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3.2. Ile kosztuje sklep internetowy?
To zaley. Jeli chcesz zapewni sobie absolutn niezaleno aplikacyjn i sprztow, warto, aby zadba o wasny serwer lub przynajmniej dobry hosting oraz zdoby odpowiedni program do prowadzenia
e-sklepu. To jednak wymaga wikszej inwestycji, liczonej nierzadko
w tysicach zotych. Moesz te wynaj oprogramowanie i zaoy
konto u jednego z usugodawców — w ten sposób uruchomisz swój
pierwszy sklep w kilkanacie minut i za nie wicej ni kilkadziesit
zotych miesicznie.
Jeli zamierzasz od razu zaistnie w Internecie jako profesjonalny
sprzedawca i masz na to rodki, moesz wynaj jedn z licznych firm
programistycznych oferujcych zaprojektowanie serwisu sprzedaowego cile wedug Twoich potrzeb i ycze (projekt szyty na miar).
Najczciej firmy takie bazuj na gotowym, autorskim oprogramowaniu, które dostosowuj do preferencji klienta: tworz indywidualn
szat graficzn, ukad elementów czy zestaw dodatkowych funkcjonalnoci. Sklep taki instalowany jest pó niej na wskazanym przez Ciebie
serwerze — moe to by Twój serwer firmowy lub miejsce dzierawione od wybranej firmy hostingowej.
Wasny serwer i oprogramowanie stworzone na zamówienie to
jednak luksus, na który drobny, pocztkujcy e-sprzedawca rzadko
bdzie w stanie sobie pozwoli. Znacznie bardziej realne wydaje si
natomiast skorzystanie z jednego z modeli udostpniania programów
do prowadzenia e-sklepu:
x Zakup jednorazowy — kupujesz aplikacj wraz z licencj do
komercyjnego uytku. Sporód gotowych rozwiza to jest relatywnie najdrosze — trzeba liczy si z inwestycj rzdu od
kilkuset do kilku tysicy zotych. Ta opcja daje Ci jednak niezaleno od cudzych platform sprzedaowych i — co najwaniejsze — nie pociga za sob koniecznoci pacenia staych,
comiesicznych opat. Pocztkowy wydatek zwróci si wielokrotnie, jeeli planujesz dugofalow dziaalno.
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x Rozliczenia prowizyjne — zakadasz konto w ramach platformy
sprzedaowej i pacisz tylko wtedy, gdy uda si sprzeda towar.
Ta forma jest dobra dla pocztkujcych sprzedawców, poniewa nie generuje kosztów, kiedy nie ma sprzeday. Wspópraca
z porednikiem prowizyjnym przestaje si jednak opaca
w momencie, gdy sprzeda ronie — im wicej sprzedajesz, tym
wiksze kwoty musisz przeznacza z tytuu prowizji.
x Model abonamentowy — pacisz stay, miesiczny abonament.
W niektórych przypadkach jego wysoko jest niezalena od
poziomu sprzeday (jest to wad, gdy rozpoczynasz dziaalno
i nie masz wielu zamówie, a za sklep mimo wszystko trzeba
paci; jednak cecha ta staje si zalet, gdy sprzeda ronie,
a opaty si nie zmieniaj). Istniej te firmy udostpniajce
oprogramowanie sklepowe on-line; za korzystanie z niego paci
si „progowo” — abonament wzrasta w zalenoci od osignicia kolejnych progów wysokoci sprzeday.
x Aplikacje bezpatne — sprzedawcy internetowi maj te do
dyspozycji wiele darmowych programów do tworzenia wasnych
e-sklepów. Ich zalet (oprócz braku kosztów) jest czsto silne
wsparcie techniczne w postaci olbrzymich spoecznoci internetowych, sukcesywnie rozbudowujcych i udoskonalajcych takie
narzdzia. Przykadem takiego narzdzia jest osCommerce —
najpopularniejsza darmowa aplikacja do prowadzenia e-sklepu.

3.3. Funkcjonalno, czyli co musi mie dobry e-sklep
Aplikacji do prowadzenia sklepu internetowego s setki: darmowych
i patnych, o mniejszych lub wikszych moliwociach. Wykaz najpopularniejszych z nich znajdziesz w kolejnym podrozdziale, teraz
jednak zastanówmy si, jakie funkcje powinna posiada platforma, na
której oprzesz swój e-biznes.
Pamitaj, e zasada „im wicej, tym lepiej” nie zawsze jest waciwa — dla sklepu o niewielkim asortymencie nie musisz instalowa
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kosztownego „kombajnu”, czsto wystarczy bowiem narzdzie o podstawowych moliwociach. Z drugiej strony przy rozwoju sprzeday
moesz napotka róne ograniczenia, ustalane przez dostawców programów sprzedaowych.
Oto elementy, na które — oprócz kosztów, oczywicie — powiniene zwróci uwag:
x Pomoc operatora w instalacji sklepu, gwarancja — jeeli kupujesz oprogramowanie, które bdzie stawiane na serwerze, dowiedz
si, czy sprzedawca pomoe Ci w jego zainstalowaniu i konfiguracji (naturalnie, jeeli sam nie masz wiedzy technicznej w tym
zakresie). Zwró uwag równie na moliwo uzyskania pó niejszej pomocy na wypadek problemów technicznych (popularne bezpatne aplikacje, takie jak osCommerce czy Zen Cart,
doczekay si wielu forów dyskusyjnych i blogów, tworzonych
przez ludzi na caym wiecie — wsparcie takich spoecznoci
moe okaza si bezcenne). Zwró te uwag, czy dostawca komercyjnego narzdzia do e-sprzeday oferuje w cenie przynajmniej roczny okres gwarancyjny, w którym zapewni Ci pomoc
techniczn i wsparcie w razie problemów.
x Hosting dostpny w pakiecie — oprogramowanie sprzedaowe,
do którego posiadasz licencj, powiniene móc swobodnie zainstalowa na dowolnym serwerze. Jednak dla osób pocztkujcych
w e-biznesie i niezaawansowanych technicznie przydatne bd
zwaszcza oferty tych dostawców, którzy wraz z narzdziem daj
moliwo jego zainstalowania na wasnym serwerze — oszczdza to klientowi czasu na poszukiwanie i wybór zewntrznego
hostingodawcy.
x Miesiczny limit transferu danych — wybierajc aplikacj do
prowadzenia e-sklepu wraz z hostingiem, przyjrzyj si, czy i jakie
miesiczne limity transferu danych narzuca dostawca usugi.
x Limit wystawianych produktów — spróbuj oszacowa, jak duy
asortyment ma wchodzi w skad Twojej oferty. Niektóre programy narzucaj limity, powyej których nie bdziesz móg
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dodawa nowych towarów lub trzeba bdzie dodatkowo zapaci
za ich przekroczenie. Ta sama uwaga dotyczy liczby kategorii
produktowych, które mona utworzy.
x Limit zdj produktów — wikszo aplikacji e-sklepowych nie
ogranicza liczby fotografii, które moesz wstawi do opisu kadego z produktów, ale s i takie, które pozwalaj na dodanie
tylko kilku obrazów. Sprawd to, zwaszcza jeli bdziesz sprzedawa asortyment, w którego przypadku niezbdna jest dokadna
i bogata prezentacja wizualna (takimi branami s na przykad
motoryzacja i nieruchomoci — aby sprzeda samochód czy
mieszkanie, trzeba pokaza moliwie wiele szczegóowych zdj).
x Modu dodawania komentarzy przez kupujcych — klienci
ceni sobie nie tylko dobre opisy produktów, ale take moliwo zapoznania si z opiniami innych osób, które ju skorzystay z oferty sprzedawcy. Modu wstawiania komentarzy pozwoli
na prezentacj takich opinii dla kadego Twojego produktu.
x Cross-selling (sprzeda krzyowa) — zapewne jako kupujcy
nieraz spotkae si z komunikatami w rodzaju „Osoby, które
kupiy ten produkt, wybray równie...”. To wanie prosta forma
sprzeday krzyowej — zasugerowanie klientowi, e oprócz
towaru, który wybra, moe dokupi jeszcze inne produkty.
Bardziej zaawansowan technik cross-sellingu jest zapamitywanie przez system wczeniejszych wyborów uytkowników,
aby pó niej wywietla im oferty produktów skojarzonych (przykadowo: klient kupuje drukark, a po jakim czasie wywietla
si informacja, e w ofercie specjalnej znajduj si materiay
eksploatacyjne do tego modelu). Optymalizacja sprzeday krzyowej moe skutecznie wpyn na zwikszenie wartoci koszyka
przez kupujcego, dlatego przed wyborem programu do prowadzenia e-sklepu naley sprawdzi, czy aplikacja daje takie
moliwoci.
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x Intuicyjny koszyk — to absolutny wymóg kadego sklepu internetowego. Chodzi o to, aby kupujcy móg atwo dodawa produkty do zamówienia, ale musi mie te moliwo ich bezproblemowego usuwania albo zmiany iloci. Cho dzi w zasadzie
jest to standard, warto przed wyborem oprogramowania do prowadzenia sklepu w cyberprzestrzeni przetestowa dziaanie
koszyka.
x Intuicyjny panel administracyjny — przyjazny interfejs to element, od którego zaley, jak szybko wdroysz si w sprawne
zarzdzanie towarami i ofertami. Coraz wicej dostawców usug
e-commerce udostpnia ju wersje demo, które bez zobowiza pozwalaj przewiczy te czynnoci — warto skorzysta
z moliwoci przetestowania aplikacji przed podjciem decyzji
o wyborze tego, a nie innego narzdzia.
x Stany magazynowe — to sprawa wana oczywicie dla sprzedajcego, ale moe by przydatna take dla kupujcych — wywietlanie przy kadej ofercie informacji o liczbie dostpnych egzemplarzy towaru moe uatwi podejmowanie decyzji zakupowych.
Jakkolwiek warto zastanowi si nad ujawnianiem tych informacji
ze wzgldów strategicznych — kupujcy, widzc, e dostpnych
jest jeszcze 30 sztuk danego towaru, zapewne nie bdzie si
pieszy z zakupem; z drugiej strony informacja, e na stanie s
jeszcze tylko 2 produkty, moe „pomóc” maruderom w podjciu
decyzji.
x Moliwo zakupów bez rejestracji — wane, aby Twoi klienci
mogli dokonywa zakupów w sposób jak najprostszy i bez
koniecznoci zakadania konta w systemie. Jeszcze kilka lat temu
nie byo to oczywiste dla e-sprzedawców, a przymus rejestracji
czsto zniechca klientów. Dzi na szczcie zdecydowana wikszo dostpnych narzdzi sklepowych do e-handlu opcj zakupów bez zakadania konta ma ju w standardzie, ale pamitaj,
aby si co do tego upewni.
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x Newsletter — dobrze jest da kupujcym moliwo zapisania
si na e-biuletyn informujcy na przykad o nowociach i promocjach danej firmy. Jeli bdziesz prowadzi mailingi, wybierz
platform, która posiada modu rozsyania newsletterów.
x Modu CMS — w czasach rosncej konkurencji znacznie lepiej
prezentuj si sprzedawcy, którzy oprócz towarów oferuj swoim
klientom take wartociowe treci (na przykad sklep z odzie
moe zawiera artykuy na temat mody, a serwis z akcesoriami
dla wdkarzy — treci przydatne amatorom „taaakiej ryby”).
Doskonaym przykadem jest sklep z zegarkami Reloj.pl, który
w sekcji Poradnik Kupujcego dostarcza klientom wielu przydatnych informacji (na przykad jak skraca bransolet, czym
róni si poszczególne typy szkieek do zegarków, jakie s klasy
wodoszczelnoci itp.).
Niektóre narzdzia e-sklepowe posiadaj wbudowany modu
CMS (zarzdzanie treci i dodawanie artykuów, prowadzenie
bloga branowego itp.) — warto korzysta z tej moliwoci równie z myl o skuteczniejszym pozycjonowaniu: serwis oferujcy wartociowe treci bdzie wyej eksponowany w wyszukiwarkach internetowych.
x Integracja z porównywarkami cen i z wyszukiwarkami oraz
z serwisami spoecznociowymi — Ceneo, Skpiec czy Nokaut
to serwisy, w których kadego dnia miliony internautów poszukuj okazji cenowych i porównuj produkty. Ju na etapie wyboru aplikacji sprzedaowej warto si dowiedzie, czy daje ona
moliwo automatycznego dodawania produktów do porównywarek cen.
To samo zreszt dotyczy wyszukiwarek: wprowadzenie nowego produktu do sklepu powinno skutkowa automatycznym
wysaniem odpowiedniej informacji do Google’a, co ma fundamentalne znaczenie ze wzgldu na pozycjonowanie i promowanie oferty. Jeli chcesz zwikszy liczb kanaów promocyjnych
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i sprzedaowych, moesz zastanowi si równie nad wyborem
e-sklepu, który bdzie mona zintegrowa midzy innymi z kontem na Facebooku.
x Wersja dla urzdze mobilnych — zakupy z poziomu iPhone’a
czy innych urzdze przenonych o wzgldnie maych wywietlaczach nie ciesz si jeszcze du popularnoci (choby dlatego, e e-zakupy lubimy robi na spokojnie, w domowym zaciszu,
a przede wszystkim ogldajc podane przedmioty na penowymiarowych ekranach). Zakupy mobilne jednak ewoluuj,
a kupujcy powoli decyduj si ju na t form nabywania towarów — z myl o nich warto sprawdzi, czy nasz przyszy sklep
pozwoli im na komfortowe kupowanie.
x Integracja z Allegro — jak ju wiesz, dobry e-biznes powinien
opiera si na dwóch nogach: jedna z nich to sklep internetowy,
druga — serwisy aukcyjne. Idealnym rozwizaniem bdzie integracja obu kanaów i atwy import/eksport ofert midzy platformami — automatyzacja taka pozwoli zaoszczdzi sporo czasu,
co szczególnie odczujesz, zarzdzajc ofert o licznym asortymencie.
x Moduy logistyczne i ksigowe — obsugujc dziesitki czy setki
zamówie tygodniowo, szybko przekonasz si, jak uciliwe i czasochonne jest przygotowywanie przesyek, adresowanie, prowadzenie ewidencji nada itp. Dobre aplikacje sprzedaowe
zapewniaj wsparcie i w tym zakresie. To samo dotyczy fakturowania i wsparcia dla ksigowoci (integracja z programami
takimi jak Subiekt, SAP itp.).
x Obsuga e-patnoci — w wielu sklepach po dokonaniu zakupu
klient otrzymuje komunikat w stylu: „Dzikujemy za zoone
zamówienie. Prosz wpaci kwot X na rachunek Y, podajc
numer transakcji”. Kupujcy musi wic zalogowa si do swojego
konta bankowego oraz rcznie wpisa tytu przelewu i kwot.
Majc na wzgldzie maksymalne uatwienie patnoci i skrócenie
czasu potrzebnego na t czynno, przed wyborem programu
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e-sklepowego sprawd , czy pozwala on na zainstalowanie najpopularniejszych systemów uatwiajcych patnoci on-line, take
te dokonywane kartami kredytowymi i debetowymi.
x Modu CRM — zarzdzanie relacjami z klientem (CRM — Customer Relationship Management) to obszar, w którym wesprze
Ci moe odpowiedni dodatek do systemu sprzedaowego. Dziki
niemu bdziesz mia atwy dostp do korespondencji z kupujcym, historii jego zamówie, informacji o preferencjach zakupowych itd.
x Certyfikat SSL — dobry sprzedawca powinien dba o bezpieczestwo danych swoich klientów, a take wasnych baz produktów. Poziom bezpieczestwa zwikszysz dziki odpowiedniemu certyfikatowi, którego uzyskanie uatwiaj niektórzy
dostawcy usug e-commerce.
x Szata graficzna — aby Twój sklep nie wyglda tak samo jak
100 innych funkcjonujcych ju w sieci, dowiedz si, jakie bdziesz mia moliwoci w zakresie indywidualizacji jego kolorystyki i ukadu. Dobrze, aby móg atwo zmieni szablon graficzny, natomiast pen kontrol dadz Ci tylko te aplikacje,
które pozwalaj na modyfikowanie kodu ródowego i arkuszy
stylów (CSS). Niektórzy usugodawcy oferuj te wykonanie
indywidualnej szaty graficznej sklepu wedug wytycznych i ycze klienta (koszt takiej usugi waha si zazwyczaj od kilkuset
do kilku tysicy zotych, czasami bywa jednak wliczony w cen
bazow).
x Róne wersje jzykowe — jeli planujesz sprzeda take dla
odbiorców obcojzycznych, wybierz t aplikacj, która pozwala
na równolege zainstalowanie alternatywnych wersji jzykowych
serwisu.
x Aktualizacje — brana e-commerce i IT zmienia si w galopujcym tempie. Najnowoczeniejszy dzi sklep za 4 lata moe
okaza si staruszkiem nienadajcym za wymogami i kapry-
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sami klientów oraz nowymi standardami. Niektórzy dostawcy
aplikacji e-sprzedaowych daj moliwo pó niejszego aktualizowania sklepów — takie oferty warto wzi pod uwag w pierwszej kolejnoci.

3.4. Które narzdzie wybra?
Odpowied na tak postawione pytanie mogaby przybra dwie formy:
albo bardzo rozbudowanego omówienia, prezentujcego parametry
oraz zalety i wady poszczególnych aplikacji, albo prostego zestawienia dostpnych rozwiza. Wariant pierwszy nie jest fizycznie moliwy do zrealizowania midzy innymi z powodu wieloci dostpnych
programów do prowadzenia sklepu internetowego, a take ich ogromnego zrónicowania. Dlatego — zamiast na warsztat bra poszczególne
aplikacje — postanowiem podpowiedzie Ci raczej, jakimi kryteriami
kierowa si przy wyborze. Wiedzc, jakie elementy i parametry danego
rozwizania s istotne, bdziesz móg sporód licznych programów wybra ten, który najlepiej zaspokoi Twoje potrzeby.
x Cena. Jest to kryterium, które czsto wydaje nam si najwaniejsze, ale zazwyczaj okazuje si bardzo wzgldne. To troch
tak jak z systemami zarzdzania treci stron WWW (CMS) —
istniej setki zarówno patnych i dobrych, jak i darmowych, ale
kiepskich. S te aplikacje kosztowne, ale nie zawsze warto w nie
inwestowa, gdy nie kady uytkownik wykorzysta wszystkie
ich funkcje. Jeli mylisz o profesjonalnym sklepie w sieci, koszt
zakupu i instalacji oprogramowania we pod uwag w ostatniej
kolejnoci.
x Indywidualno. Jeli chodzi o wygld, kolorystyk czy typografi, w zasadzie ogromna wikszo aplikacji pozwala na ich
modyfikacj — to znaczy, e bdziesz móg dostosowa szat
graficzn do wasnych preferencji czy corporate identity firmy.

