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ОЦЕНКА НА УЕБ САЙТОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
НА БАЗАТА НА ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ

Доц. д-р Снежана Сълова

Въведение

Днес все повече търговски фирми използват електронната форма за осъ-
ществяване на бизнес. В глобален мащаб приходите от онлайн търговия през
2012 г. са вече 1 трилион долара1. Европейският пазар на онлайн продажби през
2013 г. достигна обем от 134,9 млрд евро, като, според прогноза на анализатори-
те от Форестер рисърч, обемът му през 2018 г. ще бъде 233,9 млрд. евро2.
Значителните темпове на развитие на електронната търговия се дължат, както
на множеството предимства, които носи тази форма за осъществяване на сдел-
ки, така и на все по-усъвършенстваните уеб системи за нейното извършване.
Голяма част от фирмите, занимаващи се с онлайн търговия са осъзнали, че уеб
сайтът, чрез който тя се осъществява е важен инструмент, който може да по-
могне значително за увеличаване на продажбите, утвърждаване на имидж и
намиране на нови клиенти и партньори.

Интернет системите за търговия се усъвършенстват непрекъснато, тъй като,
за да изпълнят своята основна цел – да продават стоки и услуги, е необходимо,
първо, да помогнат за спечелване на доверието на клиентите. Ето защо този вид
сайтове са се превърнали в своеобразни виртуални офиси, където потребителите
се напътстват при осъществяване на покупка и могат да разчитат на помощ и
комуникации в реално време със служители. За да се подобрят връзките с клиен-
тите и да се прилагат по-гъвкави схеми на обслужване и ценообразуване, все по-
голямо внимание се обръща на оценката на сайтовете за е-търговия, въз основа
на анализ на данните за потребителските посещения и поведение.

Цел на тази статия е да се разкрие същността на процеса на анализ на уеб
сайтовете за е-търговия на базата на данните за тяхната използваемост и да се
предложи система от показатели за оценка на тези уеб сайтове.

Процес на осъществяване на анализ на уеб сайт
за електронна търговия

Сайтовете за електронна търговия са основен инструмент за извършване
на онлайн покупки. Затова е важно да бъдат правилно проектирани, да предос-
1 Ecommerce Sales Topped $1 Trillion for First Time in 2012. eMarketer // http://www.emarketer.com/

Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649, (31.08.2013).
2 Beason, M. et al. European Online Retail Forecast: 2013 To 2018, http://www.forrester.com/

European+Online+Retail+Forecast+2013+To+2018/fulltext/-/E-RES115752?isTurnHighlighting
=false&highlightTerm=233,9, (7.07.2014).
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тавят пълна и точна информация за продуктите и услугите и да имат добър
модул за осъществяване на поръчка чрез Интернет. За засилване на успевае-
мостта им, собствениците отделят и все по-голямо внимание на средствата за
тяхното анализиране. Процесът на следене и оценка на сайтовете и трафика
към тях в литературата се нарича уеб анализи (Web Analytics).

Асоциацията за цифрови анализи определя уеб анализите като процес на
измерване, събиране, анализ и представянето на Интернет данни за целите на
разбирането и оптимизирането на уеб използваемостта3. Световно признатият
експерт в тази област Авинаш Кошик разглежда в малко по-широк аспект това
понятие, като качествен и количествен анализ на данните, получени от уеб сай-
та4. Освен това, той прогнозира, че този вид анализ ще доведе до изменение на
начина на правене на бизнес в средата на Интернет5, тъй като измерването на
резултатите от онлайн дейността позволява на фирмите да измерят успеваемо-
стта на сайта и да повишат ефективността на своите онлайн инициативи.

Ние считаме, че действително уеб анализът трябва да се разглежда не
само като статистика за посещаемостта на сайта, но и като комплек-
сен анализ на използването, ползваемостта и съдържанието на сайто-
вете с цел, да се подобри тяхната успеваемост.

В тази статия ще акцентираме само на уеб анализите, които въз основа на
данните, получени вследствие на използването на Интернет сайтовете за елек-
тронна търговия.

Процесът на анализ на даден уеб сайт за е-търговия може да се осъще-
стви чрез изпълнение на следните стъпки (вж. фиг. 1):

1. Определяне на целите на анализа.
2. Определяне на показателите за оценка на уеб сайта.
3. Събиране и интегриране на данни.
4. Обработване на данни, изчисляване на стойностите на избраните пока-

затели, извличане на зависимости.
5. Анализ на получените резултати и осъществяване на промени.

Фиг. 1. Процес на анализ на уеб сайт

Основната цел на уеб анализа зависи от това, за какво е създаден сайтът.
Онлайн магазини разкриват, както нови фирми, които са решили да се занима-
ват с електронна търговия и това ще бъде основната им дейност, така и съще-

Събиране и
интегриране

на данни

Цели на
анализа

Показатели
за оценка

Обработване,
изчисляване

Резултати,
промени

3 The Official DAA Definition of Web Analytics // http://www.digitalanalyticsassociation.org/
?page=aboutus, (29.08.2013).

4 Кошик, А. Веб-аналитика 2.0 на практике. Тонкости и лучшие методики, Диаликтика, Москва,
2013., с. 28.

5 Пак там., с. 23.
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ствуващи търговски фирми, които искат да развиват е-търговията като
съпътстваща дейност. И в двата случая, обаче, основната цел на електронните
магазини е да продават повече стоки или услуги и да носят по-голяма печалба
на собствениците.

За оценяване на един уеб сайт е възможно използването на раз-
лични показатели, които ни помагат да разберем посещава ли се сайтът, кои
са най-разглежданите страници, след посещението на коя страница най-често
се напуска сайтът, в какъв ред обикновено се преглеждат страниците, кои други
сайтове посещават потребителите, по колко уеб страници разглежда типичният
потребител, колко време е обичайният престой на потребителите на сайта и др.
В литературата има множество изследвания, свързани с анализ на данните за
използваемостта на сайтовете6; авторите посочват различни комбинации от
показатели за оценка, но не се дава еднозначен отговор относно избора на пока-
затели. Освен това, не се използват показатели, свързани с на изследване и
откриване на скрити връзки и зависимости между данните. Ето защо, дефини-
рането на система от показатели за оценка, според нас, е един от най-важните
елементи на анализа, тъй като в тази насока сега има и най-много нерешени
проблеми.

Следващата стъпка в процеса на анализ е събирането на данни.
Като основни източници на данни, получени вследствие на използването на
Интернет сайтовете за електронна търговия, могат да се посочат:

• Лог файлове – текстови файлове, наричани още журнали или дневници.
Чрез тях на сървъра се записват данни за посещенията на електронния
магазин. Те се различават по своя формат, в зависимост от вида на
сървъра. В тях се съдържат следните основни данни: IP-адрес на по-
требителя; момент на зареждане на сайта; адрес, от който идва потре-
бителят; вид браузър и операционна система, използвани от потребите-
ля и др. Някои от предимствата им са, че не се изискват никакви проме-
ни към сайта или допълнително инсталиране на софтуер за създаване на
лог файлове; чрез тях могат да се натрупват и анализират големи обе-
ми данни, включително и за минали периоди; съдържат информация за
обхожданията от търсещите машини.

• Получаване на данни чрез JavaScript тагинг метода. Представлява
вграждане на JavaScript-програмен код, който се активира когато се по-
сети съответната страница от електронния магазин. Използването на
тази технология позволява да се отброяват всички посещения за разли-
ка от лог файловете, които при кеширане от страна на прокси сървъра
или браузъра не отчита посещение. За идентифициране на потребители-
те се използват т.нар. „бисквитки” (cookies).

6 Jansen, B. et. al. Handbook of Research on Web Log Analysis, Pub. Information Science Reference,
Hershey, USA, 2009, pp. 143–164; Kaushik, A. Web Analytics. An Hour a Day, Wiley Publishing,
2007; Мелихов Д. и И. Сарматов, Веб-аналитика: шаг к совершенству. Изд. Аналитик интеллект
сервис, Киев, 2010.
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• Допълнителни източници за събиране на повече и по-точни данни какви-
то са използване на технологията за измерване на банер импресиите –
Web beacons и специалните хардуерни пакети за прослушване на трафи-
ка – Packet Sniffing.

Тъй като всеки метод за събиране на данни има предимства и недостатъ-
ци, често се налага изброените технологии да се използват в комбинация. Счи-
таме, че интеграцията на данните, събрани чрез изброените методи би помог-
нала за получаване на по-пълна и точна информация, която да се използва за по-
доброто персонално обслужване и генериране на по-точни препоръки за клиен-
тите, гъвкаво ценообразуване и осъществяване на рационални доставки.

За обработване на събраните данни могат да се използват специализира-
ни програмни средства, които обработват лог файлове и данни, получени вслед-
ствие изпълнение на специално разработените Java Script кодове. За някои от
показателите са необходими и данни от базата от данни на съответните елект-
ронни магазини. Освен това считаме, че за получаване на по-задълбочени ре-
зултати трябва при обработка на данните да се използват и технологиите, които
се базират на техники и алгоритми от областта на извличането на знания от уеб
ресурси (Web Mining), чрез които се изследват и откриват скрити данни, зависи-
мости, знания, които преди това не са били известни, а в много от случаите са
полезни за бизнеса.

Анализът на резултатите също е важна стъпка. Той помага да се раз-
бере защо са се случили съответните събития, да се открият тенденции, да се
направи асоциация с подобни събития, да се изследва поведението на даден
потребител или съвкупното поведение на голям брой потребители в рамките на
определен период от време. Получените резултати представляват ново знание,
което предоставя възможност за осъществяване на така важните за е-търгови-
ята индивидуално обслужване на всеки клиент, по-добро управление на връзки-
те с клиентите, гъвкаво ценообразуване, рационални доставки, съставяне на
прогнози за бъдещо развитие и спомага като цяло за стимулиране на продажби-
те и увеличаване на приходите от търговската дейност.

След представянето на стъпките на процеса на анализ е необходимо да се
отбележи, че при анализ на уеб сайтовете за е-търговия е важно спазването на
правилото за успех, дефинирано от Кошик – 10/90, според което само 10% от
бюджета се изразходват за инструменти за анализ, а 90% – за човешки ресур-
си, които да осъществяват процеса7. От човешкия фактор – уеб анализаторите,
се очаква да определят основните параметри на анализите, да прилагат инова-
тивни подходи и да интегрират избраните инструменти в цялостната фирмена
аналитична информационна система. Една от най-важните задачи на уеб анали-
заторите, според нас, е изборът на правилни показатели за анализ, чрез
които най-добре ще се разберат силните и слабите страни на уеб сайта,
като основен инструмент за осъществяването на бизнеса.

7 Kaushik, A. Web Analytics. An Hour a Day, Wiley Publishing, 2007, p. 81.
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Система от показатели за оценка на сайтове
за електронна търговия, базирана на данните за използването им

Както беше отбелязано, един от основните и нерешени проблеми в проце-
са на анализ е дефинирането на показатели за оценка на електронни магазини
на базата на данните за използваемостта им. В различните Интернет проучва-
ния се срещат широк набор от метрики, които се отнасят за всички видове уеб
сайтовете или са съобразени с конкретна бизнесорганизация8. Най-често по-
сочваните показатели, които се използват за анализ, са: брой посещения, уни-
кални и напуснали посетители, продължителност на посещението, най-посеща-
вани страници и др.

Има и изследвания, насочени конкретно към електронната търговия, в които,
според някои автори9, като най-важни показатели се посочват само тези, които са
пряко свързани с дейността: средна стойност на поръчката; средна стойност на
посещение; лоялност на клиентите; процент на определени групи клиенти и напус-
нали потребители. В други проучвания по темата показателите се представят гру-
пирани в различни категории и пак акцентът е върху търговската дейност, напри-
мер, за продажбите, за маркетинга и обслужването на клиентите10 или за предста-
вяне на фирмата, за продуктовия каталог и промоционалните предложения, за тран-
закциите, клиентското обслужване, лекота на използване на системата и използва-
не на иновативни технологични решения в търговската дейност11. Освен това e
необходимо да се отбележи, че в цитираните изследвания показателите за оценка
се изчисляват основно чрез математически и статистически инструментариум,
като се ползват главно данни, получени от заявки към базата от данни и по-малко
данни, извлечени от лог файловете и javascript кодове. Както вече беше споменато,
ние считаме, че за постигане на по-прецизни резултати, както и поради особености-
те на предметната област – електронна търговия, е необходимо включването и на
показатели, чиито стойности се получават след обработка на данните и с методите
за извличането на знания от Интернет ресурси.

Казаното до тук ни дава основание да предложим система от показатели
за оценка на електронни магазини, базираща се на натрупаните дани за използ-
ването им. Тя се състои от метрики, които се изчисляват по различен начин,
чрез обикновени математически или статистически формули или чрез използ-
ване на методи за извличане на знания. Метриките, които се предлагат, са обо-
собени в две основни направления:
8 Kaushik, A. Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity,

John Wiley & Sons, New York, 2009, pp. 35-74; Clifton, B. Advanced Web Metrics with Google
Analytics, New York, 2012, pp. 690-793.

9 McFadden, C. Optimizing the Online Business Channel with Web Analytics, rchive.today/
NRQf1#selection-681.0-681.57, (9.07.2014); Jansen, B. et. al. Handbook of Research on Web Log
Analysis, Pub. Information Science Reference, Hershey, USA, 2009, p. 150.

1 0 Hayes, М. 32 Key Performance Indicators (KPIs) for Ecommerce, http://www.shopify.com/blog/
7365564-32-key-performance-indicators-kpis-for-ecommerce,  (9.07.2014)

1 1 Elliot, S. et. al. Towards a framework for evaluation of commercial Web sites, http://www.ibrarian.net/
navon/paper/Towards_a_framework_for_evaluation_of_commercial_.pdf?paperid=133659, (8.7.2014).
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1. Общи показатели – тези, които имат своето значение за електронната
търговия, но са валидни и за повечето уеб сайтове. Най-важните такива са:

• брой посещения;
• уникални посетители;
• повторни посещения;
• продължителност на посещението на сайта;
• степен на напускане на сайта;
• брой разгледани страници от посетител;
• най-популярни страници;
• изходящи страници;
• държави на регистрираните посещения.
Значението и начинът на изчисляване на показателите са подробно описа-

ни в табл. 1.

Таблица 1

Общи показатели за оценка на електронни магазини
въз основа на данни за използваемостта им

1 2 Catledge, L. and J. Pitkow. Characterizing Browsing Strategies in the World-Wide Web, http://
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.103.4010&rep=rep1&type=pdf, (12.07.2014).

Показател Начин на изчисление, значение

Брой посещения

Показва потребителските сесии за даден период от време. За
начало на посещението се счита активирането на електронния
магазин в браузъра, а за край напускането на сайта или
прекъсването на сесията. Ако продължително време не се
затвори електронният магазин, обикновено потребителската
сесия се прекъсва, като за разделяне на сесиите е прието да се
използва интервал от 30 минути12. Трафикът за един сайт за е-
търговия е от съществено значение; колкото повече са
посетителите, толкова е по-голяма вероятността те да се
превърнат в купувачи. Разбира се, важно е трафикът да е
таргетиран, за да носи по-големи печалби.

Уникални
посетители

Показва посетителите на даден сайт. За отчитане обикновено
се използва технологията на „бисквитките”; когато се активира
определен сайт в браузъра на потребителя се записва cookie-
файл, чрез който при последващо посещение потребителят се
разпознава и по този начин повторните посещения не се
отброяват. Разбира се, броят на уникалните посетители не
може да се изчисли с абсолютна точност, защото може
потребителят да използва уеб браузър с настройка да не се
запазва cookie-информацията, но въпреки това тази метрика е
достатъчно добър показател за това, колко от всичките
посетители са различните.
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Повторни
посещения

Измерва процента на посетителите, които вече са разглеждали
електронния магазин. Отново за преброяване се разчита на
технологията на „бисквитките”. Този показател показва, че уеб
сайтът е харесван, предизвикал е интерес и е бил полезен за
клиентите.

Продължителност
на посещението
на сайта

Показва приблизителния престой на посетителите в минути.
Обикновено престоят на всяка страница се изчислява като
разлика от момента на достъпване на тази страница и момента
на отваряне на следващата страница. Престоят на сайта
представлява сбора от времето за посещение на всяка страница.
Тук, обаче, е необходимо да се отбележи, че тъй като е трудно
да се измери продължителността на престоя на последната
посетена страница от даден сайт, се отчита, че на тази страница
посетителят е престоял 0 минути. Показателят за
продължителността на посещението на сайта показва до каква
степен сайтът успява да привлече вниманието на посетителите
и предлага полезно за тях съдържание. Ако, обаче,
продължителността на престоя в електронния магазин е доста
висока, би следвало да се помисли и дали това не се дължи на
трудната ориентация на посетителя, лошата навигация, трудно
разбираемото съдържание или сложна система за
осъществяване на поръчки.

Степен
на напускане
на сайта

Показателят показва процента на посетителите, които
разглеждат само една страница и след това напускат сайта.
Един сайт за е-търговия има успех, ако степента на отпадане е
възможно най-ниска, а това се постига когато трафикът към
него е добре таргетиран. Отчитането на степента на напускане
на сайта е важно, защото може един електронен магазин да има
много посетители, но да се окаже, че голяма част не са станали
негови клиенти, а веднага са го напуснали.

Брой разгледани
страници от
посетител

Изчислява се като отношение между общия брой разгледани
страници и броя на посетителите на уеб сайта. Обикновено е
добре да е по-голям броят на разгледаните страници, което е
признак, че електронният магазин е харесван и полезен.
Изключение правят само случаите, когато сайтът има нужда от
преработка, защото за да се открие търсената информация се
оказва, че е необходимо да се обходят много страници.

Най-популярни
страници

Намират се най-често посещаваните страници от уеб сайта за е-
търговия. Това е показател, чрез който може да се правят
изводи за интересите на посетителите, да се оптимизира
предлагането и да се съставят оферти, които в максимална
степен отговарят на очакванията и предпочитанията на
потребителите.
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2. Специфични показатели – такива, които електронната търговия на-
лага. Най-важните са:

• средна стойност на посещение;
• стойност на посещение по видове клиенти;
• стойност на посещение по държави;
• лоялност на клиентите;
• разгледани стоки, които са добри източници на приходи;
• последователности от свързани събития и стоки, които се закупуват за-

едно;
• изключения и контрол на риска;
• ефективност на рекламните кампании.
Значението и начинът на изчисление на показателите са подробно описани

в табл. 2.
Измерването на предложените общи показатели за оценка на уеб сайт за

е-търговия на базата на данните от посещаемостта му може да помогне за
определяне на силните и слабите страни на уеб системата за е-търговия. Въз
основа на изброените общи показатели може да се направят изводи за:

• динамиката на посещаемостта на електронния магазин – през
кои дни, месеци, електрониният магазин е най-посещаван. Това изслед-
ване може да помогне за търсене на начини за стимулиране на продаж-
бите и през останалите периоди;

• заинтересоваността от уеб саита, измерена на базата на количеството
посетени страници, както и времето за разглеждането им. Наличието на
реален интерес от страна на посетителите е показател за добре органи-
зирана онлайн търговска дейност и наличие на надеждно работещ уеб
сайт за е-търговия;

Изходящи
страници

Показва от коя страница на електронния магазин посетителите
най-често го напускат. Изследват се всички уеб страници с
изключение на тези, при които се завършва покупката, защото
тогава е логично да се затвори сайтът. При анализ на
изходящите страници може да се открият причините за
напускането на уеб сайта, дали например, това се случва след
запознаване с характеристиките на някои от стоките, след
начисляване на таксите за транспорт или след разглеждане на
предлаганите начини за онлайн заплащане на стоката.

Държави на
регистрираните
посещения

Дава информация от кои географски местоположения са
направените посещения в сайта. За електронните магазини е
много важно да се знае от коя държава са основните им
посетители и клиенти, за да предлагат повече стоки,
съобразени с националните особености, традиции, култура на
потенциалните купувачи.
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Таблица 2

Специфични показатели за оценка на електронни магазини
въз основа на данни за използването им

Показател Начин на изчисление, значение

Средна стойност
на посещение

Стойността на посещение се измерва на базата на общите
приходи и общия брой посещения. Тя е важен показател за
определяне на качеството на трафика, защото един електронен
магазин може да има много посетители, но малко от тях да
генерират неговите приходи. Чрез стойността на посещение
най-често се измерва ефективността на рекламните кампании.
Този показател може да се използва и за анализ на системата
за осъществяване на поръчките, да се прецени дали тя е
достатъчно интуитивна, лесна за използване и спомага за
преобразуване на посетителите в потребители.

Стойност на
посещение
по видове
клиенти

Чрез метода клъстеризация се търсят независими групи
клиенти в целия набор от данни. Стойността на посещение се
измерва на базата на приходите от тази група клиенти и
посещенията, направени от обособената група. Изследването
на стойността на посещение по видове клиенти спомага за
прилагането на диференцирани подходи при обслужването
им. Клиентите, принадлежащи към идентифициран сегмент,
откликват по сходен начин на прилаганите маркетингови
въздействия върху тях.

Стойност на
посещение
по държави

Показателят се извежда на базата на съхранените данни за
приходите по държави и направените посещения от
съответните държави. Резултатите позволяват на търговците
да предлагат оферти, съобразени с особеностите на
потребителите от съответните географските райони.

Лоялност
на клиентите

Определя се чрез следене на съотношението на новите и
съществуващите клиенти. Увеличаването на броя на лоялните
клиенти води до пряко увеличаване на приходите от
търговската дейност. За оценяване на лоялността на клиентите
и контрагентите може да се прилагат и методите за
класификация и клъстеризация върху данните от посещенията
на уеб сайта и по този начин да се идентифицират най-
ценните за един електронен магазин клиенти.
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• стоките и услугите, които привличат най-много посетителите,
като може да се увеличи тяхното предлагане и заедно с това да се
помисли как и другите стоки да се направят атрактивни и желани;

• възможните причини за загуба на интерес към уеб сайта и откри-
ване на точно от какво не са удовлетворени посетителите;

• наличието на грешки в уеб сайтовете за е-търговия и възможно-
стите за подобряване на системата за осъществяване на онлайн покуп-
ки, за може това да не става причина за напускане на сайта или за неус-
пешна сделка;

• традициите и обичаите на основните посетители, което може да
помогне за предлагане на промоционални и празнични оферти, свързани
с националните особености на преобладаващите клиенти.

Разгледани стоки,
които са добри
източници на
приходи

От най-търсените и посещавани страници с описание на
предлагани стоки и на базата на направените покупки се
извежда информация за тези продукти, които не само
представляват потребителски интерес, но и носят най-големи
приходи. Чрез идентифициране на тези артикули може да се
оптимизира стоковият асортимент.

Последователност
и от свързани
събития и стоки,
които се
закупуват заедно

Използва се методът на асоцииране за откриването на
събития, които се случват заедно и стоки, които се купуват
заедно. На базата на анализ на добавените от клиентите в
потребителската кошница стоки може да се открият продукти,
които външно изглеждат несвързани, но често се купуват
заедно. Информацията от сървърните сесии може да бъде
източник на откриването на закономерности в поведението на
потребителите. Анализът на последователностите може да
помогне за планиране и на стоковите запаси.

Изключения и
контрол на риска

Чрез извличане на знания от натрупаните данни може да се
идентифицират т.нар. редки случаи, които се различават
съществено от нормите. Показателят намира приложение най-
често за борба с престъпленията с кредитни карти и при
идентифициране на опитите за неоторизиран достъп до
системите за е-търговия.

Ефективност на
рекламните
кампании

За оценка на рекламните кампании по Интернет най-често се
наблюдават броят и честотата на избиранията на рекламата.
Като показател за ефективност може да се изчисли и
отношението на броя избирания на рекламата към броя на
посетителите на страницата, на която е разположена рекламата.
Рекламата е важна за електронните магазини и за да бъде тя
ефективна е добре да достига до възможно най-голям брой
клиенти.
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Специфичните показатели спомагат за преобразуване на наличните данни
в знание за клиента и бизнеса. Резултатите от тях помагат на ръководителите
да вземат адекватни бизнесрешения. Чрез посочените специфични показатели
може да се направят изводи за:

• основните източници на приходи за електронния магазин – на
базата на идентифицирането на групи клиенти, които имат сходни де-
мографски, психологически, поведенчески характеристики и наличните
проходи от тях може да се правят изводи за това, сред коя група са най-
ценните клиенти;

• удовлетвореността на клиентите от предлаганите стоки и услуги и
от системата за е-търговия като цяло – целта е да се разбере до каква
степен потребностите или очакванията са били изпълнени и ако е необ-
ходимо да се подобри качеството на обслужване;

• източниците на най-големи приходи – тези стоки и услуги, които
имат много посещения, харесват се и едновременно с това са и най-
купувани;

• наличието на свързани стоки – установяване на стоки, между които
макар и да няма пряка връзка, често се купуват заедно и на базата на
това генериране на препоръки за нови покупки;

• успеха на рекламните кампании, които са част маркетинговата и
комуникационната стратегия на фирмата;

• наличието на риск, свързан с онлайн разплащането и достъп до сис-
темата и нейните данни.

Представените в двете таблици показатели, според нас, са важни за е-
търговията. Те се базират основно на данни, извлечени от сървърните дневни-
ци, в които се регистрират посещенията в един електронен магазин. Макар и
естеството на използваните данни, както и методите за обработката им, да не
дават съвсем точни резултати, считаме, че могат да се използват от бизнеса-
нализаторите като допълнителен източник на знания. Резултатите от тяхното
изчисление са добра основа за получаване на допълнителни и полезни знания за
бизнеса. В зависимост от конкретната онлайн търговска дейност анализатори-
те могат да използват всички или част от предложените показатели и да ги
интегрират в общата фирмена бизнесинтелигентна система. Считаме, че си-
стемното използване на всички показатели като допълнение към по-
казателите, които се изчисляват на базата на натрупаните данни от
дейността на електронните магазини, би дало най-добри резултати.

В много от случаите изборът на показатели за анализ зависи и от анали-
тичните софтуерни средства, с които разполага фирмата. За анализ, базиран на
използваемостта на уеб сайтовете за е-търговия обикновено се използват па-
ралелно по няколко софтуерни средства, като най-често това са: вградените в
системите инструменти за извеждане на статистическа информация; безплат-
ните средства за уеб анализи, най-разпространеното от които е Google Analytics
и средствата за извличане на полезни знания от уеб източници (Web Mining),
като RapidMiner, R и др.
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Заключение

В обобщение на казаното до тук считаме, че чрез обработка на данните,
натрупани вследствие на използването на сайтовете за е-търговия може да се
извлече ценна и полезна информация за потребителските посещения в един елек-
тронен магазин, за интересите на купувачите, за тяхното поведение, както и за
работата на системата за е-търговия. Предложената система от ключови по-
казатели може да се използва като допълнение към всички показатели, които
се изчисляват въз основа на натрупаните данни в базата от данни на електрон-
ните магазини. Тя се базира на приложението на технологиите за извличане на
информация от Интернет ресурси и има съществено значение за усъвършен-
стване на процесите по управление на взаимоотношенията с клиентите и на
други маркетингови дейности, от които до голяма степен зависят и приходите
от търговската дейност.

EVALUATION  OF E-COMMERCE  WEBSITES
ON  THE  BASIS  OF  USABILITY  DATA

Assoc.  Prof.  Dr  Snezhana  Salova

Abstract

By processing the data on the use of e-commerce websites there can be derived
useful information concerning consumer visits in an online store, information on the
interests of the buyers and their behaviour, as well as on the functioning of the system
for the placement of orders. In the article there is revealed the nature of the process
of analyzing websites for e-commerce on the basis of data on their use and is proposed
a system of indicators for the assessment of these websites. The proposed key
assessment indicators are of significance for the development of the processes in
customer relationship management and other marketing activities.
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