
 Αξιολόγηση Πλατφόρµων 
Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 
Ανοικτού Κώδικα και  

Μελέτη Περίπτωσης Ανάπτυξης 
Εικονικού Ηλεκτρονικού 

Καταστήµατος 



Εισαγωγή
Χαρακτινός Δηµήτριος
Είµαι φοιτητής του τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του ΤΕΙ Πειραιά.

Εκπόνησα την πτυχιακή µου εργασία µε θέµα 
«Αξιολόγηση Πλατφόρµων Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 
Ανοικτού Κώδικα και Μελέτη Περίπτωσης Ανάπτυξης 

Εικονικού Ηλεκτρονικού Καταστήµατος».

Επιβλέπων καθηγητής: Ψαροµήλιγκος Ιωάννης



Περιεχόµενα εργασίας
Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε 2 µέρη. 

Το 1ο µέρος κάνει µια εισαγωγή στο ηλ. εµπόριο και αξιολογεί πλατφόρµες 
ανοικτού κώδικα για ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

Το 2ο  µέρος της πτυχιακής εργασίας αφορά την Μελέτη Περίπτωσης 
ανάπτυξης εικονικού ηλ. καταστήµατος µε σκοπό την αξιολόγηση της 
επιλεγµένης πλατφόρµας στην πράξη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Εισαγωγικά στοιχεία 

- Πλατφόρµες Ηλεκτρονικού 
Εµπορίου 

- Περιγραφή OpenCart 

- Βήµατα υλοποίησης ηλ. 
Καταστήµ. 

- Συµπεράσµατα 

- Βιβλιογραφία

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

- Microsoft Word, Excel, Powerpoint 

- Πλατφόρµες Ηλεκτρονικού 
Εµπορίου 

- Mozilla Firefox 

- Filezilla 

- Podserver 

- Notepad++ 

- WinRar
Το ηλεκτρονικό κατάστηµα που αναπτύχθηκε για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς βρίσκεται διαθέσιµο στη διεύθυνση: 
www.schoollab.podserver.info. 

http://www.schoollab.podserver.info/


1. 
Πλατφόρµες eCommerce

Πού χρησιµοποιούνται και για ποιο σκοπό



Στις µέρες µας, το ηλεκτρονικό 
εµπόριο περιλαµβάνει τα πάντα, από 

την παραγγελία ψηφιακού 
περιεχοµένου έως και την παραγγελία 
συµβατικών αγαθών και υπηρεσιών.



190,000,000
U.S. consumers ( >50% of the 

population) will shop online this year.



Δυνατότητες των e-Commerce Platforms

- Παραµετροποίηση µε πρόσθετα 
- Πολλαπλοί τρόποι πληρωµής 
- Βελτιστοποίηση µηχανής αναζήτησης 
- Αλλαγή τοπικών ρυθµίσεων 

Αυτές είναι µόνο µερικές από τις 
δυνατόητες των e-Commerce Platforms.



Open / Closed Source
H κύρια απόφαση στην ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος, είναι η επιλογή e-Commerce 
πλατφόρµας.



Open Source 

- Δωρεάν 
- Υποστήριξη 
- Τακτικές 
Ενηµερώσεις 

- Χαµηλή Ασφάλεια 
- Περίπλοκη χρήση 
- Overcustomizable

Κυριότερα χαρακτηριστικά

Closed Source 

- Ασφαλές 
- Υποστήριξη 
- Οδηγίες Χρήσης 
- Εύκολη Χρήση 
- Ακριβό 
- Περίπλοκη 
Εγκατάσταση

Επιλέχθηκε open source πλατφόρµα για την κατασκευή του ηλ. 
καταστήµατος, λόγω του χαµηλού κόστους, της επεκτασιµότητας 
και δυνατότητας τροποποίησης του περιβάλλοντος.



Οpen Source e-Commerce 
Platforms 

Για τους σκοπούς της πτυχιακής εργασίας 
αξιολογήθηκαν 5 πλατφόρµες e-Commerce 
σνοικτού κώδικα.  



Κριτήρια αξιολόγησης

Easy setup 

Εύκολη 
εγκατάσταση και 
ρύθµιση της 
πλατφόρµας.

SEO tools 

Προβολή 
προϊόντων ψηλά 
στις µηχανές 
αναζήτησης.

Easy admin 

Εύκολη διαχείριση 
και 
παρακολούθηση 
της λειτουργίας 
του καταστήµατος.

Hosting 

Φιλοξενία του 
ηλεκτρονικού 
καταστήµατος σε 
ιδιωτικούς 
servers.

Πρόσθετα 

Δυνατότητα για 
παραµετροποίηση 
της λειτουργίας µε 
χρήση 
προσθέτων.

Localization 

Προσαρµογή της 
γλώσσας και των 
ρυθµίσεων 
ανάλογα µε τον 
επισκέπτη.



 Σύγκριση e-Commerce Platforms

 OpenCart WooCommerce PrestaShop Magento Spree Comm.

Easy Setup ✅ ✅ ✅   

SE Optimization ✅    ✅

Easy Administration ✅ ✅ ✅  ✅

Hosted Platform   ✅  ✅

Add-Ons ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Free Tech Support ✅     

Ideal for Large 
Companies ✅   ✅ ✅

15+ Languages ✅ ✅ ✅ ✅  



2. 
Περιγραφή OpenCart
Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του



Περιγραφή
Το OpenCart είναι ένα online σύστηµα 

διαχείρησης καταστήµατος. Είναι βασισµένο 
σε γλώσσα PHP και HTML, ενώ ταυτόχρονα 
χρησιµοποιεί µια βάση δεδοµένων MySQL.



1998
Χρονολογία πρώτης έκδοσης 

40%
Χρησιµοποιείται στη Ρωσία

123,841 stores
Χρησιµοποιούν OpenCart



Place your screenshot here

Εµφάνιση 
Το OpenCart είναι φτιαγµένο ώστε να αλλάζει η 

εµφάνισή του εύκολα.



Γλώσσες 
Το OpenCart είναι διαθέσιµο σε 
περισσότερες από 15 γλώσσες χωρίς 
καµία επιπρόσθετη ρύθµιση.

- Αγγλικά 
- Γαλλικά 
- Γερµανικά 
- Ιταλικά 
- Ισπανικά 
- Ρώσικα 
- Κινέζικα

- Δανέζικα 
- Ουγγρικά 
- Ινδονησιανά 
- Νορβηγικά 
- Κλπ.



Multistores

our office

Προσαρµογή του καταστήµατος ανάλογα 
µε τις ρυθµίσεις του επισκέπτη.



Τρόποι πληρωµής 
Το OpenCart διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό 
προεγκατεστηµένων µεθόδων πληρωµής, 
ενώ δέχεται περαιτέρω προσθήκες.

- 2Checkout 
- Authorize.Net  
- Bank transfer 
- Cash on 

Delivery 
- Cheque  
- AmazonPay

- PayPal 
Express  

- PayPal  
- PayPal Pro  
- PayPoint  
- Payza  
- Redirect 
- Κλπ.



Τρόποι αποστολής

- Flat rate 
- Free shipping 
- Per item 
- Pickup From Store 
- UPS 
- United States Postal Service (USPS) 
- Weight Based Shipping 

Διατίθενται πολλαπλοί τρόποι για να 
ορίσουµε το ποσό που θα χρεώνεται για την 
αποστολή της παραγγελίας.



Place your screenshot here

Modules 
Με την προσθήκη επιπλέον modules, επεκτείνεται 
ακόµη περισσότερο η λειτουργία του καταστήµατος.



Place your screenshot here

Shop Administration 
Το περιβάλλον διαχείρισης του ΟpenCart είναι 

εύχρηστο και κατανοητό.



Search Engine 
Optimization 
Το OpenCart είναι βελτιστοποιηµένο για 
αναζήτηση, επιτρέποντας τις µεγάλες 
µηχανές αναζήτησης να βρίσκουν τις 
σελίδες του. - Product & Category 

Keywords 
- Meta tags 
- Meta description 
- Meta title 
- XML Sitemap 



Το OpenCart έχει 3 διαφορετικές αναφορές πωλήσεων

Sales Reports

Sales Report 
Πωλήσεις ανά ηµέρα, 
εβδοµάδα ή µήνα. 

Products Viewed 
Προϊόντα µε τις 
περισσότερες 
προβολές. 
  
Products Purchased 
Προϊόντα µε  τις 
περισσότερες πωλήσεις. 



Place your screenshot here

Guest Checkout 
Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να µην 

δηµιουργήσουν κάποιο λογαριασµό κατά την αγορά.



3. 
Υλοποίηση OpenCart
Δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος



Με µια µατιά

Εγκατάστασ
η

Εγκατάστασ
η 

προσθέτων

Προσαρµογ
ή 

Εµφάνισης

Δηµιουργία 
κατηγοριών 
& εισαγωγή 
προϊόντων



Εγκατάσταση OpenCart 
Για την εγκατάσταση του OpenCart 
απαιτείται η λήψη του αντίστοιχου 
αρχείου εγκατάστασης από την επίσηµη 
ιστοσελίδα.

- Λήψη αρχείου 
- Φόρτωση στο server 
- Εγκατάσταση 
- Σύνδεση µε βάση 
δεδοµένων 

- Αποδοχή όρων χρήσης



Προσαρµογή εµφάνισης 
Για την ανάπτυξη του SchoolLab e-
Commerce store χρησιµοποιήθηκε το 
προεπιλεγµένο OpenCart template µε 
πρόσθετες αλλαγές.

- Αλλαγή χρωµατικής 
παλέτας 

- Φόρτωση νέων 
εικόνων 

- Σύνδεση µε το Twitter 
- Νέα σελίδα 
επικοινωνίας 

- Αλλαγή εικονιδίων 
- Αλλαγή γλώσσας 

µενού



Εγκατάσταση προσθέτων 
Η λειτουργικότητα του καταστήµατος 
επεκτάθηκε µε την εγκατάσταση και 
παραµετροποίηση επιπλέον προσθέτων.

SEOMatic 
Για τον καλύτερο έλεγχο 
του Search Engine 
Optimization. 

Twitter Timeline 
Προσθήκη πεδίου µε live 
tweet feed. 

Cookie Law 
Προβολή µηνύµατος 
σχετικά µε τη χρήση 
cookies.



Προσθήκη κατηγοριών & 
προϊόντων 
Το τελικό βήµα είναι η δηµιουργία 
κατηγοριών και η προσθήκη των 
προϊόντων του καταστήµατος.

- Δηµιουργία 
κατηγοριών 

- Προσθήκη προϊόντων  
- Φωτογραφίες & 
περιγραφή προϊόντων 

- Προσδιορισµός meta 
tags & description για 
SEO



Εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν

WinRar 

Δηµιουργία και 
διαχείριση 
συµπιεσµένων 
αρχείων.

FileZilla 

Επικοινωνία µε το 
server και 
ανέβασµα αρχείων 
εγκατάστασης.

Podserver 

Για τη φιλοξενία 
του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος που 
αναπτύχθηκε.

Mozilla Firefox 

Εξειδικευµένα 
εργαλεία Web 
Development για 
παραµετροποίηση.

Notepad++ 

Παραµετροποίηση 
αρχείων OpenCart 
για επιπλέον 
λειτουργικότητα.



Want big 
impact



Συµπεράσµατα
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Ευχαριστώ για το 
χρόνο σας! 

Ερωτήσεις;


