регламенти за неприкосновеност на личния
живот и електронни комуникации”.
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TPS и CTPS
В началото регламентите даваха на хората само правото да се изключат от
списъка на възможните телефони за директен маркетинг, като се регистрираха
в TPS. Впоследствие обаче, през юни 2004 година бе стартирана услугата за
корпоративен TPS – CTPS. Тази услуга представлява единно отписване на
корпоративни абонати от списъка на възможните телефони за директен
маркетинг – по този начин всички номера в рамките на организацията биват
изключени от списъка.
В рамките на Обединеното кралство корпоративен абонат значи юридическо
тяло, като дружество с ограничена отговорност (ООД) в Англия, Уелс и Северна
Ирландия или всякакво партньорство в Шотландия. Терминът включва още и
училища, държавни ведомства и агенции, болници и други обществени органи.

FPS
FPS включва изискване за получаване на индивидуално съгласие преди да
може да бъде извършван факс маркетинг. Също така се предлага и изключване
на цели корпоративни тела, които желаят да се регистрират в списъка на FPS.
Тъй че, ако вече сте се заели, или пък смятате да се заемете с директен
телефонен или факс маркетинг, добре е редовно да следите списъците на TPS,
CTPS и FPS или рискувате да извършите нарушение.

Регламенти за неприкосновеност на личния живот и електронни
комуникации
Дейностите на електронния маркетинг се регулират от регламентите за
неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации, които са в
сила от 2003 година. Регламентите за неприкосновеност на личния живот и
електронни комуникации заменят регулаторните мерки за телекомуникации
(неприкосновеност на личния живот и защита на данните) Новите регламенти
включват допълнителни правила, които се отнасят до нежелани имейли или
текстови съобщения (още познати като СПАМ).
Те забраняват изпращането на директни маркетингови съобщения по имейл, в
които самоличността на лицето, които ги изпраща е прикрито или скрито. Също
така забраняват изпращането на маркетингови имейли, които не предоставят
валиден адрес, на който получателят може да се откаже от последваща
комуникация.
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Решаване на спам проблема
Регламентите за неприкосновеност на личния живот и електронна комуникация
изискват предварително съгласие на потребителя, преди да му бъдат
изпращани нежелани рекламни материали по имейл, освен в случаите, в които
потребителят се е абонирал или изрично е дал съгласие за получаването на
подобно съобщения.
На съществуващите клиенти могат да бъдат изпращани нежелани рекламни
имейли при условие, че директният маркетинг се отнася до продукти или
услуги, които те вече са закупили. Все пак, на клиента трябва да се даде
възможността да се отпише от списъка за получаване на подобни съобщения.
Въз основа на регламентите за неприкосновеност на личния живот и
електронна комуникация корпоративни тела също могат да се отписват от
получаването на подобни имейли, но няма изискване за записване.
Важно е да се знае, че регламентите изискват нежеланите съобщения да
съдържат както идентичността, така и данните за контакт на изпращача.

Бисквитки (cookies)
Регламентите за неприкосновеност на личните данни и електронните
комуникации обхващат и използването на бисквитки. Това са малки файлове,
които се свалят на компютъра на посетителя на даден Интернет сайт при
посещаването на страницата. Те могат да предоставят на притежателя на
сайта лична информация за посетителя, като какви покупки е правил от сайта,
какви файлове е свалил или пък каква информация е разглеждал.
Целта на регламентите е да позволи на посетителя да избере дали иска
бисквитки на компютъра си. На практика това предполага предоставяне на
информация за бисквитките и как да ги деактивират, ако това е
предпочитанието им.

Съвети за спазване на регламентите за неприкосновеност на личните
данни и електронните комуникации
Регламентите за неприкосновеност на личните данни и електронните
комуникации се прилагат от информационния комисар (в различните държави
длъжността се нарича по различен начин – в държавите от Обединеното
кралство длъжността е Information Commissioner). Ако комисарят открие, че
дадено предприятие нарушава регламентите, се издава официална бележка,
изискваща по-детайлна информация или официална бележка за прилагане на
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регламентите. За регистрирано нарушение може да бъде наложена глоба.
Също така могат да бъдат приложени и наказателни санкции.
Всички тези действия могат да навредят на репутацията на предприятието ви и
да се отразят зле на добрите чувства на клиентите. По тази причина, ако
използвате електронни средства като маркетингов инструмент, трябва да се
уверите, че всяка ваша комуникация е ясно разпознаваема като отнасяща се до
реклама или маркетинг на продукт.
Това значи, че всяко търговско съобщение, което изпращате по имейл или под
формата на SMS, трябва да бъде ясно разпознаваемо като такова, още от
заглавната си информация – останалата изисквана информация може да бъде
включена в съдържанието на съобщението.
Други изисквания за електронната комуникация като маркетинг инструмент:
• Посочете лицето, от чието име се изпраща съобщението
• Ясно представете всяка промоционална оферта – включително
намаление, премия или подарък – всякакви условия, на които трябва да
се отговаря за участие (трябва да са лесно разбираеми, ясни и
недвусмислени)
• Дайте на получателя права за отписване от рекламните съобщения
Трябва да получите предварителното съгласие на получателя под формата на
записване, макар че има и някои изключения при вече съществуващи
потребители.
Регламенти за продажби от разстояние
Регламентите за продажби от разстояние са създадени, за да предпазват
клиентите, които не присъстват физически при продавача в момента на
покупката. Те се отнасят до покупките, правени чрез Интернет или по имейл,
както и чрез телефонна или факс поръчка.
Те се отнасят само до сделки между предприятия и потребители (физически
лица, които не действат от името на предприятието си) и не включват B2B –
бизнес към бизнес договори или търгове.
Според регламентите, клиентите имат правото на:
• Детайли в писмен вид за доставчика, както и правата и условията на
сделката
• Писмено потвърждение на поръчката
• Допълнителна информация, включваща описание на правата за
отказване, процедурата за оплаквания, услугите след сделката и
гаранции
• Доставка до 30 дни освен в случаите, когато има изрична друга уговорка
Потребителите имат период за размисъл от седем работни дни, в които могат
да откажат договора. Периодът стартира от момента, в който стоката е била
доставена и приета. Потребителите няма нужда да заявяват причина. Ако
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доставчикът не даде никакви детайли за периода на размисъл, той бива
автоматично удължен до три месеца.
Правото за отказване може да бъде използвано от клиента дори след като
продуктите са били доставени или услугите са били извършени. Потребителят
има право да получи пълно възстановяване на средствата за отказания
договор в рамките на 30 дни.
Съществуват някои изключения от тези права за отказване:
• Договори за предоставяне на квартира, транспорт, кетъринг или услуги за
свободното време, когато тези услуги биват предоставени на опреденела
дата за определен период
• Продажба на персонализирани стоки или стоки, които се развалят бързо
• Продажби на търг
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3. БИЗНЕС С ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Продажби по Интернет
Целта на Уеб сайта за продажби е да финализира сделката по електронен път
с плащане (понякога и доставка), извършено по Интернет. Този вид сайтове се
създават с идеята, че ще съдържат пълна информация за продаваните
продукти, тъй като от клиентите се очаква да вземат решение за закупуване на
базата на представената им информация.
Тези Уеб сайтове обикновено имат три секции:
1. Маркетингова информация. Тази секция е с цел привличане на клиенти –
дава им представа за съдържанието на сайта, както и повишава
доверието към търговеца.
2. Каталог. Детайлна информация за ползите от продуктите, спецификации
на продуктите, цени.
3. Обработване на поръчки. Тази секция включва метод за определяне и
заплащане на поръчката. Някои по-сложни системи предлагат и функция
за проверка на какъв етап е доставката на продукта.

Виртуален (мол)
Виртуалният мол представлява стандартизирана среда, в която няколко
търговеца продават продуктите си през един и същ Уеб сайт. Виртуалните
молове предлагат някои предимства на новите онлайн търговци:
1. Стандартни функции за съставяне на каталог и извършване на
заплащания
2. Някой друг се грижи за рекламирането на виртуалния мол
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Изграждане на бизнес (1)

Желания:

Желания:

●
●
●
●
●

●
●

Лесно купуване
Лесно плащане
Сигурност
Опростена навигация
Описание на продукта

Осъществяване на печалба
Спечелване на нови
клиенти

Портал за
Електронна
търговия
Изисквания:
●
●
●

Интернет достъп
Плащане онлайн
Дебитна/Кредитна
карта/банкова сметка

Изисквания:
●
●
●
●
●
●

Интернет портал
Онлайн каталог
Виртуална кошница
Структурирана обработка
на продуктите
Сървър за извършване на
транзакциите
Метод за разплащане

Изграждане на бизнес (2)

•

•
•

Рекламиране
Не е достатъчно просто да създадете каталога и програмите за
електронна търговия. „Направи го и те сами ще дойдат” никога не е бил
успешен подход в Интернет. Уеб сайтът трябва да бъде рекламиран
както в Интернет, така и чрез традиционни методи.
Логистика
Онлайн каталог
Осигурете на потребителите среда, в която им е лесно да навигират из
каталога и която ще им позволи лесно да направят покупка
• Навигация
• Информация за продукта (картинки, технически данни, оценки)
• Виртуална кошница
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•
•

Влизане и излизане от сайта
Плащане и обработка на поръчката (следващата секция)

Бизнес изисквания за електронна търговия
•
•
•
•

Ако не знаете нищо за Уеб дизайна, вероятно е добра идея да наемете
дизайнер/разработчик
Изключително важно е да рекламирате сайта си
Проучете Уеб сайтовете, които са ви потенциална конкуренция и
разработете стратегия за съревнование
Ако очаквате значителен растеж на количеството поръчки, направени
през сайта ви, обмислете как ще се справите с покачващия се ръст преди
да се „задръстите”

Фактори за успеха на е-търговия
1. Достатъчно вложени усилия в маркетингово проучване и анализ.
Е-търговията не е изключение от доброто бизнес планиране и
фундаменталните закони на търсенето и предлагането. В онлайн
бизнеса фалитът е също толкова реалност, колкото и във всяка друга
форма на бизнес.
2. Предоставяне на лесен и сигурен начин клиентите да извършват
плащания. Кредитните карти са най-популярният метод за извършване
на плащания през Интернет като заемат 90% от случаите. В миналото
номерата на кредитните карти се прехвърляха между клиента и
продавача по сигурен начин чрез независими системи за плащания.
Подобни независими системи за плащания все още се използват от
повечето малки и средни предприятия. Повечето големи Интернет
продавачи вече обработват транзакциите от кредитни карти през
собствения си сайт, като имат специални уговорки с банките или пък
компаниите за кредитни карти
3. Осигуряване на надеждност и сигурност. Паралелни сървъри, добър
хардуер, технологии защитени от аварии, криптиране на информация и
защитни стени (firewall) дават надеждност и сигурност на електронния ви
бизнес.
4. Изграждане на стабилен бизнес модел
5. Създаване на организация, която е достатъчно жива и гъвкава, за да
реагира бързо на всякакви промени в икономическите, социалните или
физическите фактори
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6. Създаване на атрактивен Уеб сайт. Добрият избор на цветове, графики,
анимации, снимки, шрифтове и количество празно място могат
значително да помогнат
7. Предоставяне на пълна информация за продуктите и услугите, които се
предлагат – това включва не само информация за продукта, но и онлайн
съветници, поле за коментари и др.
Стъпки за стартиране на е-търговия (1)
Направете си банкова сметка за Интернет търговец.
За да можете да приемате плащания от кредитни карти през Интернет, трябва
да кандидатствате за създаване на банкова сметка за Интернет търговец.

Стъпки за стартиране на е-търговия (2)
Уеб хостинг:
• Получаване на дигитален сертификат
• Намиране на доставчик на услуги за онлайн транзакции
• Създаване или закупуване на софтуер за онлайн пазаруване
• Избор на логистична компания

Как клиентите приемат електронното пазаруване
•

•

•

•
•

Притеснения на потребителите относно сигурността. Много хора не
използват кредитните си карти в Интернет, поради притеснения от
кражби или измами.
Липса на незабавно удовлетворение от онлайн покупката (недигитална
покупка). Голяма част от удовлетворението на клиента от покупката идва
моменталната употреба да продукта. Това удовлетворение го няма при
покупки, които пристигат след дни или седмици.
Социалната страна на пазаруването. На много хора им е приятно да
говорят с персонала, с други клиенти или пък със спътниците си. Този
ефект присъства на много по-малка степен при онлайн пазаруването
Зле структурирани, зле изглеждащи, бъгави Уеб сайтове отблъскват
онлайн клиентите.
Нестандартизирани политики за връщане на продукта или пък трудности
при замяна/връщане.
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4. ПЛАЩАНИЯ И ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКИ

Как работи е-търговията.

Приемане на плащания
•

•

Създаване на търговска сметка
Търговските сметки представляват сметки, които приемат и задържат
пари от преводи с кредитни карти. Тези сметки могат да бъдат създадени
чрез Доставчици на търговски услуги като банки или чрез независими
организации за услуги
От какво се нуждаете:
o Когато кандидатствате за търговска сметка, ще трябва да
предоставите на банката средния размер на поръчка, както и
средния брой поръчки, които очаквате да минават през сметката
o Форма за поръчки на сайта ви (SSL – подсигурена връзка)
o Софтуер за обработка на плащанията, който да извършва
транзакциите между вас и банката

Пример
•

Пример за обработка на поръчка
o http://online-shop.nunodesign.de
(електронен магазин, базиран на xtCommerce)
➔ Вече имате регистрация в сайта?
o Да – продължете към влизане в сайта
o Не – създайте нов потребителски профил. Попълнете
лични данни
➔ Изберете продукт / количество
➔ Добавете продукта в кошницата
➔ Отидете на калкулатора
➔ Потвърдете адреса за доставка
➔ Изберете метод за плащане
➔ Потвърдете
➔ Поръчка
➔ Проверете имейла си за потвърждение
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Плащания

В брой
Обикновено пощенските услуги приемат заплащането при доставяне на
продукта. Това плащане се нарича в брой при доставката и при него се добавя
допълнителна такса. Онлайн търговецът доставя продуктите до магазин, близо
до клиента, след което клиентът ги плаща в брой в магазина.

Цифрови пари
Това е система, която позволява на клиент да заплати за продукти или услуги
като изпрати специален номер от един компютър на друг. Подобно на
серийните номера на истински банкноти, цифровите пари имат уникални
номера. Всеки номер се издава от банка и представлява определена сума
истински пари. Една от ключовите черти на цифровите пари е, че подобно на
истинските пари, те са анонимни и са за многократна употреба. По този начин,
когато цифрови пари бъдат изпратени от купувача към продавача, няма начин
да бъде взета информация за купувача. Това е и една от основните разлики
между цифровите пари и системите за кредитни карти. Друга разлика е, че
сертификатът на цифровите пари може да бъде многократно използван.

Представяне на електронни фактури
•

•

EBPP (Electronic Bill Presentment And Payment) представлява процес,
чрез който предприятието представя на клиента фактурата му през
Интернет и приема плащането по електронен път през Интернет
Съществуват два модела за представяне:
o Директен модел: издаващият фактурата предоставя фактурата на
клиента през собствения си Уен сайт или през сайта на трето лице
o Консолидиран модел: фактури от много издатели биват изпращани
към един Уеб сайт, където могат да бъдат представени заедно на
клиента за разглеждане и заплащане
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Кредитна карта
Стъпки:
- Потвърждение
o Ръчно: търговецът сваля детайлите на сделката от компютъра,
който служи като сървър. След това търговецът изисква
потвърждение чрез стандартен метод като терминал за покупка
(POS – point of sale) или компютърна програма
o Автоматично: софтуерът на сървъра комуникира директно с
компютъра на компанията за обработка на кредитната карта и
урежда потвърждението онлайн
- Запазване на данните от транзакцията
- Отказване на транзакцията (възмжно)

Системи за микроплащания
•
•

Кредитните карти са удобни за големи покупки, но не са ефективни при
продукти на цена няколко стотинки
Mondex, Visa Cash, Cybercash (Proprietary Payment System), Ecash,
PayPal, Click&Buy

Други:
Факс, телефонна поръчка

Paybox (произнася се „пейбокс”)
Това е метод за плащане, чрез мобилен телефон. В Германия паричните
преводи са безплатни – потребителите заплащат само годишна такса. С Paybox
могат да се правят и преводи между двама частни потребители.

Смарт карта
Малко електронно устройство с размера на кредитна карта, което съдържа
електронна памет и вградена интегрална схема. На английски смарт картите,
които имат интегрална схема, се наричат ICCs – Integrated Circuit Cards.
Смарт картите могат да се използват за много неща:
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- Могат да съдържат медицински данни за пациент
- Могат да съдържат цифрови пари
- Могат да генерират мрежови идентификационни номера
За да работите със Смарт карта – да вкарвате или изкарвате информация от
нея, се нуждаете от устройство-четец, в което да сложите картата.

PayPal (произнася се „пей пал”)
PayPal е дъщерна компания на eBay, която предлага услуги за онлайн
банкиране. PayPal позволява на всеки човек или компания, който има имейл
адрес, безопасно да изпраща и получава пари по Интернет.
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5. ДОГОВОРИ ПРИ Е-ТЪРГОВИЯ

Регламенти за електронна търговия
•

•

•

Европейска директива за е-търговия
o Цели да гарантира, че електронните контакти са легално
обвързващи и приложими в цяла Европа
Информационни изисквания
o Регламентите за електронна търговия посочват определена
информация за вашия бизнес, която трябва да предоставите на
клиентите на онлайн услуги и поставя насоки за рекламиране и
промоция
Онлайн договори
o Ако сключвате договор онлайн чрез електронни средства, клиентът
ви трябва да има възможност да отпечата и запази копие на
сроковете и условията

Как да спазвате правилата за работа онлайн
Информацията, която трябва да дадете на клиентите на онлайн услугите ви е :
• Името на предприятието ви, географски адрес и други детайли,
включително имейл адрес
• Детайлна информация за всякакви публични регистри, в които
присъствате, включително регистрационния ви номер в съответните
• Детайли за всяка професионална организация, в която сте регистрирани
• Вашият регистрационен номер по ДДС
• Трябва да сте позволявате на потребителите да се връщат стъпки назад
и да поправят допуснати грешки при поръчката им, преди тя да бъде
финализирана.
• Веднага щом клиентът направи поръчка по електронен път, трябва да
потвърдите успешното й регистриране.
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Неприкосновеност на личния живот и електронна търговия
•

Регламенти срещу спама
o Забранено е изпращането на директни маркетингови съобщения
по имейл, в които самоличността на изпращача е прикрита или
скрита
o Забранено е изпращането на имейли, които не предоставят на
получателя валиден адрес, на който да поискат отписване от
списъка на получателите на писмата
o На съществуващите клиенти могат да бъдат изпращани нежелани
рекламни материали
o На получателя трябва да бъде дадена опцията за отписване от
списъка на получаващите такива имейли
o Нежеланите рекламни имейли трябва да съдържат самоличността
и данните за контакт на изпращача

Сертифицирайте се
Сертифицирането при доказани центрове за сертификация дава предимства
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Регламенти за продажба от разстояние
Регламентите на ЕС дават на потребителите право да получат:
1. Детайли в писмен вид за доставчика, както и правата и условията на
сделката
2. Писмено потвърждение на поръчката
3. Допълнителна информация, включваща описание на правата за
отказване, процедурата за оплаквания, услугите след сделката и
гаранции
4. Доставка до 30 дни освен в случаите, когато има изрична друга уговорка
5. Потребителите имат период за размисъл от седем работни дни, в които
могат да откажат договора
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6. РАЗРАБОТВАНЕ НА Е-МАРКЕТИНГОВ ПЛАН

•
•
•
•
•
•
•

Регистрирайте Уеб сайта в колкото се може повече търсачки
Опитайте да намерите сайтове на сходна тематика и направете сделка
за създаване на взаимни връзки (линкове)
Подгответе рекламен банер и закупете място в популярен Уеб сайт,
където да го показвате
Поставете адреса на сайта ви в подписа на имейлите с професионална
кореспонденция
Устното разпространение е много силно в Интернет – кажете на всичките
си приятели за страницата ви
Избягвайте създаването на спам или ще се сдобиете с лоша репутация
Търсете партньорски услуги, за да развивате бизнеса си

Основни компоненти на е-маркетингов план
•
•
•
•
•
•
•
•

Идентифицирайте целевата група
Поставете си целите
Отделете време на маркетинговия микс
Установете бюджет
Планирайте ходовете
Измервайте успехите си
Употреба/Създаване на търговски парки
Домейн имена

Отношения с клиента
•
•
•

Отговаряйте на често задаваните въпроси
o Поставете секция „често задавани въпроси” (FAQ) на сайта си
Изисквайте от посетителите да се регистрират
Система за управление взаимодействието с клиенти
o Системата за управление взаимодействието с клиенти доставя
информация като данни за клиентите, модели на пазаруване,
маркетингови данни, бъдещи тенденции и др. Системата събира
данните с цел идентифициране на нови пазарни възможности,
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предоставяне на подобрени услуги или предоставяне на
персонализирани услуги и сделки.
Предимства на е-маркетинга
•

•

•

•
•

•

•

•

Световен достъп – Уеб сайтовете могат да достигнато до всеки човек
на света, който има достъп до Интернет. Това ви позволява да откриете
нови пазари и да се състезавате на глобално ниво вкарвайки малка
инвестиция
По-ниска цена – добре планирана и успешно насочена е-маркетингова
кампания може да достигне до правилните клиенти на значително пониска цена от традиционните маркетингови методи.
Проследими и измерими резултати – имейл маркетингът или
рекламирането с банер улеснява установяването на това колко
ефективна е била кампанията. Можете да се сдобиете с детайлна
информация за реакциите на клиентите към рекламата ви.
24 часов маркетинг – чрез Уеб сайта клиентът може да се запознае с
продуктите ви дори, когато офисът ви е затворен.
Персонализиране – ако клиентската ви база данни е свързана с Уеб
сайта, можете да посрещате посетителите на сайта с насочени оферти.
Колкото повече купуват от вас, толкова повече можете да обогатите
клиентския профил и да се насочвате съответно.
Един-към-един маркетинг – е-маркетингът ви позволява да достигате
до хора, които искат да узнаят за продуктите и услугите ви, веднага.
Например, много хора носят мобилните си телефони и смартфони
навсякъде, където ходят. Комбинирайте това с персонализирания аспект
на е-маркетинга и ще получите много силна насочена кампания.
По-интересни кампании – е-маркетингът ви позволява да създавате
интерактивни кампании, като използвате музика, графики, видео. Можете
да изпратите на потребителите си игра или викторина – каквото смятате,
че ще ги заинтересова
По-добра скорост на комуникация – ако имате Уеб сайт, във всеки
един момент вашите клиенти са на няколко кликвания от завършването
на продажба. В Интернет не е като в традиционните медии, които
изискват от хората да станат и да направят телефонно обаждане, да
изпратят писмо или пък да отидат до магазина.
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Прилагане на е-маркетинг
•

•

•

Оценете маркетинговите варианти
o SMS
o Имейл
o Уеб сайтове
Планирайте въведения
o Обучения
o Преглеждайте базата данни с контакти на клиенти
o Рекламирайте Уеб сайта
Прилагайте
o Направете нужните обучения
o Насърчавайте участието на персонала и обратната връзка
o Непрекъснато преглеждайте вашите практики срещу регламентите
за е-маркетинг

Обобщение
След обучението, трябва да:
• Знаете нещо за:
o Бизнес процесите:
 Е-маркетинг
 Е-търговия (виртуални молове, кошница, каталози)
 Отношения с клиентите
o Плащания и обработка на поръчките
o Е-търговията и рекламирането
• Можете да:
o Планирате въвеждане
o Развивате е-маркетингова кампания
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7.ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНИЯ УЕБ САЙТ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Уеб хостинг
Важно е Уеб хостинг доставчикът ви да е в състояние да ви предложи нивото
на услуги, от което се нуждаете, за да поддържане онлайн магазин.
Добре е да гледате за следните фактори:
• Добро работно време
• Добра техническа поддръжка
• Бърза Интернет връзка (честотна лента)
• Персонал, който е наясно с електронната търговия
• Съвместимост с основните доставчици на електронна търговия

Ориентиране към клиента
1. Предоставяне на стойност на клиентите
Това може да бъде постигнато чрез предлагане на продукт или продуктова
линия, която привлича потенциални клиенти с ниската си цена, също както в
неелектронната търговия
2. Предоставяне на услуги и добро изпълнение
Предлагане на отзивчиво, удобно за потребителя клиентско преживяване
3. Предоставяне на стимули за купуване и повторно връщане в магазина. Тук
могат да помогнат купони, специални предложения и намаления. Свързани
сайтове и рекламни съдружници също могат да помогнат.
4. Наличие на лично отношение.
Персонализирани Уеб сайтове, предложения за покупки и персонализирани
специални оферти могат донякъде да спомогнат за заместване на
взаимодействието лице-в-лице, което наблюдаваме в традиционната
търговия
5. Предоставяне на чувство за общност
Чат стаи, полета за дискусии, насърчаване на потребителско участие и
програми за лоялни клиенти могат да помогнат.
6. Единност на преживяването на клиента
Електронните търговци насърчават това, като се отнасят към всеки контакт с
клиента, като част от цялостно преживяване – преживяване, което трябва да
е синонимно на марката
7. Позволяване на клиентите сами да си помагат
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Предоставяне на сайт за самообслужване. Това значи, че са налични:
всичката информация за продуктите, съвети за алтернативни продукти,
оценки на потребителите и доклади от тестове
8. Помагане на потребителите да си вършат работата на консумиране
Електронните търговци и онлайн директориите за пазаруване могат да
предоставят такава помощ, давайки сравнителна информация и добри
възможности за търсене. Предоставянето на информация за компонентите,
както и коментари за безопасното ползване могат да помогнат на етърговците да определят работата на клиентите.
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8. Изграждане на портал за е-търговия

Избор на правилния софтуер
Критерии:
• Качване на файлове за продукта/ сваляне на файлове за поръчката
• Работа с медийни формати
Картинките и диаграмите на продуктите са много важни за успешната
продажба на повечето продукти. Щом количеството продукти достигне
даден размер, организацията на файловете може да се превърне в
проблем
• Методи за плащане
Всяка система за електронна търговия трябва да поддържа стандартните
кредитни и дебитни карти, Viza, MasterCard и др. Също така (за бизнес
сайтове) трябва да се поддържат и покупки от регистрирани потребители
• Намаления
Може да решите да предлагате намаления за големи поръчки –
системата за е-търговия трябва да поддържа тази функция
• Варианти на продуктите
Продуктите може да се продават в различни модели, цветове, размери и
др. Трябва да можете да изберете всяка подобна опция при поръчката.
Някои варианти може да са на различна цена (напр. черен цвят – 2 евро
повече)
• Доставка
Доставката може да бъде изчислявана като базова сума или като базова
сума + бонус в зависимост от тежестта, цената или броя на покупките.
Може и да бъде базова сума за бройка
• ДДС
• Езици / валути
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9. ЕЛЕКТРОННАТА ТЪГОВИЯ И СИГУРНОСТТА

Цифров сертификат
• Това е прикачен файл към електронно съобщение, който се използва за
целите на сигурността. Най-честата употреба на електронните
сертификати е да потвърдят, че потребителят, който изпраща
съобщението, е този, за който се представя, както и да дадат на
получателя метод за връщане на кодиран отговор
• Човек, който иска да праща криптирани съобщения кандидатства за
цифров сертификат в официален сертифициращ орган.
Сертифициращият орган издава криптиран цифров сертификат, който
съдържа публичния код на кандидата, както и друга идентификационна
информация. Сертифициращият орган прави своя публичен ключ
достъпен, чрез отпечатване или в Интернет
• Получателят на криптирано съобщение използва публичния ключ на
Сертифициращия орган, за да декодира цифровия сертификат, прикачен
към писмото, потвърждава, че този сертификат е издаден от този орган и
се сдобива с публичния ключ и идентификационната информация на
изпращача. С тази информация, получателят може да изпрати криптиран
отговор
• Най-широко разпространеният стандарт за цифрови сертификати е X.509

Получаване на цифров сертификат
•
•

•

Цифровият сертификат (SSL Server Certificate) позволява употребата на
SSL (Secure Socket Layer encryption) на Уеб сървъра
SSL предпазва комуникацията, за да можете да приемате поръчки от
кредитни карти безопасно и да сте сигурни, че хакерите не могат да ви
подслушват. Всяко предприятие за електронна търговия ще изиска да
имате SSL, за да ползвате услугите й
Начини за получаване на сертификат:
o На доста ниска цена, обикновено можете да използвате
сертификат, който е притежание на Уеб хостинг доставчика, на
който стои страницата ви
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o Ако предприятието ви е голямо, може да искате да имате собствен
сертификат. Сертификатът струва около 125 евро на година и
може да бъде получен от органи като Thawte или Verisign
o Можете сами да си създадете сертификат (зависи от браузъра)
Плащания с кредитна карта
Плащания с кредитна карта през сигурен линк
Други варианти са:
o Кредитни карти през несигурен линк
o Само поръчки за закупуване
o Впоследствие се прави контакт с купувача по телефон/ поща
o Купувачът отпечатва формата и я изпраща по факс
• Онлайн потвърждение
o Онлайн системи за плащания
o Доставчици на търговски услуги
•

Криптиране
• Secure Socket Layer (SSL)
Интернет трафикът е разбъркан (или криптиран)
Браузърите, които поддържат тази технология показват, че в момента тече
сигурна сесия, като показват диалогов прозорец. Адресът на такъв сайт
започва с HTTPS. SSL сертификатите могат да бъдат 64 битови или 128
битови – 64 битовите могат да бъдат хакнати. По тази причина, трябва да се
опитате да се сдобиете с 128 или повече битов сертификат.
•

Secure Electronic Transaction (SET)
Това е, който позволява сигурни картови транзакции по Интернет. SET е
подкрепен на практика от всички големи играчи в електронната търговия,
включително Microsoft, Netscape, Visa и MasterCard.
Чрез прилагането на цифрови сертификати SET ще позволи на търговците
да потвърждават дали купувачите са тези, за които се представят и ще
защитава купувачите, чрез механизъм, с който номерът на картата се
изпраща за потвърждение към издателя й, като по този начин търговецът
няма да може да види номера.
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10. ЧЕСТИ КАПАНИ В ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ
Капани
• Жертви на организираната престъпност
Много организации са се фокусирали върху потенциала на Интернет като
нов източник на приходи. Двата най-често срещани методи са:
o Употреба на открадната самоличност (фишинг) за поръчване на
скъпи продукти, като те биват заплатени от невинни жертви.
Впоследствие продуктите биват превръщани в пари
o Изнудване с помощта на заразени „зомби” компютри, които
участват в атака срещу даден Уеб сайт. Атаката продължава,
докато сайтът не се съгласи да плаща за „защита”
• Грешки при пресмятане на цени и обмен на валути
• Повторения в цените включващи и изключващи ДДС
• Лошо познание на местния пазар (конкуренцията)
o Как изглеждат сайтовете им?
o Колко лесни са за навигация?
o Какъв инвентар предлагат?
o Какви са цените им?
o Каква цена за доставка имат?
o Какви гаранции предлагат?
o Какво обслужване на клиентите предлагат?
o Какви са очакванията на клиентите?
o На какво са свикнали и можете ли да се справите по-добре?
• Лошо класиране в 10те най-големи търсачки
o Виж секция SEO (Search Engine Optimization)
• По-непривлекателни сайтове
o Специални оферти
o Маркетинг с бюлетини
o Подаръци
o Ваучери
o Кажи на приятел
o Отпечатване на детайли за продукта
o Връзки към доклади от тестове и потребителско гласуване
o Увеличаване на изображенията
• Лошо изработени Уеб сайтове. Неподходящи за хора с увреждания
o Сайтове само с текст
o Тагове с описание на картинките
o Поддръжка на големи шрифтове
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Този материал отразява само личните виждания на нейния автор
и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за
използването на съдържащата се в него информация.

