34

EUROPEAN PROGRAMME
LLP - Leonardo da Vinci - Transfer for Innovation

“Ηλεκτρονικό εμπόριο
παραδοσιακών προϊόντων - γυναίκες 50+”
Αριθμός προγράμματος: 2009-1-GR1-LEO 05-01858

www.e50plus.eu

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει
μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Εισαγωγικό μάθημα

Σκοπός του μαθήματος
• Να δημιουργηθεί e-shop και να αναπτυχθεί το e-trade
• Με τη βοήθεια πρακτικών μαθημάτων Η/Υ και λογισμικού ηλεκτρονικού εμπορίου να
γίνει καθοδήγηση για την απόκτηση γνώσεων που θα οδηγήσουν σε νέους δρόμους τις
πωλήσεις
• Με το e-shop μπορεί να ξεκινήσει κάποιος την επιχείρηση του προσφέροντας τις
υπηρεσίες τους σε επιχειρήσεις ή πολίτες
• Ποιός μπορεί να επωφεληθεί; μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, χειροτεχνίες,
επιχειρηματίες ακόμα και άνεργοι
Ο εισαγωγικός οδηγός στα μαθήματα ηλεκτρονικού εμπορίου περιέχει τα εξής κεφάλαια:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Νομική πλευρά του ηλεκτρονικού εμπορίου
Επιχειρηματική πλευρά του ηλεκτρονικού εμπορίου
Διαδικασίες για πληρωμές και παραγγελίες
Κάνοντας ηλεκτρονικό εμπόριο, συνειδητοποίηση του περιεχομένου των συμβολαίων
Δημιουργία σχεδίου για e-marketing
Απόκτηση του σωστού website για την επιχείρησή σου
Κτίζοντας τη δική μας Δικτυακή πύλη
Ασφάλεια και ηλεκτρονικό εμπόριο
Συνηθισμένες παγίδες στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Αναφορές σε σχετικά θέματα
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1. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία, η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και το ηλεκτρονικό
εμπόριο έχουν σταδιακά καταστεί ένα σημαντικό στοιχείο στη στρατηγική των
επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα η χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών στις επιχειρήσεις έχει
προσδώσει στη παραγωγικότητα, ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή πελατών, και δίνει
τη δυνατότητα για μαζικές αγορές, γεγονός που περιορίζει το κόστος.
Με την ανάπτυξη του Internet και των τεχνολογιών του διαδικτύου, η διαφοροποίηση
ανάμεσα στο παραδοσιακό εμπόριο και το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο, σταδιακά
μεγαλώνει.
Σαν αποτέλεσμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση που
ακολουθεί τη σωστή στρατηγική και να τη μετατρέψει από μικρή σε μεγάλη επιχείρηση.
Ορισμοί (1)
Στο ηλεκτρονικό εμπόριο περιέχονται οι εξής δράσεις
•
διανομή,
•
αγορές,
•
πωλήσεις,
•
έρευνα αγοράς,
•
τεχνική υποστήριξη των προϊόντων ή υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται μέσω
Internet ή άλλων δικτύων. Η βιομηχανία της τεχνολογίας της πληροφορικής μπορεί
να το αντιμετωπίσει αυτό σαν μια εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου με στόχο την
εμπορική διεκπεραίωση. Τα συνηθισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι το
.Internet, extranet, e-mail, e-books, βάσεις δεδομένων, κατάλογοι και κινητά
τηλέφωνα.
Το E-marketing απαιτεί τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για τη προώθηση πωλήσεων
προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτές οι τεχνολογίες είναι χρήσιμα στοιχεία για παραδοσιακές
μεθόδους marketing ανεξάρτητα με το είδος και το μέγεθος της εταιρείας.
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Ορισμοί (2)
M-commerce (εμπόριο μέσω κινητού τηλεφώνου) είναι η πώληση και αγορά προϊόντων
και υπηρεσιών μέσω ασύρματης τεχνολογίας όπως τα κινητά τηλέφωνα. Η Ιαπωνία
εμφανίζεται πρωτοπόρος στο m-commerce.
Επιχειρηματικές Δραστηριότητες που επηρεάζονται από το m-commerce είναι:
•
•
•
•

Πάροχος Οικονομικών υπηρεσιών, όπως η mobile banking (όταν οι πελάτες
χρησιμοποιούν το κινητό τους για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς
ή για να πληρώσουν λογαριασμούς) ή ακόμα για την αγοροπωλησία μετοχών.
Τηλεπικοινωνίες οι οποίες έχουν αλλάξει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δίνουν τη
δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών και πρόσβασης σε λογαριασμούς από την ίδια
συσκευή χειρός
Υπηρεσίες και αγορές που μπορεί ο καταναλωτής να πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια
μιας πτήσης
Υπηρεσίες πληροφοριών που περιλαμβάνουν διασκέδαση, οικονομικά νέα, αθλητικά,
νέα, τη κίνηση στους δρόμους κλπ., μέσω κινητού.

Ορισμοί (3)
• Commerce
Server

Δικτυακό λογισμικό το οποίο χρειάζεται μερικές από τις βασικές
λειτουργίες μιας δικτυακής βιτρίνας όπως παρουσίαση προϊόντων,
παραγγελίες μέσω διαδικτύου, και διαχείριση απογραφής. Το
λογισμικό λειτουργεί σε συνδυασμό με το σύστημα πληρωμών
μέσω διαδικτύου .

• Shopping Cart Είναι ένα μέρος του λογισμικού που λειτουργεί σαν ένας
(κάρτα αγορών) διαδικτυακος κατάλογος του καταστήματος και βοηθά στη
διαδικασία των παραγγελιών. Τυπικά μια κάρτα αγορών είναι ο
σύνδεσμος ανάμεσα στο web site της εταιρείας και της υλοποίησης
ηλεκτρονικής υποδομής της, που δίνει τη δυνατότητα στον
καταναλωτή να επιλέγει προϊόντα, να ξαναβλέπει αυτά που επέλεξε,
να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές ή προσθήκες και να
προμηθεύεται τα προϊόντα
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Ορισμοί (4)
o Είναι ένα πωλητής που χρησιμοποιεί κυρίως το Internet σαν μέσο
για τη πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει.
o
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εμπορίου που λειτουργεί σαν
• E-Shop (Online
πραγματικό κατάστημα ή καταστήματα, όπου οι πελάτες μπορούν
Shop)
να πλοηγηθούν μέσα στο κατάλογο και να αναζητήσουν προϊόντα
(κατάστημα στο
που τους ενδιαφέρουν και να τα παραγγείλουν
διαδίκτυο)
o Η αγορά μέσω διαδικτύου είναι δημοφιλής επειδή είναι γρήγορη
και εύκολη διαδικασία.
• E-Tailer

Ορισμοί (5)
• Commerce
Services
Providers
(C.S.P.)

Παροχείς Εμπορικών Υπηρεσιών παρέχουν στους επιχειρηματίες
εργαλεία και υπηρεσίες που τους είναι απαραίτητα για να αγοράζουν
και να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του Internet και να
διαχειρίζονται επιχειρηματικές δράσεις μέσω του διαδικτύου.
Οι C.S.P.παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς όπως:
o σχεδιασμός hardware και software
o διαχείριση κινδύνων
o πληρωμές
o αναγνώριση εμπορικού ονόματος
o έλεγχος διανομής
o φορολογία
o δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδας
o παρακολούθηση ιστοσελίδας
o υλοποίηση διοίκησης
o έρευνα αγοράς μέσω διαδικτύου
o δημιουργία πελατολογίου
o διαδικασία διαχείρισης παραγγελιών και διανομής

Διαφορετικές μορφές και τύποι ηλεκτρονικού εμπορίου
Οι κύριοι διαφορετικοί τύποι ηλεκτρονικού εμπορίου είναι:
• Επιχείρηση προς επιχείρησης(B2B);
• Επιχείρηση προς πελάτη (B2C);
• Επιχείρησης προς κρατικό φορέα (B2G);
• Καταναλωτής προς καταναλωτή (C2C);
• Εμπόριο μέσω κινητού (m-commerce).
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Προαπαιτούμενα για έναρξη
•
•
•
•
•
•

Να υπάρχει μια αξιόλογη διοικητική ομάδα
Καλές υπηρεσίες υποστήριξης των προϊόντων μετά τη πώληση
Καλά οργανωμένη δομή της επιχείρησης
Υποδομές υποστήριξης του δικτύου
Ασφαλής και καλά σχεδιασμένη ιστοσελίδα
Υποδομές λειτουργίας
(κατάλληλο προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό, κατάλληλα προγράμματα
υποστήριξης των Η/Υ, ικανότητα διαχείρισης των διαδικασιών)

Σχεδιάζοντας το ηλεκτρονικό εμπόριο
Προσπάθησε να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις
o Γιατί αγοράζουν και πόσο αγοράζουν;
•
Κανονισμοί
πελατών
•

Μελέτησε τον
ανταγωνισμό

o Ποιοι υπάρχουν στην αγορά και τι στρατηγικές ακολουθούν

•

Προέβλεψε
αντιδράσεις

o
o
o
o
o
o

Τι θα κάνει ο ανταγωνισμός;
Θα χρησιμοποιήσουν ανταγωνιστικά ονόματα ή ιστοσελίδες;
Θα εμπλουτίσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν;
Θα προσπαθήσουν να σαμποτάρουν τους ανταγωνιστές;
Θα ξεκινήσουν πόλεμο τιμών;
Τι κάνει η κυβέρνηση για όλα αυτά;

Παροχείς
Οι παροχείς που προσφέρουν υπηρεσίες σε επαγγελματίες του ηλεκτρονικού εμπορίου
•
Οικονομικές
* Moneybookers
* PayPal
* WebMoney
* Yahoo!
* Google Checkout
* Paymate
* Chronopay
•
Λογισμικού
* xtCommerce
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* Zen Cart
* IntelliShop – eCommerce Suite
* OXID - eSales
Σημείωση: Οι παραπάνω όροι χρησιμοποιούνται χωρίς μετάφραση
Επιτυχημένη Ιστορία
• PayPal είναι ένας τρόπος πληρωμής για την αγορά αγαθών ή για τη μεταφορά
χρηματικών ποσών, μέσω του .Internet.
• Λειτουργεί σαν ηλεκτρονικός εναλλακτικός τρόπος έναντι του παραδοσιακού που είναι
οι επιταγές ή οι τραπεζικές εντολές.
• PayPal εκτελεί διαδικασίες πληρωμών για αγορές μέσω του διαδικτύου χρεώνοντας ένα
ποσό για τη συναλλαγή.
• Προϋποθέσεις: Οι συναλλασσόμενοι να είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 18 και να
υπάρχει σε ισχύ e-mail διεύθυνση και τραπεζικός λογαριασμός ή πιστωτική κάρτα.
Περιπτώσεις απάτης
Στη Wikipedia αναφέρθηκε ότι
•
Το Μάρτιο του 2005 αναφέρθηκε ότι προσωπικές πληροφορίες που ανήκουν σε 17
εκατομμύρια πελάτες ηλεκτρονικού εμπορίου, διέρρευσαν από το Internet.
•
Αν μπείτε στο (http://www.wired.com/) θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει μερική
ανάκληση στοιχείων που βασίζεται σε νέες πληροφορίες.
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2. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και ο Νόμος

Εισαγωγή
Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει σχέση με τη πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω του
Internet. Ο έμπορος και πελάτης δε συναντιούνται πρόσωπο με πρόσωπο, οι διαδικασίες
γίνονται από μακριά, ανεξάρτητα του τόπου. Αυτό μπορεί να δημιουργεί προβληματισμό
στη δημιουργία του σωστού συμβολαίου συνεργασίας.
Ένας αριθμός από νόμιμες πρωτοβουλίες επηρεάζουν επιχειρηματικές δραστηριότητες
που γίνονται στο διαδίκτυο.
Σε ότι αφορά τις διεκπεραιώσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η νομοθεσία κυρίως στοχεύει
να επιβεβαιώσει ότι οι διαδικασίες που έγιναν στο διαδίκτυο είναι νόμιμες..
Οι τρόποι που γίνεται η ηλεκτρονική έρευνα αγοράς για την προβολή των παρόχων,
υπόκειται επίσης σε κανονισμούς.
Ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας σας φέρνει κοντά στους διάφορους κανονισμούς και
σας δίνει πρακτικές συμβουλές για τον τρόπο που ακολουθείτε να είναι σύντομος.
Οι Κανονισμοί που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο
Οι Κανονισμοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο τέθηκαν σε εφαρμογή τον Αύγουστο του 2002.
Υλοποιούν τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και στοχεύουν να
εξασφαλίσουν ότι τα ηλεκτρονικά συμβόλαια συντάσσονται νόμιμα και εφαρμόζονται σε
όλη την Ευρώπη .
Οι Κανονισμοί αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες:
• Πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ή καταναλωτές μέσω Internet, e-mail ή
SMS
• Διαφημίζουν μέσω Internet ή e-mail ή SMS
• Μεταφέρουν ή αποθηκεύουν ηλεκτρονικό περιεχομένου υλικό για πελάτες ή
παρέχουν πρόσβαση σε δίκτυο επικοινωνίας
Δεν καλύπτει απευθείας εμπορία μέσω τηλεφώνου ή fax.
Απαραίτητες πληροφορίες
Οι κανονισμοί που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτούν συγκεκριμένες πληροφορίες
σχετικά με την επιχείρησή σας, τις οποίες πρέπει να παρέχετε στους παραλήπτες των
υπηρεσιών και συγχρόνως θέτουν τις προϋποθέσεις για προβολή και διαφήμιση.
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Σύναψη συμβολαίου μέσω Διαδικτύου
Για να συνάψετε συμβόλαιο ηλεκτρονικά σημαίνει ότι ο πελάτης σας μπορεί να τυπώσει
και να αποθηκεύσει αντίγραφο με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο
συμβόλαιο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κομμάτι αυτού του οδηγού σχετικά με
«σημεία για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Διαφήμιση
Αν σκοπεύετε να διαφημιστείτε στο Internet, με e-mail ή με SMS, οι κανονισμοί καθορίζουν
σαφώς ότι «η επικοινωνία για εμπορικούς σκοπούς» πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη
ως τέτοια. Πρέπει να αναφέρεται σαφώς το όνομα του ατόμου για λογαριασμό του οποίου
στέλνεται το μήνυμα.
Οι κανονισμοί επίσης ορίζουν ότι «παρατυπίες επικοινωνίας για εμπορικούς σκοπούς»
ονομάζονται spam. Απαιτείται μόλις εντοπιστούν spams να σβήνονται από τη λίστα των emails χωρίς να διαβαστούν. Μηνύματα SMS δεν καλύπτονται με τον ίδιο τρόπο.

Σημεία για τη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. για το
ηλεκτρονικό εμπόριο
Για να είστε συμβατοί με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2002 για το ηλεκτρονικό εμπόριο,
πρέπει να δίνετε στους πελάτες σας μέσω του διαδικτύου τα εξής:
• την επωνυμία της επιχείρησης, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και το e-mail σας
• πληροφορίες για οποιοδήποτε διαθέσιμο στοιχείο που σας αφορά
• τα στοιχεία του επιβλέποντος σώματος αν για τις υπηρεσίες που παρέχετε
προβλέπεται κάτι τέτοιο
• στοιχεία του επαγγελματικού φορέα που ανήκετε
• το Α.Φ.Μ. σας
Αν στο website υπάρχουν τιμές των προϊόντων σας, πρέπει να είναι σαφές αν περιέχουν
φόρους και μεταφορικά.
Πώς να συμμορφωθείτε με τους Κανονισμούς όταν κάνετε συμβόλαια μέσω
διαδικτύου
Αν η επιχειρηματική σας δραστηριότητα απαιτεί τέτοιου είδους συμβόλαια, πρέπει να
παρέχετε στους πελάτες σας στοιχεία σχετικά με:
• όλα τα βήματα που απαιτείται να ακολουθήσουν όπως «κάντε κλικ στο σημείο…»
• αν το ολοκληρωμένο συμβόλαιο συμπληρώνεται από σας και αν το περιεχόμενο
του είναι προσβάσιμο
• οι γλώσσες στις οποίες είναι δυνατόν να συνταχθεί
• οι σχετικοί κώδικες επαφής στους οποίους εγγράφεστε.
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Πρέπει να βεβαιώνεται ότι το web site επιτρέπει στους πελάτες να ανατρέξουν στο
συμβόλαιο και να κάνουν όσες διορθώσεις νομίζουν, πριν ολοκληρώσουν τη παραγγελία
τους. Μόλις ένας πελάτης κάνει παραγγελία, πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνουμε τη λήψη
της.
Κανονισμοί που αφορούν εμπορικές πράξεις μέσω τηλεφώνου ή fax
Υπάρχουν επιχειρήσεις που συχνά προωθούν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεφώνου ή fax.
Υπάρχουν αρκετοί κανονισμοί που τις διέπουν, τους οποίους πρέπει να έχετε υπόψη σας.
Έτσι θα λειτουργείτε νόμιμα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτά τα μέσα για προώθηση
των προϊόντων σας.
Οι Κανονισμοί τηλεπικοινωνίας (Data Protection and Privacy) καθορίζουν άμεσα πωλήσεις
από το τηλέφωνο ή το fax. Τόσο οι Τηλεφωνικές Προτιμούμενες Υπηρεσίες (TPS) όσο και
οι Fax Προτιμούμενες Υπηρεσίες (FPS) είναι αποτέλεσμα των κανονισμών που ελέγχονται
από τον Επίτροπο Πληροφόρησης και τέθηκαν σε ισχύ το Δεκέμβριο 2003. Για
περισσότερες πληροφορίες βλέπετε το παρακάτω κεφάλαιο.
Κανονισμοί για τη μυστικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Αυτοί διέπουν τις εμπορικές πράξεις μέσω του διαδικτύου και τέθηκαν σε εφαρμογή από
το Δεκέμβριο 2003 και περιέχουν επιπλέον όρους που νομιμοποιούν πράξεις εναντίον των
spams που λαμβάνονται.
Απαγορεύουν την αποστολή e-mail πώλησης όταν ο αποστολέας δεν είναι αναγνωρίσιμος,
ή είναι παραποιημένος ή κρύβεται. Επίσης απαγορεύουν τα e-mails όταν δεν παρέχουν
στους αποδέκτες την ισχύουσα διεύθυνση.
Το πρόβλημα των spam
Οι κανονισμοί για τη μυστικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες απαιτεί την εκ των
προτέρων συναίνεση πριν σταλούν παραποιημένες ανακοινώσεις με e-mail. Υπάρχουν
πελάτες οι οποίοι πιθανόν να λαμβάνουν παραποιημένες ανακοινώσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες, επειδή είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται να αγοράσουν ή έχουν αγοράσει ήδη
παρόμοια προϊόντα με αυτά που προβάλλονται. Παρόλα αυτά ο παραλήπτης έχει τη
δυνατότητα να μη παραλαμβάνει τέτοια e-mails χρησιμοποιώντας το σύστημα “opt-out”.
Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι ακόμα και οι καμουφλαρισμένες ανακοινώσεις με email, πρέπει να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία επικοινωνίας του αποστέλλοντος τα emails.
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Cookies
Ο ίδιος κανονισμός καλύπτει επίσης τη χρήση των “cookies”. Αυτά είναι αρχεία (files) που
τα κατεβάζουμε από ένα web server στο PC του επισκέπτη του web site. Αυτά μπορεί να
δώσουν στον ιδιοκτήτη του web site τα στοιχεία του επισκέπτη του web site όπως τις
πληροφορίες που έχει ζητήσει αρχεία που έχει κατεβάσει, αγορές που έχει κάνει από το
διαδίκτυο κλπ. Στόχος των κανονισμών είναι να μπορεί να επιλέγει ο επισκέπτης εάν θέλει
να παρουσιάζονται «cookies” που τον αφορούν.
Σημεία Σύγκλισης με τους Κανονισμούς για τη Μυστικότητα στις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες
Τα Σημεία Σύγκλισης ενδυναμώνονται από τις ενέργειες του Επιτρόπου Πληροφόρησης.
Αν ο Επίτροπος διαπιστώσει ότι μια επιχειρηματική δραστηριότητα δεν ακολουθεί τους
Κανονισμούς, αποστέλλεται ενημερωτικό σημείωμα με το οποίο ζητούνται περισσότερες
πληροφορίες ή αποστέλλεται έγγραφο με το οποίο ζητείται η αυστηρή εφαρμογή των
Κανονισμών. Η μη συμμόρφωση στο παραπάνω έγγραφο μπορεί να επιφέρει επιβολή
προστίμου.
Όλες αυτές οι ενέργειες μπορεί να καταστρέψουν τη καλή φήμη της εταιρείας σας και τη
καλή διάθεση των πελατών απέναντι σας. Έτσι ένα πιστεύετε ότι οι ηλεκτρονικές
επικοινωνίες μπορεί να γίνουν εργαλείο πώλησης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε
επικοινωνία είναι απόλυτα ξεκάθαρη σε ότι αφορά τη προβολή και τη πώληση του
προϊόντος σας.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε εμπορική επικοινωνία που γίνεται με e-mail ή μήνυμα κειμένου
πρέπει να είναι απολύτως διαφανής.
Η ηλεκτρονική επικοινωνία σαν μέσο πώλησης πρέπει επίσης να:
• έχει αναγνωρίσιμο το πρόσωπο εκ μέρους του οποίου αποστέλλεται
• έχει σαφώς παρουσιασμένη οποιαδήποτε προσφορά προώθησης όπως έκπτωση,
δώρα κλπ
• δίνει τη δυνατότητα στον αποδέκτη να την απορρίψει
Θα πρέπει να εξασφαλίσετε προηγουμένως τη συγκατάθεση του πελάτη σας, αν και
υπάρχουν μερικές μικρές εξαιρέσεις που αφορούν συγκεκριμένους πελάτες.
Κανονισμοί για τις εξ αποστάσεως Πωλήσεις
Οι Κανονισμοί του 2000 για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε να
προστατεύουν τους πελάτες που δεν έχουν φυσική παρουσία τη στιγμή της αγοράς. Οι
Κανονισμοί καλύπτουν αγορές που γίνονται με e-mail ή μέσω Internet, μαζί με τηλεφωνική
ή ταχυδρομική εντολή.
Αφορούν μόνο συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών και δεν αφορούν συμφωνίες
Β2Β (από επιχείρηση σε επιχείρηση).
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς οι πελάτες έχουν δικαίωμα:
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•
•
•
•

να ζητούν αναλυτική γραπτή περιγραφή του παρόχου και των όρων διεκπεραίωσης
της συναλλαγής
γραπτή επιβεβαίωσης της παραγγελίας
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όρους ακύρωσης, τη διαδικασία διατύπωσης
παραπόνων, τις μετά τη πώληση υπηρεσίες, εγγυήσεις κλπ
υλοποίηση της αποστολής εντός 30 ημερών ή άλλη περίοδο ανάλογα με τη
συμφωνία.

Οι πελάτες έχουν δικαίωμα εντός 7 εργάσιμων ημερών να ακυρώσουν το συμβόλαιό τους
από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσουν την
απόφασή τους. Αυτή η περίοδος μπορεί να επεκταθεί στους 3 μήνες αν δεν έχει δοθεί
συγκεκριμένη περιγραφή από το πωλητή.
Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα της επιστροφής των χρημάτων του για
προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται σε ακυρωθέν συμβόλαιο, εντός 30 ημερών .
Τα παραπάνω ισχύουν με τις εξής εξαιρέσεις:
• συμβόλαια για διαμονή, μεταφορά, εκδηλώσεις κλπ στις οποίες αναφέρονται
συγκεκριμένες ημερομηνίες
• πώληση φθαρμένων προϊόντων
• προϊόντα παραγωγής ήχου ή εικόνας που κανονικά είναι σφραγισμένα και έχουν
ανοιχθεί
• πωλήσεις σε δημοπρασίες
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3. Επιχειρηματικές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου

Πωλήσεις στο Internet
Ο σκοπός ενός site για πωλήσεις αφορά πωλήσεις που γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και
οι πληρωμές καθώς η διανομή των προϊόντων σε μερικές περιπτώσεις γίνονται μέσω του
Internet. Αυτής της μορφής site σχεδιάζονται έτσι ώστε να περιέχουν αναλυτικές
πληροφορίες για τα προϊόντα, επειδή οι επισκέπτες του site αναμένεται να κάνουν αγορές
βασιζόμενοι στις πληροφορίες του site.
Τέτοια site έχουν κυρίως τρία τμήματα:
a. πληροφορίες σχετικά με την αξία του προϊόντος, παρέχοντας αίσθηση
εμπιστοσύνης στον αγοραστή.
b. Τον κατάλογο που περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα που
περιέχει καθώς και τιμές.
c. Διαδικασία παραγγελίας που περιέχει τη βήμα προς βήμα διαδικασία
παραγγελίας και πληρωμής. Περισσότερο προχωρημένα συστήματα
παρέχουν τη δυνατότητα στο πελάτη να παρακολουθεί τη πορεία εξέλιξης
της παραγγελίας του.
Αγοραστικά σημεία
Τα αγοραστικά σημεία έχουν ένα σταθερό σημείο αναφοράς με αρκετά καταστήματα και
ένα κοινό site που προσφέρει μια νέα μορφή διαδικτυακής αγοράς. Αυτή διαθέτει :
a. σταθερό σημείο αναφοράς που περιέχει κατάλογο και καθορίζει τον τρόπο πληρωμών.
b. ένα υπεύθυνο ο οποίος καθορίζει συνολικά τον τρόπο προβολής.
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Δημιουργώντας την επιχείρηση (1)
Επιθυμίες
•
εύκολη αγορά
•
εύκολη διαδικασία πληρωμών
•
ασφάλεια
•
απλή διαδικασία αναζήτησης
προϊόντων
•
περιγραφή προϊόντων

Επιθυμίες
•
Επίτευξη κέρδους
•
Απόκτηση νέων πελατών

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανάγκες – Προϋποθέσεις:
•
πρόσβαση στο Internet
•
πληρωμές μέσω διαδικτύου
•
τραπεζικοί λογαριασμοί
πίστωσης

Ανάγκες – Προϋποθέσεις:
•
πύλη Internet
•
κατάλογος στο διαδίκτυο
•
κάρτα αγορών
•
διαδικασία παραγγελιών
•
διαχείριση συναλλαγών
•
υλοποίηση πληρωμών

Δημιουργώντας την επιχείρηση (2)
Δεν είναι τόσο απλό να ετοιμάσεις ένα κατάλογο και ένα πρόγραμμα
ηλεκτρονικού εμπορίου. Το να ετοιμάσει κάποιος μια τέτοια
διαδικασία και να περιμένει πελάτες δεν είναι πάντα τόσο
αποτελεσματικό. Το site που θα δημιουργηθεί πρέπει να μπορεί να
προβάλει τις δραστηριότητες όχι μόνο μέσω του Internet αλλά και με
παραδοσιακούς τρόπους.

•

Προβολή

•

Αποθήκευση
- Διακίνηση

•

Ο κατάλογος Παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες να αναζητούν με εύκολο τρόπο
στο διαδίκτυο προϊόντα στο κατάλογο και να κάνουν παραγγελία. Ο κατάλογος
παρέχει τη δυνατότητα
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o
o
o
o
o

Αναζήτησης προϊόντων
Πληροφόρησης για τα προϊόντα
Απόκτηση κάρτας αγορών
Ελέγχου διαδικασιών
Πληρωμής και παραγγελίας

Ανάγκες για να ξεκινήσει ηλεκτρονικό εμπόριο
•
•
•
•

Αν δεν έχεις εμπειρία στο σχεδιασμό ιστοσελίδας, είναι καλό να προσλάβεις έναν
ειδικό σχεδιαστή
Η σωστή τοποθέτηση και παρουσίαση ενός προϊόντος στην ιστοσελίδα είναι πολύ
σημαντικό στοιχείο
Εντοπίστε ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και ανάλογα αποφασίστε για τη δική σας
στρατηγική
Αν προεξοφλείτε μεγάλη ανάπτυξη στο ρυθμό των παραγγελιών που λαμβάνετε, να
αντιμετωπίσετε το πρόβλημα πριν βρεθείτε σε αδιέξοδο

Παράγοντες επιτυχίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Επαρκής έρευνα αγοράς και ανάλυση των στοιχείων.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτεί και αυτό ικανοποιητικό προγραμματισμό και
προσαρμογή στους βασικούς νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Η αποτυχία σ’
αυτού του είδους την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι τόσο συχνή όσο και στις
υπόλοιπες.
Παροχή εύκολης και ασφαλούς διαδικασίας στην υλοποίηση και τη πληρωμή μιας
παραγγελίας. Οι πιστωτικές κάρτες είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος πληρωμής
μέσω Internet. Σήμερα γίνονται συγκεκριμένες συμφωνίες μεταξύ εμπορικών
τραπεζών και επιχειρηματιών.
Παροχή αξιοπιστίας και ασφάλειας. Αυτό επιτυγχάνεται με την εκτεταμένη χρήση
σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων.
Δημιουργία ενός μοντέλου διαχείρισης που δείχνει σωστούς εμπορικούς
προσανατολισμούς.
Δημιουργία ενός συστήματος προειδοποίησης σχετικά με αλλαγές που συμβαίνουν
στο κοινωνικό, οικονομικό και φυσικό περιβάλλον.
Δημιουργία ενός ποιοτικού web site με ωραία χρώματα, γραφικά, κίνηση,
φωτογραφίες, κλπ που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχία.
Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας που εκτός από πληροφορίες δίνει
συμβουλές και γενικές κατευθύνσεις.
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Βήματα προς το ηλεκτρονικό εμπόριο
Ανοίξτε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για τις πωλήσεις μέσω Internet .
Απευθυνθείτε στη Τράπεζα σας για πληροφορίες
Φιλοξενία στο Διαδίκτυο
Απευθυνθείτε σε ένα αξιόπιστο Πάροχο Φιλοξενίας ο οποίος θα σας υποδείξει τι πρέπει να
κάνετε για τις συναλλαγές σας, τη δημιουργία Κάρτας Αγορών κλπ. Πρέπει επίσης να
βρείτε εταιρεία αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων σας (αν χρειάζεστε)
Αποδοχή εκ μέρους των πελατών
• Οι πελάτες ενδιαφέρονται για την ασφάλεια. Πολλοί δεν χρησιμοποιούν τις πιστωτικές
κάρτες τους επειδή έχουν αμφιβολίες για το πόσο ασφαλείς είναι η χρήση τους.
• Έλλειψη ικανοποίησης σε πολλές περιπτώσεις αγορών. Αυτό αφορά την ποιότητα του
προϊόντος ή την καθυστέρηση στην παραλαβή του.
• Έλλειψη κοινωνικής διάστασης στις αγορές μέσω διαδικτύου. Πολλοί πελάτες
αρέσκονται να συζητούν με τους πωλητές και αυτό αποτελεί μέρος του shopping
therapy. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα.
• Πρόχειρα σχεδιασμένες ιστοσελίδες διώχνουν τους πελάτες μακριά.
• Ασυνεπής διαδικασία για τις επιστροφές των προϊόντων.
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4. Διαδικασία παραγγελιών και πληρωμών

Πως λειτουργεί το ηλεκτρονικό εμπόριο
Διαδικασία αποδοχής πληρωμών
•

Άνοιγμα
εμπορικού
τραπεζικού
λογαριασμού

Οι λογαριασμοί αυτής της μορφής δέχονται πιστώσεις και
διεκπεραιώσεις από πιστωτικές κάρτες και ανοίγονται σε
τραπεζικά ιδρύματα.

•

Τι χρειάζεται:

o Για να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό θα χρειαστείτε να
πληροφορήσετε τη Τράπεζα για το προσδοκώμενο μέσο
αριθμό παραγγελιών και το μέσο ύψος της καθεμίας
o Δείγμα του δελτίου παραγγελίας
o Τη διαδικασία πληρωμών ανάμεσα σε σας και τη τράπεζα

Παράδειγμα
•
Επισκεφθείτε
http://onlineshop.nunodesign.de
(e-Shop based on
xtCommerce)

o Είστε ήδη πελάτες;
- Ναι: συνέχισε
- Όχι: συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία για να
δημιουργηθεί η μερίδα σας ως πελάτης
o Διαλέξτε προϊόν / ποσότητα
o Προσθέστε στη κάρτα το προϊόν
o Πηγαίνετε στο counter
o Δώστε στοιχεία αποστολής / διεύθυνση πληρωμής
o Επιλέξτε μέθοδο πληρωμής
o Επιβεβαιώστε
o Βγείτε από το σύστημα
o Επιβεβαιώστε
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Πληρωμές
Μετρητά
Κανονικά τα ταχυδρομεία εισπράττουν χρήματα με τη παράδοση των προϊόντων. Αυτός ο
τρόπος πληρωμής επιβαρύνεται με κάποιο κόστος. Ο πωλών ηλεκτρονικά στέλνει τα
προϊόντα σε κάποιο μαγαζί κοντά στο πελάτη. Ο πελάτης τα παραλαμβάνει από εκεί και
πληρώνει μετρητά.
Ψηφιακή πληρωμή
Ένα σύστημα επιτρέπει σε κάποιον να πληρώνει για προϊόντα ή υπηρεσίες μεταφέροντας
ένα νούμερο από ένα Η/Υ σε άλλο. Στις ψηφιακές πληρωμές οι αριθμοί είναι μοναδικοί,
χορηγούνται από τη τράπεζα και αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο ποσό. Η ψηφιακή
πληρωμή είναι ανώνυμη και κανείς δεν έχει πρόσβαση στο όνομα του πωλητή. Αυτό
αποτελεί τη βασική διαφορά ανάμεσα στη ψηφιακή πληρωμή και τη πληρωμή με
πιστωτική κάρτα.
EBPP
•
•

Είναι τα αρχικά ενός τρόπου πληρωμής όπου εταιρείες χρεώνουν πελάτες και
λαμβάνουν τις πληρωμές ηλεκτρονικά μέσω Internet.
Υπάρχουν δύο είδη πληρωμών EBPP:
 
Ο χρεώστης στέλνει το λογαριασμό στο πελάτη μέσω του site του ή
μέσω τρίτου site.
 
Οι λογαριασμοί από πολλούς χρεώστες στέλνονται στο web site του
αγοραστή, παρουσιάζονται συνολικά στο πελάτη για να τους δει και
να τους πληρώσει.

Πιστωτική κάρτα
Βήματα:
•
Επιβεβαίωση Έγκριση
•

Αυτόματες
εργασίες.

•

Μη
επιβεβαίωση
Ακύρωση της

•

Οι εργασίες γίνονται με το χέρι. Ο έμπορος συγκεντρώνει τα
στοιχεία της πώλησης στον υπολογιστή και ζητάει έγκριση με το
συνήθη τρόπο.
Η παραπάνω διαδικασία γίνεται αυτόματα, ο υπολογιστής του
εμπόρου επικοινωνεί με τον υπολογιστή της πιστωτικής κάρτας και
επιβεβαιώνει αυτόματα τα στοιχεία
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συναλλαγής
Πληρωμές μικροποσών
Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η αξία των προϊόντων είναι πολύ μικρή
Άλλοι τρόποι:
Fax, τηλεφωνική εντολή, ταχυδρομική εντολή
Paybox
Για πληρωμές που γίνονται μέσω κινητού τηλεφώνου. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρονται
χρήματα μεταξύ προσώπων.
Έξυπνη κάρτα
Η μικρή ηλεκτρονική συσκευή μεγέθους πιστωτικής κάρτας με ενσωματωμένη ηλεκτρονική
μνήμη που χρησιμοποιείται για πολλούς σκοπούς όπως
•
περιλαμβάνει τα ιατρικά στοιχεία του κατόχου
•
περιέχει συγκεκριμένα ποσά για ψηφιακές πληρωμές
•
δημιουργεί δίκτυα)
Για να τη χρησιμοποιήσεις (ανάγνωση στοιχείων, προσθήκη ή αφαίρεση στοιχείων)
χρειάζεται μια συσκευή που ονομάζεται «αναγνώστης έξυπνων καρτών».
PayPal:
Διαδικασία που επιτρέπει σε κάποιον ιδιώτη ή επιχειρηματία που διαθέτει e-mail να εκτελεί
γρήγορα με ασφάλεια πληρωμές ή εισπράξεις μέσω διαδικτύου.
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5. Κατανοώντας τα συμβόλαια που αφορούν ηλεκτρονικό εμπόριο

Κανονισμοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο
•

Οι κατευθύνσεις της ΕΕ
για το ηλεκτρονικό
εμπόριο

Επιβεβαιώνουν ότι τα ηλεκτρονικά συμβόλαια έχουν
συνταχθεί νόμιμα και ισχύουν σε όλη την Ευρώπη.

•

Απαραίτητες
πληροφορίες

Οι Κανονισμοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο καθορίζουν
συγκεκριμένες πληροφορίες για την επιχείρηση σας οι
οποίες πρέπει να δίνονται στους παραλήπτες των
υπηρεσιών που προσφέρετε μέσω διαδικτύου και θέτουν
κατευθύνσεις σχετικά με προβολή και προώθηση

•

Κάνοντας συμβόλαια
μέσω διαδικτύου

Πρέπει ο πελάτης να είναι σε θέση να τυπώσει και να
αποθηκεύσει τους όρους της συμφωνίας.

Πως συμμορφώνεστε μέσω διαδικτύου
Πρέπει να δίδετε στους πελάτες μέσω διαδικτύου πληροφορίες όπως:
• Το όνομα της επιχείρησης, πλήρη διεύθυνση και e-mail
• Φορολογικό αριθμό και άλλα παρόμοια στοιχεία
• Σε ποιο επαγγελματικό φορέα ανήκετε
• Το ΑΦΜ σας
• Οι τιμές των προϊόντων πρέπει να είναι σαφείς και να αναφέρουν αν περιέχουν φόρους
και μεταφορικά
• Να επιτρέπουν στους πελάτες να διορθώνουν τις παραγγελίες τους πριν τις
οριστικοποιήσουν.
• Να επιβεβαιώνεται από τον παραλήπτη η λήψη μιας παραγγελίας.
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Διατήρηση της ανωνυμίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Κανονισμοί εναντίον των SPAM
•
Απαγορεύεται η αποστολή e-mail για εμπορικούς σκοπούς όταν δεν αναγράφεται
καθαρά ο αποστολέας και όταν δεν υπάρχει ισχύουσα διεύθυνση.
•
Σε ήδη πελάτες απαγορεύεται η αποστολή άσχετων διαφημίσεων.
•
Οι παραλήπτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να σβήνουν τέτοια e-mails
•
Ακόμα και οι άσχετες διαφημίσεις πρέπει να περιέχουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
του αποστολέα
Να αποκτήσετε Πιστοποιητικό
Αποτελεί πλεονέκτημα να είστε πιστοποιημένα σε ένα από τα παρακάτω κέντρα
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Κανονισμοί για τις εξ αποστάσεων πωλήσεις
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. οι πελάτες έχουν δικαίωμα να ζητούν:
1.
Γραπτές παρατηρήσεις για τον παραγωγό και τους όρους της συναλλαγής
2.
Γραπτή επιβεβαίωση της παραγγελίας
3.
Άλλες πληροφορίες όπως οι όροι ακύρωσης μιας παραγγελίας, η διαδικασία
υποβολής παραπόνων, οι μετά τη πώληση υπηρεσίες και εγγύηση
4.
Παραλαβή εντός 30 ημερών ή άλλη περίοδο αν συμφωνηθεί
5.
Οι πελάτες έχουν δικαίωμα εντός 7 εργάσιμων ημερών να ακυρώσουν τη παραγγελία
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6. Ανάπτυξη σχεδίου ηλεκτρονικής προβολής

•
•
•
•
•

Εντάξετε το site σας σε όσο περισσότερες μηχανές αναζήτησης μπορείτε
Προσπαθήστε να βρείτε web site με παρόμοια θέματα και κάντε συμφωνία μαζί τους
Γράψτε το web site σας στο σημείο που υπογράφετε τα e-mail σας
Ανακοινώστε σε γνωστούς και φίλους την ύπαρξη του web site
Αποφύγετε να στέλνετε SPAM είναι ότι χειρότερο για τη φήμη σας.

Τα βασικά συστατικά ενός σχεδίου ηλεκτρονικής προβολής
•
•
•
•
•
•
•
•

Αναγνωρίστε το κοινό που θα απευθυνθείτε
Βάλτε τους στόχους σας
Αποφασίστε τους συνδυασμούς που θα κάνετε για προβολή
Συμφωνείστε για το ύψος της χρηματοδότησης
Αξιολογείστε την επιτυχία
Κάντε σχέδιο δράσης
Χρησιμοποιείστε / δημιουργείστε ένα εμπορικό όνομα
Δημιουργείστε το όνομα της ιστοσελίδας

Σχέσεις με τους πελάτες
•
•
•

Να απαντάτε στις ερωτήσεις των πελατών
Να ζητάτε από τους επισκέπτες του site να δίνουν τα στοιχεία τους
Να διαχειρίζεστε τις σχέσεις με τους πελάτες

Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής προβολής
• Παγκόσμια εμβέλεια- Το website φθάνει στον καθένα όπου και αν βρίσκεται στο κόσμο
αρκεί να διαθέτει Internet και αρκεί μια μικρή επένδυση.
• Χαμηλό κόστος- Το κόστος είναι πολύ μικρότερο από τους συμβατικούς τρόπους, αρκεί
να έχει γίνει σωστός προγραμματισμός.
• Μετρήσιμα αποτελέσματα- Μπορείς να έχεις μετρήσιμα αποτελέσματα από τις
αντιδράσεις των πελατών ή των επισκεπτών και να διαπιστώσεις πόσο αποτελεσματική
είναι η προσπάθεια.
• 24 ώρες προβολή την ημέρα ακόμα και όταν το γραφείο σας είναι κλειστό.
• Προσωποποιημένη αντίδραση στους πελάτες ανάλογα με το ύψος και τη συχνότητα
των παραγγελιών (προσφορές, δώρα, ειδικούς όρους πληρωμής κλπ)
• Προβολή σε συγκεκριμένα μέλη.
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• Εκστρατείες προβολής έξυπνα σχεδιασμένες.
• Ειδικές τιμές προσέλκυσης.
Υλοποιώντας την ηλεκτρονική προβολή
•

Αξιολογείστε τις
διαφορετικές
δυνατότητες
προβολής

o
o
o

SMS
e-Mail
Websites

•

Προγραμματίστε τις
ενέργειές σας

o
o
o

εκπαίδευση
αναζητήστε λίστες πελατών
ετοιμάστε το web site για την προβολή

•

Υλοποίηση

o
o
o

Προγραμματίστε κάθε απαραίτητη εκπαίδευση.
Ενθαρρύνετε την εμπλοκή του προσωπικού.
Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Συμπεράσματα
Ύστερα από το training θα πρέπει:
Για τον ηλεκτρονικό τρόπο προβολής
Για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Για τις σχέσεις με τους πελάτες
Να γνωρίζετε τις διαδικασίες παραγγελιών
Να γνωρίζετε τον τρόπο για την ηλεκτρονική προβολή

• Να γνωρίζετε ήδη
σχετικά με τις
διαδικασίες

o
o
o
o
o

• Να μπορείτε

o Να αναπτύξετε μια εκστρατεία προβολής
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7. Επιλέξετε τη κατάλληλη ιστοσελίδα

Web hosting
Είναι σημαντικό ότι εταιρεία που παρέχει το web hosting είναι σε θέση να σας παρέχει το
επίπεδο των υπηρεσιών που χρειάζεστε για να διατηρήσετε το Online Shop σας.
Λίγα πράγματα που πρέπει να ψάξετε είναι τα εξής:
•
Καλή επιλογή εποχής
•
Καλή τεχνική υποστήριξη
•
Γρήγορη σύνδεση με το δίκτυο (bandwidth)
•
Προσωπικό που είναι πεπειραμένο στο ηλεκτρονικό εμπόριο
•
Συμβατότητα με σημαντικούς προμηθευτές ηλεκτρονικού εμπορίου

Προσανατολισμός στον πελάτη
α)

β)
γ)
δ)

ε)
στ)

ζ)

Δώστε αξία στο πελάτη σας.
Οι πωλητές μπορούν να το επιτύχουν αυτό, προσφέροντας ένα προϊόν ή γραμμή
προϊόντων τα οποία προσελκύουν πιθανούς πελάτες, σε ανταγωνιστική τιμή, όπως
και στο συμβατικό εμπορίου
Παροχή υπηρεσιών και επιδόσεων.
Προσφέροντας μια ευέλικτη, φιλική προς το χρήστη εμπειρία αγοράς,
Παροχή κινήτρων στους πελάτες να αγοράσουν και να επιστρέψουν. Προώθηση
των πωλήσεων με κουπόνια, ειδικές προσφορές και εκπτώσεις. Σχετικοί σύνδεσμοι
ιστοσελίδων και θυγατρικά προγράμματα διαφήμισης πιθανόν να βοηθήσουν.
Παροχή προσωπικού ενδιαφέροντος.
Εξατομικευμένες ιστοσελίδες,
προτάσεις αγοράς, και εξατομικευμένες
ειδικές
προσφορές μπορούν
να
αντικαταστήσουν
τον «πρόσωπο
με πρόσωπο»
παραδοσιακό τρόπο πώλησης.
Παροχή αίσθησης κοινωνικής συμμετοχής
Chat rooms, πίνακες συζήτησης, ζήτηση της συμβολής των πελατών και χρήση
προγραμμάτων πιστότητας μπορούν να βοηθήσουν.
Γνώση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη
Οι E-tailers ενισχύουν αυτή την προοπτική, αντιμετωπίζοντας κάθε επικοινωνία με
τον πελάτη ως μέρος μιας συνολικής εμπειρίας - μια εμπειρία που γίνεται
συνώνυμη με τη μάρκα.
Αυτο-εξυπηρέτηση των πελατών
Παροχή μιας ιστοσελίδας που προσφέρει εφαρμογές αυτο-εξυπηρέτησης. Αυτό
σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες για το προϊόν είναι διαθέσιμες, διασταυρωμένες
πληροφορίες για την πώληση των προϊόντων, να υπάρχουν συμβουλές για
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η)

εναλλακτικές λύσεις των προϊόντων, βαθμολογία των προϊόντων από τους πελάτες
και τις εκθέσεις δοκιμών.
Βοηθώντας τους πελάτες να καταναλώσουν χωρίς κόπο.
Μπορεί να παρέχεται τέτοια βοήθεια μέσω online καταλόγων αγορών, συγκριτική
πληροφόρηση και καλές εφαρμογές αναζήτησης. Επίσης, παροχή πληροφοριών και
στοιχείων για την ασφάλεια και την υγεία.
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8. Δημιουργώντας τη δικιά μου διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικού
εμπορίου

Επιλογή του κατάλληλου λογισμικού
Κριτήρια
•
•

•

•

•

•

•
•

Upload των αρχείων των προϊόντων / Download του αρχείου Παραγγελίας
Διαχείριση Μέσων
Οι
εικόνες
του
προϊόντος και
τα διαγράμματα είναι απαραίτητα για
να
πουληθούν περισσότερα προϊόντα. Μόλις ο όγκος των προϊόντων αυξάνεται πάνω
από ένα ορισμένο επίπεδο, τότε η οργάνωση των αρχείων εικόνας είναι απαραίτητη.
Μέθοδοι πληρωμής
Κάθε σύστημα Ηλεκτρονικού Εμπορίου θα πρέπει να υποστηρίζει το πρότυπο για
πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Visa, MasterCard κ.λπ. Πρέπει επίσης να
υποστηρίζει (για μια ιστοσελίδα επιχείρησης) παραγγελίες και αγορές από κατόχους
τραπεζικών λογαριασμών.
Εκπτώσεις
Μπορεί να είναι
επιθυμητό
να
προσφερθούν εκπτώσεις
για μεγαλύτερες
παραγγελίες και
το σύστημα του
ηλεκτρονικού
εμπορίου θα
πρέπει
να
υποστηρίζει αυτή την εφαρμογή, εφόσον απαιτείται.
Παραλλαγές προϊόντος
Τα
προϊόντα
μπορούν να
πωλούνται
σε διαφορετικά
μοντέλα,
χρώματα, μεγέθη κλπ. Θα πρέπει να μπορείτε να τα επιλέξετε τη στιγμή της
παραγγελίας. Ορισμένες παραλλαγές μπορεί να
πωλούνται σε
διαφορετική
τιμή (μαύρο - 2 ευρώ επιπλέον).
Εξοδα αποστολής
Μπορεί να υπολογίζονται ως ποσοστό, ή μια πιθανή βάση συν ένα συντελεστή
ανάλογα με το βάρος, την αξία, τον αριθμό των αντικειμένων, ή απλά αναφέρονται
ανά προϊόν.
ΦΠΑ
Γλώσσες / Νομίσματα
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9. Ασφάλεια και ηλεκτρονικό εμπόριο

Ψηφιακά πιστοποιητικά
• Είναι συνημμένο σε ηλεκτρονικό μήνυμα που χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας. Η
πιο κοινή χρήση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού είναι η επαλήθευση ότι ένας
χρήστης στέλνει ένα μήνυμα, πιστοποιεί την ταυτότητά του και παρέχει στον
αποδέκτη τα μέσα για να κωδικοποιήσει την απάντηση.
• Ένα άτομο που επιθυμεί να στείλει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα πρέπει να έχει ένα
ψηφιακό πιστοποιητικό που παρέχεται από μια αρχή πιστοποίησης (CA).
Η CA εκδίδει κωδικοποιημένο ψηφιακό
πιστοποιητικό που
περιέχει το
κωδικό
του αιτούντος και ποικίλες άλλες πληροφορίες αναγνώρισης. Η CA προσφέρει την
δυνατότητα ανάγνωσης του κωδικού άμεσα μέσω εκτύπωσης ή στο Διαδίκτυο.
• Ο αποδέκτης ενός κρυπτογραφημένου μηνύματος χρησιμοποιεί το κωδικό της CA για
να
αποκωδικοποιήσει το
ψηφιακό
πιστοποιητικό
που
επισυνάπτεται
στο μήνυμα, επαληθεύει τα στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την CA και στη
συνέχεια αποκτά τα στοιχεία του αποστολέα και τις πληροφορίες αναγνώρισης που
υπάρχουν στο πιστοποιητικού. Με αυτές τις πληροφορίες, ο παραλήπτης μπορεί να
στείλει μία κρυπτογραφημένη απάντηση..
• Το πιο διαδεδομένο πρότυπο για ψηφιακά πιστοποιητικά είναι X.509
Αποκτώντας ένα ψηφιακό πιστοποιητικό
• Το ψηφιακό πιστοποιητικό, γνωστό και ως πιστοποιητικού διακομιστή SSL, δίνει τη
δυνατότητα SSL (Secure Socket Layer κρυπτογράφηση) σχετικά με τον web server.
• Το SSL προστατεύει τις επικοινωνίες ώστε να μπορείτε να δέχεστε παραγγελίες
με πιστωτική κάρτα με ασφάλεια και να εξασφαλιστεί ότι οι hackers δεν μπορούν
να διαβάσουν τα στοιχεία σας. Κάθε εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, θα χρειαστεί
να έχει το SSL για να μπορέσουν οι πελάτες να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της.
• Τρόποι για να πάρετε ένα πιστοποιητικό:
α) Για μια ελάχιστη αμοιβή, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει συνήθως το
πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από τη web hosting εταιρεία όπου βρίσκεται η σελίδα της
εταιρείας.
β) Μια μεγαλύτερη εταιρεία, ωστόσο, μπορεί να θέλει να αποκτήσει το
δικό της ψηφιακό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό κοστίζει περίπου 125,00 € / έτος
και μπορούν να ληφθούν από την Thawte ή Verisign.
γ) μπορείτε
να «αυτο-υπογράψετε» το
δικό
σας
πιστοποιητικό (ορισμένα
προγράμματα περιήγησης όμως έχουν πρόβλημα)
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Πληρωμή με πιστωτική κάρτα
•

Πληρωμή με
πιστωτική
κάρτα μέσω
ασφαλούς σύνδ
εσης.

Άλλες επιλογές είναι οι εξής::
o Χρήση πιστωτικής κάρτας με ένα ανασφαλές σύνδεσμο
o Εντολές αγοράς
o Επικοινωνία με τον αγοραστή αργότερα μέσω τηλεφώνου ή
ταχυδρομείου
o Ο αγοραστής εκτυπώνει τη φόρμα και τη στέλνει με φαξ

•

Ηλεκτρονική
αδειοδότηση

o Πύλες πληρωμής
o Παροχείς υπηρεσιών εμπορίου

Κρυπτογράφηση
• Secure Socket Layer (SSL)
Η κίνηση στο Internet είναι κωδικοποιημένη (ή κρυπτογραφημένη).
Τα προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζουν την τεχνολογία αυτή δείχνουν ότι μια
ασφαλή συνεδρία είναι σε εξέλιξη, δείχνοντας ένα παράθυρο διαλόγου, ή, στην
περίπτωση του Netscape Navigator με την παρουσίαση ενός μπλε πλήκτρου στην
οθόνη. Η Διεύθυνση μιας τέτοιας περιοχής αρχίζει με HTTPS. SSLπιστοποιητικά
που έρχονται σε 64-bit και 128-bit ποικιλίες μπορούν να κλαπούν, Ως εκ
τούτου, σίγουρα πρέπει να εξετάσουμε να πάρουμε ένα πιστοποιητικό > = 128-bit.
.
• Secure Electronic Transaction (SET)
Είναι ένα πρότυπο που επιτρέπει ασφαλείς συναλλαγές μέσω πιστωτικής κάρτας στο
Διαδίκτυο. Το SET έχει υιοθετηθεί από το σύνολο σχεδόν των μεγάλων
ηλεκτρονικών εμπόρων, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, το Netscape, τη
Visa, και τη Mastercard. Με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών, το SET θα δώσει τη
δυνατότητα στους έμπορους να εξακριβώσουν ότι οι αγοραστές είναι αυτοί
που ισχυρίζονται
ότι
είναι και
την προστασία
των αγοραστών από
έναν
μηχανισμό όπου τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας από τον οποίο πρέπει
να μεταφερθούν τα χρήματα τον χρησιμοποιεί άμεσα ο εκδότης πιστωτικών
καρτών για έλεγχο και κατόπιν πληρωμή χωρίς ο έμπορος να είναι σε θέση να
δεί τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας.
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10. Συνηθισμένες παγίδες στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Παγίδες
εγκλήματος
έχουν
πιαστεί να
• Θύμα
οργανωμένου Πολλά συνδικάτα
χρησιμοποιούν τη δυναμική του Διαδικτύου ως μια νέα ροή
εγκλήματος.
εσόδων. Δύο κύριες μέθοδοι είναι οι εξής:
o Τεχνικές που χρησιμοποιούν την κλοπή ταυτότητας,
όπως να χρεώνουν ακριβά προϊόντα σε κάποιο άσχετο
πρόσωπο, στη συνέχεια ρευστοποιούν τα εμπορεύματα
για γρήγορο χρήμα
o Εκβιασμός, χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο υπολογιστών
«ζόμπι»
οι οποίοι
συμμετέχουν σε
επιθέσεις
άρνησης παροχής υπηρεσιών, σε στόχους ιστοσελίδες
μέχρι να αρχίσει την καταβολή χρημάτων για προστασία.
• Τα λάθη στον υπολογισμό
των τιμών και τις
μετατροπές νομισμάτων
• Αλλοιώσεις στις ετικέτες
των τιμών στις οποίες
συμπεριλαμβάνεται ή όχι
ο ΦΠΑ
Πως μοιάζουν οι ιστοσελίδες τους;
Πόσο εύκολη είναι η πλοήγηση;
Τι είδους πληροφορίες φέρουν;
Ποια είναι τα σημεία των τιμών;
Ποια είναι τα έξοδα αποστολής τους;
Τι είδους εγγυήσεις προσφέρουν;
Πως είναι η εξυπηρέτηση των πελατών;
Ποιες είναι οι προσδοκίες του πελάτη;
Τι χρησιμοποιεί και τι μπορεί να αναβαθμιστεί;

• Κακή γνώση της
περιφερειακής αγοράς
(ανταγωνιστές)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

• Κακή κατάταξη στις 10
πρώτες μηχανές
αναζήτησης
• Λιγότερη ελκυστικότητα
για τους πελάτες

o Βλέπε τμήμα SEO (Search Engine Optimization)
o Ειδικές προσφορές
o Newsletter marketing
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o
o
o
o
o
• Κακώς σχεδιασμένες
ιστοσελίδες για άτομα με
αναπηρία

o
o
o
o

Δώρα
Κουπόνια
Πείτε το σε ένα φίλο
Εκτύπωση των λεπτομερειών του προϊόντος
Σύνδεσμοι σε εκθέσεις ελέγχου ή βαθμολόγηση των
προϊόντων από τους καταναλωτές
Μεγεθύνσεις στις εικόνες
Ιστοσελίδα που αποτελείται μόνο από κείμενο
Περιγραφές εικόνων
Υποστήριξη μεγαλύτερης γραμματοσειράς
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11. Πηγές Αναφοράς

● Books/eBooks
http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-ecom.pdf
http://en.wikibooks.org/wiki/E-Commerce_and_E-Business
● Wikis
 Webopedia http://e-comm.webopedia.com
 Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_commerce
● Forums
 OS commerce
http://forums.oscommerce.com/
 http://www.xt-commerce.com/forum/
● Links
 International Engineering Consortium: Electronic Commerce.
http://www.iec.org/online/tutorials/e_commerce.
 Redli Meinhard:Public Key Infrastructure.
http://www.ec-forschung.ch/publikationeninfo.asp?ID=250.
 Paybox: http://www.paybox.de.
 E-Commerce Guide: http://www.e-commerceguide.com/
 VeriSign SSL Certificate Page
http://www.verisign.com/products-services/security-services/ssl/index.html
 CAcert.org - A community non-profit Certificate Authority
http://www.cacert.org/
● Links
 http://money.howstuffworks.com/
 Firstgate.de Click&Buy
http://www.firstgate.de/wasist/wasist.html
 Bob Browning: Electronic Commerce Tutorial.
http://www.webdevelopersjournal.com/columns/ecommerce1.html
 Search Engine Optimization, Google Optimization
http://www.seochat.com
 Link Vendor / Professional SEO tools
http://www.linkvendor.com/
 PayPal
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/xcl/rec/sc-intro-outside
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1

2

3

4

5

6

7

8

Commercial Chamber of Trikala (Leader)
1 Venizelou str, 42 100 Trikala Greece
Tel.: +30 243 10 27 493, Fax: +30 243 10 38 945
e-mail: info@trikala-chamber.gr
DIAN Training and Μanagement Activities
M. Voda 89, 104 40 Athens, Greece
Tel.: + 30 210 82 53 933, Fax: + 30 210 82 53 783
e-mail: pmdian@otenet.gr
Drujestvo Znanie -Sofia
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: +359 2 95 22 596, Fax: +359 2 95 22 596
e-mail: projects@znanie-bg.org
Obshtinska Administracia - Simitli
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: + 359 748 72138, Fax: + 359 748 72231
e-mail: simitli@mail.bg
European Association for Vocational and Social Education (EBG)
DE3 – Berlin, Germany.
Tel.: + 4930 88 55 17 39, Fax: + 4930 88 55 14 65
e-mail: h.baykan@ebg.de
Comunità Montana Alto Jonio
ITF6 – Calabria, Italy
Tel.: +39 0981 500 294, Fax: +39 0981 500 234
e-mail: fi nanziario@comunitamontanaaltojonio.it.
Karabaglar Adult Education Centre
TR31 – Izmir, Turkey
Tel.: + 90 232 23 77 655, Fax: + 90 232 23 77 655,
e-mail: gurnusozturk@gmail.com
Hellenic Society for Child Help and Care (HSCHC)
Boukouvala 26 Gizi
11475 Athens -GreeceTel.: + 30 210 64 11 286, Fax: + 30 210 64 11 286
e-mail: halaakari@yahoo.com
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε από τους συνεργάτες της DIAN με τη
συνεργασία των υπόλοιπων εταίρων στα πλαίσια του προγράμματος
«Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων από γυναίκες 50+».
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει
μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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