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 E-handel, utvärdering

Sammanfattning

Uppdragsgivaren,  Senselogic,  har  märkt  en  ökad  efterfrågan  av  att  ha  ett  e-
handelssystem integrerat  i  sin  produkt,  SiteVision,  något  som inte  funnits  tidigare. 
Senselogic vill integrera ett tredjepartsystem för att sköta e-handeln. Problemet är att det 
finns  väldigt  många  e-handelssystem att  välja  bland.  För  att  kunna  välja  det  bästa 
systemet var jag tvungen att göra en jämförelse av de system som finns tillgängliga på 
marknaden. Av skäl som framgår i rapporten omfattas utvärderingen endast av dessa 
fyra system: CubeCart, PrestaShop, ZenCart och Konakart.

Jag började med en litteraturstudie. Med hjälp av denna studie identifierades ett antal 
kriterier  som  bör  uppfyllas.  Dessa  kriterier  kompletterades  också  med  krav  som 
Senselogic ansåg nödvändiga för att integrationen i SiteVision skulle bli bra.

För  att  komma  vidare  skapade  jag  ett  antal  testfall,  med  vilka  de  olika  e-
handelssystemen  skulle  undersökas.  Testerna  har  protokollförts  och  resultatet  har 
redovisats  i  tabeller.  Med  ledning  av  dessa  sammanställningar  har  jag  jämfört, 
analyserat och utvärderat de olika systemen, för att se vilket av dem som uppfyller flest 
kriterier och samtidigt motsvarar Senslogics förväntningar.

Min slutsats blev att ett av dessa system stod ut lite i mängden, och efter samråd med 
Senselogic, har jag integrerat detta i SiteVision.
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Summary

The client, Senselogic, had noticed an increased demand for an e-commerce system 
integrated  into  its  product,  SiteVision,  something  that  did  not  previously  exist. 
Senselogic  wanted  to  integrate  a  third-party  system  to  manage  e-commerce.  The 
problem was that there were very many e-commerce solutions to choose from. In order 
to select the best system it  was necessary to evaluate the e-commerce systems and 
compare them to each other.

To identify the elements that has to be included in an e-commerce system a study of 
literature was conducted. From the parts identified in the study of literature, a number 
of  criteria  were  presented.  Those  criteria  were  then  supplemented  with  additional 
criteria that Senselogic required of an e-commerce system before integrating it with 
SiteVision. 

Before the evaluation a  number of  test  cases  were created to  test  whether   the e-
commerce systems fulfilled to the criteria developed. These test cases were then used 
in the evaluation of the e-commerce systems while a test score was filled in. Then the 
evaluations of the different systems were compiled and compared in order to see which 
system best fulfilled the criteria.

There was one system that scored higher than the others in the evaluation created. That 
was the system chosen to integrate with SiteVision.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
E-handeln  i  Sverige  växer  och  växer,  branschen  omsatte  förra  året  (2008)  20,4 
miljarder svenska kronor. Det var en ökning med 15 procent jämfört med föregående 
år. E-handeln utgör ca 3,9 procent av den totala försäljningen inom detaljhandeln.[Per
Mossberg, 2009]

I Norden finns den största utbredningen av Internet i hela världen. Det finns totalt ca 
13,2  miljoner  människor  i  åldrarna  15-65  år  som  har  tillgång  till  Internet  i 
Norden[Dibs,  2008].  Det  betyder  att  man  som  e-handlare  har  13,2  miljoner 
potentiella kunder, bara i Norden.

Det finns många anledningar till att människor handlar på Internet. Tidigare var det 
framför allt att det var billigare som gjorde att man valde att handla via Internet, men 
nu på senare tid har det framkommit flera förklaringar. Bland annat så anses det vara 
bekvämare med butiker som alltid är öppna så att man kan handla när man vill, och 
även möjligheten att komma åt större utbud lockar kunderna[Per Mossberg, 2009]. 

Senselogic Sweden AB är ett  svenskt produktföretag, med placeringsort  i  Örebro, 
inom  mjukvarubranschen  som  utvecklar  portal-  och  webbpubliceringsprodukten 
SiteVision.  Senselogic  bildades  år  2002  av  sex  delägare,  varav  fem  fortfarande 
arbetar i företaget som utvecklare och säljare. Företaget driver sin verksamhet från 
Örebro men har kunder i hela Sverige, från Haparanda i norr till Malmö i söder. 

Totalt arbetar 17 personer på företaget. Åtta av dessa arbetar med vidareutveckling av 
programkoden i produkten.

1.2 Problematisering 
Senselogic  har  märkt  en  ökad  efterfrågan  på  e-handelsfunktionalitet  integrerad  i 
SiteVision,  något  som inte  finns  att  tillgå  i  dagsläget.  De upplever  att  det  är  ett 
problem när de ska marknadsföra sin produkt till potentiella kunder. Kunderna frågar 
om det finns någon möjlighet till e-handel och när det inte finns så går de i värsta fall 
vidare till en konkurrent, som har den möjligheten i sin produkt. Eftersom Senselogic 
inte anser sig vara något e-handelsföretag så är deras tanke att  man ska integrera 
något tredjepartsverktyg för att ge stöd för e-handel i SiteVision. E-handelssystem 
finns det gott om men information om vad de ska innehålla finns inte lika mycket av. 
För att välja rätt e-handelssystem måste man veta vad det ska innehålla för passa sin 
organisation bäst.

Med en e-handelsmodul till SiteVision är förhoppningen att Senselogic ska kunna bli 
mer attraktiva hos kunder som vill göra sin webbsajt till en försäljningskanal. 

Idag finns det en uppsjö av e-handelslösningar att välja bland när man ska starta butik 
på nätet, alla med olika egenskaper. Vissa är inriktade specifikt mot vissa branscher 
andra är mer generella. I detta fall gäller det att hitta en lösning som kan passa olika 
företag i olika branscher. 
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Det finns alltså många alternativ att välja bland. En fråga som alltid dyker upp är 
kostnadsfrågan. Även här finns det stora skillnader mellan olika lösningar. Allt ifrån 
dyra system, kompletta  med integration mot affärs-  och ekonomisystem till  gratis 
öppen källkodslösningar, som kan användas utan kostnad även i kommersiellt syfte. 
Dessa öppen källkodslösningar kan å andra sidan kräva lite mer justeringar för att de 
ska  fungera  enligt  användarens  önskemål,  justeringar  som  kan  leda  till  höga 
konsultkostnader om man inte har programmeringskunskap nog att  lösa det  själv. 
Detta  gäller  förstås  inte  bara  lösningar  med  öppen  källkod  utan  andra  e-
handelssystem kan också kräva anpassning, men det som bör belysas är att bara för 
att  det  är  gratis  att  ladda  ner  system med öppen källkod,  så  kan  det  fortfarande 
tillkomma kostnader, innan man har fått igång butiken.

Då e-handelslösningen ska distribueras som en modul till  SiteVision, så måste det 
finnas  en  möjlighet  att  integrera  den  i  SiteVision.  Detta  kräver  att  e-
handelslösningens källkod håller en viss kvalité och bör kunna valideras enligt W3Cs 
specifikationer för någon av webbstandarderna XHTML eller HTML. 

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är  att utvärdera och jämföra ett antal e-handelssystem. E-
handelssystemen kommer att jämföras utifrån ett antal fastställda kriterier. Kriterierna 
kommer att arbetas fram under studiens gång genom litteraturstudier. Det kommer 
även att kompletteras med krav från uppdragsgivaren, Senselogic. 

1.4 Mål
● Ta fram kriterier för jämförelse av e-handelssystem.
 Analysera och utvärdera ett antal e-handelssystem som kan integreras i 

SiteVision, och sedan välja ut det som jag anser fungerar bäst.
 Integrera det utvalda e-handelssystemet i SiteVision.

1.5 Avgränsningar 
Denna studie avgränsas till att enbart undersöka e-handelsystem som riktar sig mot 
försäljning  mellan  företag  och  kund.  Detta  brukar  beskrivas  som  Business  to 
Consumer (B2C).

E-handelssystemen kommer bara att undersökas i dess originalutförande, det vill säga 
att  inga tillägsmoduler eller teman kommer att installeras om de inte följer med i 
originalinstallationen.

Funktionalitet  som  redan  finns  att  tillgå  i  SiteVision  kommer  inte  att  tas  upp  i 
kriterierna. Exempel på sådan funktionalitet.

 Möjlighet att skicka nyhetsbrev.

 Administration av informationssidor om företaget eller garantivillkor.
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1.6 Metodöversikt 
Detta är de steg som kommer att genomgås i denna studie. De olika stegen beskrivs 
närmare i metodkapitlet.

1.7 Definitioner 
HTML, Hyper Text Markup Language 

HTML är  ett  märkspråk  och  webbstandard  som används  för  att  strukturera  text, 
länkar och media på webbsidor  eller  i  e-postmeddelanden. HTML bygger på den 
internationella standarden SGML[NE a]. 

XHTML, Extensible Hyper Text Markup Language 

XHTML är en vidareutveckling av HTML, men till skillnad från HTML så bygger 
XHTML på XML[NE b]. 

XSLT, Extensible Stylesheet Language Transformations 

XSLT är ett märkspråk som används för att transformera dokument skrivna i XML. 
Användningsområden kan vara att  sortera  ett  XML-dokument  eller  välja  ut  valda 
delar ur ett dokument för presentation[Wikipedia a]. 

CSS, Cascading Stylesheets

CSS eller stilmall, som det heter på svenska, används för att styra hur presentationen 
av ett strukturerat dokument, typ HTML, ska se ut[Wikipedia b].

Öppen källkod (Open source) 

Innebär att källkoden till ett program finns att tillgå för användaren av programmet, 
så att denne kan komma åt och göra modifikationer, för att anpassa programmet efter 
sina behov[Wikipedia c].

Öppna standarder

En öppen standard ska vara fri och tillgänglig att implementera för alla. Enligt EU's 
definition  så  måste  dessa  kriterier  uppfyllas  för  att  det  ska  få  kallas  en  öppen 
standard.
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● Alla intressenter ska ha möjlighet till  påverkan av standarden, men en icke 
vinstdrivande  organisation  är  den  som  ska  ha  det  yttersta  ansvaret  för 
utveckling och underhåll.

● Standarddokument måste vara publicerat och åtkomligt för vem som helst, 
antingen gratis eller till en symbolisk avgift.[openstandards.se]

Hosting (webbhosting)

Det är en tjänst för dem som inte själva har någon egen webbserver att publicera en 
webbsajt.  Det  sker  ofta  genom  att  man  laddar  upp  sina  webbdokument  hos  ett 
webbhotell[Wikipedia d]. 

META

Meta  är  information  om data.  I  denna  rapporten  handlar  det  om META-taggar  i 
HTML-dokument. Dessa finns till för att tala om vad HTML-dokumentet innehåller 
för  data.  Det  kan  hjälpa  till  att  få  upp  webbplatsen  i  sökresultaten  hos 
sökmotorerna[Wikipedia e].

SOAP, Simple Object Access Protocoll

SOAP är ett protokoll för utbyte av information i distribuerade miljöer. SOAP bygger 
på  XML och  kan  användas  tillsammans  med  flera  andra  protokoll,  till  exempel 
HTTP[Wikipedia g].

API, Application Programming Interface 

Ett API är en regeluppsättning, som beskriver hur ett program kan kommunicera med 
ett annat. API:et ger tillgång till funktioner som ger tillgång till viss funktionalitet i 
ett program[Wikipedia h]. 

Portal

En portal är en webbapplikation som tillåter användaranpassning, samlad information 
från  olika  källor  och  fungerar  som  gränssnitt  mot  informationssystem. 
Användaranpassning innebär att användaren själv kan bestämma vilken information 
han/hon vill se, eller så kan det vara så att någon annan bestämmer vilken information 
olika användare ska se. [Abdelnur och Hepper, 2003]

Portlet

Portlets är Javabaserade webbkomponenter, som hanterar förfrågningar och genererar 
dynamiskt  innehåll.  Portlets  används  i  portaler,  som  ett  gränssnitt  och 
presentationslager för olika informationssytem. [Abdelnur och Hepper, 2003]
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Figur 2: Bilden visar en portal innehållande ett antal portlets



2 Metod 
Det här kapitlet  beskriver hur arbetet med denna rapport kommer att genomföras. 
Arbetet har delats upp i fem faser som jag kommer att gå igenom, från förstudie till 
integration.

2.1 Fas 1 - Litteraturstudier 
För att skapa mig en bredare förståelse om vad ett e-handelssystem ska innehålla så 
kommer jag i denna inledande fas att studera vad som skrivs om e-handelssystemen i 
litteraturen. Denna litteraturstudie kommer jag sedan ha nytta av när jag ska välja 
kriterier för utvärdering av e-handelssystemen. Vidare så kommer jag att undersöka 
marknaden  för  e-handelssystem  för  att  finna  kandidater,  som  jag  senare  kan 
utvärdera.

2.2 Fas 2 - Val av kriterier
I denna fas så kommer jag, utifrån den litteraturstudie som gjordes i fas 1, välja ett 
antal  kriterier  som jag anser  att  ett  e-handelssystem bör  uppfylla.  Dessa  kriterier 
kommer  att  kompletteras  med  krav  från  uppdragsgivaren,  Senselogic.  Kriterierna 
kommer sedan att  värderas på en tregradig skala, HÖG, MEDEL och LÅG.  Där 
kriterier som är märkta med HÖG ska ingå i e-handelssystemet, om det är märkt med 
MEDEL så bör det ingå och om det är märkt med låg innebär det ett plus om det 
ingår. Värderingen kommer jag att göra tillsammans med ansvarig från Senselogic.

2.3 Fas 3 - Utvärdering av e-handelssystem 
I den här fasen kommer jag att analysera och utvärdera ett antal e-handelssystem. Jag 
börjar med att undersöka om källkoden är skriven enligt W3Cs standard för HTML 
eller XHTML.

För att göra den djupare analysen så rättvis som möjligt så kommer jag att använda 
mig av ett antal testfall. Testfallen kommer att gå ut på att utföra uppgifter som är 
grundläggande för att e-handelssystem ska fungera på ett bra sätt(för en komplett lista 
av testfallen se bilaga 1). Alla kriterier kommer jag inte ha möjlighet att ta upp genom 
dessa testfall, därför kommer det att krävas ytterligare analyser för att fastställa om 
alla kriterier uppfyllts.

2.4 Fas 4 - Val av e-handelssystem 
Min utvärdering kommer att  leda till  ett  val  av e-handelssystem. Jag kommer att 
föreslå det system som bäst motsvarar de ställda  kraven. Valet kommer också att 
diskuteras med ansvariga på Senselogic för att se att vi är överens och väljer det e-
handelssystem som kommer att passa bäst att integrera i SiteVision.
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2.5 Fas 5 - Integration av e-handelssystem i SiteVision 

2.5.1 Inlärning
För att kunna lära mig mer om programmeringsspråket som ska användas, XSLT, 
kommer jag att gå igenom en tutorial. Denna tutorial tar upp grunderna inom XSLT-
programmering.

Tutorial finns att hitta på:

http://www.zvon.org/xxl/XSLTutorial/Books/Output/

2.5.2 Integration
Vid integrationen kommer jag att använda mig av en agil utvecklingsmetod, Dynamic 
Systems  Development  Method  (DSDM).  I  DSDM  frångår  man  den  klassiska 
vattenfallsmodellen  och  arbetar  iterativt.  Metoden  fokuserar  på  att  få  ordning  på 
helheten  i  projektet.  Metoden  används  främst  vid  mindre  projekt  där  mycket  av 
systemets  funktionalitet  är  synlig  via  något  gränssnitt[systemvaruhuset.se].  Detta 
stämmer bra in på det arbete som jag ska göra.
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3 SiteVision
SiteVision är ett plattformsoberoende portal- och webbpubliceringsverktyg skrivet i 
Java, som används för att skapa och publicera webbsajter. SiteVision innehåller en 
mängd moduler,  som användaren kan använda vid skapande av webbsajter.  Varje 
modul har en egen speciell funktion, som användaren kan anpassa till sin webbplats. 
Modulerna är portlets, som är byggda enligt JSR168-specifikationen. 

Allt  arbete  som  rör  SiteVision  görs  direkt  i  webbläsaren.  Allt  från  designen  av 
webbplatsen  till  publicering  av  nya  artiklar.  SiteVision  fungerar  i  alla  dagens 
moderna webbläsare. 

När  man  ändrar  något  i  SiteVision  ser  man  resultatet  av  ändringen  direkt  i 
webbläsaren, utan att man för den skull behöver publicera sidan för besökarna. Vid 
publicering av en ny eller befintlig sida så kan man välja om man vill att den ska gå 
igenom tillgänglighets- och valideringskontroller.  Detta för att  administratören ska 
kunna se om webbsidan är tillgänglig för alla oavsett om de lider av någon form av 
funktionsnedsättning eller inte. SiteVision är även anpassat för att fungera med olika 
typer av hjälpmedel, till exempel läsverktyg och textförstoring. 

SiteVision  är  dels  ett  webbpubliceringsverktyg,  och  dels  en  portal.  Det  erbjuder 
möjligheter att samla alla företagets informationsflöden på ett ställe. Detta tack vare 
att SiteVision bygger på öppna standarder vilket gör det möjligt att integrera andra 
system som redan finns i verksamheten. 

SiteVision ger rollbaserad åtkomst  till  informationen i  systemet.  Detta innebär att 
man i systemet delar upp användarna i olika roller, så att de anställda som jobbar med 
en typ av uppgifter får information kopplad till det området, medan andra får någon 
helt  annan  information  kopplad  till  dennes  arbetsuppgifter.  I 
webbpubliceringsverktyget  innebär  detta  att  man  får  rättigheter  beroende  på 
ansvarsområde och kompetens.

För mer information om SiteVision hänvisar jag till Senselogics hemsida:

http://www.senselogic.se
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4 Litteraturgenomgång 
I  detta  kapitel  kommer  de  delar  som  har  identifierats  i  ett  e-handelssystem  att 
presenteras. E-handelssystemet delas upp i två delar, en del som beskriver vilka delar 
som bör ingå i systemets backoffice, och en del som beskriver vad som bör ingå i 
systemets frontoffice. De olika delarna som identifieras i detta kapitel kommer att 
ligga  till  grund  för  kriterierna  som  ska  vara  basen  i  utvärderingen  av  e-
handelssystemen. 

4.1 E-handelssystem företagsdelen(backoffice) 
Detta är den funktionalitet som bör ingå i e-handelssystemets företagsdel, den delen 
som butiksägaren kommer i kontakt med för administration av systemet. 

4.1.1 Allmän administration 
Man måste kunna administrera sin e-handelsplats, då är det några saker som bör ingå. 
Med administrera sin e-handelsplats menas att  man ska ha en möjlighet att  på ett 
enkelt sätt ändra olika texter, länkar, logotyper och så vidare. 

• Man ska på ett enkelt sätt kunna ändra texter som finns på e-handelsplatsen. 
Det kan vara till exempel information om företaget, garanti information eller 
leveransinformation.  Detta  är  information  som  är  viktig  för  att  inge  ett 
förtroende till kunden och bör därför hållas uppdaterad.[Jack Hansen, 2009] 

• Det  ska  gå  att  ändra  olika  anställdas  behörigheter.  Till  exempel  om  den 
anställde  som  ansvarar  för  prissättningen  är  sjuk/bortrest,  så  måste  någon 
annan kunna ta över den behörigheten under en viss period[Wiss Holmdahl,
2004]. 

4.1.2 Administration av produktkatalogen 
Produktkatalogen är butikens sortiment, alltså produkterna som butiken har att sälja. 
Den här kategorien har valt att delats upp i två delkategorier. Den ena handlar om 
administration av butikens artiklar och den andra beskriver hanteringen av priser. 

4.1.2.1 Artikelhantering 
Det  är  bra  om  man  kan  dela  in  artiklarna  i  kategorier,  lägga  till  bilder  och 
beskrivningar av produkterna till exempel. Detta kan göras på många olika sätt. Har 
man en butik med många varor så kan det vara omständligt att lägga till vara för vara. 
Då kan det vara bra om det finns någon funktion för import av varor från till exempel 
MS  excel-filer,  eller  någon  kommunikation  med  till  exempel,  ett  befintligt 
lagersystem. 

4.1.2.2 Prishantering 
Priset för varje artikel sätts när man lägger till artikeln i katalogen, men ibland kanske 
man vill köra någon typ av kampanj. Då kan det vara bra om man kan sänka priset på 
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en grupp artiklar eller kanske en hel kategori, för att slippa gå in och ändra priset för 
varje enskild artikel som ingår i kampanjen[Fant, 2009]. 

4.1.2.3 Lagerhantering 
Systemet måste ha någon form av lagerhantering. Det bör åtminstone kunna hålla koll 
på lagersaldot för en specifik vara, så att när det inte finns någon vara kvar i lager ska 
det inte gå att köpa varan. Detta för att undvika problem där man av misstag säljer 
varor som man inte längre lagerför. Vilket i sin tur leder till en minskad trovärdighet 
för butiken. 

4.1.3 Möjlighet till internationell expansion

4.1.3.1 Språkhantering 
E-handelsystemet bör ha stöd för olika språk om man vill expandera sin verksamhet 
till andra länder[Fant, 2009].

4.1.3.2 Valutor
Det är bra om e-handelssystemet kan hantera flera valutor, om flera valutor hanteras 
så är det också viktigt att de kan uppdateras på ett enkelt sätt[Fant, 2009]. 

4.1.4 Marknadsföring 
Det finns flera funktioner för marknadsföring, det behöver inte bara handla om att 
sprida  ut  en  massa  reklambanners.  Många  e-handelssystem  har  stöd  för 
sökmotoroptimering (SEO). SEO handlar om att komma högt upp i sökresultaten hos 
olika  sökmotorer,  inte  bara  butikens  första  sida  som  indexeras  utan  även 
produktsidorna. 

Annan  typ  av  marknadsföring  kan  vara  att  koppla  upp  sig  på  olika 
prisjämförelsesajter, som till exempel prisjakt.nu[Fant, 2009]. 

Fler saker som kan ingå är funktioner för att skicka ut nyhetsbrev via e-post till sina 
registrerade kunder. 

4.1.5 Statistik 
Det ska finnas funktioner för att ta fram statistik i e-handelssystemet. Utöver vanlig 
försäljningsstatistik,  så  bör  det  gå  att  ta  fram  statistik  över  trafiken  på  e-
handelsplatsen. Exempel på statistik kan vara information om vilken artikel som har 
flest ”klick”, vilken artikel som säljer bäst eller information från sökmotorer för att se 
vilka sökord som använts[Fant, 2009]. 

4.1.6 Integration med andra system 
Ett  e-handelssystem  bör  vara  integrerbart  med  företagets  affärs-,  logistik-  och 
bokföringssystem. I ComputerSweden hävdar man att  detta är en av de viktigaste 
frågorna när man ska införa ett e-handelssytem[ComputerSweden, 2008]. 
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4.1.7 Skalbarhet 
Skalbarhet beskriver hur väl e-handelssystemet kan anpassas till förändringar inom 
företaget. Som Ninos Malki säger i sin rapport[Malki, 2005]. 

”Skalbarhet innebär att systemet har förmågan att kunna expandera för att hantera 
högre krav. Det kan handla om att antalet besökare och produkter ökar stort, eller att 
e-handelsplatsen skall lanseras på ett nytt språk med ny valuta för ett nytt land.” 

4.2 E-handelssystemets kunddel(frontoffice) 
Det här kapitlet kommer att ta upp de delar som utgör e-handelssystemets kunddel, 
alltså  den  delen  som  kunderna  kommer  i  kontakt  med  när  de  besöker  e-
handelsplatsen. 

4.2.1 Betalning 
Att kunna ta betalt är en förutsättning för att man ska kunna driva affärsverksamhet. 
När  det  gäller  e-handel  så  finns  det  många  olika  sätt  att  ta  betalt  på,  faktura, 
kortbetalning  och  postförskott  är  några  exempel.  Ett  e-handelssytem  bör  kunna 
erbjuda ett flertal lösningar för betalning, allt för att kunden ska få välja den lösning 
som han/hon känner sig mest trygg med[ComputerSweden, 2008]. För att få kunder 
att  känna  sig  trygga  krävs  tydlig  information  om  de  betalningssystem  man 
väljer[Doherty et al, 2005]. 

4.2.2 Layout 
E-handelsplatsen ska ha en layout som sätter besökaren i rätt stämning när han/hon 
besöker den, layouten bör vara inriktad mot målgruppen. Layouten måste inge ett 
förtroende som gör att kunden är villig att släppa ifrån sig pengar på e-handelsplatsen. 
Det är också viktigt att kunderna finner det de söker, därför bör e-handelsplatsen vara 
lättnavigerad  och  det  bör  finnas  funktioner  för  att  söka  på  produkter[Sundström,
2005]. 

4.2.3 Produktpresentation 
Sättet man presenterar produkterna på hör också till layouten, men här tänkte jag ta 
upp lite  andra  saker  som inte  har  direkt  med sidans  utseende att  göra.  På  en  e-
handelsplats kan inte kunderna komma i kontakt med varorna på samma sätt som i en 
vanlig butik. Därför måste man ge kunden en så fysisk upplevelse av produkten som 
är möjligt[Sundström, 2005]. Det kan göras på flera olika sätt beroende på vad det är 
för produkt. Något som bör ingå är produktbilder, gärna flera bilder. Man bör också 
presentera produktens storlek på något sätt. 

En  annan  sak  som  är  viktig  är  att  kunden  får  möjlighet  att  jämföra 
produkter[Sundström,  2005].  Så  att  kunden inte  behöver  bläddra  från produkt  till 
produkt utan ges möjligheten att jämföra produkterna sida vid sida. 

Andra saker som kan ingå i produktpresentationen är länkar till olika tillbehör som 
kan användas till produkten eller länkar till andra liknande produkter som kan vara av 
intresse för kunden[Fant, 2009]. 
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5 Kriterier för utvärdering av e-

handelssystem
I detta kapitel kommer jag att gå igenom de kriterier som kommer ligga till grund för 
den  utvärdering  av  e-handelssystemen  som  kommer  att  ske.  För  att  kunna  dra 
slutsatser  och  välja  ut  ett  e-handelssystem har  jag tillsammans  med ansvarig hos 
Senselogic graderat kriterierna på en tregradig skala, graderingen presenteras inom 
parenteserna efter rubriken. Vilka krav som kommer från Senselogic kommer också 
att noteras.

5.1 Kriterier för integration i SiteVision 
Denna del kommer att ta upp de krav som kommer att ställas på e-handelssystemet 
för att det ska vara möjligt att integrera det i SiteVision. Det finns några olika sätt 
man kan integrera tredjeparts mjukvara i SiteVision. Det ena är genom användning av 
SiteVisions  proxymodul,  med  hjälp  av  denna  kan  man  integrera  hela 
webbapplikationer  eller  delar  av  dem  i  en  befintlig  sida,  genom  så  kallad  web-
clipping. SiteVision fungerar även som en portlet-container därför är det möjligt att 
integrera  befintliga  portlets  som är  skrivna  enligt  JSR-168 standarden,  och sedan 
använda dem som  SiteVisions andra portlets. 

5.1.1 Validering av källkoden (Hög) (Senselogic)
Arbetet med SiteVisions proxymodul underlättas om källkoden på webbapplikationen 
håller  en  viss  kvalité.  Webbapplikationen  ska  därför  valideras  enligt  W3Cs 
specifikationer för någon av webbstandarderna XHTML eller HTML. Detta kriterium 
är avgörande för om vidare utvärdering av ett system ska ske. Så om ett system inte 
klarar validering mot de standarder som finns, så kommer ingen vidare utvärdering av 
e-handelssystemet att ske.  

5.1.2 Uppmärkt källkod (Hög) (Senselogic)
Om man ska använda sig av proxymodulen är det viktigt att att koden är uppmärkt på 
ett bra sätt. Så att man på ett enkelt sätt kan urskilja olika element i e-handelsystemet, 
när man ska söka ut dessa med hjälp av XSLT. 

5.1.3 Portlet integration (Hög) (Senselogic)
Detta är inget krav men det är en önskan. Det får ändå en hög prioritet, därför att om 
e-handelssytemet  finns  med  en  portlet  är  det  väldigt  enkelt  att  integrera  den  i 
SiteVision.
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5.2 Kriterier för e-handelssystemets backoffice 
Detta kapitel kommer att ta upp kriterier som berör e-handelssystemets backoffice, 
det vill säga den del som personalen kommer i kontakt med för administration av e-
handelssystemet.

5.2.1 Allmän administration
I  den  här  delen  så  kommer  jag  att  ta  upp  den  allmänna  administrationen  av  e-
handelssystemet.

5.2.1.1 Behörigheter (Hög) 
Det måste finnas möjlighet att styra de anställdas behörigheter så att man på ett enkelt 
sätt kan styra vem som har rätt att göra vad. Det bör finnas möjlighet att tillfälligt 
styra om behörigheterna, om någon skulle bli sjuk eller vara bortrest. 

5.2.1.2 Möjlighet att styra utseendet för administrationsgränssnittet  
(Låg) 
Möjligheten att styra utseendet på administrationsgränssnittet är en funktion som kan 
uppskattas av vissa användare. Däremot är det inte en avgörande funktion vid val av 
e-handelssystem. Därför kommer den att ha ganska så låg prioritet i utvärderingen. 

5.2.1.3 Möjlighet att styra utseendet för kundgränssnittet (Medel) 
Kan låta som en väldigt viktig del, men eftersom e-handelssystemet ska integreras på 
en befintlig webbplats så kommer det mesta av utseendet styras från denna. Där av 
den lite lägre prioriteringen. 

5.2.1.4 Funktioner för automatisk registrering (Hög)
Med denna del menas att en kund ska kunna registrera sig och börja handla utan att 
något behöver godkännas från administratörshåll. Det samma gäller för återställning 
av kunders  lösenord.  Det  ska  också  kunna ske  utan  att  kunden behöver  hjälp  av 
administratörer.

5.2.2 Integration med andra system (Medel) 
Med  denna  punkten  menar  jag  integration  med  olika  affärs-,  ekonomi-  och 
logistiksystem. Integrationen av dessa system kan vara mycket viktig för företag som 
vill slippa manuella rutiner för att föra över information från e-handelssystemet och 
dessa andra system. Detta blir extra viktig för företag som hanterar många ordrar. 

Prioriteringen av denna punkten varierar beroende på företaget som ska använda e-
handelssystemet. Eftersom e-handelssystemet inte riktar sig främst mot företag som 
livnär sig på e-handel, utan mer ser det som ett komplement är prioriteringen lite 
lägre än vad den kanske skulle ha varit annars. 
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5.2.3 Möjlighet till internationell expansion (Hög) 
Denna del innehåller flera delar men alla får högsta prioritet eftersom  de är vitala för 
en internationell expansion. 

5.2.3.1 Hantering av språk på e-handelsplatsen 
Grundläggande  för  en  internationell  expansion  är  att  man  på  ett  enkelt  sätt  kan 
översätta systemet till  ett annat språk. Detta gäller för både kunddelen(frontoffice) 
och företagsdelen(backoffice) som måste vara möjliga att översätta. Man ska även 
kunna översätta  produktbeskrivningarna så att  de blir  läsabara på alla  tillgängliga 
språk. 

5.2.3.2 Hantering av valutor 
För  att  besökare  ska  kunna handla  från  olika  länder  är  det  viktigt  att  de  kan  se 
priserna i sin egen valuta. Därför måste det finnas en möjlighet att lägga till  flera 
valutor. En förutsättning för att kunna ha flera valutor är att det finns en möjlighet att 
uppdatera dessa med aktuella valutakurser. 

5.2.4 Administration av produktkatalogen 
Denna  del  kommer  att  ta  upp  de  delar  som  berör  administrationen  av 
produktkatalogen. Det vill säga de varor som säljs i butiken.

5.2.4.1 Artikelhantering 
• Möjlighet att lägga till och ta bort varor (Hög) 

Det måste självklart finnas en möjlighet att lägga till och ta bort varor, annars 
skulle det inte fungera att köra ett e-handelssystem. 

• Möjlighet att lägga till och ta bort produktbilder (Hög) 

Det kan tillkomma nya bättre bilder till en produkt då måste man ha möjlighet 
att lägga till dem och ta bort de gamla. 

• Varubeskrivning (Hög)

Varubeskrivningar ska såklart finnas. Det måste även finnas funktioner för att 
ändra dessa. Fel som smyger sig in, måste kunna rättas. 

• Produktvariationer (Hög) 

E-handelssystemet ska ha möjlighet att hantera olika färger och storlekar på 
produkterna i systemet. Man slipper då lägga in varje enskild storlek eller färg 
som en egen produkt. 

• Tillbehör (Hög) 

14



Det  bör  finnas  stöd  för  att  koppla  olika  tillbehör  till  en  produkt,  för  att 
uppmärksamma  kunden  om  dessa.  Till  exempel,  om  man  köper  en 
digitalkamera så kan tillbehören vara batterier eller minneskort, om de inte 
redan ingår. 

• Relaterade köp (Medel) 

En funktion för att visa vad andra personer som köpt samma produkt har köpt 
utöver den valda produkten.

• Kommentarer (Hög) 

• Det  ska  finnas  möjlighet  för  kunder  att  lägga  in 
kommentarer/recensioner av produkter som de har köpt eller testat. 

• Det måste finnas en möjlighet för administratören att moderera dessa 
kommentarer  som  skrivs.  För  att  kunna  ta  bort  olämpliga  (spam) 
alternativt stötande kommentarer. 

• Sökalias (Låg) 

En funktion som kan vara bra men som inte är avgörande. Sökalias innebär att 
man kan lägga in synonymer för produkter. Synonymer i det här fallet kan 
också  innebära  vanliga  felstavningar.  Till  exempel  om  en  kund  söker  på 
”piod”  kan  man  anta  att  personen  egentligen  menar  ”ipod”  och  utför 
sökningen på den stavningen. 

5.2.4.2 Lagerhantering (Hög) 
Lagerhantering i sin enklaste form. För att det ska fungera att ha ett e-handelssystem, 
som är öppet dygnet runt måste man ha någon form av saldokontroll. Man ska inte 
kunna sälja varor som inte längre lagerförs.

5.2.4.3 Prishantering (Medel) 
Denna punkt handlar om olika funktioner för prissänkningar, vid till  exempel reor 
eller  olika  kampanjer.  Administratören  ges  möjligheten  att  sänka  priset  på  olika 
produkter utifrån vissa kriterier, till exempel om de ingår i en viss produktkategori. 
En  annan  funktion  som  kan  vara  intressant  är  möjligheten  att  ge  ut  kuponger. 
Kupongen kan ge kunden chansen att köpa en vara till ett reducerat pris under en viss 
period. 

5.2.5 Drift 
Här tas kriterier upp, som berör driften av e-handelssystemet. 

5.2.5.1 Operativsystem (Hög) (Senselogic)
Eftersom SiteVision  är  en  plattformsoberoende produkt  är  det  viktigt  att  även  e-
handelssystemet är det. 
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5.2.5.2 Backup/restore (Hög) 
E-handelsysstemet måste ha funktioner för att ta backuper, och för att det ska vara 
någon vits med att ta en backup, måste det finnas en möjlighet att göra restore, dvs en 
återställning av systemet till en punkt innan det slutade fungera. 

5.2.5.3 Hantering av döda länkar (Hög)
Döda länkar  ska hanteras,  om man försöker  surfa  direkt  till  en produkt  som inte 
längre finns  i  systemet,  då  ska  man få  ett  felmeddelande från e-handelssystemet. 
Felmeddelandet  ska  beskriva  problemet,  till  exempel  tala  om  att  produkten  inte 
längre finns i lager. Man ska inte mötas av en felsida som talar om att sidan inte 
finns(en 404, standardfelkod när en webbsida inte kan hittas).

5.2.5.4 Möjlighet att spåra administrations åtgärder (Medel) (Senselogic)
Det kan vara bra om det i e-handelssystemet finns möjlighet att spåra vem som har 
gjort vad. Om något oförutsett inträffar kan man gå tillbaka och se vem som arbetade 
med systemet vid tidpunkten och vad personen försökte göra. 

5.2.5.5 Hostingmöjligheter (Hög) (Senselogic)
Det  bör  finnas  möjligheter  att  driftsätta  lösningen  hos  något  webbhotell  som 
tillhandahåller lösningar för det specifika e-handelssystemet.

5.2.6 Marknadsföring 
Marknadsföring  handlar  som  det  låter  om  vilka  möjligheter  det  finns  att 
marknadsföra  e-handelsplatsen  via  olika  marknadsföringskanaler  som  finns  på 
Internet. 

5.2.6.1 Sökmotoroptimering, SEO (Medel) 
En stor marknadsföringskanal på Internet är sökmotorerna, därför är det viktigt att 
synas där.  Det  handlar inte  bara om att  få med förstasidan för e-handelsplatsen i 
sökresultaten  man vill  även  synas  när  folk  söker  på  produkter  man har  till  salu. 
Därför är det viktigt att man kan koppla META-data till sina produkter för att hjälpa 
sökmotorerna att få upp ögonen för produkterna på e-handelsplatsen. 

5.2.7 Skalbarhet (Hög)
Kan man bygga ut  e-handelssystemet om det  skulle  visa sig att  försäljningen går 
bättre än väntat och man vill utöka sortimentet? 

Det får inte finnas några begränsningar i stil med att man får bara sälja ett visst antal 
varor, i ett visst antal kategorier.

5.2.8 Statistik (Hög) 
Statistik  är viktigt  ur försäljningssynpunkt,  man kan se vilka varor som kunderna 
tittar på, vilka varor som säljer bäst och vad kunderna söker på men inte hittar. Det 
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man får ut av statistiken kan användas som stöd när man ska köpa in nya varor till 
butiken.

5.3 Kriterier för e-handelssystemets frontoffice 
Här kommer jag att gå igenom de delar som berör kunderna som ska handla i butiken.

5.3.1 Betalning (Hög) 
Betalväxlar behövs för att kunderna ska kunna handla, därför är det viktigt att det 
finns sådana att tillgå om man inte är duktig programmerare och kan tillverka egna. 
Undersökningen kommer att gå ut på att ta reda på vilka betalväxlar som ingår vid 
installation och  vilka som finns att komplettera med.

5.3.2 Funktioner 
Detta är funktioner som jag anser bör ingå i ett e-handelssystem. Dels för att kunden 
ska kunna ta del av information om hur arbetet med deras ordrar flyter på, samt för att 
kunden ska kunna delge information om varorna som säljs på e-handelsplatsen.

5.3.2.1 Paketuppföljning / orderhantering (Hög)
För  att  kunderna  ska  kunna  följa  sin  order  så  bör  det  finnas  någon  form  av 
orderhanteringssystem så att personalen kan uppdatera när ordern är mottagen och när 
den packas och så vidare. Denna information bör kunden kunna ta del av på någon 
form av medlemssida. 

5.3.2.2 Kundrecensioner (Hög)
Kunderna  ska  ha  möjlighet  att  recensera  produkter  på  e-handelsplatsen.  Detta  är 
funktionalitet som kan hjälpa både personalen och även andra kunder som funderar 
på  att  köpa  samma  vara.  För  att  det  ska  fungera  måste  det  finnas  möjlighet  att 
moderera dessa recensioner så att man kan ta bort sådant som inte är lämpligt.

5.3.3 Kundvagnen (Hög)
Det  ska  så  klart  finnas  en  kundvagn  på  en  e-handelsplats.  Det  jag  kommer  att 
undersöka är hur kundvagnen fungerar. Till exempel om varor reserveras när man 
lägger dem i kundvagnen eller om varorna som ligger i kundvagnen när man lämnar 
e-handelsplatsen sparas till nästa besök.

5.3.4 Layout (Hög)
E-handelsplatsen bör vara lättnavigerad, man ska på ett enkelt sätt kunna klicka sig 
runt  på  e-handelsplatsen.  E-handelssystemet  ska  även  erbjuda  möjligheter  för  de 
kunder som vet vad de vill ha, för dem kan det vara bra med en sökfunktion. Detta för 
att de snabbt ska kunna ta sig till den produkt de söker.
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5.3.5 Webbläsaroberoende 
Det finns idag en mängd olika webbläsare på marknaden och dessa tolkar  ibland 
webbsidor på lite olika sätt, vilket leder till att samma sida kan se olika ut i olika 
webbläsare. Detta vill man undvika med en webbläsaroberoende e-handelsplats.

5.3.5.1 Webbläsaroberoende (Hög)
E-handelssystemet måste fungera oavsett vilken webbläsare, som kunden använder 
sig av.

5.3.5.2 Javascript (Medel)
Det bör gå att navigera runt på e-handelsplatsen utan att man har Javascript aktiverat i 
sin webbläsare.

5.3.6 Varupresentation 
I den här delen presenteras de kriterier som berör presentationen av varorna.

5.3.6.1 Jämföra produkter (Hög)
Man ska kunna jämföra produkter,  sida-vid-sida.  Detta  för  att  underlätta  kundens 
handlande, då de kan se produkternas specifikationer uppställda på ett överskådligt 
sätt.

5.3.6.2 Flera bilder (Hög)
Man ska kunna visa flera bilder per produkter, för att kunderna ska kunna bilda sig en 
bra uppfattning om produkten.

5.3.6.3 Tillbehör och liknande produkter (Medel)
E-handelssystemet bör ha stöd för att visa tillbehör, som är kopplade till produkten. 
Det  är  också  bra  om  det  finns  stöd  för  att  visa  liknande  produkter  och  andra 
produkter, som kunder köpte när de köpte en viss produkt.
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6 Sammanfattning av utvärderingar
I detta kapitel sammanfattas utvärderingarna, som har gjorts under projektets gång. 
Protokoll och resultaten av de testfall som har gjorts finns i sin helhet i bilaga 1 och 
2.

Sammanfattningen kommer att delas upp i tre delar, integration med SiteVision, e- 
handelssystemens backoffice samt e- handelssystemens frontoffice.

I slutet av varje del så görs det en sammanställning av hur de olika systemen stod upp 
mot kraven.

6.1 Kort om det testade e-handelssystemen

Tabell 1: Information om de testade e-handelssystemen

CubeCart PrestaShop ZenCart KonaKart

Hemsida cubecart.com prestashop.com zen-cart.com konakart.com

Licens Properitär Open Source 
License v3.0

GNU GPL GNU LGPL 

Produktsläpp 2003 (Senaste 
version, 05-05-
07)

08-12-19 2003(Senaste 
version, 07-12-
11)

*(Senaste 
version, 09-02-
01)

Community 92932 
medlemmar

19444 
medlemmar

76519 
medlemmar 

478 
medlemmar

Programeri-
ngsspråk

PHP/Mysql PHP/Mysql PHP/Mysql Java/Mysql

* Det finns ingen information om när KonaKart först släpptes.

6.2 Integration med SiteVision
Testerna började med en undersökning för att ta reda på hur e-handelsystemen skulle 
kunna integreras med SiteVision. 

Det första kriteriet som ställdes, att e-handelssystemen skulle gå att validera, sållade 
bort en alla utom ett fåtal, inga kommersiella system klarade det kravet. De tre som 
validerade var alla öppen källkodslösningar. Gemensamt för dessa var att de alla var 
skrivna i PHP och använde sig av en Mysql-databas.

Det  mest  ideala  för  integrationen hade  varit  att  hitta  ett  e-handelssytem som var 
uppbyggt  med  portlets  enligt  JSR  168-specifikationen.  Detta  hade  gjort  att 
integrationen med SiteVision hade blivit väldigt smidig, men det visade sig ganska 
snabbt att det skulle bli svårt att hitta ett sådant. Ett sådant system hittades, KonaKart. 
Det var skrivet i Java och kundgränssnittet fanns som en portlet.  Eftersom att det 
fanns som en portlet så fick KonaKart genomgå hela utvärderingen även fast det inte 
validerade enligt gällande standarder för XHTML/HTML.

Punkt  två  som  handlade  om  upptaggad  källkod  var  extra  viktig  för  de  e-
handelssystem som var skrivna i PHP. Eftersom det enda sättet att integrera dem var 
att använda en modul i SiteVision som heter Proxymodulen. Denna modul kräver att 
källkoden är validerande XHTML/HTML, eftersom den använder sig av XSLT för att 
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transformera och anpassa källkoden till den nya sidan. För att den ska vara effektiv 
krävs att de element man vill komma åt i e-handelssystemet är lätta att identifiera via 
unika id:n. Här var det två system som utmärkte sig, ZenCart och PrestaShop. De två 
hade bra uppmärkta element med unika identifierare. CubeCarts källkod var inte lika 
bra uppmärkt, i den var elementen i stället uppmärkta med class-namn och ett class-
namn kan återkomma på flera olika element. Detta leder till att man inte kan lita på 
dessa class-namn när man ska söka ut elementen med XSLT.  KonaKarts källkod var 
inte  särskilt  bra  upptaggad  ett  annat  problem   med  KonaKart  är  att  stor  del  av 
utseendet styrs av tabeller. Detta är saker som hade ställt till det vid användning av 
XSLT,  men eftersom det vid integration av KonaKart inte hade varit aktuellt med 
XSLT så spelar detta ingen roll. Förutom att det inte är korrekt att använda tabeller 
för att styra utseendet på webbsidor[eutveckling.se].

Det var alltså bara tre stycken e-handelssystem som klarade de avgörande kraven om 
validerande källkod. 

Tabell 2: Integration med SiteVision

PrestaShop CubeCart ZenCart KonaKart

Validering (HÖG) JA JA JA NEJ

Upptaggad källkod (HÖG) JA NEJ JA NEJ

Portlet (HÖG) NEJ NEJ NEJ JA

6.3 E-handelssystemens backoffice

6.3.1 Allmän administration
I denna underkategori var det två krav med hög prioritet på. Det var dels att det skulle 
gå att sätta olika behörigheter till olika administratörer och att kunderna skulle kunna 
registrera  sig  och  uppdatera  sina  uppgifter  utan  att  det  skulle  behövas  hjälp  från 
personalen. De kraven uppfylldes av de flesta, det var bara ZenCart som inte kunde 
uppfylla kravet om behörigheter. 

Sedan var det utseendet på gränssnitten. Här var det lite större skillnader, framförallt 
på  kundgränssnittet.  Inget  av  systemen kunde  erbjuda  något  enkelt  sätt  att  ändra 
utseendet för administrationsgränssnittet, utan om man ville ändra detta så var man 
hänvisad till att skriva om källkod och stilmallar(CSS). Kundgränssnittet däremot var 
det två av systemen som klarade att hantera ändringar av. PrestaShop och CubeCart 
hade stöd för utseendeförändringar med hjälp av teman så att man enkelt kan ändra 
utseendet  på  e-handelsplatsen.  CubeCart  skickade  även  med  tre  stycken  teman  i 
originalinstallationen.  De  andra  två,  KonaKart  och  ZenCart,  erbjöd  inte  denna 
möjlighet, för att ändra utseendet på dessa så var man tvungen att precis som för 
administrationsgränssnitten tvungen att ändra i källkod och CSS. 
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Tabell 3: Allmän administration

PrestaShop CubeCart ZenCart KonaKart

Behörigheter (HÖG) JA JA NEJ JA

Ändra adm. Gränssnitt 
(LÅG)

NEJ NEJ NEJ NEJ

Ändra kundgränssnitt 
(MEDEL)

JA JA NEJ NEJ

Automatisk registrering 
(HÖG)

JA JA JA JA

6.3.2 Integration med andra system
Inget  av  de  testade  systemen  innehöll  någon  funktion  för  integration  i  dess 
originalinstallation. Det gick att hitta vissa färdiga moduler för integration med andra 
system och det  fanns  även företag som erbjöd  sig  att  göra kopplingar  mellan de 
testade systemen och andra affärssystem.

KonaKart hade gjort  det möjligt  att skapa egna kopplingar tack vare deras SOAP 
API.

6.3.3 Möjlighet till internationell expansion
De krav som ställdes i denna kategori lyckades alla system uppfylla, men vissa av 
dem var klart bättre än andra.

Vi kan börja med språkhanteringen. Till PrestaShop finns det färdiga språkpaket att 
tillgå och installationen av dessa var mycket enkel. Man behövde bara fylla i ett antal 
inställningar såsom landets ISO-kod och vad språket heter, sedan så laddade man upp 
språkpaktet  via  administrationsgränsnittet.  Språkpaketet  översatte  både  kund-  och 
administrationsgränssnittet,  sånär  som  på  ett  par  menyer  i  administrationsdelen. 
Dessa var dock lätta att översätta, tack vare hjälpen som fanns om detta i det svenska 
forumet.

I CubeCart installationen ingick det en svensk översättning från början. Den översatte 
hela kund- och administrationsgränssnittet. 

I de andra två systemen så var det lite krångligare att ändra språk. Eftersom man var 
tvungen att komma åt webbserverns filsystem för att lägga till mappar med översatta 
filer. Även här var man tvungen att fylla i språkets namn och annan information om 
språket i administrationsgränssnittet. I ZenCart översätts bara kundgränssnittet med 
hjälp av de språkpaket som finns att tillgå. Till KonaKart så finns det, i dagsläget, 
inga språkpaket att tillgå, utan man måste sätta sig och översätta själv. Hur man ska 
gå tillväga förklaras ganska bra i dokumentationen.

Sedan skulle man kunna lägga till  en ny valuta. Det gick enkelt i alla system och 
sättet att göra det på skiljde sig inte så mycket mellan de olika systemen. Det som 
skiljde  sig  mellan  systemen  var  uppdateringen  av  valutakurserna.  I  ZenCart  och 
PrestaShop gjordes detta enkelt, med hjälp av en knapptryckning så hämtades de nya 
valutakurserna  från  en  extern  webb-tjänst.  I  de  andra  två  systemen  så  var  man 
tvungen att manuellt uppdatera valutakurserna, vilket förstås var väldigt omständligt. 
I  tabellen  som  följer  så  kommer  jag  att  lägga  till  en  rad  för  att  åskådliggöra 
skillnaderna i funktionalitet för valutauppdateringen. 
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Tabell 4: Möjlighet till internationell expansion

PrestaShop CubeCart ZenCart KonaKart

Möjlighet till översättning 
(HÖG)

JA JA JA JA

Stöd för flera valutor 
(HÖG)

JA JA JA JA

Automatisk uppdatering av 
valutor

JA NEJ JA NEJ

6.3.4 Administration av produktkatalogen

6.3.4.1 Artikelhantering
I alla system kunde man lägga till och ta bort varor. Utförandet var ganska likvärdigt i 
alla systemen. Det som skiljde sig var hanteringen av språk när man skulle lägga till 
varor. I vissa system var man tvungen att  skriva i  produktbeskrivningarna på alla 
språk direkt och i andra behövde man bara lägga till beskrivningar för det språk som 
man hade angett  som standardspråk,  om e-handelsplatsen  var  publicerad  på  flera 
språk. Svårt att säga vad som är bäst, det system där man kunde välja, PrestaShop, 
har ett litet övertag på de andra systemen i den delen.

Alla system hade stöd för att lägga till produktbilder. I PrestaShop kunde man lägga 
till  flera  bilder  per  produkt,  utförandet  var  enkelt.  Man kunde även koppla olika 
bilder till olika produktattribut. Så om man valde en grön tröja så visades en grön 
tröja på bild. I KonaKart var det också enkelt att lägga till bilder och även där kunde 
man lägga till flera bilder per produkt, men även om man la till flera bilder för en 
produkt så var bara en bild som visades för kunden. I de andra två systemen var det 
lite  krångligare  att  lägga  till  bilder,  men  även  de  kunde  hantera  flera  bilder  per 
produkt. Om man ville ha flera bilder per produkt i ZenCart, så var man tvungen att 
använda ett  visst  mönster när man namngav bilderna.  Man var sedan tvungen att 
lägga till bilderna i en viss ordning och spara sin uppdatering för varje bild man la 
till. Detta var mycket omständligt, men resultatet blev bra och kunderna kunde se alla 
bilder. När man skulle lägga till flera bilder i CubeCart så var man tvungen att först 
ladda upp bilderna med hjälp av det bilduppladdningsverktyg som fanns att tillgå. 
Sedan kunde man koppla dessa bilder till den produkt man ville att de skulle tillhöra.

Varubeskrivningar var enkelt att lägga till i alla system. Det som skiljde var det jag 
nämnde tidigare om språken, att man i vissa system la till alla översättningar på en 
gång medan man i andra kunde välja att bara lägga in butikens standardspråk.

Produktvariationer hanteras i alla system, men det var bara PrestaShop och KonaKart 
som kan hantera lagersaldo på attributnivå. Alla system klarar däremot av att hantera 
prisskillnader på attributnivå.

Sedan kommer vi till möjligheterna att koppla ihop olika produkter, som hänger ihop 
på olika sätt. CubeCart saknar helt möjligheterna till  att koppla ihop produkter på 
detta sätt. I ZenCart fanns det möjlighet att visa relaterade köp. I PrestaShop kunde 
man koppla ihop produkterna med olika tillbehör. I KonaKart så fanns det stöd för 
både tillbehör och relaterade köp, man kan även koppla ihop liknande produkter.

Kommentarsfunktion fanns inbyggt i alla system utom CubeCart. I PrestaShop fanns 
det även en möjlighet att bestämma olika kriterier som man ville att en produkt skulle 
bedömas  utifrån.  I  PrestaShop  saknades  dock  möjligheten  att  ta  bort  publicerade 
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kommentarer,  det  gällde  att  man  tänkte  till  så  att  man  inte  publicerade  något 
olämpligt.  I  KonaKart  publicerades  kommentarerna  direkt  utan  att  någon 
administratör behövde godkänna, men det gick att ta bort och redigera kommentarer i 
efterhand. I ZenCart fungerade denna funktion mycket bra,  kommentarer var man 
tvungen att  godkänna innan de publicerades  och det  var enkelt  att  i  efterhand gå 
tillbaka och ta bort en publicerad kommentar.

Funktionen för att koppla olika sökalias till produkter fanns bara i PrestaShop.

Tabell 5: Artikelhantering

PrestaShop CubeCart ZenCart KonaKart

Lägga till/ta bort prod. 
(HÖG)

JA JA JA JA

Lägga till/ta bort bilder 
(HÖG)

JA JA JA JA

Varubeskrivningar (HÖG) JA JA JA JA

Produktvariationer (HÖG) JA JA JA JA

Tillbehör (HÖG) JA NEJ NEJ JA

Relaterade köp (HÖG) NEJ NEJ JA JA

Kommentarer (HÖG) JA NEJ JA JA

Sökalias (LÅG) JA NEJ NEJ NEJ

6.3.4.2 Lagerhantering
Lagerhantering i den form som söktes fanns att hitta i alla system. Det system som 
stack ut lite var PrestaShop som hanterade lagersaldon på attributnivå.

6.3.4.3 Prishantering
Alla systemen hade liknande funktionalitet gällande prishanteringen. Det var svårt att 
säga om den ena var bättre än den andra. De var ganska likvärdiga.

6.3.5 Drift
Alla  systemen  är  skrivna  i  språk  som  gör  dem  plattformsoberoende.  Alla  utom 
KonaKart bygger på PHP och Mysql. KonaKart bygger istället på Java och det finns 
möjlighet att använda ett antal olika databashanterare, när jag har testat har jag använt 
mig av Mysql.

Back up var det bara PrestaShop som klarade av att hantera, men restore kunde man 
inte göra i något av systemen.

Det  fanns  inga  möjligheter  att  spåra  några  administrationsåtgärder  i  något  av 
systemen. När man inte kan spåra administrationsåtgärder så blir det ännu viktigare 
att man kan tilldela olika behörigheter till olika personer.

Hostingmöjligheter fanns till två av de fyra systemen, PrestaShop och ZenCart. Om 
man  ändå  skulle  vilja  driftsätta  sin  webbshop  hos  något  hotell,  så  har  ju  många 
webbhotell stöd för PHP och Mysql. Det man eventuellt går miste om vid en sådan 
lösning är kunskapen, som man kan förmoda att ett webbhotell, som specialiserat sig 
på ett e-handelssystem kan besitta.
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Hanteringen av döda länkar fungerade bra hos alla systemen, utan att man behövde 
göra något extra.

Tabell 6: Drift

PrestaShop CubeCart ZenCart KonaKart

Plattformsoberoende 
(HÖG)

JA JA JA JA

Back up/Restore (HÖG) Back up NEJ NEJ NEJ

Spåra adm. Åtgärder 
(MEDEL)

NEJ NEJ NEJ NEJ

Hostingmöjligheter 
(HÖG)

JA NEJ JA NEJ

Hantering av döda 
länkar (HÖG)

JA JA JA JA

6.3.6 Marknadsföring
I denna del var det två av systemen som hade fullt stöd för användning av META-
taggar, PrestaShop och ZenCart. I dessa system kunde man lägga in META-data för 
hela e-handelsplatsen, och man kunde även lägga in META-data specifikt för varje 
produkt.  De  andra  två  systemen,  KonaKart  och  CubeCart,  saknade  helt  denna 
möjlighet att skriva egna META-taggar till både produkter och till e-handelsplatsen i 
stort.

Tabell 7: Marknadsföring

PrestaShop CubeCart ZenCart KonaKart

Möjlighet att skriva 
META-taggar 
(MEDEL)

JA NEJ JA NEJ

6.3.7 Skalbarhet
Det var inget av systemen som hade några begränsningar i produktkatalogen, gällande 
antalet varor man kunde tillhandahålla på sin e-handelsplats. Vilket var bra.

6.3.8 Statistik
KonaKart saknade helt fungerande funktionalitet för att visa statistik över trafik och 
försäljning på e-handelsplatsen. Till CubeCart fanns det lite statistik, men den var 
ganska knapphändig, man kunde se vilken produkt som hade fått mest klick och vilka 
sökord som hade använt sig av när de sökt på e-handelsplatsen. ZenCart hade lite 
mera utförlig statistik, där kunde man bland annat se vilka produkter som hade sålt 
mest, hur mycket kunderna hade handlat för samt vilka produkter som höll på att ta 
slut i lager. PrestaShop hade väldigt utförlig statistik, som tydliggjordes med diagram. 
Statistiken  man  kunde  få  ut  visade  försäljningssiffror  totalt  och  månadsvis,  man 
kunde  se  vilka  produkter  som  sålde  bäst  samt  hur  kunderna  hade  hittat  till  e-
handelsplatsen.
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6.4 E-handelssystemens frontoffice 
Här följer en sammanställning av de undersökningar som har gjorts på den del av e-
handelsplatsen som kunden kommer i kontakt med.

6.4.1 Betalning
Alla  de  testade  systemen  tillhandahöll  liknande  funktionalitet  för  betalning,  till 
exempel så ingick en koppling till PayPal i alla systemen. Ville man sedan lägga till 
betalväxlar för att ge sina kunder möjligheten att betala med kort så var man tvungen 
att installera en tilläggsmodul. Det gick att hitta färdiga moduler till vanliga svenska 
betalväxlar  åt  alla  systemen  utom  KonaKart.  Jag  har  inte  installerat  och  testat 
betalväxlar,  utan  jag  har  bara  undersökt  vilka  som  finns  att  tillgå  till  de  olika 
systemen.

6.4.2 Funktioner
Alla systemen har någon form av paket-/orderhantering. De fungerar lite olika till de 
olika systemen. I PrestaShop kan man till exempel utbyta meddelanden mellan kund 
och personal under hela orderprocessen. I de andra kunde man som kund skicka ett 
meddelande vid beställning, men personalen kunde skicka meddelanden till kunden 
under hela orderprocessen.

Kunderna kunde även ta del av andras recensioner eller skriva egna, det fungerade i 
mycket smidigt i alla systemen.

Tabell 8: Funktioner, frontoffice

PrestaShop CubeCart ZenCart KonaKart

Paket-/orderhantering 
(HÖG)

JA JA JA JA

Recensioner (HÖG) JA JA JA JA

6.4.3 Kundvagnen
En kundvagn fanns så klart till alla systemen och funktionaliteten skiljde sig inte så 
mycket  från  system till  system.  Inget  av  systemen reserverade  varor  som lades  i 
kundvagnen.  Vilket  är  att  föredra  så  länge  det  är  inte  är  absolut  nödvändigt  vid 
försäljning av unika föremål, till exempel biljetter till en konsert. 

Sparade varor i kundvagnen hanterades lite olika av de olika systemen. Alla sparade 
varor som låg kvar i kundvagnen när man lämnade e-handelsplatsen, tills man kom 
tillbaka.  Skillnaden var  att  alla  inte  sparade  varorna  vid  alla  lägen.  I PrestaShop 
kunde man välja om man ville att kundernas varukorgar skulle sparas eller inte. De 
andra tre systemen sparar varorna oavsett om kunden är inloggad eller ej.

Tabell 9: Kundvagnen

PrestaShop CubeCart ZenCart KonaKart

Reserveras varor i 
kundvagnen

NEJ NEJ NEJ NEJ

Sparas varor i kundvagnen JA JA JA JA
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6.4.4 Layout
Systemen i testet var lättnavigerade, man kunde hela tiden se var man befann sig på 
e-handelsplatsen. Kundvagnen var tydlig på alla systemen utom ZenCart där det bara 
var en textrad, med ganska liten text dessutom. ZenCart överhuvudtaget var väl den 
som var lite sämre rent layout-mässigt, sidan var väldigt utdragen på höjden vilket 
gjorde att man fick scrolla mycket för att hitta vissa saker. Eftersom testerna gjordes 
med originalteman, så det är inte omöjligt att vissa skönhetsmissar går att lösa med 
ett nytt tema som finns att ladda ner.

Alla  system  hade  en  väl  fungerande  sökfunktion,  som  gjorde  det  enkelt  för  de 
besökare som visste  vad de ville ha,  att  hitta  det.  PrestaShop hade en liten extra 
funktionalitet som gjorde att man kunde lagra alias för produkter, till exempel vanliga 
felstavningar.

Tabell 10: Layout

PrestaShop CubeCart ZenCart KonaKart

Lättnavigerad (HÖG) JA JA JA JA

Sökfunktion (HÖG) JA JA JA JA

6.4.5 Webbläsaroberoende
Alla  systemen  klarade  kraven  för  webbläsaroberoende.  Systemens  funktion  och 
utseende  har  testats  i  dagens  mest  använda  webbläsare[Wikipedia  f].  Vilka 
operativsystem som användes vid testningen anges inom parentes.

● Internet Explorer 6 och uppåt. (Windows Vista, Windows XP)

● Firefox (Windows Vista, Ubuntu 8.04)

● Opera (Ubuntu 8.04)

● Google Chrome (Windows Vista)

● Safari (Mac OSX)

Sedan testades,  om det  gick att  handla när  man hade Javascript  avaktiverat  i  sin 
webbläsare. I CubeCart gick det inte alls att handla utan Javascript. Navigationen på 
e-handelsplatsen fungerade, men det  gick inte att  lägga till  varor i  varukorgen. I 
PrestaShop gick det att  lägga till  varor i  varukorgen,  men menyn där man skulle 
bläddra sig runt i de olika kategorierna fungerade inte utan Javascript. Detta visade 
sig  vara  ett  ganska  simpelt  problem och skulle  inte  ställa  till  några problem vid 
eventuell integration. I ZenCart eller KonaKart var det inga problem att handla med 
Javascript avaktiverat.

Tabell 11: Webbläsaroberoende

PrestaShop CubeCart ZenCart KonaKart

Webbläsaroberoende 
(HÖG)

JA JA JA JA

Går att handla utan 
Javascript? (HÖG)

JA 
(Menyn fungerade 

ej)
NEJ JA JA

6.4.6 Varupresentation
Det var inget av systemen som innehöll alla de saker som söktes, men PrestaShop och 
KonaKart innehöll de flesta. PrestaShop saknade stöd för att jämföra produkter sida-
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vid-sida samt att visa produkter som andra kunder hade köpt i samband med att de 
köpte en viss produkt.  Konakart  saknade också möjligheten att  jämföra produkter 
sida-vid-sida, systemet kunde inte heller visa mer än en bild per produkt. Det ser jag 
som ett stort avbräck, att inte kunna visa en produkt i mer än en vinkel. Den enda 
funktionen  som  CubeCart  stöder  är  att  visa  flera  bilder  per  produkt,  de  andra 
funktionerna  saknades  helt.  ZenCart  kan  visa  flera  bilder  per  produkt  samt  vilka 
produkter som andra kunder  köpte samtidigt som de köpt en viss produkt.

Tabell 12: Varupresentation

PrestaShop CubeCart ZenCart KonaKart

Jämföra produkter (HÖG) NEJ NEJ NEJ NEJ

Bilder en/flera (HÖG) FLERA FLERA FLERA EN

Tillbehör (MEDEL) JA NEJ NEJ JA

Liknande produkter 
(MEDEL)

JA NEJ NEJ JA

Köpte också (MEDEL) NEJ NEJ JA JA

6.5 Sammanställning
I denna del kommer alla tabeller att sammanställas i en stor tabell för att göra det 
mera överskådligt.

Tabell 13: Sammanfattande tabell

PrestaShop CubeCart ZenCart KonaKart

Validering (HÖG) JA JA JA NEJ

Upptaggad källkod (HÖG) JA NEJ JA NEJ

Portlet (HÖG) NEJ NEJ NEJ JA

Behörigheter (HÖG) JA JA NEJ JA

Ändra adm.gränssnitt (LÅG) NEJ NEJ NEJ NEJ

Ändra kundgränssnitt 
(MEDEL)

JA JA NEJ NEJ

Automatisk registrering 
(HÖG)

JA JA JA JA

Integration med andra 
system (MEDEL)

NEJ NEJ NEJ NEJ

Möjlighet till översättning 
(HÖG)

JA JA JA JA

Stöd för flera valutor (HÖG) JA JA JA JA

Automatisk uppdatering av 
valutor

JA NEJ JA NEJ

Lägga till/ta bort prod. 
(HÖG)

JA JA JA JA

Lägga till/ta bort bilder 
(HÖG)

JA JA JA JA

Varubeskrivningar (HÖG) JA JA JA JA
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Produktvariationer (HÖG) JA JA JA JA

Tillbehör (HÖG) JA NEJ NEJ JA

Relaterade köp (MEDEL) NEJ NEJ JA JA

Kommentarer (HÖG) JA NEJ JA JA

Sökalias (LÅG) JA NEJ NEJ NEJ

Lagerhantering (HÖG) JA JA JA JA

Prishantering (MEDEL) JA JA JA JA

Plattformsoberoende (HÖG) JA JA JA JA

Back up/restore (HÖG) Back up NEJ NEJ NEJ

Spåra adm. Åtgärder 
(MEDEL)

NEJ NEJ NEJ NEJ

Hostingmöjligheter (HÖG) JA NEJ JA NEJ

Hantering av döda länkar 
(HÖG)

JA JA JA JA

Möjlighet att skriva META-
taggar (MEDEL)

JA NEJ JA NEJ

Skalbart (HÖG) JA JA JA JA

Statistik (HÖG) JA JA JA NEJ

Betalväxlar (HÖG) JA JA JA JA

Paket-/orderhantering 
(HÖG)

JA JA JA JA

Recensioner (HÖG) JA JA JA JA

Kundvagn (HÖG) JA JA JA JA

Reserveras varor i 
kundvagnen

NEJ NEJ NEJ NEJ

Sparas varor i kundvagnen JA JA JA JA

Lättnavigerad (HÖG) JA JA JA JA

Sökfunktion (HÖG) JA JA JA JA

Webbläsaroberoende (HÖG) JA JA JA JA

Går att handla utan 
Javascript? (MEDEL)

JA NEJ JA JA

Jämföra produkter (HÖG) NEJ NEJ NEJ NEJ

Bilder en/flera (HÖG) FLERA FLERA FLERA EN

Tillbehör (MEDEL) JA NEJ NEJ JA

Liknande produkter 
(MEDEL)

JA NEJ NEJ JA

Köpte också (MEDEL) NEJ NEJ JA JA
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Figur 3: Visar en sammanställning av antalet uppfyllda kriterier hos de utvärderade 
systemen. Siffran inom parentesen anger totalt antal kriterier.
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7 Analys
Här kommer jag att analysera och reflektera över de tester och utvärderingar som jag 
har gjort under projektets gång. Kapitlet har delats upp i två delar, en del där jag går 
igenom valet av e-handelssystem och en del där jag reflekterar över utvärderingen 
som har gjorts.

7.1 Val av e-handelssystem
Efter att ha testat och utvärderat dessa e-handelssystem har jag kommit fram till att 
det är PrestaShop, som bäst lever upp till de krav som jag och Senselogic har ställt.

PretsaShop  var  det  e-handelssystem som  levde  upp  till  flest  krav,  av  de  testade 
systemen. Det fanns även mycket mer funktionalitet i form av olika moduler.

Administrationen i PrestaShop var väldigt lättarbetad, det var enkelt att hitta det man 
sökte och det gick snabbt att utföra mina testfall. Saker som tog väldigt lång tid att 
göra i de andra systemen, gick väldigt smidigt i PrestaShop. Det var väldigt enkelt att 
installera nya språkpaket, man behövde bara peka ut arkivet med de nya språkfilerna 
sedan skötte systemet resten. En liten miss var dock att det svenska språkpaket inte 
översatte riktigt allt i administrationsgränssnittet. För att ordna detta var man tvungen 
att göra en uppdatering direkt i databasen. 

Artikelhantering,  en  viktig  del  av  ett  e-handelssystem,  fungerade  mycket  bra  i 
PrestaShop och det fanns stöd för funktioner som de andra systemen saknade. Det 
som  stack  ut  mest  var  hanteringen  av  produktvariationer  där  PrestaShop  kunde 
hantera prisskillnader, lagersaldon och bilder baserat på produktattribut.

Angående driften så finns det  ett  svenskt  företag som heter  PrestaWorks.  De har 
specialiserat sig på bland annat PrestaShop och erbjuder olika driftlösningar, allt från 
enkelt  webbhotell  med  begränsad  trafik  till  egen  dedikerad  server.  PrestaWorks 
tillverkar tilläggsmoduler och betalväxlar till PrestaShop. Vissa kräver att man har sin 
e-handelsplats placerad på deras servrar men andra finns tillgängliga för alla.

Statistiken  som  PrestaShop  kunde  presentera  var  mycket  uförligare  än 
konkurrenternas.  I  PrestaShop  kunde  man  även  få  statistiken  presenterad  i  olika 
diagram och  tabeller.  Det  var  även  enkelt  att  välja  vilken  statistik  man  ville  att 
systemet skulle lagra. Det var bara att aktivera eller avaktivera de moduler man ville 
att PrestaShop skulle använda.

Utseendet på originaltemat i PrestaShop var enligt min åsikt betydligt snyggare än de 
andras. Det var lätt att urskilja de olika delarna på e-handelsplatsen, vilket gjorde den 
väldigt  lättöverskådlig.  Det  var  lätt  att  hitta  viktiga  delar,  som  kundvagnen  till 
exempel.

Till kundvagnen fanns det en del möjligheter. Man kunde till exempel välja om man 
ville att  kundvagnen skulle spara de varor som kunderna hade lämnat  där när de 
lämnat e-handelsplatsen, för att sedan återskapa innehållet nästa gång de loggade in. 
Det tycker jag är en bra service att kunna ge kunden, men någon annan kanske tycker 
annorlunda. Därför är det bra att kunna välja.

PrestaShop  var  väldigt  modulärt  och  det  var  enkelt  att  anpassa  utseendet  och 
funktionaliteten  tack  vare  de  moduler  som  fanns  att  tillgå  i  basinstallationen. 
Modulerna var enkla att installera. Det gjordes genom en knapptryckning, om den 
följde med i basinstallationen.
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Uppbyggnaden av dessa moduler gjorde det väldigt lätt att integrera dem i SiteVision. 
Varje modul bestod av ett omslutande element, som var identifierbart via en unik 
identifierare. Det gjorde att man enkelt kunde hitta dessa när man med hjälp av XSLT 
skulle söka igenom sidan för att hitta de delar man ville integrera.

Det e-handelsystem som var närmast att konkurrera med PrestaShop var KonaKart. 
KonaKart som kom med i testet tack vare sin möjlighet till integration via portlet. Det 
föll till stor del på att koden inte validerade, visserligen spelade inte detta någon roll 
för integrationen, men jag tycker ändå att en sida ska byggas enligt standard och gå att 
validera. Andra nackdelar med KonaKart var dess svårmodifierade gränssnitt och så 
var communityn runt KonaKart väldigt liten, vilket gjorde det svårt att hitta moduler 
och språkpaket.

7.2 Utvärderingen
Utvärderingen gjordes efter kriterier som tagits fram efter att ha studerat den litteratur 
som  fanns  att  tillgå  om  e-handelssystem.  Listan  kompletterades  med  krav  från 
Senselogic. Att ta fram kriterier gick ganska enkelt även om det inte fanns mycket 
litteratur att  tillgå, det gick i  stora drag att  urskilja vad ett  e-handelssystem borde 
innehålla.

Utvärderingarna av de olika systemen gjordes med hjälp av ett antal testfall som tog 
upp  de  grundläggande  funktionerna  för  att  kunna  driva  en  e-handelsplats.  Detta 
gjordes för att utvärderingarna skulle ske på ett så likvärdigt sätt som möjligt och 
därmed ge så rättvisa resultat som möjligt. Alla kriterier kunde dock inte tas upp i 
testfallen, så ytterligare testning fick ske.

Ett problem var att alla kriterier inte var så klara som de borde varit. Det kunde ha 
varit tydligare exakt vad som skulle ingå i varje kriterium. Detta hade gjort det lättare 
att jämföra de olika systemen mot varandra. Men det är också svårt att på förhand 
veta exakt vad man söker, man kommer på saker under tiden som man utvärderar.   

Det hade också varit bra med lite tydligare mätbara kriterier. Ett exempel på ett bra 
kriterium  ur  den  synvinkeln  var  valideringen,  antingen  så  validerade  e-
handelssystemet eller så validerade det inte. 

Det  var  ganska  många  och  relativt  specifika  kriterier.  Det  blir  enklare  att  skilja 
systemen från varandra desto fler och mer specifika kriterier man har. 

Under  utvärderingens  gång  så  funderades  en  del  på  hur  mycket  värderingen  av 
kriterierna tillförde, eftersom 29/41 kriterier fick status HÖG, jämfört med 10/41 som 
fick MEDEL och 2/41 som fick LÅG. Med den fördelningen blev det ganska klart att 
det  system uppfyllde flest  kriterier  även tillgodosåg en stor del  med status  HÖG. 
Därför blev inte värderingen den avgörande faktorn som den kanske hade blivit om 
fördelningen  hade  sett  annorlunda  ut.  Man  hade  även  kunnat  ha  flera  grader  på 
skalan, för att få en tydligare fördelning mellan kriterierna. Men fler grader på skalan 
kan också göra att det blir svårare att tolka vid sammanställningen.  

Det har inte utförts några användbarhetstester med andra testpersoner än mig själv. 
Det är ett litet problem, men på grund av tidsbrist har det inte varit genomförbart. Om 
man  hade  gjort  fler  användartester  så  hade  man  kunnat  få  en  bredare  bild  av 
användarvänligheten i e-handelssystemen. 
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8 Integrationen i SiteVision
Integrationen av det utvalda e-handelssystemet i SiteVision, gjordes med hjälp av den 
proxymodul som finns att tillgå till SiteVision. Det proxymodulen gör är att den kan 
länka  in  en  extern  webbsida  eller  applikation  i  den  befintliga  webbplatsen.  Den 
inlänkade sidan eller applikationen kan då tranformeras av XSLT, så att den bättre 
passar in i den befintliga webbplatsen. Man kan då anpassa de inlänkade delarna så 
att  de  kan  använda  sig  av  den  stilmall  (CSS),  som  den  befintliga  webbplatsen 
använder sig av.

Integrationen av e-handelssystemet började med att jag tillsammans med Jan Korpela 
på  Senselogic,  diskuterade  vilka  delar  av  e-handelssystemets  kundgränssnitt  som 
skulle integreras. Vi kom överens om att det bästa vore att ha flera proxymoduler som 
var och en länkade in en utvald del från kundgränssnittet. Så vi kom fram till att det 
krävdes  fem stycken proxymoduler.  Som bilden  här  nedanför  visar  så  är  det  sex 
stycken delar. Det innebar att jag fick slå ihop två delar i en gemensam proxymodul.

   

De delar som vi valde att plocka ut var:

1. Innehållsytan

Det är här all information presenteras, all information om varorna osv.

2. Navigationen

Detta är e-handelssystemets meny och därifrån sköts navigationen på sidan.
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Figur 4: E-handelssystemets kundgränssnitt med de utvalda delarna markerade. 
Siffrorna anger vilken proxymodul de kommer att tillhöra.



3. Varukorgen

Här visas hur  många varor som kunden har i  sin  varukorg och den totala 
kostnaden  för  dessa.  Det  finns  även  länkar  för  att  ta  sig  till  den  riktiga 
varukorgen där  man kan ta  bort  produkter  bland annat.  Man kan även gå 
vidare till kassan för att betala sina varor.

4. Språk- och kontoinställningar

I den ena av dessa två delar kan man ändra valuta och språk. I den andra kan 
man komma åt inställningar för sin användare.

5. Sökning

Den här delen innehåller sökfunktionen som gör att man kan fritextsöka på 
produkter.

Innan jag började med själva integrationen så var jag tvungen att läsa på lite mer om 
XSLT. Detta gjorde jag genom att gå igenom ett antal tutorials. När jag hade gjort 
detta så började jag med integrationen.

Integrationen gick till  så att jag la till  en proxymodul på sidan där jag ville ha e-
handelsplatsen. I proxymodulens inställningar fick jag sedan skriva in URL:en till 
den  externa  e-handelsplatsen.  Det  proxymodulen  gör  då  är  att  den  hämtar  hela 
innehållet  från  e-handelsplatsen.  Därför  blev  jag  tvungen  att  använda  mina 
nyförvärvade XSLT-kunskaper, så att jag kunde filtrera ut och bara presentera den 
delen som skulle visas i den aktuella proxymodulen. Vid detta steg var det väldigt 
viktigt  att  e-handelssystemets källkod var väl uppmärkt, då det gjorde det mycket 
enklare att filtrera ut den delen som skulle visas. Det här steget upprepades sedan för 
alla fem proxymoduler som skulle användas. Jag valde även att inkludera CSS- och 
Javascript-filerna  från  det  externa  e-handelssystemet.  Detta  för  att  behålla  e-
handelssystemet  utseende  och  funktion.  Jag  var  även  tvungen  att  göra  en  del 
korrigeringar, vissa saker kunde jag lösa med XSLT, men andra var jag tvungen att 
lösa  med  ändringar  i  e-handelssystemets  källkod.  För  att  det  integrerade  e-
handelssystemet skulle fungera även om besökaren hade avaktiverat Javascript så var 
jag tvungen att göra lite CSS-justeringar. Dessa gjordes enkelt med XSLT.  En annan 
ändring var  dock tvungen att  utföras i  e-handelssystemets  källkod.  Det  var en av 
sidorna på den externa webbplatsen som inte validerade. Proxymodulen kan då inte 
tolka sidan på rätt sätt. Därför var jag tvungen att åtgärda och dokumentera denna 
ändringen.  Det  var  en  liten  miss  att  jag  inte  hade  validerat  alla  sidor  i  e-
handelssystemet, jag hade validerat ett antal slumpmässigt utvalda sidor. 

E-handelssystemets administrationsgränssnitt kommer att lämnas orört. Det kommer 
att ligga helt fristående från SiteVision.
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I den här versionen kan nu en administratör med rätt behörighet enkelt gå in och byta 
plats på de olika modulerna. Det går också att placera in företagets övriga moduler 
med menyer och logotyper och allt vad det kan vara.
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9 Slutsats
Här kommer jag att presentera vad jag har kommit fram till under projektets gång.

9.1 Val av e-handelssystem
Efter de tester och uvärderingar som jag gjorde, kom jag fram till att PrestaShop var 
det e-handelssystem som bäst uppfyllde de krav som ställdes. PrestaShop var det e-
handelssystem som hade de flesta av de funktioner som jag sökte, och det fanns även 
mer funktionalitet  utöver den jag sökte. PrestaShop uppfyllde flest  krav totalt  och 
även flest krav med hög prioritet. I kategorien med hög prioritet missade PrestaShop 
bara två kriterier. 

PrestaShop var även det system som jag tyckte var klart enklast att använda, främst ur 
ett administratörsperspektiv. Det var det klart nyaste systemet. Det märktes främst på 
användarvänligheten och utseendet på gränssnittet. 

En annan väldigt avgörande sak var PrestaShops modularitet. Det var enkelt att lägga 
till ny funktionalitet. Den nya funktionaliteten var även lätt att identifiera i HTML-
koden, därför var den även enkel att integrera i SiteVision. 

Språkhanteringen var även den okomplicerad, att bara behöva ladda upp ett Zip-arkiv 
med  språkfilerna  från  administratörsgränssnittet  var  väldigt  enkelt.  Även 
valutahanteningen var enkel, men inget som stack ut från mängden direkt.

PrestaShop erbjöd mycket mera statistik än de andra systemen och den presenterades 
på ett mycket bra sätt. Man kunde även välja vilken statistik man ville lagra och inte. 

Det finns ett svenskt företag som tillhandahåller driftlösningar för PrestaShop till ett 
bra pris, vilket kan vara bra för de företag som inte vill eller har möjlighet att driva e-
handelssystemet på en egen webbserver.

Allt  detta  sammantaget  gjorde  att  jag  ansåg  att  PrestaShop  var  det  bästa  av  de 
utvärderade e-handelssystemen.

9.2 Utvärderingen
Jag tycker att utvärderingen som gjordes gick bra. Det gick att se skillnader mellan de 
olika  systemen när  man jämförde dem utifrån de  kriterier  som togs  fram. Det  e-
handelssystemet som valdes ut fungerade bra att integrera i SiteVision.

Värderingen  på  den  tregradiga  skalan  var  bra.  Däremot  blev  den  inte  så 
utslagsgivande som jag kanske hade hoppats när jag började med den. Men anser att 
det hade blivit för mycket att hålla reda på vid sammanställningen om man hade haft 
flera grader på skalan.

Om mer tid hade funnits hade det varit önskvärt att genomföra fler användartester. 
Andra personer än jag själv skulle få utföra de olika testfallen och komma med sina 
åsikter, vilket hade gett en bredare bild av användarvänligheten i de olika systemen. 

För säkerhetsskull borde jag ha testat att validera flera av e-handelssystemens sidor, 
eftersom  att  om  man  ska  använda  XSLT  för  att  transformera  befintliga 
webbapplikationer är det viktigt att de validerar, om de inte validerar så kommer det 
inte att fungera. För att man ska kunna göra filtreringar på ett bra sätt, alltså söka ut 
specifika element hos en webbapplikation, krävs att källkoden är väl uppmärkt så att 
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man enkelt kan hitta elementen som man söker. Det tyckte jag att jag fick ett bra 
grepp på under utvärderingen, genom att kolla på e-handelssystemets källkod.
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Testfall
1. Göra butiken tillgänglig för handel i Sverige. - Administratör

Översätta butiken till svenska, och möjliggöra betalning med svenska kronor. 

2. Skapa en produktadministratör. - Administratör

En ny administratör som bara kan hantera produktkatalogen, lägga till och ta 
bort varor.

3. Lägga till en vara. - Produktadministratör 
Skapa en ny kategori(mobiltelefoner) och en underkategori(3g-telefoner). I min 
nya kategori lägger jag till en vara med produktinformation, bilder, 
produktvariationer, lagersaldo och tillbehör. Testar att ändra sådant som blev 
”fel”. 

4. Köpa en vara. - Kund
Köper en vara, lägger till i kundvagnen och checkar ut (Cash-on-delivery). 
Kollar också att lagersaldot räknas ner(administratör).

5. Orderhanteringen. - Administratör 
Simulerar en packning och uppdaterar orderstatusen så att ”kunden” kan se att 
det händer något med ordern. Sedan så uppdaterar jag statusen igen och sätter 
den till levererad. 

6. Recenserar en vara. - Kund – Administratör
Recenserar en vara och betygsätter den från butikens ”framsida”. Från 
”baksidan” så godkänner jag eller ändrar innehållet för att det ska kunna 
publiceras på framsidan igen. 

7. Gör en retur. - Administratör 
Returnerar en vara. 

8. Ta bort en vara - Administratör – Kund
Tar bort en vara men spara URL:en för att kunna surfa direkt in på den igen. 
Kollar om det fungerar eller vilken typ av felmeddelande man får. 



Testfall – PrestaShop
1. Göra butiken tillgänglig för handel i Sverige. - Administratör

Översätta butiken till svenska, och möjliggöra betalning med svenska kronor.

Gick relativt enkelt, jag fick ange ISO-beteckningen för Sverige (SE, SWE), 
samt ladda upp ett zip-arkiv med översättningar(detta görs i butiken 
administratörsgränssnitt, arkivet hittade jag i forumet på prestashop.com. Detta 
översatte dock inte allt, vissa menyer i  administratörsgränssnittet förblev 
oöversatta, men det löstes genom en ”insert” i databasen, SQL-koden fanns att 
ladda ner i prestashop-forumet. 

För valutan behövde man bara specificera ISO-koden, namnet samt vilket 
tecken som skulle användas vid visning. Sedan var det bara att klicka på 
uppdatera valutor så hade man rätt kurs. 

2. Skapa en produktadministratör. - Administratör

En ny administratör som bara kan hantera produktkatalogen, lägga till och ta 
bort varor.

Detta gick mycket enkelt, man skapade en roll som man tilldelade olika 
behörigheter. Sedan så skapade man en ett konto åt en anställd och gav denne 
rollen som man nyss skapat.

3. Lägga till en vara. - Produktadministratör 
Skapa en ny kategori(mobiltelefoner) och en underkategori(3g-telefoner). I min 
nya kategori lägger jag till en vara med produktinformation, bilder, 
produktvariationer, lagersaldo och tillbehör. Testar att ändra sådant som blev 
”fel”. 

Det var smidigt att lägga till produkter, men man måste tänka till så att man 
gör saker i rätt ordning om man inte vill gå tillbaka och ändra senare. Man 
måste lägga till tillverkaren först t ex. Produktattribut var smidigt. Enkelt att 
styra saldot på attribut-nivå man kan även koppla en speciell bild till ett visst 
attribut, t ex om man har produkter, som finns i olika färger.

När man har många produktkategorier så blir det mycket klickande för att ta 
sig fram till rätt produkt  för att göra ändringar. Man kan å andra sidan söka sig 
fram till en produkt.

4. Köpa en vara. - Kund
Köper en vara, lägger till i kundvagnen och checkar ut (Cash-on-delivery). 
Kollar också att lagersaldot räknas ner(administratör).

Inga problem här, man kan göra många inställningar, t ex så kan man ha olika 
faktura adress och leveransadress, man kan skicka med ett meddelande till 
butiken vid beställning. Man ser tydligt var i processen man befinner sig tack 
vare den ”status-bar” som visas.



Saldot räknas ner för den vara (alternativt vara med viss färg eller funktion) 
som kunden köper.

Det fungerar att handla utan Javascript om man vill handla något på 
förstasidan eller om man kan söka sig till produkten via sökfunktionen. 
Menyn fungerar inte som den ska men det är en enkel sak att fixa med lite 
CSS-kunskap.

5. Orderhanteringen. - Administratör 
Simulerar en packning och uppdaterar orderstatusen så att ”kunden” kan se att 
det händer något med ordern. Sedan så uppdaterar jag statusen igen och sätter 
den till levererad. 

Funkar bra, man kan även skicka meddelanden till kunden och kunden kan 
skicka meddelanden tillbaka.

6. Recenserar en vara. - Kund – Administratör
Recenserar en vara och betygsätter den från butikens ”framsida”. Från 
”baksidan” så godkänner jag eller ändrar innehållet för att det ska kunna 
publiceras på framsidan igen. 

Recensera varor kan man bara göra om man är registrerad kund. Det görs 
genom att fylla i ett formulär. Administratören kan bestämma vilka 
kriterier en produkt ska bedömas utifrån. Dessa betygsätts sedan av kunden 
på en skala (1-5). Administratören får även välja om han/hon vill att 
recensioner ska publiceras på sidan direkt eller om de måste godkännas innan. 
Som administratör får man en chans att läsa igenom meddelandet och sedan 
om man då väljer att publicera det så går det inte att ta bort det sedan, inte så 
bra.

7. Ta bort en vara - Administratör
Tar bort en vara men spara URL:en för att kunna surfa direkt in på den igen. 
Kollar om det fungerar eller vilken typ av felmeddelande man får. 

Ta bort en vara är enkelt, felmeddelandet man får när man försöker surfa direkt 
till produkten efter borttagning visas här nedanför, meddelandet visas där 
produkterna visas i vanliga fall, annars ser sidan ut precis som vanligt.

”Det är 1 fel :

Produkten är inte längre tillgänglig”



Testfall – CubeCart
1. Göra butiken tillgänglig för handel i Sverige. - Administratör

Översätta butiken till svenska, och möjliggöra betalning med svenska kronor. 

Att översätta butiken var inga problem eftersom det följde med ett svenskt 
språkpaket i installationen så det var bara att välja det i en meny.

Att lägga till en valuta går smidigt, men valutakurserna måste uppdateras 
manuellt! Det finns alltså ingen funktionalitet för att uppdatera alla 
valutor på en gång...

2. Skapa en produktadministratör. - Administratör

En ny administratör som bara kan hantera produktkatalogen, lägga till och ta 
bort varor.

Det fungerar så att man lägger till en användare och tilldelar denne de 
behörigheter som man har kommit överens om. Inga problem.

3. Lägga till en vara. - Produktadministratör 
Skapa en ny kategori(mobiltelefoner) och en underkategori(3g-telefoner). I min 
nya kategori lägger jag till en vara med produktinformation, bilder, 
produktvariationer, lagersaldo och tillbehör. Testar att ändra sådant som blev 
”fel”. 

Lägga till produktkategori och produkt gick smidigt. När man lägger till en 
produkt så kan man bara lägga till en bild, för att lägga till flera bilder så 
måste man gå in och uppdatera produkten i efterhand och då måste man först 
ha laddat upp bilderna man vill använda genom CubeCarts filhanterare. 

Produktvariationer går smidigt att lägga till, men i lagersaldot finns ändå bara 
en klumpsumma.

4. Köpa en vara. - Kund
Köper en vara, lägger till i kundvagnen och checkar ut (Cash-on-delivery). 
Kollar också att lagersaldot räknas ner(administratör).

Till CubeCart följde det inte med någon Cash-on-delivery modul, men det 
fanns en annan där man fick skriva ut ett formulär som man skulle fylla i och 
skicka in. Det var svårt att veta var i processen man var, det fanns ingen form 
av indikation. Den syntes inte första gången jag handlade i alla fall, men när jag 
kollade igen så såg jag den. Den kanske kunde vara lite tydligare.

Saldot räknas ner som det ska.

Det går däremot inte att handla utan Javascript.



5. Orderhanteringen. - Administratör 
Simulerar en packning och uppdaterar orderstatusen så att ”kunden” kan se att 
det händer något med ordern. Sedan så uppdaterar jag statusen igen och sätter 
den till levererad. 

Det går att sätta status för ordern och man kan meddela uppdateringar till 
kunden, antingen via e-post eller så skickar man ett meddelande som visas på 
kundens medlemssida. 

6. Recenserar en vara. - Kund – Administratör
Recenserar en vara och betygsätter den från butikens ”framsida”. Från 
”baksidan” så godkänner jag eller ändrar innehållet för att det ska kunna 
publiceras på framsidan igen. 

Finns ingen funktionalitet för att recensera varor i CubeCart.

7. Ta bort en vara - Administratör – Kund
Tar bort en vara men spara URL:en för att kunna surfa direkt in på den igen. 
Kollar om det fungerar eller vilken typ av felmeddelande man får. 

Man möts av ett felmeddelande som talar om att produkten inte finns, sidan ser 
helt normal ut i övrigt.



Testfall – ZenCart
1. Göra butiken tillgänglig för handel i Sverige. - Administratör

Översätta butiken till svenska, och möjliggöra betalning med svenska kronor.

När man skulle översätta e-handelsplatsen till svenska så var man tvungen 
att direkt på servern lägga till en mapp med svenska filer. Mappen och 
filerna var tvungna att följa en viss namn standard. Detta kunde alltså inte 
göras via gränssnittet. Sedan fick man via gränssnittet peka ut mappen på 
servern och fylla i landskod och vilken flagga man ville använda. Detta var inte 
så smidigt, men det gick lätt att hitta färdiga översättningar.

Att lägga till en valuta var desto smidigare man behövde bara specifiera ISO-
koden, namnet samt vilket tecken som skulle användas vid visning. Sedan var 
det bara att klicka på uppdatera valutor, så hade man rätt kurs. 

2. Skapa en produktadministratör. - Administratör

En ny administratör som bara kan hantera produktkatalogen, lägga till och ta 
bort varor.

Det går inte att skapa administratörer med olika rättigheter, antingen är man 
administratör eller så är man inte administratör.

3. Lägga till en vara. - Produktadministratör 
Skapa en ny kategori(mobiltelefoner) och en underkategori(3g-telefoner). I min 
nya kategori lägger till jag en vara med produktinformation, bilder, 
produktvariationer, lagersaldo och tillbehör. Testar att ändra sådant som blev 
”fel”. 

Att lägga till en produkt med produktinformation är smidigt, men ska man 
däremot ha mer än en bild så blir det direkt krångligare. Man måste följa en 
speciell namnstandard och lägga till bilderna i en viss ordning för att allt ska 
fungera. Även hanteringen av produktvariationer var omständlig Zencart 
hanterar heller inte lagersaldo på attributnivå. Man kan heller inte koppla ihop 
produkten med olika tillbehör.

Det är inga problem att uppdatera en produkt men det krävs mycket 
klickande för att komma fram till produkten som ska ändras. Det finns ingen 
sökfunktion.

4. Köpa en vara. - Kund
Köper en vara, lägger till i kundvagnen och checkar ut (Cash-on-delivery). 
Kollar också att lagersaldot räknas ner(administratör). 

Inga problem att handla, man kan hela tiden se hur långt man har kommit i 
processen. Kunden kan skicka med ett meddelande till personalen om 
han/hon så vill. 

Det går bra att handla även om man inte har Javascript aktiverat.



Saldot räknas ner.

5. Orderhanteringen. - Administratör 
Simulerar en packning och uppdaterar orderstatusen så att ”kunden” kan se att 
det händer något med ordern. Sedan så uppdaterar jag statusen igen och sätter 
den till levererad. 

Fungerar bra, personalen kan meddela kunden antingen via e-post eller 
skicka till kundens medlemssida på e-handelssplatsen.

6. Recenserar en vara. - Kund – Administratör
Recenserar en vara och betygsätter den från butikens ”framsida”. Från 
”baksidan” så godkänner jag eller ändrar innehållet för att det ska kunna 
publiceras på framsidan igen. 

Det går fint att recensera man får även sätta ett betyg (skala 1-5) . 
Administratören får bestämma om recensionen ska publiceras eller inte. Även 
om administratören skulle godkänna en recension så kan han/hon i efterhand 
ändra sig och ta bort en recension.

7. Ta bort en vara - Administratör – Kund
Tar bort en vara men spara URL:en för att kunna surfa direkt in på den igen. 
Kollar om det fungerar eller vilken typ av felmeddelande man får.

Man får ett felmeddelande som talar om att produkten inte finns, men i övrigt 
ser sidan ut precis som vanligt. Godkänt.



Testfall – KonaKart
1. Göra butiken tillgänglig för handel i Sverige. - Administratör

Översätta butiken till svenska, och möjliggöra betalning med svenska kronor. 

Att översätta butiken till svenska går, men det finns inga språkpaket att tillgå. 
Så om man vill översätta butiken till svenska så får man helt enkelt sätta sig 
och översätta själv.

Att lägga till en valuta är enkelt men det kräver manuell uppdatering, 
KonaKart har alltså ingen funktion för att hämta aktuella valuta kurser.

2. Skapa en produktadministratör. - Administratör

En ny administratör som bara kan hantera produktkatalogen, lägga till och ta 
bort varor.

Det är inga problem att skapa administratörer med speciella behörigheter. 
Man skapar roller som man delar ut till olika användare. I installationen 
ingår en produktadministratörsroll.

3. Lägga till en vara. - Produktadministratör 
Skapa en ny kategori(mobiltelefoner) och en underkategori(3g-telefoner). I min 
nya kategori lägger till en vara med produktinformation, bilder, 
produktvariationer, lagersaldo och tillbehör. Testar att ändra sådant som blev 
”fel”. 

Inga problem att lägga till produkter. Den hanterar alla funktioner på ett bra 
sätt. Det går att lägga till flera bilder, produktvariationer, tillbehör och 
konakart hanterar lagersaldo på attributnivå. Det är lite drygt att man när man 
lägger till en vara så måste man lägga till en beskrivning på alla språk, man kan 
inte lämna något språk för att fylla i senare.

4. Köpa en vara. - Kund
Köper en vara, lägger till i kundvagnen och checkar ut (Cash-on-delivery). 
Kollar också att lagersaldot räknas ner(administratör).

Att handla var inget problem, men det är inte alls tydligt var man befinner i 
processen, översikten får man i samband med att konakart tackar för 
köpet!

Saldot räknas ner korrekt för den vara som man köper.

För att handla krävs att man har Javascript aktiverat.

5. Orderhanteringen. - Administratör 
Simulerar en packning och uppdaterar orderstatusen så att ”kunden” kan se att 
det händer något med ordern. Sedan så uppdaterar jag statusen igen och sätter 
den till levererad. 



Orderhanteringen fungerar bra personalen kan uppdatera status för 
leveransen och meddela kunden via dess medlemssida.

6. Recenserar en vara. - Kund – Administratör
Recenserar en vara och betygsätter den från butikens ”framsida”. Från 
”baksidan” så godkänner jag eller ändrar innehållet för att det ska kunna 
publiceras på framsidan igen. 

Att recensera en vara är inga problem man får fylla i ett formulär med ett fält 
för en text och så får man betygsätta produkten på en skala 1-5.

Alla recensioner publiceras direkt på sidan och det finns ingen inställning 
för att stoppa detta, men det går att gå in och ta bort recensioner i efterhand.

7. Ta bort en vara - Administratör – Kund
Tar bort en vara men spara URL:en för att kunna surfa direkt in på den igen. 
Kollar om det fungerar eller vilken typ av felmeddelande man får. 

De döda länkarna hanteras på ett bra sätt man får ett felmeddelande från 
konakart som meddelar att produkten man söker inte finns att till gå. Sidan ser 
helt normal ut i övrigt.



Testprotokoll - Sammaställning

Integration med SiteVision 

1 Validering 
PrestaShop

HTML-koden validerar utan fel.

CubeCart

Cubecart validerar utan fel.

ZenCart

HTML-koden validerar utan fel, en varning.

KonaKart

Konakart går inte igenom valideringen. Konakart får 38 fel.

2 Upptaggad källkod 
PrestaShop

Det är enkelt att urskilja de olika delarna i systemet eftersom de är bra uppmärkta med 
egna id:n.

CubeCart

Koden är inte så bra upptaggad. De har använt sig av class istället för id:n på sidan 
vilket gör att det inte finns några unika identifierare. Vilket i sin tur leder till att det 
kan vara svårt att med XSLT få tag på det element man söker. 

ZenCart

Elementen på sidan är väl uppmärkta med unika id:n. Detta gör det enkelt att hitta de 
element man söker med XSLT.

KonaKart

Källkoden är inte så bra upptaggad.

3 Portlet 
PrestaShop

Det finns ingen portlet till PrestaShop. 

CubeCart



Det finns ingen portlet att tillgå.

ZenCart

Det finns ingen portlet att tillgå. 

KonaKart

På grund av att Konakart tillhandahåller en portlet, som skulle göra integrationen med 
SiteVision väldigt enkel och bra, så valde jag att förbise det faktum att den inte 
validerade eller inte var särskilt bra upptaggad då det egentligen inte spelar så stor roll 
för integrationen när man använder en portlet.

Företagsdelen 

1 Allmän administration 
• Behörigheter: 

PrestaShop

Finns ingen möjlighet att dela ut olika rättigheter till olika personer. Går bara 
att sätta administratör eller inte administratör. Det finns en modul som fixar 
detta.  

CubeCart

Det finns möjlighet att styra behörigheter individuellt för varje anställd.

ZenCart

Finns ingen möjlighet att dela ut olika rättigheter till olika personer. Går bara 
att sätta administratör eller inte administratör. Det finns en modul som fixar 
detta. 

KonaKart 

Det finns möjlighet att styra behörigheter individuellt för varje anställd.

• Möjlighet att styra utseendet för administrationsgränssnittet: 

PrestaShop
Möjligheterna att styra utseendet i administrationsgränssnittet är inte så stora. 
Det går att styra utseendet med hjälp av manuell ändring av CSS-filen. 

CubeCart

Med css. 

ZenCart

Det går att styra utseendet med CSS. 



KonaKart 

Med css. 

• Möjlighet att styra utseendet för kundgränssnittet: 

PrestaShop
Det finns möjligheter att ladda ner olika teman från PrestaShops forum, vissa 
är gratis medan andra kostar en slant att ladda hem och använda. Om man är 
händig och har stora CSS-kunskaper kan man även göra sitt eget tema. 

CubeCart

Det ingår tre stycken teman, för att anpassa utseendet på gränssnittet. Finns 
även fler att ladda ner.

ZenCart

Finns möjlighet att ändra utseendet med hjälp av färdiga templates(CSS-filer 
som laddas upp till servern), eller så kan man göra egna templates med hjälp 
av CSS.  ZenCart hanterar ett tema åt gången.

KonaKart 

Endast css. För att ändra bilder så måste man byta ut de gamla bilderna mot nya 
bilder med samma namn.

• Funktioner för automatisk registrering: 

PrestaShop
För registrering krävs ingen hjälp från personal, den sköts helt och hållet av 
kunden. Funktioner för återställning av bortglömda lösenord finns, de skickas 
till kunden via e-post.

CubeCart

Kunderna registrerar sig själva utan att företaget behöver göra något. Det finns 
funktionalitet för att återfå borttappade lösenord. Men även personalen kan 
registrera nya kunder från administrationsgränssnittet om så skulle behövas. 

ZenCart

Registrering av nya användare kräver ingen hjälp från personal. Det finns även 
funktionalitet för återställning och utskick av nytt lösenord. 

KonaKart 

Kunderna registrerar sig själva utan att företaget behöver göra något. Det finns 
funktionalitet för att återfå borttappade lösenord. Men även personalen kan 
registrera nya kunder från administrationsgränssnittet om så skulle behövas. 



2 Integration med andra system 
PrestaShop
Det ingår ingen funktionalitet för att interagera med andra system, men det 
finns moduler. PrestaWorks säljer en modul för integration med Specter. 

CubeCart

Det finns inget inbyggt stöd för att integrera med andra system. 

ZenCart

Inget inbyggt, jag kan inte heller hitta några moduler för detta för nedladdning. 
Det finns företag som erbjuder sig att göra speciallösningar (mot avgift...) 

KonaKart 

Det finns inga färdiga moduler men det finns ett Java API och ett SOAP API 
som man kan utveckla moduler mot. 

3 Möjlighet till internationell expansion 
• Hantering av språk på e-handelsplatsen: 

PrestaShop
Språkfiler finns att ladda ner. Det var enkelt att installera språkpaketen för 
frontoffice, lite svårare att installera översättningen för backoffice. För 
installationen av backofficeöversättning så var man tvungen att manuellt lägga 
in vissa delar av översättningen via SQL. 

CubeCart

Svenska språkpaketet fanns med i standard installationen så det var inga 
problem.

ZenCart

För att kunna lägga till ett språk behöver man ha tillgång till servern där man 
har Zen cart installerat, antingen direktaccess eller FTP. Allting går alltså inte 
att lösa via administrationsgränssnittet. Det finns språkpaket för backoffice och 
frontoffice. 

KonaKart 

Det går men måste göras genom att lägga till filer manuellt på servern. Det 
finns inte så många språkpaket att ladda ner utan det blir till att översätta. 

• Hantering av valutor: 

PrestaShop
Det är enkelt att lägga till en ny valuta. Uppdatering av valutakurser görs med 
en knapptryckning. 



CubeCart

Det var enkelt att lägga till en valuta, men det finns ingen funktion för att 
uppdatera valutorna.

ZenCart

Det går enkelt att lägga till och uppdatera valutor via 
administrationsgränssittet. Valutorna uppdateras mot www.oanda.com eller 
www.xe.com 

KonaKart 

Det går lägga till en valuta men funktionalitet för att uppdatera valutor saknas 
så det måste man göra manuellt. 

4 Administration av katalogen 
Artikelhantering 

• Möjlighet att lägga till och ta bort varor: 

PrestaShop
Det går lätt att lägga till varor, antingen kan man lägga till varorna en och en 
eller så kan man importera en CSV-fil om man ska lägga till många varor på en 
gång. 

CubeCart

Det går att lägga till ta bort och uppdatera varor.

ZenCart

Det går att lägga till och ta bort varor. Man måste komma i håg att lägga till 
en tillverkare först om det är en ny. Annars får man avbryta att lägga till 
produkten för att lägga till tillverkaren och sedan börja om med produkten. 

KonaKart 

Man kan lägga till och ta bort varor. För varje vara man lägger in så måste man 
lägga till en beskrivning för alla språk man har lagt in. 

• Möjlighet att lägga till och ta bort produktbilder: 

PrestaShop
PrestaShop kan hantera flera bilder till en och samma produkt. Man kan också 
koppla olika bilder till olika produkt egenskaper, så att om kunden väljer en blå 
tröja så visas en bild med den blåa tröjan. I PrestaShop finns även funktioner 
för imagemaps. 

CubeCart

http://www.xe.com/
http://www.oanda.com/


Det går att lägga till ta bort och ändra bilder. Flera bilder per produkt. 
Hanteringen var inte så jätte smidig.

ZenCart

Bild kan man lägga till när man lägger till produkten eller, i 
efterhand om man skulle vilja. Det går att lägga till flera bilder per produkt utan 
extra moduler, men tillvägagångssättet var väldigt bökigt.  Bilderna måste 
följa en namngivningkonvention och läggas till i en viss ordning.

KonaKart 

Man kan lägga till ta bort och ändra produktbilder. Man kan lägga till mer än en 
bild per produkt.

• Varubeskrivningar: 

PrestaShop
Varubeskrivningar lägger man till i samband med att man lägger till en 
produkt. Men de går även att ändra i efterhand om det skulle behövas. 
Varubeskrivningar kan läggas in en för varje språk. 

CubeCart

Det går att lägga till ta bort och uppdatera beskrivningarna, när man lägger till 
en vara så lägger man först till bara en beskrivning på standardspråket. I 
efterhand får man lägga till beskrivningar på andra språk.

ZenCart

Man lägger till varubeskrivningar på de språk som hemsidan finns på när man 
lägger till produkten. Man kan ändra och uppdatera texten i efterhand. 

KonaKart 

För varje vara man lägger in så måste man lägga till en beskrivning för alla 
språk man har lagt in. Man kan gå in och ändra beskrivningar i efterhand. 

• Produktvariationer: 

PrestaShop
Man kan själv skapa olika attribut som kan variera. PrestaShop hanterar också 
lagersaldo utifrån de olika attributen. 

CubeCart

Finns möjlighet till produktvariationer, man kan variera priset på attribut nivå 
men inte saldot.

ZenCart



Det finns stöd för produktvariationer, men det är bara ett saldo per produkt. 
Införandet var krångligt. 

KonaKart 

Det finns stöd för produktvariationer, man kan sätta olika pris för olika 
produktegenskaper. Det finns stöd för produktvariationer, man kan sätta olika 
pris för olika produktegenskaper. 

• Tillbehör:

PrestaShop
Man kan koppla tillbehör till en produkt. Det kan göras när man lägger till en 
produkt eller om något tillbehör inkommer i efterhand så kan man lägga till det 
då också. Tillbehören visas sedan på produktsidan. 

CubeCart

Det var enkelt att lägga till en valuta, men det finns ingen funktion för att 
uppdatera valutorna.

ZenCart

Finns ej.

KonaKart 

Det finns stöd för att lägga till tillbehör. Liknande produkter och annat. 
(Merförsäljning och korsförsäljning) 

• Relaterade köp: 

PrestaShop
Ingår inte standard. En modul finns att köpa hos PrestaWorks för 75 kr. 

CubeCart

Finns ej. 

ZenCart

Finns som standard en funktion som visar vad andra personer som köpte aktuell 
produkt köpte mer för produkter. 

KonaKart 

Finns inbyggt som standard. 

• Kommentarer: 

PrestaShop



Produktkommentaren ingår som standrard, man behöver bara aktivera 
modulen. För att skriva kommentarer så måste kunden vara inloggad. 
Administratören har en möjlighet att inte publicera kommentarer, men 
administratören kan inte ta bort redan publicerade kommentarer. Man kan även 
skapa betygskriterier som kan hjälpa kunden att utvärdera produkten. 

CubeCart

Finns ej. 

ZenCart

Finns stöd för kommentar och betygsättning av produkter. Modereringen var 
smidig. Finns möjlighet att stoppa hela meddelanden eller censurera valda 
delar. 

KonaKart 

Kunder kan lämna kommentarer. Problemet är att kommentarerna publiceras 
direkt och det finns ingen SPAM-kontroll (typ, CAPTCHA).  Man måste vara 
registrerad för att skriva recensioner.

• Sök-alias: 

PrestaShop
PrestaShop har möjlighet att lagra sök-alias för produkter. Man kan också 
lägga in så att ett sökord söker på flera saker. 

CubeCart

Finns ej. 

ZenCart

Finns ej. 

KonaKart 

Finns ej. 

Lagerhantering 

PrestaShop
PrestaShop har inbyggd lagerhantering. Det finns även stöd för lagerhantering 
av produkter i olika storlekar eller färger.

CubeCart

Det finns en enklare lagerhantering som räknar ner saldot på en vara när en 
order har bekräftats.

ZenCart



Lagersaldot räknas ner när man säljer en vara, fungerar på produkt nivå. Har 
man produkter med olika attribut så finns det ändå bara ett lagersaldo för 
produkten. 

KonaKart 

Det finns lagerhantering, den klarar även av att hantera saldo på attributnivå. 

Prishantering 

PrestaShop
Det finns olika sätt att REA ut varor i PrestaShop. Det ena sättet är att 
använda sig av kuponger. Då skapar man en kupong bestämmer vilka varor 
eller kvantiteter den gäller för. Man kan också välja vilka som ska kunna 
utnyttja kupongen, alla kunder eller bara några stycken. 

Annars så kan man ändra priset produkt för produkt. Eller så kan man på 
produktnivå sätta en mängdrabbat som gäller om man beställer ett visst antal 
av en produkt. 

CubeCart

Man kan sätta utförsäljningspris på produkterna, men det måste göras 
individuellt för varje produkt. Annars så kan man sätta en viss procentsats som 
sen gäller över hela butiken.

ZenCart

Det finns stöd för olika prissänkingsmetoder. Kuponger, eller tidsbestämda 
prissänkingar på olika varor. 

KonaKart 

Det finns olika typer av ”rea-funktioner”, man kan sänka priset på alla varor i 
butiken med en viss procentsats. Sänka priset om man handlar över en viss 
summa eller ett visst antal varor. Och så kan man sänka priset individuellt, 
vara-för-vara.

5 Drift 
• Plattformsoberoende: 

PrestaShop
Zencart bygger på PHP och MySql och är därför plattformsoberoende.

CubeCart

Bygger på PHP och MySql så det ska vara plattformsoberoende.

ZenCart

Zencart bygger på PHP och MySql och är därför plattformsoberoende.



KonaKart 

Konakart bygger på Java och Mysql vilket gör det plattformsoberoende. (Man 
kan välja på ett antal olika databashanterare)

• Backup/restore: 

PrestaShop
Databasbackup gör man enkelt via en knapptryckning, men det finns ingen 
funktion för att återställa databasen från administrationsgränssnittet. Restore 
måste man göra direkt mot sin databas. 

CubeCart

Finns ingen möjlighet att göra varken backup eller restore direkt via systemet 
utan man får göra manuella databas- och diskbackuper.

ZenCart

Det finns ingen inbyggd funktionalitet för att göra back up på databasen. De 
hänvisar till phpMyAdmins verktyg för backup. Samma sak gäller för restore.

KonaKart 

Det finns ingen sådan funktionalitet inbyggd. Utan det blir till att ta backuper 
av databas och filsystem manuellt.

• Möjlighet att spåra administrations åtgärder: 

PrestaShop
Det finns ingen möjlighet att spåra administrationsåtgärder, vem som gjort vad 
i systemet. 

CubeCart

Det finns ingen möjlighet att spåra administrationsåtgärder, vem som gjort vad 
i systemet. 

ZenCart

Finns ej. 

KonaKart 

Det finns ingen möjlighet att spåra vem som har gjort vad i konakart.

• Hostingmöjligheter: 

PrestaShop
Det finns möjlighet att välja, antingen ”hostar” man sin butik själv eller så 
anlitar man ett webbhotell för driften. Det finns ett antal webhotell som har 
inriktat sig på att ”hosta” prestashop-butiker.



CubeCart

Jag har inte hittat några webhotell som verkar tillhandahålla cubecart-lösningar.

ZenCart

Det finns ett företag som heter botweb som tillhandahåller lösningar och 
hosting för zencart.

KonaKart 

Det finns inga svenska webhotell som erbjuder hosting av Konakart.

• Hantering av döda länkar: 

PrestaShop
Om man försöker surfa direkt till en borttagen produkt så kommer man mötas 
av ett felmeddelande som säger att produkten inte längre finns hos butiken. 

CubeCart

Om man surfar till en borttagen produkt så får man ett felmeddelande som 
säger att produkten inte finns.

ZenCart

Man får ett felmeddelande om att produkten inte finns, men i övrigt ser sidan 
normal ut.

KonaKart 

Om man försöker surfa direkt till en borttagen produkt så möts man av ett 
felmeddelande på sidan om att produkten kanske är borttagen eller att den inte 
längre finns i lager. 

6 Marknadsföring 
• Sökmotoroptimering, SEO: 

PrestaShop
Det går att lagra meta-data om kategorier, produkter och hela e-
handelsplatsen. Det finns även stöd för så kallad friendly-url. 

CubeCart

Finns ingen sådan funktionalitet.

ZenCart

Det finns stöd för att lägga in meta-taggar för varje produkt. 

KonaKart 



Det finns inga inbyggda funktioner för att hjälpa till med 
sökmotoroptimeringen.

7 Skalbarhet 
• Begränsningar i katalogen: 

PrestaShop
Det finns inga begränsningar för antalet varor, kategorier, sub-kategorier, språk 
eller valutor i systemet. 

CubeCart

Nej, det finns inga sådana begränsningar.

ZenCart

Det finns inga begränsningar för antalet varor eller kategorier i 
produktkatalogen. 

KonaKart 

Det finns inga begränsningar för hu många varor man kan lägga till, med det 
kan bli jobbigt att lägga till och ta bort kategorier eftersom man manuellt måste 
lägga till bilder för varje kategori. 

8 Statistik 
• Mest klickat, mest sålt: 

PrestaShop
Det finns möjlighet att se vilken produkt som är mest klickad och vilken 
produkt som säljer mest. Det är inte installerad från start, men modulen följer 
med och installeras snabbt från backoffice.  

CubeCart

Det finns statistik över vilka produkter som kunderna har klickat mest på.

ZenCart

Det finns statistik för att se vilka produkter som har blivit klickade flest gånger 
och vilka produkter som säljer bäst. 

KonaKart 

Det finns inbyggd statistik, men ingen av rapporterna fungerar. Det finns en 
koppling till Google Analytics för att kunna se sin statistik där, eller så kan man 
skriva sin egen statistikmodul. 

• Sökord: 



PrestaShop
Det finns stöd för att se vilka sökord besökarna sökte på om de kom till e-
handelsplatsen via någon av de vanliga sökmotorerna. 

CubeCart

Cubecart lagrar information om vilka ord som kunderna har sökt på när de har 
besökt e-handelsplatsen.

ZenCart

Finns inget stöd för att se statistik över vilka sökord som användes när 
besökaren kom till sidan. 

KonaKart 

Finns inget stöd för att se statistik över vilka sökord som användes när 
besökaren kom till sidan. 

• Övrigt: 

PrestaShop
Det finns även andra statistikfunktioner för att se total försäljningsinkomst och 
försäljning dag-för-dag samt annan statistik som kan vara av intresse för 
butiksägaren. 

CubeCart

-

ZenCart

Man kan se information om vilka varor som börjar ta slut i lager. Man kan se 
det totala beloppet som kunderna har handlat för i butiken. Och så kan man se 
om kunderna har använt sig av någon kupong när de har handlat, om de har 
gjort det så kan man se vilken. 

KonaKart 

-

Kunddelen 

1 Betalning 
• Betalväxlar: 

PrestaShop
Den betalväxel som ingår och kan vara av intresse för svenska kunder är 
PayPal. Det finns en inbyggd modul för att hantera postförskottsbetalning. 

CubeCart



PayPal är den betalväxel som ingår och skulle kunna vara intressant för 
svenska kunder, men det finns fler dock inte för den svenska marknaden.

ZenCart

Det ingår en koppling till PayPal. Det finns även stöd för postförskott. 

KonaKart 

Det finns en koppling till PayPal som följer med. 

• Betalväxlar att tillgå: 

PrestaShop
PrestaWorks tillhandahåller betalväxlar till PrestaShop. De har en för 
CertiTrade för kortbetalning, SweaWebPay för faktura och PaySon för digitala 
plånböcker.  

CubeCart

Kreditor, PaySon, Postförskott

ZenCart

PayEx, CertiTrade, PAYER, kreditor. 

KonaKart 

KonaKart har en väldigt liten Community och det är därför väldigt svårt att 
hitta färdiga moduler för betalning. Det finns inga svenska betalväxlar att tillgå.

2 Funktioner 
• Paketuppföljning / orderhantering: 

PrestaShop
Det finns funktioner för paketuppföljning /orderhantering där man kan hålla 
kunden underrättad om hur det går med hans/hennes order. Man kan även 
lämna meddelanden personal  kund eller kund  personal. → →

CubeCart

Finns möjlighet att informera kunden om orderprocessen, genom 
statusuppdateringar.

ZenCart

Finns funktionalitet för att hålla koll på hur det går men processningen av en 
order. Kunden kan lämna ett meddelande till personalen vid beställning, medan 
personalen kan skicka meddelanden under hela orderprocessen. 

KonaKart 



Man kan följa sin order, och se statusuppdateringar samt kommentarer från 
butikspersonalen. 

• Kundrecensioner: 

PrestaShop
Det finns möjlighet för kunden att recensera produkter och läsa andras 
recensioner. 

CubeCart

Någon sådan funktionalitet ingår ej i Cubecart.

ZenCart

Det finns möjlighet att lämna recensioner om varor samt betygsätta dem. 

KonaKart 

Man kan recensera och betygsätta produkter på sidan. Bara inloggade kan 
recensera och betygsätta. 

3 Kundvagnen - ska finnas 
• Reserveras varor i kundvagnen? 

PrestaShop
Nej, varorna reserveras inte. 

CubeCart

Nej, inga varor reserveras i kundvagnen.

ZenCart

Varor reserveras ej i kundvagnen. 

KonaKart 

Nej, inga varor reserveras i kundvagnen.

• Sparas varorna till nästa besök?

PrestaShop
Ja, varorna sparas i en cookie. Så att varorna ligger kvar när användaren 
kommer tillbaka till e-handelsplatsen. Man kan välja om varorna ska sparas 
eller inte för de inloggade.

CubeCart

Ja, varorna sparas till nästa gång man besöker butiken.



ZenCart

Varorna sparas i kundvagnen till nästa besök, både som inloggad och ej 
inloggad.

KonaKart 

Om man är inloggad så sparas varorna tills nästa gång man loggar in. Annars så 
sparas varorna tills nästa gång man besöker sidan.

4 Layout 
• Lättnavigerat: 

PrestaShop
E-handelsplatsen är, enligt mig, lättnavigerad. Man hittar enkelt det man söker, 
kundvagnen är tydlig. Och man kan enkelt navigera mellan de olika 
kategorierna. Man har hela tiden koll på var man är tack vare denna, ”>Hem > 
3G > Idou”. 

CubeCart

Sidan är ganska så lättnavigerad, man kan se var man befinner sig tack vare att 
de sektioner man befinner sig under blir fetmarkerade i menyn. 

ZenCart

Standardutseendet i Zen cart är lite rörigt. Kundvagnen är inte särskilt tydlig. 
Det enda som syns av den när man är ute i butiken är just texten ”kundvagn”, 
ingen mer information alls. Den syntes visst mer, men den var så långt ner på 
sidan att jag inte märkte den. Knappar för att byta språk och valuta finns också 
väldigt långt ner på sidan och är svåra att hitta. 

Man kan alltid se var man befinner sig tack vare den lilla ”bread- crumb”-
menyn, även i huvudmenyn så kan man få indikationer på var man befinner 
sig.

KonaKart 

Sidan är ganska så lättnavigerad, man kan se var man befinner sig tack vare att 
de sektioner man befinner sig under blir fetmarkerade i menyn. 

• Sökning: 

PrestaShop
Sökfunktionen fungerar bra när man söker på produkter, man behöver inte 
skriva hela produktnamnet. Plus för sök-alias.

CubeCart

Det finns en sökfunktion, som fungerar bra.



ZenCart

Sök funktionen fungerar bra när man söker på produkter och tillverkare.

KonaKart 

Det finns en sökfunktion, som fungerar bra.

5 Webbläsaroberoende 
• Webbläsaroberoende: 

PrestaShop
Firefox, opera, Internet Explorer 6+, Safari, Chrome

CubeCart

Firefox, opera, Internet Explorer 6+, Safari, Chrome

ZenCart

Firefox, opera, Internet Explorer 6+, Safari, Chrome

KonaKart 

Firefox, opera, Internet Explorer 6+, Safari, Chrome

• Går det att navigera / handla utan JavaScript:

PrestaShop
Det går att handla utan javascript, men man kan inte bläddra runt bland 
produkterna eftersom inte menyn fungerar. Man kan handla av det som finns på 
förstasidan eller det som kan nås via denna...

CubeCart

Det går att navigera runt på sidan, men man kan inte handla utan JavaScript.

ZenCart

Det går att navigera sig runt och handla utan att ha JavaScript aktiverat. 

KonaKart 

Det går att navigera och handla utan JavaScript.

6 Varupresentation 
• Jämföra produkter: 

PrestaShop



Finns ingen sådan funktion. 

CubeCart

Finns ingen sådan funktion. 

ZenCart

Finns ingen sådan funktion. 

KonaKart 

Finns ingen sådan funktion. 

• Bilder? en, flera? 

PrestaShop
Det går att ha flera bilder till varje produkt. Det går att bläddra mellan bilderna 
på produktsidan. De kan även visas i en så kallad lightbox.

CubeCart

Flera bilder per produkt. Man kan få en förstoring.

ZenCart

Produkten kan presenteras med en eller flera bilder. Det finns moduler för att 
snygga till bildvisningen. 

KonaKart 

Man lägger till flera bilder i administrationsdelen men bara en bild visas på 
produktsidan. 

• Tillbehör: 

PrestaShop
Tillbehör visas på produktsidan. 

CubeCart

Nej. 

ZenCart

Finns ej. 

KonaKart 

Tillbehör syns på produktsidan. 

• Liknande produkter: 



PrestaShop
Det finns funktionalitet för att visa produkter ur samma kategori på 
produktsidan. 

CubeCart

Nej. 

ZenCart

Finns ej. 

KonaKart 

Det finns stöd för merförsäljning och korsförsäljning. 

• Köpte också... 

PrestaShop
Det ingår ingen sådan funktion, men det finns moduler att köpa. 

CubeCart

Nej. 

ZenCart

Det ingår ingen sådan funktion, men det finns moduler att köpa. 

KonaKart 

Finns.
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