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СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД ЗА СЪЗДАВАНЕ
НА ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Гл. ас. д-р Снежана Сълова

С всяка изминала година броят на потребителите, осъществяващи покупки
чрез Интернет се увеличава и за 2011 година се очаква световен ръст на елект-
ронната търговия от 19%1. У нас данните също показват нарастване на онлайн
продажбите, макар, че като цяло все още покупките по Интернет2 са твърде
малко. Все по-голямото разпространение на е-търговията изисква наличие на
функционални и надеждни системи за нейното осъществяване. Това е предпос-
тавка и за появата на пазара на повече софтуерни решения за онлайн търговия.

За разработка на уеб базирани приложения за електронна търговия могат
да се използват широк набор от технологии и езици за програмиране или специ-
ализиран софтуер за създаване на електронни магазини. Специализираните ре-
шения позволяват по-лесно и бързо генериране на електронни обекти, защото
при тях са разработени базовите функционалности за един онлайн магазин, като
каталог, кошници за покупки, система за поръчка.

В зависимост от лицензите за неговото използване, специализираният со-
фтуер за създаване на електронни магазини най-общо се дели на две основни
категории: платен, лицензионен софтуер и безплатни приложения с отворен код.
Цел на тази статия е да се анализират функционалните възможности на софту-
ерните решения с отворен код за създаване на електронни магазини и да се
разкрие тяхната приложимост при създаването на електронни обекти за търгов-
ските фирми.

Отвореният код (Open source) е метод за разработка на софтуер, предос-
тавящ възможност за свободно използване на първичния код (source code) на
програмите при спазване на определени в дефиницията му критерии3. През пос-
ледните години към софтуера с отворен код се проявява все по-голям интерес.
Той се използва главно, защото много от организациите искат да са независими
от цените и лицензионните политики на големите софтуерни фирми. Методът
предлага сравнително добро качество, висока надеждност, голяма гъвкавост и

1 Rao, L., J. P. Morgan: Global E-Commerce Revenue To Grow By 19 Percent In 2011 To $680B, http:/
/techcrunch.com/2011/01/03/j-p-morgan-global-e-commerce-revenue-to-grow-by-19-percent-in-2011-
to-680b/, (5.01.2011).

2 НСИ, Информационно общество – данни, http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=17, (29.01.2011).
3 Илиева, С., Лилов, В., Манова, И. Подходи и методи за реализация на софтуерни решения.

Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2010, с. 32. The Open Source
Definition, http://opensource.org/docs/osd, (16.03.2011).
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възможност за развитие. Той е предпочитан от много потребители, защото се
разпространява безплатно и има широка подкрепа от специалистите, занимава-
щи се с този вид разработки.

Най-често, open source решенията се използват при разработка на Интер-
нет приложения. Направените проучвания показват, че най-използваната техно-
логия за разработката на уеб приложения е PHP4, която се разпространява под
отворен лиценз и позволява безплатно разпространяване на програмния код.
Много от успешно работещите в момента приложения за електронна търговия
се базират именно на тази технология5.

Анализът на добрите практики6 показва, че най-разпространените програмни
продукти с отворен код за създаване на електронни магазини са: Magento,
osCommerce, Zen Cart, OpenCart, PrestaShop и VirtueMart (табл. 1).

В различните Интернет проучвания се използват широк набор от показа-
тели за оценка и сравнителен анализ на съществуващия софтуер за създаване
на електронни магазини. Поради спецификата на предметната област считаме,
че е необходимо анализът на представения в таблица 1 софтуер за създаване
на електронни магазини да се направи по три основни направления:

Таблица 1

Софтуер с отворен код за създаване на приложения за е-търговия

4 Comparison of web application framework, http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_
application_frameworks, (5.01.2011).

5 List of free and open source eCommerce software, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Open_Source_
eCommerce_Software, (16.03.2011).

6 Anthony, P., 10 kick ass Open source E-commerce platforms reviewed, http://blog.webdistortion.com/
2008/05/03/9-kick-ass-open-source-e-commerce-platforms-reviewed/, (30.01.2011). Cheung, R., Best
Free Open Source Ecommerce Platforms, http://www.webappers.com/2010/07/09/15-best-free-open-
source-ecommerce-platforms/, (30.01.2011). Thomas, J., Best Open source Shopping cart Systems:
2010, http://orangecopper.com/blog/best-opensource-shopping-cart-systems-2010, (30.01.2011). Best
Open Source Shopping Carts, http://www.100webhosting.com/best-open-source-shopping-carts/,
(30.01.2011).

Magento e програмен продукт, създаден през 2007 г. Развива се с
много бързи темпове. Разпространява се под няколко издания –
Magento Community, Magento Professional и Magento Enterprise. В
настоящото изследване ще разгледаме безплатната версия – Magento
Community.

OpenCart има много добра поддръжка от разработчици (над 14 000)
по целия свят, благодарение на което се предлагат множество
локализирани версии на софтуера.

Оscommerce е създаден през 2000 г. в Германия от Харолд Понс де
Леон под името „The Exchange Project”. Сега има над 12000
работещи онлайн магазини, създадени чрез оsCommerce.
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1. Общи изисквания към софтуера за е-търговия, които са валидни за
повечето уеб базирани приложения. Към тях спадат: оценка на дизайна, струк-
турата и системата за навигация на сайта за електронна търговия.

2. Специфични изисквания, които електронната търговия налага:
• от гледна точка на предметната област, най-важни са: функционалност-

та на генерираните сайтове за е-търговия и средствата за управление
на връзките с клиентите;

• от гледна точка на подхода на реализация, който е чрез използване на
готови платформи това са възможностите за управление на съдържани-
ето чрез административните модули и оценка на процесите на изграж-
дане, развитие и поддържане на системите.

3. Системни изисквания, които за необходими за инсталиране и работа
със съответния софтуер.

Общи изисквания към софтуера за е-търговия

Основната задача на един електронен магазин е да продава стоки и услу-
ги. За да се стигне до осъществяване на онлайн сделка обикновено се изисква
добро представяне на фирмената дейност и офертите и спечелване на довери-
ето на посетителите. Ето защо, според нас, е важно софтуерът за е-търговия да
генерира сайтове, които имат:

• подходящ дизайн;
• добра организация;
• логична структура;
• последователна навигация;
• точни и ясни наименования на разделите.
По отношение на дизайна, който има определящо значение за първоначал-

ното въздействие, може да се даде много добра оценка и на шестте, описани в
табл. 1 софтуерни решения. Всички те предоставят възможност за добро визу-
ално представяне на елементите на сайта. Позволяват на началната страница
да се разположат логото на фирмата, елементите за навигация, новини, промо-
ции и извеждат на преден план продуктите, които се предлагат. Вътрешните

PrestaShop e разработка на едноименната френска фирма.
Платформата е създадена през 2005 г., развива се бързо, някои
изследвания я определят като водеща сред open source софтуера за е-
търговия за 2010 г.

VirtueMart, познат още като mambo-phpShop, е създаден като
разширение на Мambo и Joomla. Софтуерът се използва съвместно с
Content Management System (CMS) – Joomla.

Zen Cart стартира като разклонение на osCommerce през 2003 г.
Сега софтуерът има множество промени, в сравнение с osCommerce,
главно по отношение на архитектурата и функционалността.
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страници на сайтовете са изградени в същия стил. За всички разглеждани соф-
туерни платформи се предлагат множество безплатни и платени дизайнерски
шаблони, които позволяват изграждането на различен дизайн, който като цвето-
ва гама и оформление е подходящ за съответния вид търговия. Сега оsСommerce
e решението с най-много шаблони, като това до голяма степен се дължи на
факта, че то е разработено най-рано.

Навигацията или системата от връзки и менюта, които служат за движе-
ние в даден уеб сайт, е също важна при сайтовете за електронна търговия.
Колкото по-лесно се ориентират посетителите и използват сайта, толкова е и
по-вероятно той да привлече нови клиенти или да способства за задържането
на съществуващите. Разглежданите софтуерни решения генерират сайтове с
ясна и разбираема навигация. С хоризонтална навигационна лента са osCommerce,
Magento и Zen Cart, с лента с раздели са Open Cart и VirtueMart, а всички имат
панели в ляво и в дясно с обособени раздели с основна информация. Хипервръз-
ките им са кратки, интуитивни и добре структурирани7.

Специфични изисквания от гледна точка на предметната област

Успехът на електронната търговия до голяма степен зависи от създадени-
те системи за осъществяването й. За да може клиентите да се възползват от
всички предимства на този вид търговия, считаме, че специализираният софту-
ер за е-търговия трябва да може да генерира онлайн магазини със следната
функционалност:

• наличие на средства за организация и изграждане на продуктов
каталог;

• наличие на възможност за интеграция с платежни системи;
• наличие на система за осъществяване на поръчка;
• наличие на интеграция с куриерски модули;
• наличие на възможности за търсене и сравнение;
• наличие на възможност за работа с различни валути и мултие-

зичност.
Основен компонент на електронния магазин е продуктовият каталог. Важ-

но изискване за бързата ориентация на потребителите при разглеждане на един
онлайн магазин е организацията на продуктовите групи и категории и начинът
на представянето им. Трябва да се отбележи, че всички анализирани програми
могат да генерират добре структурирани каталози, които са разположени на
преден план в сайта. Търсенето и навигацията по каталозите става лесно и
бързо. При платформата Magento стоките могат да се сортират по име, цена и
рейтинг; при OpenCart има и подреждане по модел, като може да се избира и
типа сортиране във възходящ или низходящ ред; osCommerce има сортиране по
име и цена и филтриране по производител; PrestaShop има сортиране и по на-

7 На сайтовете на всяко софтуерно решение могат да се разгледат демо версии на електронни
магазини, създадени със съответния софтуер.
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личност; VirtueMart – по име, цена и последно добавени стоки, а Zen Cart има
като допълнение и филтриране по първата буква от името на продукта.

В табл. 2 са сравнени възможностите за представяне на стоките, които
предоставят разглежданите софтуерни решения. Всички те имат възможности
за подробно описание на стоките, придружено с изображения, показващи раз-
лични аспекти на продукта. Като съществен недостатък на osCommerce може
да се отбележи липсата на функцията за увеличаване на изображенията, която
дава възможност за още по-добра визуализация на стоката. Чрез каталозите на
всички анализирани софтуерни решения може да се поддържа продуктов рей-
тинг, който да е в помощ на купувачите. Разглежданите специализираните плат-
форми, с изключение на VirtueMart, могат да показват списъци с новите и най-
често купуваните продукти.

Таблица 2

Средства за представяне на стоките

Софтуерът за създаване на електронни магазини трябва да предоставя
много и разнообразни начини за заплащане на стоките. Разглежданите плат-
форми позволяват интеграция с една или няколко системи за онлайн разплаща-
не. Най-гъвкав и с най-много възможности е софтуерният продукт Magento,
което е и една от причините за бързото му развитие, a интеграция с най-малко
системи за разплащане има PrestaShop (вж. табл. 3). Тук, обаче, трябва да се
отбележи, че ние сме изследвали наличните към момента платежни модули.
Към всяко от софтуерните решения може да се разработи и интегрира плате-
жен модул за допълнителна платежна система, тъй като за всяка система за
разплащане обикновено има подробни указания за нейното интегриране. Важни

Magento OpenCart Оscommerce PrestaShop VirtueMart Zen Cart

Характери-
стика на
продуктите

да да да да да да

Множество
изображения
за стоките

да да не да да да

Увеличаване
на изобра-
женията за
стоките

да да не да да да

Поддръжка на
рейтинг да да да да да да

Представяне
на нови стоки да да да да не да

Представяне
на най-често
купуваните
стоки

да да да да не да
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характеристики на изследваните софтуерни решения са, че всички предлагат
модули за онлайн заплащане чрез международната система PayPal, която е
предпочитана от много клиенти, както и варианти за офлайн заплащане на сто-
ките, например, при тяхната доставка, начин, които се предпочита, когато търго-
вията е в рамките на същата държава.

Таблица 3

Сравнение на възможностите за интеграция с платежни системи

От решаващо значение при избор на платформа за създаване на е-магази-
ни са възможностите за организиране на система за онлайн поръчка. По отно-
шение на този критерий е много трудно да се определи кое е водещото софтуер-
но решение, тъй като всички разглеждани платформи позволяват създаването
на много добре функционираща система за покупка. И чрез 6-те софтуерни
решения може да се изгради постъпкова система за покупка, която включва:
регистрация или вход в системата, избор на начин на доставка, избор на начин
на заплащане, преглед на поръчката и потвърждение при създаване на сайтове-
те за е-търговия. Създадените системи за онлайн поръчка предоставят възмож-
ност потребителят да се върне назад, да направи промени в количката си, като
добави нови стоки, изтрие избрани стоки или промени поръчаното количество.
Освен това, генерираните чрез платформите сайтове имат средства за добра
визуализация на поръчаните стоки, дължимите суми за тях, стойността на из-
браната форма за доставка и други такси или отстъпки. В процеса на покупка
се изписват броят стъпки до потвърждаване на поръчката, а след потвържде-
ние на поръчката системите изпращат e-mail с оформената фактура. Впослед-
ствие, създадените сайтове позволяват на потребителите да следят статуса на

Magento OpenCart Оscommerce PrestaShop VirtueMart Zen Cart

PayPal
Standard  да  да  да  да  да  да

PayPal Pro да да не не да да
PayPal Payflow
Link

да да не не не не

PayPal Payflow
Pro

да да не не не не

Amazon FPS да не не не не не
Google
Checkout да не не не не не

2Checkout да да да не да да
WorldPay да да не не да да
Authorize.Net
AIM

да да да не да да

ePay.bg да да да не да да
ebg не не да не не да
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своята поръчка - дали поръчката е обработена, изпратена, кога точно е изпра-
тена и кога ще се получи.

Най-добро проследяване на поръчката се получава, ако системата има
интеграция с куриерската фирма и възможности за онлайн проследяване на прат-
ката. Изграждане на тези функционалности предоставят платформите Magento,
VirtueMart, интегрирани най-добре с DHL и Open Cart, интегрирана със систе-
мите на австрийските, канадските и американските пощенски служби.

Важно за онлайн търговията е софтуерът да позволява създаването на
сайтове с добри средства за търсене на стоки и за тяхното сравнение. Всички
от разглежданите решения генерират търсене по ключови думи и по-сложно
търсене, чрез стесняване на обхвата и последователен избор на параметри,
например, по производител, по доставчик, по регион, по цена. От табл. 4 се
вижда, че най-много възможности за търсене предоставят платформите Magento
и Prestashop. Чрез тях в сайтовете може да се включи и търсене в процеса на
въвеждане на заявката, да се създаде каре с най-често срещаните ключови
думи и карта на сайта. Освен това, само тези две платформи създават и систе-
ма за сравнение на характеристиките на избрани стоки, което е удобен и пред-
почитан инструмент от много клиенти.

По отношение критерия мултиезичност и работа с различни валути, всич-
ки разглеждани платформи заслужават много добрa оценка, защото предлагат
работа с множество езици и валути, например, osCommerce, Zen Cart и Magento
имат разработки за над 40 езика.

Таблица 4

Възможности за търсене и сравнения

Magento OpenCart Оscommerce PrestaShop VirtueMart Zen Cart

Обикновено и
разширено
търсене
(search)

да да да да да да

Tърсене в
движение
(search as you
type)

да не не да не не

Каре с най-
често срещани
ключови думи
(search cloud)

да не не да не не

Карта на
сайта (site
map)

да не да да не не

Сравнение на
стоки

да не не да не не
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Важно значение за успеха на електронната търговия имат дейностите по
управление на връзките с клиентите. Усъвършенстването и по-добрата коорди-
нация на връзките с клиентите води до тяхното по-качествено персонално об-
служване, до по-голямата им удовлетвореност и като цяло допринася за увели-
чаване на приходите от продажбата на стоки и услуги. Чрез всички от изслед-
ваните софтуерни платформи се съхранява информация за клиентите, натруп-
ват се данни за направените продажби, всеки клиент може да разглежда и акту-
ализира своя профил и да следи статуса на поръчките си. Софтуерните плат-
форми предоставят и услугата абонамент за новини (вж. табл. 5).

Таблица 5

Средства за управление на връзките с клиентите

Magento и OpenCart имат възможност за поддържане на клиентски мне-
ния за стоките или услугите, което в голяма степен влияе върху решението на
клиентите за покупка. Много често при електронната търговия определящ фак-
тор за оценка на качеството на стоките или услугите са именно клиентските
отзиви. Платформата Magento има и вградени средства за създаване на анке-
ти, които са добри инструменти за проучване на обществено мнение чрез съби-
ране на сведения по предварително съставен въпросник.

При избор на е-commerce решение определящи са и възможностите на
продуктите за стимулиране на продажбите, чрез предлагане на промоционални
предложения, начисляване на бонус точки, генериране на специални оферти, като
някои от тях могат да се отправят към всички потребители, а други да са пер-
сонализирани към редовните клиенти или към закупилите определен артикул.
Наличието на тези функционалности на софтуера води до създаване на елект-
ронни магазини, при които може да се осъществява индивидуален маркетинг
спрямо всеки клиент на базата на използваната събрана и обработена инфор-

Magento OpenCart Оscommerce PrestaShop VirtueMart Zen Cart

Клиентски
мнения да да не не не не

Бюлетин с
новини да да да да да да

Анкети да не не не не не
Талони за
отстъпка

да да не да да да

Ваучери за
подарък

да да не не не да

Отстъпки по
клиенти

да да не да да не

Бонус точки не не не да не не
Специални
оферти да не не не да не
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мация за него. Най-гъвкави в това отношение са софтуерните продукти Magento,
OpenCart и PrestaShop (вж. таб. 5).

Изисквания от гледна точка на подхода на реализация

При подхода създаване на онлайн магазини, който е разгледан, а именно чрез
използване на готови платформи, важни са възможностите за управление на съдържа-
нието. Изследваните open source софтуерни решения за е-търговия разполагат с
административни модули, които служат основно за настройка и поддържане на създа-
дените електронни магазини. Чрез тях потребителите, които имат зададени съот-
ветните права за достъп, могат: да задават настройки за сайта за е-търговия; да
конструират продуктови каталози; да инсталират модули за разплащане; да опре-
делят условията за доставка; да извеждат справочна информация.

Административните модули позволяват онлайн редактиране на съдържание-
то на даден уеб сайт. Чрез тях се публикуват текстове, изображения и мултиме-
дия. Дизайнът и организацията на административните модули на разглежданите
платформи позволява лесно поддържане на сайтовете за е-търговия. Направеното
сравнение в табл. 6 показва, обаче, че само чрез Magento и VirtueMart може да се
направи импорт или експорт на продуктовия каталог, което е от съществено значе-
ние за бързото въвеждане и актуализация на стоките. Освен това, възможността
да се вмъкват готови списъци от стоки спомага и за директно използване на данни
от базата от данни на други фирмени приложения.

Процесът на редактиране на съдържанието на сайтовете за е-търговия се
улеснява при използването на WYSIWYG8 редактори – с такива разполагат
Magento, OpenCart, PrestaShop и VirtueMart.

Добре е, че чрез всички административни модули може да се осъществява
контрол на наличностите на стоките и да се извежда детайлна справочна инфор-
мация зa продажбите и посещенията на онлайн магазина. Наличието на възмож-
ност за ежедневните анализи е особено необходима функция за системите за е-
търговия, тъй като в съвременните условия на динамика, бързи промени на паза-
ра, служителите в търговските фирми и мениджърите трябва да вземат навре-
менни решения за осъществяване и подобряване на дейността. Най-много видо-
ве отчети се извеждат чрез платформите Magento и ОpenCart, като справките на
Magento могат да се експортират в Excel формат. Всички разглеждани платфор-
ми позволяват интеграция с приложението за анализи на Google – Analytics9 и по
този начин може да се следи детайлната статистика за посещаемостта на всяка
страница от уеб сайта. Чрез този инструмент лесно се дава отговор на въпроси
като: откъде са купувачите, по колко време те стоят на сайта, кои са най-посеща-
ваните страници на сайта и какво правят посетителите на тях, какви ключови
думи се използват в търсещите машини, за да се открие сайта и др.

8 WYSIWYG  е термин, използван при компютърните програми (акроним на What You See Is What
You Get — каквото виждате, това получавате.

9 Безплатна уеб услуга на Google за съставяне на детайлна статистика за посетителите на уеб сайтовете.
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Таблица 6

Възможности на административните модули

Системни изисквания за работа с платформите

Изборът на софтуер за разработката на уеб приложение за е-търговия
трябва да се съобрази и със системния софтуер на Интернет сървъра, който ще
се използва. От табл. 7 се вижда, че има голямо сходство в системните изиск-
вания за работа с разглежданите платформи.

Анализираните софтуерни решения се базират на технологията за създа-
ване на динамично уеб съдържание PHP, работят със системата за управление
на бази от данни MySQL и най-разпространения уеб сървър Apache10. От из-
следваните 6 платформи само OpenCart и Оscommerce работят и с уеб сървъра
за операционната система Windows – Internet Information Server. Разработените
с разглежданите платформи електронни магазини могат да се публикуват на
сървъри с най-често използваните сървърни операционни системи за PC-съвмес-
тими компютри – Windows Server и Linux. Изключение в това отношение прави
само Magento, чиито сайтове изискват сървър само с OС Linux. Необходимо е
също да се отбележи, че за работа с VirtueMart се изисква на сървъра да е
инсталирана и системата за управление на съдържанието Joomla!, която е без-
платна и с отворен код. Това изискване, обаче, налага известни ограничения и
обикновено само използващите Joomla! избират VirtueMart.

Наличие
на
WYSIWYG
редактор

да да не да да не

Предоста-
вяне на
статисти-
чески
данни

да да да да да да

Magento OpenCart Оscommerce PrestaShop VirtueMart Zen Cart

Импорт/
Експорт
на списъ-
ците със
стоки

да не не не да не

Контрол
на налич-
ностите на
стоките

да да да да да да

1 0 Apache HTTP Server, http://bg.wikipedia.org/wiki/Apache, (22.02.2011).
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Таблица 7

Системни изисквания за работа на е-commerce платформите

Въз основа на анализа на софтуерните платформи можем да формулираме
следните основни изводи:

• Специализираният софтуер за е-търговия с отворен код притежава не-
обходимата базова функционалност за създаване на ефективно работе-
щи електронни магазини. Позволява изграждане на сайтове с оригина-
лен дизайн, функционални кошници за покупки, поддържане на клиентс-
ки профили, интеграция с платежни и доставни модули.

• Софтуерните платформи позволяват към тях да се правят множество
подобрения и допълнения, тъй като са базирани на скриптовия език PHP
и метод за разработка с възможност за свободно използване на първич-
ния код. Те се ползват и от предимството на разработките с отворен
код, че по тях работят множество разработчици, което допринася за
непрекъснато им развитие и надграждане.

• Платформите предлагат удобни средства за поддържане на електрон-
ните магазини и за извеждане на множество важни за бизнес анализите
справки и отчети.

Magento OpenCart Оscommerce PrestaShop VirtueMart Zen Cart

Операционна
система Linux

Linux,
Microsoft
Windows,

Unix

Linux, Unix,
BSD, Mac OS
X и Windows

Linux, Unix,
Windows

Linux, Unix,
Windows

Linux, Unix,
Windows

Уеб сървър
Apache 1.3.x,
Apache 2.0.x,
Apache 2.2.x

Apache,
Windows IIS

Apache,
Windows IIS Apache

Apache 1.3.19
или по-нова

версия,
препоръчително

Apache 2.2.x

Apache 1.3.x

Уеб
технология PHP 5.2.13+ PHP 5

PHP 4.2.1+
препоръчително

4.3.2+

PHP 5.0 или
по-нова
версия

PHP 4.2.x или
по-нова
версия,

препоръчително
PHP 5.2.x,

Joomla! 1.0.x,
1.5.x,

препоръчително
Joomla! 1.5.x

PHP 4.3.2 или
по-нова версия,
препоръчително

PHP 4.4.x

СУБД

MySQL:
4.1.20 или

по-нова
версия

MySQL MySQL 3.23+

MySQL
4.1.14 или

по-нова
версия

MySQL 3.23.x
или по-нова

версия,
препоръчително

MySQL 5.0.x

MySQL 3.2x
или по-нова

версия
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Основните насоки, в които трябва да се усъвършенства специализираният
софтуер с отворен код за е-търговия са:

• Специализираните е-commerce решения се нуждаят от подобрение по
отношение на възможностите за осъществяване на продуктови сравне-
ния, които имат съществено значение за избор на конкретна стока.

• Във връзка с подобряване на обслужването на клиентите и повишаване
на нивото на удовлетвореността, им може да се каже, че софтуерът
разполага само с някой основни инструменти. Би могло, обаче, да се
направят доразработки, чрез които да се цели увеличаване на печалба-
та от съществуващите клиенти, чрез предлагане на свързани продукти
(cross-sell), продажба на подобрени продукти или по-нови модели на про-
дуктите (up-sell).

• Към софтуерните платформи е наложително да се добавят модули за
поляризиране на сайтовете. Например, за директно публикуване на офер-
ти в социалните мрежи, които сега са най-посещаваните Интернет сай-
тове. Тук трябва да се отбележи, че за някои от платформите, като
osCommerce, има допълнения в тази насока, но те са по-скоро за връзка
със страниците на фирмите в съответните социални мрежи, а не за ди-
ректно публикуване на оферти.

Въз основа на направения сравнителен анализ може да се обобщи, че раз-
гледаните софтуерни решения с отворен код са добра алтернатива на комерсиал-
ния софтуер. Чрез тях може да се създаде функционален и успешно, работещ
сайт за електронна търговия. В случаите, когато фирмата за в бъдеще планира
интеграция на електронния магазин със системи за управление на бизнеса, като
ERP, CRM и др., е подходящо да се избере софтуерът на Magento, защото той
има най-добри възможности за развитие и интеграция с бизнес системите. Пре-
минаването към комерсиалната версия Magento Enterprise, позволява по-пълно
обхващане на процесите, свързани с доставката, продажбата и маркетинга. За
по-малките фирми би следвало изборът на софтуерно решение до голяма степен
да зависи от наличието на подходящи за конкретния бизнес добавки към плат-
формите. Софтуерното решение с най-много допълнителни разработки, които спо-
магат за по-доброто адаптиране на онлайн магазина към индивидуалните особе-
ности на фирмите е osCommerce. За български онлайн магазини с най-добра ло-
кализация са платформите osCommerce и Мagento. Препоръчително е също така,
използващите Joоmla! като система за управление на съдържанието и като плат-
форма за своите корпоративни сайтове, да се ориентират към VirtueMart, тъй
като този софтуер използва същия интерфейс и принципи на работа.

В заключение считаме, че софтуерът за е-търговия с отворен код е добро и
сравнително евтино решение за създаване на онлайн магазини. Подходящ е ос-
новно за малки и средни фирми. Необходимо е разгледаните специализирани плат-
форми да се внедряват от специалисти, имащи опит в работата с този тип софту-
ер, за да може създадените електронни магазини да допринесат за успеха на
търговската дейност и за повишаване конкурентноспособността на фирмите.
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OPEN  SOURCE  SOFTWARE  FOR  THE  CREATION  OF  E-SHOPS
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Abstract

Many of the currently successfully functioning e-commerce applications are based on
the software development method, providing the possibility of free use of the programs’ source
code. In the article there are analysed the functional capabilities of the six most-widespread
open source software solutions for the creation of electronic shops – Magento, osCommerce,
Zen Cart, OpenCart, PrestaShop и VirtueMart. There is revealed their applicability for the
creation of online stores of small and medium-sized trading companies and are given major
guidelines for improving the specialized software platforms.

СОФТУЭР  С  ОТКРЫТЫМ  КОДОМ  ДЛЯ  СОЗДАНИЯ
 ЭЛЕКТРОННЫХ  МАГАЗИНОВ

Гл.  асс.  д-р  Снежана  Сылова

Резюме

Многие из успешно работающих в настоящее время приложений электронной тор-
говли базируются на методе разработки софтуэра, предоставляющего возможность сво-
бодного использования первичного кода программ. В статье анализируются функцио-
нальные возможности шести наиболее распространенных софтуэрных решений с откры-
тым кодом для создания электронных магазинов – Magento, osCommerce, Zen Cart,
OpenCart, PrestaShop и VirtueMart. Устанавливается их применимость для создания он-
лайн-магазинов для малых и средних торговых фирм, даются основные направления со-
вершенствования специализированных софтуэрных платформ.


