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Η Internet Business Hellas 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Τοποθεσία 

Internet Business Hellas Α.Ε.  Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

Πολυγύρου 3-5, Αθήνα, 11527 

Τηλ: +30 210 8812784, Fax: +30 210 8833852. 

 

Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support) 

Support Dpt:  +30 210 8812784 

E-mail: support@ibhellas.gr 
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Προφίλ 

Η Internet Business Hellas , ιδρύθηκε με σκοπό την δραστηριοποίηση της 

στους τομείς της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.    Όλα αυτά τα 

χρόνια η εταιρεία κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της,  

παρέχοντας τεχνολογικά άρτιες και λειτουργικές εφαρμογές πληροφορικής & 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική αγορά..  Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια 

έχει εξειδικευτεί  σε εφαρμογές  στο διαδίκτυο υλοποιώντας    έργα σε γλώσσα 

προγραμματισμού Java  και web portal , τα οποία παρέχουν πλήρη ανεξαρτησία από 

βάσεις δεδομένων., στοχεύοντας στην καλύτερη εκμετάλλευση του  πληροφοριακού 

συστήματος από τον πελάτη.  Μεταξύ των πελατών της εταιρείας, σε όλες τις 

κατηγορίες των εφαρμογών – συστημάτων που αναπτύσσει  περιλαμβάνονται : 

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Κεντρική Υπηρεσία, Πρωτοδικείο Αθηνών, Άρειος Πάγος, 

Πταισματοδικείο Αθηνών, Πρωτοδικείο Πειραιά, Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,  

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας,   Πολεμική Αεροπορία, Κτηματολόγιο Α.Ε., 

Τράπεζα Eurobank , Λυρίτης Α.Ε., Prodart A.E.,  Ελληνική Θεαμάτων Α.Ε., 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς,   Esra Hellas, Statbank, 

Traveltimes, Empire Navigation, Alma Maritime, Exodus Πληροφορική, Elpedison 

Εμπορική, Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε., TSTV, TimeTV, Rolaware Corporation, κ.α. 

Η Internet Business Hellas. επίσης  προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις 

ηλεκτρονικού επιχειρείν (eBusiness) σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιθυμούν 

να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εποχή της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας. Συνδυάζει εμπειρία σε τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, marketing, σχεδίαση και 

δημιουργικό, τρισδιάστατα γραφικά, εργονομία, εξασφαλίζει ποιοτικά και καινοτόμα 

αποτελέσματα και επιτυγχάνει υψηλό βαθμό ικανοποίησης του πελάτη Η Internet 

Business Hellas  στοχεύει στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας µε 

τους πελάτες της και αναζητά και προτείνει τις βέλτιστες μεθοδολογίες υιοθέτησης 

νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και σε ένα εύρος τομέων εφαρμογών µε κεντρικό 

άξονα την πληροφορία, τη γνώση και τη διασύνδεση. 

Οι εφαρμογές λογισμικού της Η Internet Business Hellas διέπονται από τη 

φιλοσοφία "σχεδίασης για όλους" µε στόχο όλοι οι χρήστες, ανεξάρτητα από τις 

ιδιαιτερότητές τους, να έχουν πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία στην 

κατεύθυνση μιας κοινωνίας που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους.  

Όραμα 

Το εταιρικό όραμα της Η Internet Business Hellas συνοψίζεται στις εξής 

αρχές : 

Όραμα μας είναι η ανάπτυξη μίας αξιόπιστης  Ελληνικής Εταιρείας  παροχής 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας  στους τομείς της Πληροφορικής και των 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, παρέχοντας καινοτόμες, ποιοτικές πολυχρηστικές 

υπηρεσίες,  Κατ’ αυτό τον τρόπο κερδίζουμε και την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ 

ΠΕΛΑΤΗ που αποτελεί για μας την ύψιστη δικαίωση. 

mailto:info@ibhellas.gr
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σχετικά με το IBSHOP. 

Το προϊόν IBSHOP αποτελεί την βέλτιστη και πιο ολοκληρωμένη λύση για 

την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος.  Το IBSHOP παρέχει την ευελιξία για 

την δημιουργία ενός  σύγχρονου και λειτουργικού καταστήματος στο διαδίκτυο για 

την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών κάθε επιχείρησης. 

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα 

«Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή 

διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία εκτελείται με τη 

χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογίας Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» 

Εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 30% καταγράφουν τη χρονιά 2011 οι 

συνολικές αγορές των Ελλήνων καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου για 

προϊόντα και για υπηρεσίες, οι οποίες σε αξία διαμορφώθηκαν στο 1,7 δισ. ευρώ.  

Παρά τις σταθεροποιητικές τάσεις το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2011, αυτήν 

τη στιγμή 1,5 εκατομμύριο online Έλληνες καταναλωτές αγοράζουν κατά μέσον όρο 

15 φορές τον χρόνο από το Internet, ξοδεύοντας 1.150 ευρώ ετησίως, εκ των οποίων 

τα 2/3 κατευθύνονται σε ελληνικά sites. 

Πίνακας 1: Έλληνες on-line καταναλωτές... Αυξάνονται και αγοράζουν περισσότερο. 

mailto:info@ibhellas.gr
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Επίσης ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι 

Έλληνες άρχισαν να εμπιστεύονται και την εγχώρια αγορά όσων αφορά τα 

ηλεκτρονικά καταστήματα. Σε αυτή την εξέλιξη βασικοί συντελεστές αποτέλεσαν η 

δημιουργία μεγάλου αριθμού ηλεκτρονικών καταστημάτων τα τελευταία χρόνια, η 

εξοικείωση των Ελλήνων με την χρήση της πιστωτικής κάρτας, η ευκολία που 

προσφέρει το internet για την διεξαγωγή έρευνας αγοράς και φυσικά να μην ξεχνάμε 

την επίδραση που είχε στην εξέλιξη που έδειξαν τα ηλεκτρονικά καταστήματα τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twiter, myspace).  

Το μοναδικό εμπορικό κανάλι που δείχνει να αναπτύσσεται κόντρα στην 

ύφεση είναι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, εκείνο των ηλεκτρονικών 

καταστημάτων. Ο συνολικός τζίρος αυτής της αγοράς επιμερίζεται σε διαφορετικές 

κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών και την περασμένη χρονιά ανήλθε στο 1,7 δισ. 

ευρώ. Μάλιστα, η μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη κάνει λόγο για περαιτέρω αύξηση έως τα 

5 δισ. ευρώ την προσεχή τριετία. 

 Κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα ηλεκτρονικά 

καταστήματα παρουσιάζονται παρακάτω,  

 Η  ηλεκτρονική  αγορά δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά 

διαμερίσματα, αντιθέτως, είναι παγκόσμια καταργώντας τα φυσικά όρια και 

δίνοντας την ευκαιρία της αποκόμισης αγαθών και υπηρεσιών από όλα τα 

σημεία του κόσμου. 

 Η μεγάλη ποικιλία των προμηθευτών που εμφανίζονται στο διαδίκτυο, 

καταργεί το μονοπώλιο που επικρατεί στις παραδοσιακές αγορές αρκετών 

κρατών , παρέχοντας στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να επιλέξει την πιο 

συμφέρουσα προσφορά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τον προσωπικό 

mailto:info@ibhellas.gr
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του χώρο. Η ηλεκτρονική προβολή των καταστημάτων είναι προφανές πως 

αποτελεί τον καλύτερο τρόπο διαφήμισης. 

 Ο αυξημένος ανταγωνισμός που αναπόφευκτα δημιουργείται στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο οδηγεί τις επιχειρήσεις όλων των ειδών να προσέχουν όλο και 

περισσότερο την ποιότητα των προϊόντων τους και να δίνουν μεγαλύτερη 

βαρύτητα στην γρηγορότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απαλλαγμένο από ένα μεγάλο ποσοστό 

λειτουργικού κόστους σε σχέση με εκείνο ενός πραγματικού καταστήματος 

(ηλεκτρικό, ενοικίαση χώρου, νερό, κτλ.) .Έτσι, όλα τα προηγούμενα μαζί με 

την απαίτηση λιγότερου υπαλληλικού προσωπικού, αναπόφευκτα, μειώνουν 

και το κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών προς τον πελάτη , 

βελτιώνοντας το επίπεδο διαβίωσης των λιγότερων ευνοούμενων κοινωνικών 

ομάδων. 

 Η αμφίδρομη σχέση ( interaction ) που δημιουργείται μεταξύ επιχείρησης και 

πελατών δίνει την ευκαιρία στις εταιρίες να συλλέξουν στοιχεία για τις 

συνήθειες, τις ανάγκες και τα γούστα των καταναλωτών με αποτέλεσμα την 

αναπροσαρμογή της πολιτικής τους, κάθε φορά προς το καλύτερο. Όπως 

επίσης, παρέχεται η δυνατότητα της δημιουργίας συγκεκριμένων προϊόντων 

ανταποκρινόμενων είτε σε έναν μόνο πελάτη , είτε σε μία ομάδα ή κάποιο 

συγκεκριμένο σύνολο καταναλωτών, που χρειάζονται ένα νέο προϊόν. Μέσω 

του ηλεκτρονικού εμπορίου μειώνεται η ύπαρξη των προμηθευτικών 

αλυσίδων, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις τα προϊόντα στέλνονται 

απευθείας από τον παραγωγό προς τον καταναλωτή , χωρίς την ύπαρξη 

κάποιου μεσάζοντα . Άλλος ένας λόγος που τελικά η τιμή κόστους του 

προϊόντος μειώνεται για τον πελάτη. 

 Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες επιταχύνουν την ολοκλήρωση των συναλλαγών, 

αυξάνοντας έτσι την ευελιξία στις προμήθειες των επιχειρήσεων. Πολλές 

επιχειρήσεις αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή με την εφαρμογή του 

συστήματος JIT (Just-In-Time, «Την τελευταία στιγμή»)5, που μειώνει τα 

περιθώρια 5 Τα συστήματα JIT επικεντρώνονται στην μείωση του μη 

αποδοτικού και μη παραγωγικού χρόνου στην παραγωγική διαδικασία έτσι 

ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Aνανέωσης των αποθεμάτων, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το 

κόστος παραγωγής /διάθεσης των προϊόντων τους. 

 Παρέχεται η ευκαιρία σε κατοίκους αναπτυσσόμενων χωρών να 

απολαμβάνουν υπηρεσίες, όπως η δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης 

και η απόκτηση πανεπιστημιακών διπλωμάτων. 

 Τέλος, τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι στη διάθεση του καταναλωτή 24 

ώρες το εικοσιτετράωρο, σε αντίθεση με εκείνα των παραδοσιακών αγορών. 

 

Η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. 

Είναι βέβαια δυνατόν να ακολουθηθούν διαφορετικές διαδρομές, ανάλογα με τις 

πωλήσεις που αναμένει η επιχείρηση και συνεπώς την επένδυση που είναι 

διατιθεμένη να πραγματοποιήσει. Η πλέον αυτόνομη και πλέον δαπανηρή λύση είναι 

η αγορά των εφαρμογών που θα δημιουργήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα και του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα φιλοξενήσει τις εφαρμογές όπως επίσης και η 

μίσθωση της γραμμής που θα εξασφαλίσει τη σύνδεση με το 

διαδίκτυο.(http://www.goonline.gr/ebusiness). Αυτή ακριβώς η μίσθωση, σε 

mailto:info@ibhellas.gr
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συνδυασμό με το κόστος της γραμμής σύνδεσης ενός διακομιστή (Web server) 

καθιστά δύσκολη αυτή τη λύση για την μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία θέλει να 

δοκιμάσει την είσοδό της σε αυτήν την νέα αγορά με το μικρότερο επενδυτικό ρίσκο. 

Για αυτές τις επιχειρήσεις η βέλτιστη λύση φαίνεται να είναι η ενοικίαση ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος, απαλλάσσοντας έτσι τις εταιρείες από τον πάγιο 

εξοπλισμό και τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα. 

Η Αρχιτεκτονική S.a.a.S. 

Το IBSHOP είναι βασισμένο και σχεδιασμένο στην αρχιτεκτονική SaaS 

(Software as a Service). 

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S : 

 είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού, όπου μία εφαρμογή 

φιλοξενείται ως μια υπηρεσία που παρέχεται στους πελάτες μέσω του 

Internet. 

 καταργεί την εγκατάσταση εφαρμογής και επιτρέπει στις επιχειρήσεις 

να έχουν τα ίδια οφέλη με τα εμπορικά λογισμικό, με μικρότερο 

κόστος 

 επιτρέπει στον πάροχο να φιλοξενεί την εφαρμογή και τα δεδομένα 

κεντρικά, και παρέχει πρόσβασης στους τελικούς χρήστες μέσω του 

Διαδικτύου 

 δεν απαιτεί την ανάπτυξη υποδομής από πλευράς πελάτη, 

εξαλείφοντας την δέσμευση πόρων. 

Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή : 

 Δεν απαιτείτε εγκατάσταση λογισμικού ή συντήρησης. 

 Είναι χαμηλότερο το αρχικό κόστος. 

o subscription based. 

o No license fees. 

o lower IT costs for hardware. 

 Είναι άμεση η χρήση της εφαρμογής. 

 «Ανώδυνες» αναβαθμίσεις 

 Παγκόσμια διαθεσιμότητα.  

 Συμμετοχή σε μια κοινότητα 

 Δεν απαιτούνται δαπάνες για εξοπλισμό 

 

Το IBSHOP 

Αποτελεί την οικονομικότερη και πιο ολοκληρωμένη λύση της αγοράς για την 

δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Με μόνο 600 € τον χρόνο : 

 αποκτάς ένα e-shop και ιστοσελίδα προβολής εταιρικής ταυτότητας 

 ποιοτική φιλοξενία σε data center και 3 διευθύνσεις e-mail 

 εύκολο διαχειριστικό εργαλείο 

 άμεση διαμόρφωση, με επιλογή από μεγάλη γκάμα εικαστικών 
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 άμεση καταχώρηση ονόματος δικτυακού χώρου 

 διαχείριση όλων των τρόπων πληρωμής 

 φιλικό με τις μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization) 

 σύνδεση με όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Τα 5 βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις είναι : 

 εκδήλωση ενδιαφέροντος (τηλεφωνικά ή μέσω του www.ibShop.gr) 

 εισαγωγή στο διαχειριστικό εργαλείο του IBSHOP 

 δημιουργία κατηγοριών / υποκατηγοριών περιεχομένου και προϊόντων 

ή απλή εισαγωγή τους από excel. 

 εισαγωγή προϊόντων (τίτλος, τιμή, φωτογραφία, περιγραφή) 

 άμεση καταχώρηση ονόματος δικτυακού χώρου 

 επιλογή εικαστικού και ονόματος χώρου 

Είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με την αρχιτεκτονική SaaS, ουσιαστικά είναι μια 

πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Λαμβάνοντας υπόψη 

την μεγάλη κίνηση που περιμένουμε, η λύση υποστηρίζει επεκτασιμότητα : 

 για να το πετύχουμε αυτό το front- end ανανεώνετε κάθε 2 λεπτά 

 μειώνουμε έτσι δραστικά τις ερωτήσεις προς τη βάση και  

 χρησιμοποιούμε το cache του framework  

 οι φωτογραφίες των προϊόντων αποθηκεύονται επίσης στην 

προσωρινή μνήμη και το μέγεθος τους  αυτόματα προσαρμόζεται στις 

απαιτήσεις του κάθε εικαστικού 

 είναι σχεδιασμένο και κατηγοριοποιημένο σε εφαρμογές (modules) και 

χαρακτηρίστηκα (features) 

 χρησιμοποιείται η ίδια εφαρμογή για όλα τα e-shops 

 ενσωματώνονται αυτόματα και αποτελεσματικά όλες οι ενημερώσεις 

 κοινή βάση δεδομένων για τα data όλων των καταστημάτων 

 Δεν απαιτείται η καταχώρηση ονόματος χώρου 

 Εύκολη ενσωμάτωση και διαχείριση extra υπηρεσιών 

 άμεση ενεργοποίηση του καταστήματος 

 επιλογή από μεγάλη γκάμα εικαστικών και δυνατότητα 

προεπισκόπησης 

 αυτόματη προσαρμογή διαστάσεων εικόνων. 
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Μεθοδολογία Υλοποίησης  

Η εταιρία στα πλαίσια της σε εύρος δραστηριότητάς και της πολυετούς 

εμπειρίας σε εφαρμογές Ηλεκτρονικών Πυλών, έχει αναπτύξει συγκεκριμένη 

μεθοδολογία με βάση την οποία σχεδιάζει και αναπτύσσει ηλεκτρονικές πύλες. Η 

μεθοδολογία αυτή βασίζεται σε βασικές αρχές του Capability Maturity Model για 

ανάπτυξη εφαρμογών. 

Η μεθοδολογία βασίζεται σε επτά ενότητες εργασιών (φάσεις). 

 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων 

 Φάση 2: Σχεδιασμός της Πύλης (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, 

Περιεχόμενο) 

 Φάση 3: Τεχνικός σχεδιασμός 

 Φάση 4: Ανάπτυξη λογισμικού και επιμέρους έλεγχοι 

 Φάση 5: Ολοκλήρωση / έλεγχος 

 Φάση 6: Εγκατάσταση συστήματος 

 Φάση 7: Υποστήριξη καλής λειτουργίας και συντήρηση 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι φάσεις αυτές καθώς και η ροή 

διαδικασιών. 

 

Σχήμα  1 Φάσεις ανάπτυξης δικτυακού τόπου και ροή διαδικασιών 

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της φύσης των έργων ανάπτυξης εφαρμογών 

διαδικτύου και της δεδομένης στενής επαφής και επικοινωνίας με την Αναθέτουσα 

Αρχή, οι φάσεις 1 έως 4, συχνά λαμβάνουν χώρα με ένα επαναληπτικό τρόπο (όπως 

φαίνεται και στο σχήμα) που εξασφαλίζει την συμφωνία μεταξύ υλοποιούμενης 

λύσης και απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στην συνέχεια περιγράφονται εκτενέστερα όλες οι φάσεις της μεθοδολογίας. 
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Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων 

Στην Φάση της Ανάλυσης, το πρώτο μέλημα είναι ο σαφής ορισμός της 

βασικής ιδέας των πυλών καθώς και της φιλοσοφίας που τις διέπει και του μηνύματος 

που οφείλει να περνάει στον επισκέπτη. Οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους 

στρέφεται η φάση αυτή είναι: 

 Ορισμός βασικής ιδέας 

 Στόχοι και απαιτήσεις 

 Ορισμός ομάδας χρηστών στην οποία απευθύνεται η πύλη 

 Επιθυμητό / απαραίτητο τεχνολογικό υπόβαθρο 

 Ορισμός λειτουργικών αναγκών 

 Βασικός σχεδιασμός διαχείρισης υλικού 

 Δημιουργία λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος 

 Η συλλογή αναγκών και απαιτήσεων είναι πάντοτε το πρώτο βήμα στη 

ζωή ενός έργου ανάπτυξης λογισμικού και χωρίζεται στα ακόλουθα 

στάδια: 

 Συλλογή αναγκών και απαιτήσεων από τον κύριο του έργου και το 

σχετικό περιβάλλον.  

 Δημιουργία δομημένου συνόλου αναγκών και απαιτήσεων. 

 Οργάνωση σε Προδιαγραφές συστήματος προς σχεδιασμό και 

ανάπτυξη (SyRS: System Requirements Specification). 

 Επιβεβαίωση και έγκριση από τον κύριο του έργου. 

  Σχήμα 2:  Στάδια ανάπτυξης λογισμικού 

Αναλυτικότερα, τα θέματα που πρέπει να επιλυθούν κατά την διάρκεια της 

φάσης αυτής είναι: 

 Βασικός στόχος και ανάγκες χρηστών. 

 Ομάδα χρηστών στους οποίους η πύλη απευθύνεται και θέματα 

πρόσβασης χρηστών. 

 Τεχνικές λεπτομέρειες για τις τωρινές ανάγκες. 

 Θέματα ασφαλείας 
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 Κανόνες σχεδιασμού που πρέπει να τηρηθούν (styleguide, αν υπάρχει) 

 Επικοινωνία με άλλα πληροφοριακά συστήματα 

 Μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος 

 Αναμενόμενο μέγεθος και φόρτος της πύλης 

 Συχνότητα ανανέωσης περιεχομένου και αριθμός χρηστών που 

ενημερώνουν την πύλη 

 Ανάγκες εκπαίδευσης 

 Δραστηριότητες προώθησης και προβολής της πύλης 

Το τέλος της φάσης αυτής συνοδεύεται από ένα παραδοτέο που συνοψίζει το 

σύνολο των αναγκών και απαιτήσεων και προδιαγραφών καθώς και τις προτάσεις που 

η εταιρία εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι απαιτήσεις και προδιαγραφές θα 

αποτυπωθούν στη μελέτη εφαρμογής. 

Φάση 2: Σχεδιασμός της Πύλης (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο) 

Κατά τη διάρκεια της Φάσης 2, ο σχεδιασμός της πύλης θα αρχίζει να 

μορφοποιείται μέσω λύσεων που επιλέγονται με γνώμονα την βέλτιστη κάλυψη των 

θεμάτων που καταγράφηκαν στην προηγούμενη φάση. 

Οι βασικοί στόχοι αυτής της φάσης είναι: 

Ο Ορισμός του περιεχομένου και της οργανωτικής δομής του: Σε στενή 

συνεργασία με την υπεύθυνη ομάδα της Αναθέτουσας Αρχής, το υλικό που θα 

καλύπτει η πύλη ορίζεται, αναλύεται και κατηγοριοποιείται διακρίνοντας υπάρχον 

και νέο υλικό. Η διαδικασία ορισμού περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως, 

προσδιορισμός κατηγοριών περιεχομένου, οργάνωση περιεχομένου, σχεδιασμός των 

metadata για το περιεχόμενο και τις σελίδες, δημιουργία νέου υλικού. 

Ανάλυση χρηστών και καθορισμός ρόλων πρόσβασης. Η ανάλυση των 

χρηστών της πύλης έχει ως σκοπό να διαφοροποιήσει τους χρήστες της πύλης σε 

σχέση με τις προτιμήσεις τους σε περιεχόμενο, την συχνότητα χρήσης της πύλης, τις 

δυνατότητες πρόσβαση τους, κ.α. Η ανάλυση των χρηστών σχετίζεται άμεσα με την 

οργάνωση και την δομή του περιεχομένου της πύλης γιατί οι αποφάσεις για την 

κατηγοριοποίηση των χρηστών θα επηρεάσουν την επιλογή για το περιεχόμενο και τη 

δομή της πύλης και αντιστρόφως. Η ανάλυση των χρηστών περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό «ιδιωτικών» περιοχών της πύλης οπού εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα 

έχουν πρόσβαση, τον καθορισμό πληροφοριών που θα συγκεντρώνονται σχετικά με 

τους χρήστες, τον ορισμό κατηγοριών για τους χρήστες.  

Το περιβάλλον διεπαφής και ο μηχανισμός πλοήγησης: Κατά την διάρκεια 

αυτού του σταδίου: 

 Συγκεκριμενοποιείται η βασική «εικόνα» και το βασικό «μήνυμα» που 

πρέπει η πύλη να «περνάει» στον επισκέπτη και δημιουργείται το 

βασικό λογότυπο (όταν δεν υπάρχει). 

 Δημιουργείται το βασικό περίγραμμα της πρώτης σελίδας (home page) 

καθώς και των επιμέρους σελίδων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η 

συνέπεια και η ομοιογένεια που πρέπει να διέπει την πύλη. 

 Σχεδιάζονται τα γραφικά και επιλέγεται ο χρωματικός συνδυασμός 

 Σχεδιάζεται με λεπτομέρεια ο χάρτης της πύλης (site map) καθώς και 

όλος ο μηχανισμός πλοήγησης με στόχο την ευκολία του χρήστη να 
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περιηγηθεί στην πύλη, αναγνωρίζοντας εύκολα ανά πάσα στιγμή του 

που βρίσκεται. 

Ως συνέχεια των προδιαγραφών του συστήματος, η ομάδα ανάπτυξης εστιάζει 

στο περιεχόμενο και το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής πύλης. Αποφασίζεται η δομή και 

η  οργάνωση του περιεχομένου καθώς η ομάδα ανάπτυξης εκτελεί τον σχεδιασμό των 

σελίδων που θα παρουσιάσει στον πελάτη ο οποίος και θα αποφασίσει την κατάληξή 

τους. Ο σχεδιασμός των σελίδων θα περιλαμβάνει: 

 Καθορισμό στιλ και εικόνων 

 Εισαγωγή  λογότυπου 

 Καθορισμό διάταξης για χρήση οθόνης 

 Επιλογή κειμένου 

 Επιλογή γραφικών και χρωμάτων 

 Διάρθρωση πλοήγησης για το site 

 Δημιουργία προσχεδίου όπου θα παρουσιάζονται όλα τα προτεινόμενα 

εικαστικά στοιχεία. 

Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός 

Ο βασικός σκοπός της Φάσης 3 είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός του 

λογισμικού σε σύνολο καθώς και σε επιμέρους μονάδες. Μία εφαρμογή διαδικτύου 

μπορεί να περιλαμβάνει αρκετά επίπεδα (tiers) εφαρμογών καθώς και επικοινωνίας 

μεταξύ πολλών εξυπηρετητών (database servers, web application servers, 

internet/intranet clients κλπ). Η σαφής περιγραφή αυτών βάσει των αναγκών του 

συστήματος και η σχεδίαση της επικοινωνίας τους αποτελούν κύρια συστατικά της 

αρχιτεκτονικής του συστήματος που θα υλοποιηθεί. Μετά την ολοκλήρωση της 

αρχιτεκτονικής της λύσης, ακολουθεί ο λεπτομερής σχεδιασμός των μερών που την 

αποτελούν σε βαθμό που να επιτρέπει στην φάση που θα ακολουθήσει την υλοποίηση 

τους (ανάπτυξη λογισμικού). 

Πιο συγκεκριμένα, η φάση αυτή περιλαμβάνει: 

 Τον σχεδιασμό της τοπολογίας της εφαρμογής και την επιλογή των 

εργαλείων ανάπτυξης της. Η τοπολογία της πύλης μπορεί να 

περιλαμβάνει intranet/internet clients, infrastructure services, 

υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, web application servers. Κατ’ αρχήν θα 

πρέπει να αποφασιστεί ποιες υπηρεσίες θα υλοποιηθούν για να γίνει 

στη συνέχεια η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων. 

 Την αρχιτεκτονική του συστήματος. Θα πρέπει να αποφασιστεί από 

ποια δομικά στοιχεία θα αποτελείται η εφαρμογή, και πως θα 

ολοκληρωθούν μεταξύ τους. Το κύριο μέλημα είναι να 

προσδιοριστούν και να λυθούν τυχόν προβλήματα πριν την φάση 

ανάπτυξης, και να ενισχυθεί η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης 

κώδικα και δομικών στοιχείων. 

 Την συγγραφή των τεχνικών εγχειριδίων και την σχετική τεκμηρίωση. 

Η τεχνική ανάλυση που έχει γίνει για την ανάπτυξη της πύλης θα 

καταγραφεί στο έγγραφο Μελέτη Εφαρμογής. Το έγγραφο αυτό θα 

βοηθήσει την ομάδα έργου κατά την φάση της υλοποίησης και του 

ελέγχου. 
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Φάση 4: Ανάπτυξη Λογισμικού και επιμέρους έλεγχοι 

Το λογισμικό που σχεδιάστηκε στην Φάση 3, υλοποιείται σαν σύνολο 

προγραμμάτων ή μονάδων που το απαρτίζουν, σύμφωνα με τις ακόλουθες ενέργειες: 

 Εγκατάσταση περιβάλλοντος ανάπτυξης λογισμικού. 

 Ανάπτυξη λογισμικού. 

 Προετοιμασία για επιμέρους ελέγχους. 

 Επιμέρους έλεγχοι. 

 Διόρθωση σφαλμάτων και ασυμφωνιών με τις προδιαγραφές. 

Στην διάρκεια της φάσης ανάπτυξης λογισμικού τηρούνται αυστηροί 

προγραμματιστικοί κανόνες και αντίστοιχες πρακτικές που είναι καταγεγραμμένες σε 

αντίστοιχα εγχειρίδια της εταιρείας. 

Η φάση αυτή αναφέρεται στην ανάπτυξη και τον έλεγχο κάθε δομικού 

στοιχείου της ηλεκτρονικής πύλης. Ορισμένες από τις καθοριστικές ενέργειες που θα 

εκτελεστούν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης είναι η δρομολόγηση του 

περιβάλλοντος της ανάπτυξης λογισμικού, η υλοποίηση του λογισμικού, η 

προετοιμασία του ελέγχου, και ο τελικός επανέλεγχος καθενός μέρους εφαρμογών 

μεμονωμένα. Το τέλος της φάσης αυτής είναι πολύ σημαντικό καθώς η ανάπτυξη της 

πύλης έχει σχεδόν τελειώσει. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης τα νέα στοιχεία του 

συστήματος που έχουν αναπτυχθεί ολοκληρώνονται στο συνολικό περιβάλλον που 

φιλοξενείται σε ένα «άδειο» μηχάνημα παρόμοιο (κατά προτίμηση) με το μηχάνημα 

που ο πελάτης θα χρησιμοποιήσει. Ο έλεγχος εμπλέκει και τη σημαντική αξιολόγηση 

των τελικών αποτελεσμάτων που προέρχονται από τις προηγούμενες φάσεις. 

Φάση 5: Ολοκλήρωση / Έλεγχος  

Στην διάρκεια αυτής της φάσης τα αναπτυχθέντα προγράμματα ενοποιούνται 

σε ένα ενιαίο σύστημα για το οποίο γίνεται εγκατάσταση σε ένα μηχάνημα και 

περιβάλλον όμοιο με αυτό που θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του πελάτη σαν 

μηχάνημα «παραγωγής». 

Ο έλεγχος ποιότητας του τελικού «προϊόντος» περιλαμβάνει την λειτουργική 

και τεχνική αρτιότητά του καθώς και την συμφωνία του με τις ανάγκες και 

απαιτήσεις του πελάτη όπως αυτές περιγράφηκαν και συμφωνήθηκαν στις Φάσεις 1 

και 2. Σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την διάρκεια 

του ελέγχου είναι τα εξής: 

 Ολική πιστοποίηση ποιότητας. 

 Δυνατότητα πρόσβασης. 

Η «εικόνα» της πύλης που γίνεται αντιληπτή στο χρήστη. 

Συμβατότητα browser και πλατφόρμας. 

 Stress testing. 

 Συνεκτικότητα. 

 Έλεγχος περιεχομένου. 

 Έλεγχος των συνδέσεων των σελίδων. 

 Έλεγχος φορμών. 

 Έλεγχος εφαρμογής. 

 Έλεγχος των HTML σελίδων. 
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Κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους της διαδικασίας ανάπτυξης πρέπει να 

εκτελεστούν οι ακόλουθες ενέργειες: 

 

 Έλεγχος εξασφάλισης ποιότητας. 

 Site validation.  

 Έλεγχος περιβάλλοντος που απευθύνεται στο χρήστη. 

 Έλεγχος απόδοσης. 

Τα αρχεία που θα δημιουργούνται θα μεταφέρονται σε έναν κοινό Web server 

απροσπέλαστο από το κοινό ούτως ώστε η ομάδα της ανάπτυξης να είναι σε θέση να 

εκτελέσει ελέγχους απόδοσης πιο ακριβείς από αυτούς που εκτελέστηκαν στο 

περιβάλλον αναπτυξιακών ή δοκιμαστικών servers. Επιβάλλεται ένας τελευταίος 

έλεγχος επί του περιεχομένου ούτως ώστε να εξαλειφθεί η πιθανότητα παραλήψεων. 

Εφόσον το ύφος και η δομή της πύλης θα έχουν αλλάξει, είναι απαραίτητη και η 

αξιολόγηση του τελικού σχεδιασμού.  

Οι σελίδες Web έχουν διαφορετική μορφή και αντίδραση ανάλογα με το 

πρόγραμμα πλοήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τις γραμματοσειρές του 

συστήματος, την ανάλυση της οθόνης και τη σύνδεση με το Internet. Η απόδοση των 

χρωμάτων επηρεάζεται από την ανάλυση της οθόνης, το βάθος του χρώματος της 

οθόνης και τους οδηγούς καρτών οθόνης. Προκειμένου να έχουμε ακριβή εικόνα του 

πώς παρουσιάζεται η πύλη στους χρήστες, ο έλεγχος θα γίνει υπό τις πιο συνήθεις 

συνθήκες υπό τις οποίες ένας χρήστης επισκέπτεται ένα site. Οι σελίδες της πύλης θα 

ελεγχθούν στα πιο διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης και υπό τις πιο συνήθεις 

ρυθμίσεις υπολογιστών.  

Φάση 6: Εγκατάσταση του Συστήματος 

Η επιτυχής ολοκλήρωση των ελέγχων, ακολουθείται από την εγκατάσταση 

του ολοκληρωμένου συστήματος στο περιβάλλον «παραγωγής», την εκκίνηση 

λειτουργίας και την αρχική λεπτομερή παρακολούθησή του προς αποφυγήν τυχόν 

προβλημάτων. Η αρχική παρακολούθηση επικεντρώνεται σε θέματα ταχύτητας 

απόκρισης, ασφάλειας, διαθεσιμότητας , στατιστικής καταγραφής συμπεριφοράς του 

συστήματος κλπ. 

Σε περίπτωση που γίνεται αντικατάσταση παλιότερου συστήματος με την νέα 

ηλεκτρονική πύλη, είναι προτιμητέο τα δύο συστήματα να λειτουργούν παράλληλα 

για κάποιο διάστημα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νέο σύστημα λειτουργεί σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις, και ότι οι χρήστες είναι ανήμεροι για την ύπαρξη του νέου 

συστήματος.  

Φάση 7: Υποστήριξη Καλής Λειτουργίας και Συντήρηση 

Η τελική Φάση ενός έργου Διαδικτυακής εφαρμογής λογισμικού είναι αυτή 

της συντήρησης. Το περιεχόμενο της πύλης πρέπει να παραμένει ενημερωμένο για να 

εξασφαλιστεί η μακροχρόνια επιτυχία του. Επίσης η προσθήκη νέων λειτουργιών και 

δυνατοτήτων για τον τελικό χρήστη της πύλης είναι ένας ακόμη παράγων επιτυχίας. 

Οι βασικοί άξονες της φάσης αυτής είναι: 

 Συνεχής καταγραφή αντιδράσεων του κοινού (on-line ερωτηματολόγια 

κλπ). 

 Πρόσθεση νέων λειτουργιών και συνεχής ανανέωση περιεχομένου. 
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 Παρακολούθηση μηχανών αναζήτησης. 

 Μελλοντικοί στόχοι για την επέκταση των λειτουργιών. 

 Η υλοποίηση ενός τέλειου δικτυακού τόπου δεν είναι αρκετή για την 

επιτυχία του. Απαιτείται η δημοσιοποίηση καθώς και η «διαφήμισή» 

του σε ηλεκτρονικά μέσα. Οι ακόλουθες τυπικές ενέργειες που θα 

λάβουν χώρα στην φάση αυτή είναι: 

 Καταχώρηση της πύλης σε γνωστές μηχανές αναζήτησης (search 

engines) 

Στα πλαίσια συντήρησης της πύλης, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση σε 

κάποιο έμπειρο σύμβουλο τον ρόλο του Content Manager (CM) για να εξασφαλιστεί 

η ποιότητα του περιεχομένου. Ο CM θα συμβουλεύει για το περιεχόμενο, θα ελέγχει 

την συμβατότητά του με την πολιτική και τις οδηγίες του πελάτη και θα είναι 

υπεύθυνος για ενημέρωση και ανανέωση του περιεχομένου όταν αυτό κρίνεται 

σκόπιμο.  

Βασικές παράμετροι του έργου - Τεχνικές Προδιαγραφές 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι βασικές παράμετροι που επηρεάζουν 

το προϊόν και τον σχεδιασμό αυτού: 

Λειτουργικές απαιτήσεις 

Βασικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος είναι: 

 οι λειτουργίες που θα υποστηρίζει, 

 η σωστή δόμηση του περιεχομένου προκειμένου να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες του δυνητικού κοινού του, 

 η σωστή δόμηση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου 

προκειμένου να είναι εύκολη η διαρκής ανανέωση του κόμβου με νέες 

στήλες,  νέα προϊόντα, νέες δραστηριότητες, προβολή video  κλπ. 

Tο κάθε κατάστημα θα υλοποιηθεί στα Ελληνικά, Αγγλικά. Τα εργαλεία 

υλοποίησης θα είναι στα πρότυπα web 2 και το εικαστικό θα είναι σχεδιασμένο κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να κεντρίζει το ενδιαφέρον του επισκέπτη. 

Θα υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης του περιεχομένου από το εξειδικευμένο 

εργαλείο διαχείρισης Admin Tool.   

Ακολουθούν συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του Admin Tool : 

 Εργαλείο διαχείρισης του περιεχομένου (ενημέρωση, εισαγωγή, 

αλλαγή, διόρθωση, επ’ αναδιάταξη και διαγραφή περιεχομένου, 

σελίδων, εικόνων, φωτογραφιών, κειμένου, κλπ) του site. Το 

περιεχόμενο μπορεί να εισαχθεί μέσω ειδικού editor εργαλείου 

 Δόμηση των περιεχομένων πληροφοριών ανάλογα με τα τμήματα που 

έχουν οριστεί. (διαχείριση κατηγοριών, προϊόντων, Μελών 

 Δυνατότητα αναζήτησης του περιεχομένου (search engine) βάση 

keywords 

 Δυνατότητα επέμβασης μόνο στο περιεχόμενο των προκαθορισμένων 

εφαρμογών 

 Υποστήριξη πολλών γλωσσών 

 Επέμβαση στο περιεχόμενο του navigation 
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 Ελάχιστες απατήσεις Internet Explorer 8.0 , Mozila Firefox 10.0 

 

Στην τελευταία έκδοση του Admin Tool περιλαμβάνονται:  

 

Περιεχόμενο Δυνατότητα διαχείρισης των 

κατηγοριών και των στοιχείων του 

περιεχομένου. 

Δελτίο Τύπου– Νέα Διαχείριση των δελτίων τύπου και 

των κατηγοριών αυτών. 

Volume Discount Δυνατότητα καθορισμού έκπτωσης 

τιμής σε group προϊόντων με βάση την 

ποσότητα της παραγγελίας στο καλάθι. 

Προϊόντα Διαχείριση προϊόντων και 

κατηγοριών αυτών (τίτλος, κωδικός, 3 

φωτογραφίες, διαθεσιμότητα, υπότιτλος). 

Δυνατότητα αντιγραφής ή μετακίνησης 

προϊόντων σε άλλη κατηγορία. Δυνατότητα 

εισαγωγής – εξαγωγής τιμών σε excel. 

Διαθεσιμότητα 

Προϊόντων / Ιδεατή αποθήκη  

Ο διαχειριστής ορίζει τα διαθέσιμα 

τεμάχια ανά είδος και ανάλογα με τα 

υπόλοιπα ειδών θα έχει 3 ενδείξεις 

διαθεσιμότητας. Μη διαθέσιμο, Μεσαία 

διαθεσιμότητα, Διαθέσιμο 

Καλάθι Αγορών 

Παραγγελιοληψία  

 Δυνατότητα να προσθέτει στο 

καλάθι τα προϊόντα και να στέλνει την 

παραγγελία του. Οι διαθέσιμοι τρόποι 

πληρωμής είναι: Αντικαταβολή, Κατάθεση 

σε τράπεζα, Paypal, πληρωμή μέσω 

Eurobank 

Online Πληρωμές 

 

Οι πιο μέθοδοι πληρωμής που θα 

προσφέρονται στους πελάτες θα είναι: 

 Πληρωμή με πιστωτική 

κάρτα (τραπεζικές 

συναλλαγές) 

 Σύνδεση με συστήματα 

online πληρωμών από 

τρίτους (PayPal, WorldPay) 

 Mε αντικαταβολή κατά την 

παράδοση 
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Κόστος Μεταφορικών  

  

Γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός 

του κόστους των μεταφορικών. Ο 

διαχειριστής θα έχει την δυνατότητα να 

επιλέξει αν θα συμπεριληφθεί το κόστος 

στην τελική τιμή. Εάν το συνολικό βάρος 

δεν υπερβαίνει τα 5 κιλά θα αποστέλλεται 

μέσω courier, διαφορετικά θα γίνεται μέσω 

μεταφορικής. Στο εξωτερικό οι αποστολές 

θα γίνονται μέσω courier.   

Νέα Προϊόντα  Προσφορές 
Εμφάνιση των νέων προϊόντων και 

των προσφορών της εταιρείας 

 SEO (Search Engine 

Optimization) 

 

Ειδική Σχεδίαση ώστε να έχει 

υψηλή θέση στις μηχανές αναζήτησης 

καθώς και η δυνατότητα να ορίζουμε ανά 

προϊόν page title, google description και 

google keywords. 

Newsletter Αποστολή ενημερωτικού Newsletter 

στους χρήστης που έχουν εγγραφεί. 

 

Διασύνδεση με Social Media  

  

Δυνατότητα να γίνεται like ή post η 

σελίδα των προϊόντων μέσω facebook και 

twitter 

Περιοχή Μελών   

  

Οι χρήστες εγγράφονται στο eshop 

και μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 

παραγγελίες τους να αλλάξουν το προφίλ 

τους, να αλλάξουν τα στοιχεία τιμολόγησης   

και τα στοιχεία αποστολής. 

 Banner 
Διαχείριση των banner και των 

ζωνών αυτών. Σε κάθε ζώνη θα μπορούμε 

να ορίζουμε παραπάνω του ενός banner και 

ο τρόπος που θα εμφανίζονται θα είναι 

τυχαίος. Δυνατότητα επιλογής εικόνας ή 

αντικειμένου flash. 

Λίστα με extra modules (έξω από την τιμή των 600 €/ έτος) 

Χρωματολόγιο – 

Μεγεθολόγιο  

 

 

Ο διαχειριστής 

μπορεί να ορίζει group 

μεγεθολογιών και 

χρωματολογιών και να 

ορίζονται σε μια ομάδα 

προϊόντων. 

65 € / έτος 
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Επιπρόσθετα 

Χαρακτηριστικά 

Πέρα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά 

μπορούμε να ορίσουμε και 

ομάδες επιπρόσθετων 

χαρακτηριστικών ανά 

κατηγορία προϊόντος.  

65 € / έτος 

Bundle Προϊόντων – 

cross selling & upselling  

 

Ο διαχειριστής 

ορίζει τα προϊόντα που 

συσχετίζονται (Laptop + 

τσάντα μεταφοράς). 

 

65 € / έτος 

Προσωποποίηση 

Χρήστη  

O χρήστης μπορεί 

να επιλέξει τις κατηγορίες 

που τον ενδιαφέρουν έτσι 

ώστε να εμφανίζονται 

όταν κάνει login τα 

προϊόντα από τις 

κατηγορίες που τον 

ενδιαφέρουν 

 

50 € / έτος 

E-Invoicing 

 

Αποστολή Emal με 

προτιμολoγίου σε μορφή 

PDF. 

 

70 € / έτος 

Ηλεκτρονικά 

Κουπόνια – E Coupons  

 

 

Αποστολή 

εκπτωτικών κουπονιών με 

ποσό έκπτωσης μέσω 

email 

90 € / έτος 

Mobile Coupons  

 

Αποστολή 

εκπτωτικών κουπονιών με 

ποσό έκπτωσης μέσω 

SMS.  

90 € / έτος 

Αποστολή 

Ενημερωτικών SMS 

 

Αποστολής 

ενημερωτικών SMS είτε 

με μεμονωμένο SMS είτε 

με μαζική αποστολή. 

30 € / έτος 
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Σύστημα 

επιβράβευσης Αγορών  

 

Ο διαχειριστής 

μπορεί να ορίσει τα 

προϊόντα που θα 

χρησιμοποιηθούν ως δώρα 

και ο αριθμός των πόντων 

που θα αντιστοιχεί για 

κάθε προϊόν-δώρο. 

150 € / έτος 

 Module Β2Β 

 

Υποστήριξη 

πελατών χονδρικής. Ο 

διαχειριστής μπορεί να 

ορίσει ποσοστά 

εκπτώσεων ανά κατηγορία 

είναι καθώς την περίοδο 

που θα ισχύει η 

συγκεκριμένη τιμή. 

* 

WishList 

 

Ο χρήστης μπορεί 

κάποια προϊόντα που θέλει 

να τα αγοράσει αργότερα 

να τα προσθέσει στην 

λίστα αγορών  

προκειμένου να 

προχωρήσει σε αγορά των 

υπαρχόντων. 

35 € / έτος 

 

Χαρακτηριστικά ibCMS Admin Tool 

A. Περιεχόμενο 

Δυνατότητα προσθήκης μια νέας σελίδας, διόρθωσης – ενημέρωσης 

υπάρχουσας καθώς και διαγραφής. Οι διαχειριστές περιεχομένου μπορούν να 

δημιουργήσουν μια σελίδα μόνο με μερικά κλικ. Ο editor περιεχομένου εφαρμόζει 

την τεχνολογία WYSIWYG (What You See I What You Get). Λειτουργεί σαν ένας 

απλός επεξεργαστής Word δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού  HTML 

ή άλλες τεχνικές δεξιότητες. Ο editor μπορεί να παρέχει λειτουργίες διαχείρισης 

κειμένων, εισαγωγής πινάκων, εικόνων, flash αντικειμένων αρχείων καθώς και 

συνδέσμων (Links). Για τους εξειδικευμένους χρήστες υπάρχει η δυνατότητα 

πρόσβασης στον αντίστοιχο κώδικα. 

B. Παρουσίαση Προϊόντων  

Θα δημιουργηθεί προϊoντικός κατάλογος, ο οποίος θα είναι δυναμικά και 

εύχρηστα διαχωρίσιμος μέσα από το ibCms. Για τη διαχείριση δεν απαιτείται η 

εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού, παρά μόνο ένα κοινός browser. Οι διαχειριστές 

μπορούν να επεμβαίνουν εύκολα και γρήγορα στο περιεχόμενο, να προσθέτουν ή να 

αλλάζουν προϊόντα, να εισάγουν εικόνες, video ή άλλα αρχεία, να δημιουργούν νέες 

κατηγορίες προϊόντων, προσφορές κ.α.  

mailto:info@ibhellas.gr


  IBSHOP Το ηλεκτρονικό σας κατάστημα  

 

Πολυγύρου 3-5, Αθήνα,115 27 

Α.Φ.Μ. 998192118, ΔΟΥ: IB’ Αθηνών 

                                                : 210 88 12 784, : 210 88 33 852, : info@ibhellas.gr, Url: www.ibhellas.gr  

 Page 21 

Η εφαρμογή θα διαθέτει ένα κεντρικό κατάλογο, που περιλαμβάνει 

περιγραφές προϊόντων, στοιχεία multimedia displays, τιμοκατάλογο και άλλο σχετικό 

υλικό. Ο κατάλογος επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε ένα προϊόν και 

τις πληροφορίες για τη διαθεσιμότητά του, μέσω του web.  

O κατάλογος προϊόντων θα μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε αριθμό από 

επίπεδα, σε μια ιεραρχία προϊόντων (κατηγορίες προϊόντων, υποκατηγορίες κλπ.). Θα 

υποστηρίζει απεριόριστες κατηγορίες και τύπους προϊόντων, ενώ κάθε τύπος 

προϊόντων μπορεί να περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό χαρακτηριστικών 

(περιγραφές, πολλαπλές εικόνες προϊόντος, σχετικά αρχεία multimedia κλπ.). 

Παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας, συνοδευόμενο από pdf, 

χαρακτηριστικά, φωτογραφικό υλικό,  δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων με βάση 

την δραστική ουσία ή άλλα χαρακτηριστικά. 

C. Volume Discount 

Ο διαχειριστής θα μπορεί να δημιουργήσει κατηγορίες εκπτώσεων ανάλογα 

με την ποσότητα των προϊόντων μέσα στο καλάθι και να την αντιστοιχεί σε group 

προϊόντων. Σε κάθε group θα ορίζει το εύρος των ποσοτήτων που θα καθορίζουν μια 

συγκεκριμένη έκπτωση. Για παράδειγμα 10-50 έκπτωση 15% 50-100 έκπτωση 20% 

κτλ.  

D. Καλάθι Αγορών 

Θα αναπτυχθεί ένα καλάθι αγορών που θα διασφαλίζει την ευχρηστία, τη 

σαφήνεια της ροής και την ασφάλεια σε όλο το φάσμα των διαδικασιών του checkout 

και της παρακολούθησης της παραγγελίας. 

Κάθε επιμέρους βήμα της διαδικασίας checkout θα προσαρμόζεται στις 

διαδικασίες της εταιρείας και σχεδιάζεται με γνώμονα την ευχρηστία. Η λειτουργία 

προσθήκης στο καλάθι εμφανίζεται μόνο στα προϊόντα που είναι διαθέσιμα. 

Κάθε χρήστης θα μπορεί να προσθέσει απεριόριστο αριθμό προϊόντων στο 

καλάθι του. Θα μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να εποπτεύει το περιεχόμενο του 

καλαθιού του, να αλλάζει την ποσότητα των προϊόντων μέσα σε αυτό, να αφαιρεί 

προϊόντα και να υπολογίζει δόσεις, εφόσον αυτές υποστηρίζονται από την εταιρεία.  

Το checkout link οδηγεί το χρήστη ώστε να ελέγξει ή να διορθώσει τα 

στοιχεία του προφίλ του, καθώς και τα στοιχεία των τρόπων πληρωμής και 

παράδοσης της παραγγελίας του. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα 

προϊόν, το οποίο θα αποσταλεί σε τρίτη προς τη δική του διεύθυνση. Εφόσον ο 

χρήστης ελέγξει και επιβεβαιώσει όλα τα στοιχεία σχετικά με τους τρόπους 

πληρωμής και παράδοσης, θα προβεί στην τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας. 

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις παραγγελίες του 

και στα στοιχεία τους όπως η ημερομηνία παραγγελίας, τα προϊόντα που 

παραγγέλθηκαν κλπ. 

Εκτός από την παραπάνω διαδικασία παραγγελίας, θα υποστηρίζεται και η 

διαδικασία του “express checkout”. Ο χρήστης θα μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν με 

ένα και μόνο απλό «κλικ» στην κατάλληλη ένδειξη του προϊόντος. Στη περίπτωση 

αυτή, οι τρόποι πληρωμής και παράδοσης ανακτώνται αυτόματα από το προφίλ του, 

ενώ ο χρήστης δεν έχει παρά να δώσει την επιβεβαίωσή του στην τελική οθόνη της 

παραγγελίας.  
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Στο eshop θα υπάρχουν 2 είδη καλαθιών. Το προσωρινό καλάθι που 

αποθηκεύονται τα είδη όταν δεν έχει κάνει Login ο χρήστης και το προσωπικό καλάθι 

αγορών που φαίνονται τα προϊόντα όταν έχει κάνει login. Στο προσωρινό καλάθι τα 

είδη που αποθηκεύει δεν είναι διαθέσιμα εάν συνδεθεί από άλλο υπολογιστή, ενώ στο 

προσωπικό καλάθι τα είδη που αποθηκεύει είναι διαθέσιμα από οποιοδήποτε 

υπολογιστή. 

E. Δελτίο Τύπου / Νέα    

Δυνατότητα δημιουργίας και τη διαχείρισης νέων και δελτίων τύπου μέσα από 

ένα εύχρηστο περιβάλλον. Οι σελίδες των νέων και δελτίων τύπου βασίζονται σε 

templates. Το module επιτρέπει τη διαχείριση απεριόριστου αριθμού από εγγραφές 

νέων, αρχειοθέτηση και κατηγοριοποίηση νέων. 

F. Newsletter 

To Newsletter αποτελεί μια άριστη λύση για την επικοινωνία με υπάρχοντες 

και δυνητικούς πελάτες.  Το Newsletter module επιτρέπει τη δημιουργία, διαχείριση, 

αποστολή και παρακολούθηση των HTML (ή/και text) newsletters, τα οποία μπορούν 

να επιστρατευθούν προκειμένου να στηρίξουν προωθητικές ενέργειες, ενημερωτικές 

ενέργειες κα. 

Επιπλέον διαθέτει ένα πλήρες υποσύστημα διαχείρισης των 

χρηστών/συνδρομητών και των ομάδων τους.  

G. Sitemap 

Μέσω του module αυτού, το sitemap του κόμβου  δημιουργείται και 

ενημερώνεται δυναμικά, σύμφωνα με τη δομή περιεχομένου. Η ενημέρωση του 

sitemap συμβαίνει κάθε φορά που γίνεται αλλαγή στο δομή, ενώ σε αυτό 

περιλαμβάνονται όλα τα επίπεδα πλοήγησης. 

H. Banners 

Διαχείριση των banner και των ζωνών αυτών. Σε κάθε ζώνη θα μπορούμε να 

ορίζουμε ένα ή περισσότερα  banner και ο τρόπος που θα εμφανίζονται θα είναι 

τυχαίος. Δυνατότητα επιλογής εικόνας ή αντικειμένου flash. 

I. Διασύνδεση με Κεφάλαιο 

Η διασύνδεση του καταστήματος με το κεφάλαιο θα γίνετε κατά τον ίδιο 

τρόπο με αυτόν στο site cosmotronic.γρ. Θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή 

να ενημερώνει με .xls (excel) αρχεία τις τιμές και την διαθεσιμότητα των προϊόντων. 

J. Εγγραφή χρήστη στο e-shop και προσωποποίηση διεπαφής 

Η διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα θα είναι απλή και 

θα ακολουθεί τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα αντίστοιχων διαδικασιών.  

Σε όλες τις σελίδες της πύλης αναρτώνται σε εμφανές σημείο σύνδεσμοι 

εγγραφής και ανάκτησης κωδικού πρόσβασης. 

Ο σύνδεσμος της εγγραφής οδηγεί σε μια φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων και 

ατομικών επιλογών του χρήστη. Εκεί ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του και επίσης 

δηλώνει τις υπηρεσίες και τις θεματικές ενότητες περιεχομένου της πύλης στις οποίες 
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επιθυμεί πρόσβαση. Με το πέρας της συμπλήρωσης των στοιχείων τους οι χρήστες 

καταχωρούν την αίτησή τους. Όλα τα στοιχεία και οι επιλογές της φόρμας 

αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων και δημιουργείται το προφίλ του κάθε χρήστη. 

Τα στοιχεία και οι επιλογές των χρηστών αποτελούν αξιοποιήσιμο υλικό με σκοπό 

την ταχύτερη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του κοινού της πύλης. Στους χρήστες 

προσφέρεται και η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων και των προτιμήσεων / 

επιλογών τους μέσα από τη σχετική σελίδα "Ανανέωσης προφίλ". Όλες οι φόρμες 

περιέχουν κουμπιά καθαρισμού και η πληρότητά τους ελέγχεται από την εφαρμογή 

καθοδηγώντας τους με φιλικά μηνύματα λάθους για να τη συμπληρώσουν σωστά.  

Η πρόσβαση των χρηστών και των ομάδων χρηστών στις θεματικές ενότητες 

της πύλης μπορεί να καθοριστεί και από το διαχειριστή. Έτσι λοιπόν υπάρχει η 

δυνατότητα διαφοροποιημένης πρόσβασης σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού ανάλογα 

με τις δικαιοδοσίες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.  

K. Μεταφορικά 

Θα ενσωματώσουμε στο κατάστημα εφαρμογή αυτόματου υπολογισμού 

κόστους μεταφορικών σύμφωνα με τα όσα είπαμε και στην συνάντηση μας. 

 Η αποστολή προϊόντων που συνολικά ζυγίζουν κάτω από 5 kg θα 

γίνεται μέσω courier.  

 Η αποστολή προϊόντων που συνολικά ζυγίζουν πάνω από 5 kg θα 

γίνεται μέσω μεταφορικής. 

 Εκτός Ελλάδος και Κύπρου η αποστολή θα γίνετε με UPS 

 Θα έχει την δυνατότητα ο διαχειριστής να επιλέξει αν στις 

παραγγελίες θα συμπεριλαμβάνετε η τιμή των μεταφορικών ή όχι. 

 

L. Ενημέρωση του χρήστη σχετικά με την κατάσταση / εξέλιξη της παραγγελίας 

του 

Αφού ολοκληρωθεί η κατάσταση μιας παραγγελίας και ορισθεί ένας κωδικός 

που αντιστοιχεί στη παραγγελία αυτή, ο χρήστης θα λαμβάνει ένα σύνδεσμο (link) 

που οδηγεί σε μία σελίδα από την οποία θα ενημερώνεται για την κατάσταση της 

παραγγελίας. 

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μπορεί να ορίσει απεριόριστο αριθμό 

καταστάσεων παραγγελίας όπως : 

 Συγκέντρωση προϊόντος 

 Τιμολόγηση  

 Αποστολή  

 Παράδοση 

 On hold  

 Κ.α. 

και μέσω του συστήματος διαχείρισης να αλλάζει η κατάσταση από 

εξειδικευμένο χρήστη.  

Σε κάθε αλλαγή της κατάστασης ο χρήστης δύναται να λαμβάνει ένα email ή 

sms (με χρέωση ή μη) που θα τον ενημερώνει για την νέα κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η παραγγελία του.  
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Ενδεικτικά κάποιες οθόνες του Admin- Tool  

Οθόνη σύνδεσης 

 

Μόλις γίνει επαλήθευση των στοιχείων του χρήστη και της επιλογής του 

κόμβου, μεταφερόμαστε στην κεντρική σελίδα του εργαλείου διαχείρισης 

περιεχομένου (CMS). 

Λίστα κατηγοριών 

 

Όπως φαίνεται παραπάνω,  το αριστερό μέρος της οθόνης είναι χωρισμένο σε 

τομείς ανάλογα με το είδος του περιεχομένου. Για παράδειγμα για τις σελίδες 

περιεχομένου θα μπορέσουμε να τις εισάγουμε από την ενότητα «Περιεχόμενο» ενώ 

τα Δελτία τύπου από την ενότητα News. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να γίνει 

«αναδίπλωση» ή «συρρίκνωση» στις ενότητες του αριστερού μενού.  

Προκειμένου να επέμβουμε στο «menu» του site θα πρέπει να κάνουμε κλικ 

στην επιλογή κατηγορίες στο τομέα Περιεχόμενο.  Όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

σχήμα εμφανίζονται οι κύριες κατηγορίες του μενού στις γλώσσες που 

υποστηρίζονται. 
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Υπάρχει δυνατότητα είτε κάνοντας κλικ να εισέλθουμε σε μια κατηγορία είτε 

να επιλέξουμε  για να διορθώσουμε μια κατηγορία. Εάν επιθυμούμε να 

διαγράψουμε μια κατηγορία με όλα τα περιεχόμενα της κάνουμε κλικ στο εικονίδιο 

. 

Σε κάθε ενότητα στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχει το 

 (navigation path) προκειμένου να γνωρίζει ο χειριστής το 

ακριβές σημείο που βρίσκεται. 

 

Φάκελοι περιεχομένου 

 

Για να εισάγουμε περιεχόμενο σε μια κατηγορία θα πρέπει να κάνουμε κλικ 

στην επιλογή «περιεχόμενο» στο τομέα «Περιεχόμενο». Αρχικά εμφανίζονται οι 

κατηγορίες έτσι όπως έχουν δομηθεί στην επιλογή «κατηγορίες». Αφού πλοηγηθούμε 

κι επιλέξουμε την κατηγορία που επιθυμούμε να εισάγουμε περιεχόμενο μας  

Κειμενογράφος 
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Όπως φαίνεται και παραπάνω υπάρχει ένας editor μορφοποιημένου κειμένου 

και υπάρχουν επιλογές μορφοποίησης όπως έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα, 

επιλογές στοίχισης (δεξιά, αριστερά, κέντρο  και πλήρης), κουκκίδες και αρίθμηση  

Για να εισάγουμε ένα σύνδεσμο στο editor της σελίδας μαρκάρουμε το 

κείμενο που επιθυμούμε να γίνει σύνδεσμος και κατόπιν κάνουμε κλικ στο εικονίδιο 

  

Λίστα φωτογραφιών 
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Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου  

Εκτός από τη σχεδίαση και την υλοποίηση του δικτυακού τόπου, μια επιπλέον 

υπηρεσία που  θα προσφερθεί από την Internet Business Hellas είναι ένα σύστηνα 

διαχείρισης περιεχομένου. Σκοπός του είναι το site να ενημερώνεται όχι μόνο από 

εξειδικευμένο προσωπικό της δική μας εταιρείας, αλλά και απευθείας από δικό σας 

προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να έχει στην  διάθεσή του μια σειρά από λειτουργίες 

και αυτοματισμούς που επιτρέπουν την άμεση και τακτική ανανέωση του 

περιεχομένου των κόμβων. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί σύστημα 

Διαχείρισης Περιεχομένου (Web Content Management) το οποίο βασίζεται στις 

τεχνολογίες Java και  PHP και πρότυπα του W3C (XML, XSLT κλπ).   

Το σύστημα διαχείρισης του περιεχομένου θα είναι κοινό και για τους τρείς 

κόμβους. Κατά την είσοδο του διαχειριστή του περιεχομένου θα ζητείται εκτός από 

τα credentials εισαγωγής (όπως φαίνεται και στην παραπάνω οθόνη) και η επιλογή 

του κόμβου που πρόκειται να γίνουν αλλαγές. Οι τρείς κόμβοι θα έχουν δική τους 

αυτόνομη σχεδίαση δλδ. τα δεδομένα θα κρατούνται σε διαφορετικές βάσεις. 

Είναι απαραίτητο οι πληροφορίες που διατίθενται από τον κόμβο να 

ανανεώνονται τακτικά και να είναι έγκυρες. Πληροφορίες που δεν ισχύουν πλέον θα 

πρέπει να αφαιρούνται ή να τοποθετούνται σε σχετική ενότητα με αρχειακό 

χαρακτήρα. Η χρήση λογιστικού διαχείρισης περιεχομένου θα επιτρέπει στα μέλη της 

ομάδας σας να προσθέτουν και να αφαιρούν πληροφορίες χωρίς να απαιτείται 

εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση. Οι πληροφορίες αυτές, σημειωτέον, αφορούν 

δυναμικό περιεχόμενο του site και όχι στατικό, δηλαδή περιεχόμενο που 

αποθηκεύεται σε βάση δεδομένων και αλλάζει με κάποια συχνότητα. Το σημαντικό 

είναι ότι το σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω ενός κοινού web browser (π.χ. 

Microsoft IE έκδοση 8 ή νεότερη και Mozilla Firefox). Τέλος, το σύστημα 

υποστηρίζεται από  ανοιχτή σχεσιακή Βάση Δεδομένων που αποθηκεύει το 

περιεχόμενο και τα διαχειριστικά στοιχεία.    

Το σύστημα αυτό παρέχεται ως υπηρεσία στην παρούσα προσφορά. Σε κάθε 

περίπτωση την αρχική εισαγωγή δεδομένων (data entry) για την πρώτη έκδοση του 

κόμβου  μπορεί να την  αναλάβει η Internet Business Hellas σε συνεργασία και με 

βάση το υλικό που θα μας  δοθεί από εσάς.   

Στη συνέχεια η ενημέρωση θα γίνεται από δικό σας προσωπικό.  Η χρέωση 

για την εισαγωγή περιεχομένου αναγράφεται στην οικονομική μας προσφορά.  

Σχεδιαστικά στοιχεία  

Αισθητική  

Η αισθητική του κόμβου θα διαμορφωθεί με τη συμμετοχή της Αναθέτουσας 

Αρχής. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει - κατά την άποψή μας - να διαμορφώνουν την 

αισθητική του κόμβου συνοψίζονται ως εξής:  

Σαφής φυσιογνωμία και ύφος: το web site μας θα πρέπει, ενδεχομένως, να 

έχει αφαιρετική αισθητική άποψη με έμφαση στη χρηστικότητα και την απλότητα στη 

σχεδίαση, απευθυνόμενη τόσο σε έμπειρους όσο και νέους διαδικτυακούς επισκέπτες 

που πρέπει κυρίως να το εμπιστευθούν.  

mailto:info@ibhellas.gr


  IBSHOP Το ηλεκτρονικό σας κατάστημα  

 

Πολυγύρου 3-5, Αθήνα,115 27 

Α.Φ.Μ. 998192118, ΔΟΥ: IB’ Αθηνών 

                                                : 210 88 12 784, : 210 88 33 852, : info@ibhellas.gr, Url: www.ibhellas.gr  

 Page 28 

Σύγχρονη σχεδίαση, ελκυστική παρουσίαση: αποφυγή τετριμμένων σχημάτων 

και φορμών, κατάλληλη χρωματική προσέγγιση, καθαρή δομή και σχεδίαση, με 

μερική παρουσία κίνησης (animation). 

Λιτότητα στην έκφραση: αποφυγή υπερφορτωμένων σελίδων με περιεχόμενο 

και οπτικά στοιχεία που μπορεί αρχικά να εντυπωσιάζουν αλλά εν τέλει κουράζουν 

τον επισκέπτη. Η σαφήνεια μιας καλά σχεδιασμένης σελίδας με σωστά ενταγμένα 

στοιχεία πλοήγησης, επιλογές, κατάταξη ενοτήτων κλπ., μεταφέρει πολλά έμμεσα 

μηνύματα για την δομή και οργάνωση του φορέα που προβάλλεται.  

Όσων αφορά τον σχεδιασμό του εικαστικού από πλευράς σας καλό θα ήταν 

να επικοινωνήσετε προσωπικά ή ακόμα καλύτερα ο υπεύθυνος της σχεδίασης, με τα 

γραφεία της εταιρείας μας ώστε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη  του  

Δημιουργικού και εικαστικού τμήματος της εταιρείας μας Ελισάβετ Κυρμιζόγλου για 

τις λεπτομέρειες στην τεχνική σχεδίασης – ανάλυσης και υλοποίησης.  

Λειτουργικότητα, Αποτελεσματικότητα και Πλοήγηση  

Βασικό στοιχείο ενός καλά σχεδιασμένου δικτυακού τόπου είναι η 

λειτουργικότητα και η ευκολία  στη χρήση και τον εντοπισμό προϊόντων. Η 

λειτουργικότητα επιβάλλει την απλότητα και την λιτότητα στην έκφραση και 

διευκολύνει την ταξινόμηση και χωροθέτηση του περιεχομένου. Η λειτουργικότητα 

και αποτελεσματικότητα του κόμβου εξαρτάται άμεσα από την δόμηση των 

πληροφοριών και από τα στοιχεία που διευκολύνουν το χρήστη να πλοηγηθεί και να 

βρει ακριβώς το προϊόν που ψάχνει χωρίς πολλά βήματα και απώλεια χρόνου. Εάν το 

προϊόν δεν υπάρχει τη δεδομένη στιγμή, ο χρήστης πρέπει να ενημερώνεται με 

σαφήνεια ώστε να μην καταβάλει περιττή προσπάθεια. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει 

κάθε στιγμή πλήρη εικόνα ως προς τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του και το 

σημείο στο οποίο βρίσκεται. Επίσης θα πρέπει να μπορεί με εύκολο τρόπο να 

επιστρέψει στο σημείο που βρισκόταν νωρίτερα. Βασικό βοηθητικό στοιχείο για την 

πλοήγηση σε ένα κόμβο είναι η εμφάνιση του μονοπατιού που έχει ακολουθήσει ο 

χρήστης για να φτάσει στη δεδομένη πληροφορία (bread-crumb trail). Το μονοπάτι 

αυτό εμφανίζεται σε εμφανές σημείο της σελίδας και έχει τη μορφή:  

 

                Αρχική σελίδα -> πρώτο επίπεδο -> δεύτερο επίπεδο -> τρέχον επίπεδο 

Ο χρήστης μπορεί κάθε στιγμή να επιλέξει οποιοδήποτε από τα ανώτερα 

επίπεδα (σε σχέση με το τρέχον στο οποίο βρίσκεται) και έχει καλή αίσθηση ως προς 

το πού βρίσκεται. Μια φόρμα που επίσης μπορεί να ακολουθηθεί είναι ότι κάθε 

πληροφορία δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερα από τρία clicks, δηλαδή τρία 

διαφορετικά επίπεδα που θα χρειαστεί να διανύσει ο χρήστης μέχρι τον επιθυμητό 

του στόχο. Τέλος πρέπει να υπάρχει λεπτομερής ενεργός χάρτης του κόμβου (site 

map) μέσω του οποίου ο χρήστης θα σχηματίζει πλήρη εικόνα των περιεχομένων και 

να μπορεί εύκολα να εντοπίσει την πληροφορία που αναζητά.  

Κεντρικό menu πλοήγησης 

Η πλοήγηση σε ιστοσελίδες με μεγάλο περιεχόμενο είναι το σημαντικότερο 

συστατικό για την επιτυχία της ιστοσελίδας. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμενο 

το σχεδιαστικό τμήμα της εταιρείας μας έχει καταλήξει σε δύο μεθόδους πλοήγησης. 

 Ένα μικρό απλό κεντρικό μενού που συνδέεται με τις σελίδες με 

επιπλέον κατηγορίες πλοήγησης όσο εμβαθύνουν οι κατηγορίες. Αυτή 
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η μεθοδολογία είναι εύκολη στη χρήση και προσιτή, αλλά αυξάνει τον 

αριθμό των κλικ για να μπορεί ο χρήστης να φτάσει στο περιεχόμενο 

που επιθυμεί. 

 δυναμικό drop-down μενού που επιτρέπει στους επισκέπτες να 

φτάσουν στις περισσότερες σελίδες απ 'όπου και αν βρίσκονται. Ενώ 

αυτό προσφέρει γρήγορη πλοήγηση, η προσβασιμότητα μπορεί να 

είναι φτωχή και δημιουργεί προβλήματα σε όσους δεν χρησιμοποιούν  

JavaScript. 

Αυτό που προτείνει το σχεδιαστικό μας τμήμα είναι η δημιουργία ενός drop- 

down menu με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 ένα drop-down που εμφανίζεται on hover 

 θα δείχνει όλες τις επιλογές σε ένα μεγάλο πίνακα 

 ομαδοποίηση κατηγοριών σε σχετικές κατηγορίες 

 χρήση εικόνων  ή άλλων γραφικών για να βοηθήσουν τον χρήστη. 

Παρακαλώ ανατρέξτε στο site της εταιρείας μας http://www.ibhellas.gr και 

δείτε ένα δείγμα των mega- menu που έχει υλοποιήσει η εταιρεία μας 

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά  

Υλοποίηση 

Για την υλοποίηση του ιστοτόπου θα χρησιμοποιηθούν τα πιο σύγχρονα 

εργαλεία, και όλη η τεχνογνωσία της Internet Business Hellas 

PHP: 

Hypertext 

Preprocessor 

 

   

H πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη, 

γλώσσα προγραμματισμού, κατάλληλη 

για ανάπτυξη ιστοσελίδων HTML.  

 open source, 

 royalty Free, 

 σταθερή  ενημέρωση, 

 συνεργάζεται με όλες τις βάσεις 

δεδομένων 

 τρέχει σε πάνω από το 90% των 

web server 

 15ετή προϊστορία βασισμένη ιδικά 

στις ανάγκες του intrernet 

 καλύτερη απόδοση από κάθε 

γλώσσα προγραμματισμού για 

εφαρμογές διαδικτύου 

 MySQL  Είναι ένα σχεσιακό σύστημα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

(RDBMS) με πάνω από 11 εκατομμύρια 

εγκαταστάσεις 

 είναι  γρήγορο και πολύ αξιόπιστο 

για κάθε τύπο εφαρμογής 

 είναι πολύ ελαφρύ σύστημα 
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 υποστηρίζει indexing και binary 

objects. 

 επιτρέπει αλλαγές στη δομή του , 

ενώ ο διακομιστής «τρέχει» 

 πρόκειται για ένα πολύ γρήγορο 

σύστημα κατανομής μνήμης. 

 γραμμένη σε C και C++ 

 κώδικας έχει ελεγχθεί σε 

διαφορετικούς μεταγλωττιστές. 

 διαθέσιμο σε Unix, Windows, OS2 

συστήματα 

 συνδέεται με PhP, C, Java  

JavaScript 

 

είναι μια scripting γλώσσα που 

χρησιμοποιείται στη πλευρά του πελάτη, 

χρησιμοποιείτε σε διαδραστικές 

ιστοσελίδες 

Html 5 Πρόκειται για την πέμπτη 

αναθεώρηση του πρότυπο HTML (που 

δημιουργήθηκε το 1990 και έχει 

τυποποιηθεί HTML4 από το 1997) και, 

τον Ιούλιο του 2012, είναι ακόμα υπό 

ανάπτυξη. Στους βασικούς στόχους των 

developer, ήταν να βελτιωθεί με την 

υποστήριξη για τις τελευταίες λειτουργίες 

πολυμέσων, ενώ διατηρείται η ευκολία 

ανάγνωσης και κατά συνέπεια 

κατανόησης από υπολογιστές και 

συσκευές (web browsers, προγράμματα 

ανάλυσης, κ.λπ.).Η HTML5 προορίζεται 

να εντάξει όχι μόνο την HTML 4, αλλά 

XHTML 1 και το DOM Level 2 HTML. 
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Υποστήριξη web browser  

Το website θα υποστηρίζει Internet Εxplorer 8, Internet Εxplorer 9 και 

νεότερη έκδοση καθώς και Firefox 9 ή νεότερη έκδοση.  

Χρήση της ιστοπύλης από τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) 

Με τον όρο ΑμΕΑ στην πρόσβαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εννοούμε 

συνανθρώπους μας που έχουν περιορισμένη όραση ή δυσκολία στον χειρισμό 

συσκευών όπως το πληκτρολόγιο και  το ποντίκι. 

Στην  ιστοπύλη ΑμΕΑ λόγω σχεδίασης δεν θα είναι αναρτημένο όλο το 

περιεχόμενο της ιστοπύλης αλλά επιλεγμένες ενότητες.  Θα υπάρχει δυνατότητα 

μέσω του εργαλείου διαχείρισης περιεχομένου ibCMS-Admin Tool  νέα επιλέγουμε 

ποιες ενότητες ή ποια άρθρα θα εμφανίζονται στο portal ΑμΕΑ.  Το portal AMEA θα 

είναι integrated στην ιστοπύλη της ΔΕΠΑ και θα υπάρχει κοινή διαχείριση 

περιεχομένου.   

Το portal ΑμΕΑ θα τελεί υπό τις προδιαγραφές του web Accessibility 

Initiative (WAi) και θα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμφανίζονται 

εικόνες στο background, καθώς και άλλα στοιχεία που πιθανόν να μπερδεύουν τον 

αναγνώστη, αφού υπάρχει περίπτωση να έχει αδυναμία να διαχωρίσει κάποια 

χρώματα.  Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα μετάβασης από κανονικό σε 

απλουστευμένο layout και αντίστροφα.  Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 

χρώματος γραμμάτων φόντου, το είδος της αντίθεσης καθώς και το μέγεθος των 

γραμμάτων.  Επίσης θα ακολουθούνται τα standards των web content Accessibility 

Guidelines (WCAG)και W3C, έτσι ώστε να μπορεί να διαβαστεί από μηχανήματα 

όπως Web Text Reader τα οποία εκφωνούν τα περιεχόμενα της ιστοπύλης και τα 

χρησιμοποιούν χρήστες που έχουν αδυναμία στην όραση.  Σε όλα τα αντικείμενα που 

δεν είναι κείμενο, όπως εικόνες θα υπάρχει λεζάντα με την αντίστοιχη περιγραφή.  

Στις φόρμες θα υπάρχουν ευδιάκριτα μεγάλα text boxes και σε διάφορα σημεία θα 

υπάρχει online βοήθεια.  Όλη η πλοήγηση στην ιστοπύλη θα γίνεται μόνο με το 

jQuery είναι μια cross- browser 

βιβλιοθήκη της JavaScript και έχει 

σχεδιαστεί για να απλοποιήσει το client-

side scripting της HTML 

 γρήγορο ανταλλαγή πληροφορίας 

μεταξύ server και client , 

 γενική Front-End Πλατφόρμα (PHP, 

Python,  ASP.NET, Java.), 

 προσθέτει διαδραστικότητα, 

 είναι η πιο σύγχρονη τεχνολογία 

σχεδιασμού ιστοσελίδων, 

 διευκολύνει στην εύρεση και 

αποτελεσματική διόρθωση λαθών 

κώδικα, 

 σταθερή ενημέρωση, 

 o κώδικας έχει ελεγχθεί σε 

διαφορετικούς μεταγλωττιστές 
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πληκτρολόγιο και δεν θα υπάρχουν drop down menus που δυσκολεύουν τον χειριστή 

στην περίπτωση που ο χρήστης δεν μπορεί να χειρισθεί ποντίκι. 

Το περιεχόμενο του portal ΑμΕΑ, θα είναι πλήρως συγχρονισμένο με το 

περιεχόμενο του υπόλοιπου κόμβου και θα υπάρχει ένα ευρύ μέρος της 

πληροφόρησης που απευθύνεται στο ευρύ κοινό.  

Εφαρμογή Extranet 

Το extranet Add on Module απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  

που θέλουν να αναπτύξουν ένα εξωτερικό δίκτυο για συνεργάτες, τεχνικούς ή 

δημοσιογράφους στο οποίο η πληροφορία θα είναι εμπιστευτική. 

Επίσης στο extranet θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από διάφορες υπηρεσίες 

του οργανισμού έτσι ώστε να μπορούν να αναρτούν ενότητες που θα είναι 

προσβάσιμες σε εμπιστευτικό προσωπικό. 

Για τον λόγο αυτό είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο έτσι ώστε να 

υπάρχουν οι αντίστοιχες πολιτικές ασφαλείας έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση μόνο 

στις ενότητες που έχουν οριστεί.  

Θα υπάρχουν group χρηστών στα οποία ο Διαχειριστής μπορεί να ορίσει 

συγκεκριμένα δικαιώματα.  

Τα δικαιώματα θα είναι της μορφής 

 Ανάγνωση 

 Αλλαγές 

 Διαγραφή 

 Ειδικές ενέργειες 

Το extranet θα είναι χωρισμένο σε καταλόγους (κατηγορίες) και θα υπάρχει 

δυνατότητα οι χρήστες να ανεβάζουν περιεχόμενο κι αρχεία  σε επιλεγμένες ενότητες 

σύμφωνα με τα δικαιώματα που έχουν οριστεί. 

Σε κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία θα ορίζεται ποιο group χρηστών θα έχει 

πρόσβαση και το είδος της πρόσβασης. 

Αναλόγως της ιδιότητας του χρήστη και του group που ανήκει θα έχει 

πρόσβαση σε επιλεγμένες περιοχές. Τα δεδομένα του extranet δεν θα είναι διαθέσιμα 

στο ευρύ κοινό και θα είναι απαραίτητη η εισαγωγή των κωδικών εξουσιοδότησης 

έτσι ώστε να αναγνωρίζεται και να γίνεται ταυτοποίηση από το σύστημα  

Θα υπάρχει διαχωρισμός των κατηγοριών στα διάφορα τμήματα της εταιρείας  

όπως τμήμα διανομής δικτύου, εμπορικό τμήμα, τεχνική υπηρεσία κτλ. 

Επίσης ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα  να αναζητήσει έγγραφα που είναι 

αποθηκευμένα στο extranet εφ όσον έχει τα σχετικά δικαιώματα βάσει ονόματος 

αρχείου λέξεων κλειδιά , περιγραφής αρχείου κτλ..  

 

 

Χρήση Βάσης Δεδομένων  

Βάση δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί για τα δυναμικά στοιχεία και δεδομένα 

του κόμβου  όπως θα καθοριστούν από την ανάλυση αναγκών που θα 
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πραγματοποιηθεί. Η σωστή σχεδίαση της βάσης δεδομένων είναι η βασική 

προϋπόθεση για να επιτρέψει την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον τελικό χρήστη 

κάνοντας δυνατή λ.χ. την αναζήτηση περιεχομένου με πολλαπλά κριτήρια κλπ.  

Γλώσσες Περιεχομένου  

Το περιεχόμενο του web site θα διατίθεται σε Ελληνικά, Αγγλικά (σε 

περίπτωση που υπάρχει το περιεχόμενο μεταφρασμένο στις παραπάνω γλώσσες).  

Επεκτασιμότητα  

Σχετικά με την επεκτασιμότητα του κόμβου, σημειώνεται ότι οι τεχνολογίες 

που θα χρησιμοποιηθούν και ο τρόπος δόμησης και αποθήκευσης του περιεχομένου 

εξασφαλίζουν την εύκολη προσθήκη ενοτήτων και νέων λειτουργιών. Οι τεχνολογίες 

που επιλέγονται, βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα και αποδεδειγμένες πλατφόρμες 

(XHTML, CSS, XML, XSL, JAVA, PHP, RDBMS, jQuery). Ιδιαίτερη σημασία έχει 

η σχεδίαση των τμημάτων του λογισμικού που γίνεται με γνώμονα την 

επαναχρησιμοποίηση και την μεταφερσιμότητα. Ειδικά για την τελευταία, η χρήση 

της Java και του PHP (μόνο από την πλευρά του server) εξασφαλίζει τη δυνατότητα 

μεταφοράς του λογισμικού και σε άλλα λειτουργικά συστήματα.  

Προώθηση του κόμβου  

Ο κόμβος μπορεί  να δηλωθεί στις περισσότερο διαδεδομένες ελληνικές και 

ξένες μηχανές αναζήτησης και ευρετήρια. Οι σελίδες από τον κόμβο που πρόκειται 

να υποβληθούν στις μηχανές αυτές θα ελεγχθούν προσεκτικά (search engine 

optimisation), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα ταξινομηθούν με το σωστό τρόπο σε 

σχέση με τα ακόλουθα:  

 URL 

 Όνομα  

 Περιεχόμενο  

 Μεταδεδομένα (Meta-tags) και λέξεις-κλειδιά.. 

 

Εκπαίδευση 

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των διαφορετικών λειτουργιών που θα 

υποστηρίζει το website, η Internet Business Hellas. θα αναλάβει την εκπαίδευση 

των στελεχών που θα αναλάβουν τη χρήση των εργαλείων και τη συντήρηση του 

κόμβου. Το αναλυτικό σχέδιο εκπαίδευσης θα αναπτυχθεί βάσει των προδιαγραφών 

του συστήματος, όπως θα προκύψουν από την ανάλυση αναγκών. Δυνητικά 

περιεχόμενα και διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τα εξής:  

 Η δομή και τα συστατικά του κόμβου (4 ώρες).  

 Το σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (8 ώρες).  

Υποστήριξη και εγγύηση καλής λειτουργίας  

Το λογισμικό θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός 

μηνός , αρχής γενομένης από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής του. Η εγγύηση περιλαμβάνει άμεση επιδιόρθωση τυχόν βλαβών-

προβλημάτων, εάν προκύψουν, και αποκατάσταση του web site. Στη διάρκεια της 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος 

θα αποκαθίσταται δωρεάν από την Internet Business Hellas. 
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Επίσης παρέχουμε 5 λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email (pop3) 

(της επιλογής της αναθέτουσας αρχής) που φιλοξενούνται σε δικό μας mail server. 

Το λογισμικό συνοδεύεται με τεχνική υποστήριξη στους παρακάτω τομείς: 

    σε θέματα διαχείρισης, προσθήκη κατηγοριών, προϊόντων δυσκολίες με 

ανέβασμα εικόνων 

 συμβουλές για λέξεις κλειδιά, ώστε η σελίδα σας να έχει καλύτερες 

κατατάξεις. 

 σε προβλήματα λειτουργίας των email σας 

 προσθήκη νέων λειτουργιών, νέες τεχνολογίες, αναβαθμίσεις 

 Άμεση 24/7 Υποστήριξη, μέσω συστήματος ticketing 

 Backup Δεδομένων- Ανάκτηση δεδομένων 

Φιλοξενία του κόμβου  

H Internet Business Hellas μπορεί να παράσχει πλήρη φιλοξενία του 

δικτυακού τόπου στα ιδιόκτητα μηχανήματα της (servers), που βρίσκονται στο data 

center της εταιρείας  FORTHNET, στην Αθήνα.  Το συγκεκριμένο data center είναι 

από τα μεγαλύτερα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου και οι 

συνθήκες λειτουργίας διέπονται από αυστηρά SLA’s συμφωνίες για την παροχή των 

υπηρεσιών φιλοξενίας και όχι μόνο.   Επίσης η εταιρεία διαθέτει και άλλα δύο σημεία 

παρουσίας με ιδιόκτητα μηχανήματα τα οποία βρίσκονται στην Γαλλία και στο Σαν 

Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών, καταφέρνοντας να πετύχει διαθεσιμότητα 

στην φιλοξενία εφαρμογών της τάξεως του 100%. Όλα αυτά τα σημεία παρουσίας 

διασυνδέονται μεταξύ τους με υψηλότατης ταχύτητας συνδέσεις. Σε περίπτωση που 

αποφασίσετε την μη εγκατάσταση του ιστοχώρου στο data center της εταιρείας μας,  

αλλά σε άλλο data center, τότε απαιτείται το εγκατεστημένο τεχνικό περιβάλλον 

γύρω από τον web server να ικανοποιεί κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις που θα δοθούν 

από την εταιρεία μας για την εγκατάσταση και την καλή λειτουργία του συστήματος. 

Πιο συγκεκριμένα : 

Η φιλοξενία του ιστοχώρου της εταιρείας σας θα γίνει σε ιδιόκτητα 

μηχανήματα της εταιρείας μας στο data center της FORTHNET που βρίσκεται στην 

Αθήνα.  Η εταιρία  μας θα σας παρέχει : 

 24ωρη  τεχνική υποστήριξη σχετικά με την φιλοξενία του ιστοχώρου 

σας 

 διαθεσιμότητα 99,99% 

 διασύνδεση του ιστοχώρου σας στο παγκόσμιο ιστό 

 database  για την φιλοξενία των δεδομένων σας 

 άμεση τεχνική απόκριση για θέματα φιλοξενίας 

 παροχή reports, στατιστικών (awstats, google analytics κ.α.) 

 Back-up σε ημερήσια βάση 

 5 λογαριασμοί emails POP – 3, web mail. 

 Ticketing system. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά  του Data Center της FORTHNET που έχουμε 

εγκαταστήσει τον ιδιόκτητο εξοπλισμό μας, που θα φιλοξενήσει τον ιστοχώρο της 

εταιρεία σας  είναι τα ακόλουθα: 
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Συνεχής παροχή ρεύματος 

Η FORTHNET εγγυάται 99.999+% παροχή ρεύματος. Αυτή η διασφάλιση 

πηγάζει από τα δύο επίπεδα παροχής ρεύματος, τα οποία περιλαμβάνουν δύο on-line 

μονάδες UPS καθώς και μία ηλεκτρογεννήτρια. Οι μονάδες UPS είναι APC Silcon, 

παροχής 250KVA η καθεμία, και πρωτοποριακής τεχνολογίας Delta Conversion. Η 

ηλεκτρογεννήτρια STAMFORD είναι συνολικής παροχής 600KVA και έχει τη 

δυνατότητα παροχής πλήρους ισχύος, εντός 45 δευτερολέπτων, από τη στιγμή 

διάγνωσης του προβλήματος. 

Ελεγχόμενη Πρόσβαση 

Με στόχο τη δημιουργία μίας ασφαλούς εγκατάστασης εγκαταστάθηκαν 

διάφορα επίπεδα ασφαλείας. Το πρώτο επίπεδο είναι στην είσοδο του Data Center. Η 

είσοδος επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό με κάρτες ασφαλείας. 

Επιπλέον, υπάρχει καταχώρηση όλων των ατόμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από 

το Data Center καθώς επίσης και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. 

Σταθερές Συνθήκες Λειτουργίας 

Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός απαιτεί αυστηρώς ελεγχόμενες και σταθερές 

συνθήκες λειτουργίας, ώστε να εξασφαλίζεται αδιάλειπτη λειτουργία. To Data Center 

παρέχει τις ιδανικές συνθήκες λειτουργίας, αφού διαθέτει 10-κλιματιστικές μονάδες 

Carrier, fully redundant με συνολική θερμική απαγωγή 800Κbtu, οι οποίες παρέχουν 

ψύξη σε όλο το χώρο και κάτω από το ψευδό-πάτωμα επιτυγχάνοντας ομαλή ροή 

ψυχρού αέρα σε κάθε rack. H λειτουργία του όλου συστήματος έχει μελετηθεί ώστε 

στο χώρο να παρέχεται σταθερή θερμοκρασία 21o C. Ο έλεγχος τόσο της 

θερμοκρασίας όσο και της υγρασίας υλοποιείται με αυτόματα συστήματα ανιχνευτών 

που συνδέονται και με το κεντρικό σύστημα συναγερμού. 

Υποδομή υψηλής προστασίας 

Η FORTHNET φροντίζει για τη διαφύλαξη τόσο των δεδομένων όσο και του 

εξοπλισμού. Για το σκοπό αυτό έχει φροντίσει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για 

την προστασία του Data Center, ακόμα και στην περίπτωση φυσικών καταστροφών. 

 Το κτίριο είναι τοποθετημένο μακριά από πιθανές πηγές 

ηλεκτρομαγνητικού θορύβου, μηχανικών ταλαντώσεων ή λοιπών 

παρεμβολών ενώ η απομονωμένη θέση του εγγυάται την ασφάλειά του 

από πιθανές εστίες φωτιάς ή εκρήξεων από γειτονικά κτίρια. 

 Το κτίριο πληροί τους πλέον αυστηρούς κανονισμούς αντισεισμικής 

προστασίας με περαιτέρω προστασία (αντισεισμικό / αντί-ταλαντωτικό 

ψευδό-πάτωμα, περιμετρική ενίσχυση κλπ.), ενώ υπάρχει ειδική 

μέριμνα για προστασία από πλημμύρες, κεραυνούς και λοιπές φυσικές 

καταστροφές. 

 Η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου έχει υλοποιηθεί με πυρίμαχα 

υλικά, ενώ παρέχονται και εξελιγμένα συστήματα πυρανίχνευσης και 

αυτόματης κατάσβεσης. Ως επιπλέον ασφάλεια, τα υλικά κατασκευής 

είναι βραδύκαυστα με αντοχή σε φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. 

 To σύστημα πυρασφάλειας του κτιρίου αποτελείται από δύο χώρους, 

τον κυρίως χώρο των μηχανημάτων και το χώρο κάτω από το ψευδό-

πάτωμα. Ο κάθε χώρος είναι χωρισμένος σε δύο ζώνες, διαθέτει 

mailto:info@ibhellas.gr


  IBSHOP Το ηλεκτρονικό σας κατάστημα  

 

Πολυγύρου 3-5, Αθήνα,115 27 

Α.Φ.Μ. 998192118, ΔΟΥ: IB’ Αθηνών 

                                                : 210 88 12 784, : 210 88 33 852, : info@ibhellas.gr, Url: www.ibhellas.gr  

 Page 36 

αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης, ξεχωριστό πίνακα λειτουργίας και 14 

ανιχνευτές καπνού. Ως υλικό πυρόσβεσης χρησιμοποιείται το FM200 

το οποίο είναι αβλαβές για τον άνθρωπο. 

 Η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου (ομόκεντρες ζώνες) είναι τέτοια 

ώστε να εγγυάται διαβαθμισμένη και αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση. 

Κάθε συσκευή  (εξυπηρετητής ή δρομολογητής κ.α.) συνδέεται με το δίκτυο 

παροχής ρεύματος του Data Center το οποίο υποστηρίζεται από ένα ζεύγος UPS και 

μια γεννήτριας ντίζελ ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή τάση χωρίς αυξομειώσεις και 

διακοπές. 

Ολόκληρο το δίκτυο (backbone) στηρίζεται σε 100 Mbps switched Ethernet 

καλωδίωση, ενώ για την σύνδεση των κεντρικών routers χρησιμοποιείται Gigabit 

Ethernet. Η υλοποίηση γίνεται με παράλληλες διατάξεις πολλαπλών routers και 

switches, έτσι ώστε να γίνεται ισοκατανομή του φορτίου και να εξασφαλίζεται “full 

redundancy” και “high availability” του δικτύου, αφού δεν υπάρχουν μοναδικά 

σημεία πτώσης δικτύου (single points of failure). 

To Data Center συνδέεται προς το internet με 4 διαφορετικά κυκλώματα 

εύρους 34Mbps και 155Mbps, τα οποία συνδέονται με διαφορετικές τεχνολογίες.  Οι 

δυο διαφορετικές τεχνολογίες των κυκλωμάτων προσφέρουν αδιάλειπτη παροχή του 

Internet. 

24x7 υπηρεσίες υποστήριξης στο Data Center 

Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της Internet Business Hellas παρακολουθεί 

τη συνολική υποδομή. Ο πελάτης εξυπηρετείται από την υπηρεσία τεχνικής 

υποστήριξης, η οποία παρέχει υπηρεσίες άμεσης επικοινωνίας (SMS & email) και 

αντιμετώπισης προβλημάτων εντός συγκεκριμένου και σύντομου διαστήματος. 

Συμφωνία SLA για διαθεσιμότητα 

Η Internet Business Hellas παρέχει υπηρεσίες με  συμφωνία SLA (Service 

Level Agreement) με σκοπό την εγγύηση διαθεσιμότητας συστημάτων σε επίπεδο 

99,99% στους πελάτες της, διαμέσου του κύριου backbone της FORTHNET. 

Η πιστοποίηση της εταιρείας μας Internet Business Hellas με ISO 9001:2000  

και  για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας,  αποτελεί μια ακόμα εγγύηση για την 

παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών. 

Συντήρηση  

Η Internet Business Hellas επιθυμεί να διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις 

συνεργασίας με τους πελάτες της και για το σκοπό αυτό έχει διαμορφώσει ένα 

ιδιαίτερα ευέλικτο πρόγραμμα υποστήριξης. Η συντήρηση και υποστήριξη που 

προσφέρει η εταιρεία μας περιλαμβάνει ενδεικτικά την ανανέωση του περιεχομένου 

του κόμβου, την προσθήκη νέων ενοτήτων και λειτουργιών που δεν έχουν 

προβλεφθεί από την αρχική φάση κατασκευής, την επεξεργασία δεδομένων (λ.χ. 

μετατροπή αρχείων από Word σε Acrobat, ψηφιοποίηση δεδομένων) και την επίλυση 

τυχόν προβλημάτων και παροχή υπηρεσιών βοήθειας και εκπαίδευσης στο 

προσωπικό του πελάτη. Οι υπηρεσίες αυτές προτείνεται να δίνονται μέσω ενός 

σχετικού ετήσιου ή εξαμηνιαίου συμβολαίου συντήρησης και υποστήριξης (Service 

Level Agreement) το οποίο θα καθορίζει το κόστος ανά ανθρωποώρα της παροχής 
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σχετικών υπηρεσιών (βλ. σχετικό πίνακα οικονομικών στοιχείων). Η διαδικασία που 

προτείνεται να ακολουθείται είναι η εξής: 

 Ο πελάτης διατυπώνει ένα αίτημα υπηρεσιών συντήρησης (π.χ. 

προσθήκη μιας νέας λειτουργίας) συμπληρώνοντας μια φόρμα είτε σε 

έντυπη μορφή ή μέσω e-mail. 

 Το αίτημα καταγράφεται από την εταιρεία η οποία υποχρεούται να 

απαντήσει μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα με την εκτίμησή της 

για την εργασία που θα απαιτηθεί για την ικανοποίηση του αιτήματος 

(π.χ. 2 ανθρωποώρες) καθώς και τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης της 

εργασίας (π.χ. στην επόμενη εργάσιμη ημέρα). 

 Ο πελάτης αποδέχεται ή απορρίπτει την προσφορά με έγγραφη 

επιβεβαίωση (απαντώντας με φαξ ή/και χρησιμοποιώντας τη φόρμα 

επιβεβαίωσης παραγγελίας) ή ηλεκτρονικά (μέσω email) και η 

εταιρεία προχωρεί άμεσα στην υλοποίηση. 

 Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να δει τις αλλαγές που 

πραγματοποιούνται προτού αυτές δημοσιοποιηθούν στον κόμβο (εάν 

πρόκειται για εργασίες σχετικές με τον κόμβο) προκειμένου να τις 

εγκρίνει ή να κάνει παρατηρήσεις εφόσον δεν ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές που έχει θέσει. Η διαδικασία έγκρισης μπορεί να 

επαναληφθεί έως ότου το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό. Σε ανάλογες 

περιπτώσεις η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

αναπροσδιορισμό της εργασίας που θα απαιτηθεί αλλά αυτό οφείλει να 

το κάνει πριν την εκτέλεση της επιπλέον εργασίας. Εφόσον η επιπλέον 

εργασία πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της εταιρείας και χωρίς 

γνωστοποίηση του πελάτη, τότε αυτός δεν επιβαρύνεται με το 

επιπλέον κόστος που έχει προκύψει. 

Η τιμολόγηση των υπηρεσιών γίνεται κατά το τέλος κάθε ημερολογιακού 

μήνα ή διμήνου και περιλαμβάνονται αντίστοιχα οι εργασίες των προηγούμενων 30 ή 

60 ημερών. 

Εκπαίδευση  

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των διαφορετικών λειτουργιών που θα 

υποστηρίζει το website, η Internet Business Hellas. Θα αναλάβει την εκπαίδευση 

των στελεχών που θα αναλάβουν τη χρήση των εργαλείων και τη συντήρηση του 

κόμβου. Το αναλυτικό σχέδιο εκπαίδευσης θα αναπτυχθεί βάσει των προδιαγραφών 

του συστήματος, όπως θα προκύψουν από την ανάλυση αναγκών. Δυνητικά 

περιεχόμενα και διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τα εξής:  

1. Η δομή και τα συστατικά του κόμβου (3 ώρες).  

2. Το σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (8 ώρες).  

Υπηρεσίες Βελτιστοποίησης στις Μηχανές Αναζήτησης ( S.E.O.) 

Το Search Engine Optimization (ή SEO) είναι όλες εκείνες οι σύγχρονες 

τεχνικές & διαδικασίες που χρησιμοποιούμε ώστε να επιτύχουμε την εμφάνιση ενός 

website σε μια υψηλή θέση στα κύρια (οργανικά) αποτελέσματα στις μηχανές 

αναζήτησης. 
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Όταν ένας χρήστης ψάχνει για μια πληροφορία σε μια μηχανή αναζήτησης 

εμφανίζονται χιλιάδες αποτελέσματα. Σημασία έχουν τα websites που εμφανίζονται 

μόνο στην κορυφή των αποτελεσμάτων. Ένας μέσος χρήστης δεν πρόκειται να ψάξει 

πέρα από τα 20-30 πρώτα αποτελέσματα.  

Σκοπός μας λοιπόν είναι τόσο να επιτύχουμε μια υψηλή θέση για τις λέξεις-

κλειδιά (keywords) που μας ενδιαφέρουν όσο και να διατηρήσουμε αυτή την υψηλή 

θέση στη διάρκεια του χρόνου. Η διαδικασία της βελτιστοποίησης (optimization) 

ενός website δεν είναι μια απλή υπόθεση. Απαιτεί χρόνο και κόπο και προϋποθέτει 

βασικές αλλαγές να πραγματοποιηθούν πάνω σε ένα website. 

Σκοπός μας είναι ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής SEO με 

σκοπό τη βελτίωση του website, την επίτευξη υψηλών θέσεων για τα keywords που 

μας ενδιαφέρουν, την συνεχή παρακολούθηση της καμπάνιας και βεβαίως την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας του website είτε o στόχος είναι η πώληση, είτε ένα 

subscription ή ακόμα και το branding. 

Τα Οφέλη του Search Engine Optimization (SEO) 

To Search Engine Optimization (SEO) έχει αποδειχτεί ότι είναι μια από τις 

καλύτερες τεχνικές ανάπτυξης μιας επιχείρησης online. 

Σκοπός των Υπηρεσιών S.E.O. είναι να έχουμε τα έξης αποτελέσματα : 

 Σημαντική αύξηση της αναγνωρισιμότητας* (brand awareness) 

 Αύξηση της επισκεψιμότητας από τις μηχανές αναζήτησης. 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του website σας, δηλαδή της 

ικανότητας του να μετατρέπει τους επισκέπτες σε πελάτες (Conversion 

Rate). 

 Αύξηση των πωλήσεων. 

 Σημαντική μείωση του κόστους προσέλκυσης νέων πελατών (cost per 

conversion). 

Συστατικά Επιτυχίας μιας καμπάνιας Search engine optimization 

Η επιτυχία στις μηχανές αναζήτησης δεν είναι ποτέ τυχαία. Οι μηχανές 

αναζήτησης ταξινομούν τα websites (search engine ranking) που βρίσκονται στη 

βάση τους, με συγκεκριμένους αλγόριθμους. Αυτοί οι αλγόριθμοι περιοδικά 

ανανεώνονται πράγμα που σημαίνει ότι μια υψηλή θέση χρειάζεται αρκετή έρευνα 

και προσπάθεια για να επιτευχθεί. 

Επιπλέον για να επιτύχουμε μια υψηλή θέση μέσα από μια καμπάνια Search 

Engine Optimization (SEO) δεν διασφαλίζει ότι το website θα βρίσκεται για πάντα 

«ψηλά». Η κατάταξη αλλάζει συνεχώς, οπότε ο μόνος τρόπος είναι η συνεχής 

παρακολούθηση των εξελίξεων, του ανταγωνισμού καθώς και η βελτίωση του 

website  (fine-tuning). 

Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μία καλή θέση κατάταξης, πρέπει να 

λάβουμε υπόψη τα εξής : 

 Επιλογή Λέξεων-Κλειδιά (Keyword Research & Analysis). Η σωστή 

επιλογή των κατάλληλων keywords είναι κρίσιμη. Στη Internet 

Business Hellas χρησιμοποιούμε ειδικά εργαλεία και μεθόδους για 

την επιλογή μόνο των καταλληλότερων keywords. 
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 Βελτιστοποίηση (Optimization). Ένα επιτυχημένο website πρέπει να 

είναι βελτιστοποιημένο ως προς τα επιλεγμένα keywords καθώς και 

φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης. 

 Ανάπτυξη Περιεχομένου (Content Development) . Οι μηχανές 

αναζήτησης ενδιαφέρονται για “πλούσιο” και συχνά ανανεωμένο 

περιεχόμενο. Μια στρατηγική για τη διασφάλιση και την ανάπτυξη 

νέου περιεχομένου είναι απαραίτητη τόσο για την εξασφάλιση υψηλών 

θέσεων όσο και για την ικανοποίηση των επισκεπτών σας. 

 Popularity (Δημοτικότητα Website). Οι περισσότερες μηχανές 

αναζήτησης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο πόσο «δημοφιλές» είναι το  

ένα website .  

Από την πλευρά της εταιρεία σας, θα πρέπει να μας δοθούν συγκεκριμένα 

στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την διαδικασία 

βελτιστοποίησης.  Αυτά είναι : 

 Ποιο είναι το κοινό στο οποίο θέλετε  να απευθυνθεί (target group 

selection) μέσω της καμπάνιας Search Engine Optimization (SEO). 

 Ποια προϊόντα ή υπηρεσίες σας ενδιαφέρουν να προωθήσετε 

περισσότερο. 

 Το κόστος των υπηρεσιών ή των προϊόντων σας. 

 Ποιες άλλες ενέργειες Marketing & Διαφήμισης πραγματοποιείτε. 

 Αν η καμπάνια στοχεύει σε τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. 

 Ποιοι θα είναι οι στόχοι (πώληση, εγγραφή σε newsletter, επίσκεψη σε 

συγκεκριμένες σελίδες κλπ) και πως θα μετριούνται και θα 

αξιολογούνται αυτοί οι στόχοι. 

Άλλα θέματα που αφορούν το S.E.O. 

Για να μπορεί ένα website  να είναι αναγνωρίσιμο από τις μηχανές 

αναζήτησης, θα πρέπει να υλοποιηθούν ορισμένες συγκεκριμένες διαδικασίες, οι 

οποίες ενδεικτικά παρουσιάζονται στην συνέχεια : 

 Συμμόρφωση με βασικές αρχές Search Engine Friendly Design & 

HTML validation. 

 Συμμόρφωση με τις βασικές αρχές του SEO (HTML Optimization, 

Body Texts, Titles, Meta Tags, Meta description κλπ). 

 SEO Copywriting (συγγραφή κειμένου φιλικού προς τις μηχανές 

αναζήτησης) και κατάλληλη χρήση Keywords. 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων όπως Duplicate Content, Keyword 

Cannibalization, Search Engine Penalties κλπ. 

 Link Popularity του Website καθώς και γενικότερη προβολή στο 

Internet (Social Media, Blogs κλπ). 

 Να σημειωθεί ότι το S.E.O.  είναι μια ΔΙΑΡΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ . 

Τα παραπάνω είναι βασικά για να μπορούμε να έχουμε «καθαρά» sites με 

δυνατότητα βελτιστοποίησης στις μηχανές αναζήτησης.  

Πιο συγκεκριμένα : 

mailto:info@ibhellas.gr
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Έρευνα για επιλογή κατάλληλων keywords  

To σημαντικότερο, ίσως, βήμα σε μια καμπάνια Search Engine Optimization 

(SEO) είναι η επιλογή των κατάλληλων λέξεων ή φράσεων κλειδιών (keywords & 

keyphrases selection).  

Με το Keyword reasearch θέτουμε εξ’ αρχής σωστά θεμέλια για την 

αναγνωρισιμότητα του site. 

Το Keyword Research πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Brainstorming / Ανάλυση Website & Προϊόντων ή Υπηρεσιών του 

Πελάτη. 

 Σημασιολογική και γλωσσολογική ανάλυση (semantics). 

 Ανάλυση Ανταγωνιστών. 

 Data- Mining σε website Πελάτη & Ανταγωνιστών. 

 Χρήση Online Εργαλείων όπως YSM Keyword Suggestion, Google 

Keyword Tools, SpyFu, WordTracker, WebCEO Keyword Tool κλπ. 

Με τη χρήση ειδικών εργαλείων (keyword research tools) καθώς και μετά από 

εκτενή έρευνα του κλάδου αλλά και του ανταγωνισμού, δημιουργούμε μια αρχική 

λίστα με τα πλέον κατάλληλα keywords. Να σημειωθεί ότι όλη η διαδικασία γίνεται 

σε συνεργασία με την Α.Α. 

Η ανάλυση είναι συνεχής και καταλήγουμε σε 20 – 25 keywords, τα οποία 

χρησιμοποιούμε για την βελτιστοποίηση του site.  

Ανάπτυξη Περιεχομένου & Συγγραφή Κειμένων (Content Development & 

SEO Copywriting) 

Τα κείμενα ενός website πρέπει να είναι ξεκάθαρα, να αποφεύγονται οι 

μακριές εκφράσεις και να υπάρχει ξεκάθαρο site map. 

Επίσης οι λέξεις κλειδιά, θα πρέπει να βρίσκονται στα κείμενα μας. 

Να σημειωθεί ότι είναι σημαντικό να έχουμε  ΣΩΣΤΟ πλούσιο καλοστημένο 

περιεχόμενο γιατί παίζει ρόλο στο S.E.O. 

Site – Map 

Ένα χρήσιμο εργαλείο, για να βοηθήσουμε τις μηχανές αναζήτησης να 

ανακαλύψουν πιο εύκολα τις σελίδες του website , είναι το sitemap. 

Στην ουσία πρόκειται για μια ιστοσελίδα που περιέχει αποκλειστικά και μόνο 

τη δομή του website  (σκελετός). Έτσι μια search engine μπορεί να την επισκεφτεί 

και να βρει τα κατάλληλα Links που οδηγούν στις επιμέρους ενότητες ή σελίδες του 

site σας. 

Ο ρόλος ενός sitemap όμως είναι διπλός. Μπορεί να βοηθάει τις μηχανές 

αναζήτησης, αλλά επίσης βοηθάει και τους επισκέπτες που θέλουν απλά και γρήγορα 

να δουν τη δομή του website σας και να βρουν κάτι. Γι’ αυτό και το sitemap οφείλει 

να είναι καλογραμμένο και κατανοητό και στους απλούς χρήστες. 

Google Sitemaps 

Ειδικά για το Google, φροντίζουμε να δημιουργούμε ένα ειδικό XML 
sitemap (μέσω ενός Google SiteMap Generator) και το τροφοδοτούμε απευθείας στο 

Google μέσω της εφαρμογής Google Webmaster Tools. 

mailto:info@ibhellas.gr
http://en.wikipedia.org/wiki/Site_map#XML_sitemaps
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Έτσι η μηχανή αναζήτησης Google μπορεί να γνωρίζει για την δομή του 

website μας ώστε αυτό να γίνει crawl & index πιο εύκολα. 

 Η  πλατφόρμα Google Webmaster Tools μας παρέχει αναλυτικές 

πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που πιθανόν αντιμετωπίζει το Google με το 

website σας, δίνοντας μας τη δυνατότητα να τα διορθώσουμε άμεσα. 

SEO | HTML Optimization 

Onsite Optimization - Βελτιστοποίηση HTML κώδικα 

Για να μπορέσει μία μηχανή αναζήτησης να καταχωρήσει ένα website, θα 

πρέπει να μπορεί να το διαβάσει.  Θα πρέπει ο ιστότοπος μας να είναι φιλικός με τις 

μηχανές αναζήτησης.  

Πολλά websites δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της εμφάνισης, πράγμα 

που σημαίνει ότι χρησιμοποιούν πολλές εικόνες ή τεχνολογίες όπως Flash, Java, 

QuickTime κλπ. Τέτοιες τεχνικές δυσκολεύουν ιδιαίτερα τις μηχανές αναζήτησης στο 

να “διαβάσουν” το website.   

Φροντίζουμε όλες οι μηχανές αναζήτησης να είναι σε θέση να μπορούν να βρουν 

εύκολα και να καταχωρίσουν όλες τις σελίδες από τις οποίες απαρτίζεται ένα site. 

Επιπλέον βελτιστοποιούμε τον κώδικα και τα tags των ιστοσελίδων, ώστε να 

περιέχουν τα keywords που μας ενδιαφέρουν, να μην έχουν λάθη, να μην προσθέτουν 

“βάρος” και βεβαίως να υπάρχει συμβατότητα με όλους τους browsers (Internet 

Explorer & Firefox). 

Δημιουργία Meta Tags 

Φροντίζουμε επίσης ώστε η κάθε σελίδα να περιέχει τα δικά της ξεχωριστά 

Meta ώστε να καλύψουμε κάθε ενδεχόμενο και να βελτιστοποιήσουμε τις ιστοσελίδες 

για παραλλαγές των keywords όπως συνώνυμα, σχετικές λέξεις, ορθογραφικά λάθη 

κλπ. 

SEO Reports 

Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης των ενεργειών 

του S.E.O. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία όπως το Google analytics αλλά 

και άλλα reporting συστήματα, παρέχουμε ολοκληρωμένα Reports με όλη τη γνώση 

και την πληροφορία που χρειάζεστε.  Επιπλέον χρησιμοποιούμε αρκετά εργαλεία για 

τον έλεγχο της καμπάνιας στις μηχανές αναζήτησης, ώστε να συνδυάζουμε τα 

δεδομένα που προκύπτουν και να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις ενέργειες της 

καμπάνιας.  

mailto:info@ibhellas.gr

