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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το  AuctionTamer  αποτελεί  ένα  on-line  site  δηµοπρασιών,  όπου

προσφέρεται  ένα  πλήθος  προσωπικών  αντικειµένων  που  θέλουµε  να

αγοράσουµε  ή  να  πουλήσουµε  στο  συγκεκριµένο  site,  στο  ∆ιαδίκτυο. Με

τον  όρο  δηµοπρασία  εννοούµε  την  δηµόσια  πώληση  όπου  η  τιµή  του

αντικειµένου  διαµορφώνεται  από  διάφορες  προσφορές  και  κατοχυρώνεται

σε  εκείνο  το  άτοµο,  που  προσφέρει  τη  µεγαλύτερη  τιµή,  µέσα  σε  ένα

συγκεκριµένο  χρονικό  περιθώριο.  Το  AuctionTamer  είναι  προσιτό  και

πολύ  εύκολο  ως  προς  τη  χρήση  του  και  προσφέρει  µεγάλη  βοήθεια

στον  εντοπισµό  των  online  “χτυπηµάτων”  (bids). Παρέχει  πρόσβαση  σε

ορισµένα  site  δηµοπρασιών  όπως  είναι  το  eBay,  Amazon,  Yahoo,  uBid

και  στο  FairMarket  Network  το  οποίο  περιλαµβάνει  το  Microsoft,  Excite,

Lycos,  ZDNet  και  άλλα.

Χρησιµοποιώντας  κάποιος  το AuctionTamer,  µπορεί  εύκολα  να  βρει

αυτό  που  ψάχνει,  κάνοντας  χρήση  του  built-in  auction  browser  και

πατώντας  το  κουµπί  Add. Tο AuctionTamer  θα  προσθέσει  το

συγκεκριµένο  αντικείµενο,  στην  watch  list  και  θα  το  «παρακολουθεί».

Παρακολουθώντας  το  χρόνο  και  τον  αριθµό  των  «χτυπηµάτων»  (bids),

το  τελευταίο  bid  amount,  αλλάζει  αυτόµατα. Όλα  τα  αντικείµενα  από  τα

διάφορα  sites  δηµοπρασιών,  τοποθετούνται  σε  µια  «ευανάγνωστη»  λίστα

και  η  λίστα  αποθηκεύεται  αυτόµατα,  κατά  την  έξοδό  µας,  από  το

πρόγραµµα. Ο  αριθµός/κωδικός  του  αντικειµένου,  η  περιγραφή  του,  ο

χρόνος  παραµονής,  ο  αριθµός  των  χτυπηµάτων,  η  ποσότητα,  ο

πωλητής  και  τα  bids  του  αγοραστή – εάν  υπάρχουν – εµφανίζονται  στο

συγκεκριµένο  site.
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2.   ΜΕΝΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το  µενού  του  AuctionTamer  αποτελείται  από  τα  παρακάτω  στοιχεία:

Ξεκινώντας  από  το  µενού  File,  στην  επιλογή  New,  µπορούµε  να

δηµιουργήσουµε  µια  καινούργια  λίστα  AuctionTamer. Αντίστοιχα  στην

επιλογή  Open  “ανοίγουµε”  τα  ήδη  υπάρχοντα  αρχεία,  επιλέγοντας  την

έκδοση  του  προγράµµατος  που  επιθυµούµε. Στην  επιλογή  Save
αποθηκεύουµε  το  τρέχων  αρχείο. Το  πρόγραµµα  αποθηκεύει  αυτόµατα,

κάθε  5  λεπτά,  την  AuctionTamer  list,  σε  περίπτωση  πρόσθεσης,

διαγραφής  αντικειµένων  και  εξόδου  από  το  πρόγραµµα. Αντίστοιχα,  στην

Save  as,  αποθηκεύεται  το  αρχείο  σε  συγκεκριµένη  τοποθεσία. Η  εντολή

Export  to  tab  files,  χρησιµοποιείται  για  την  “εξαγωγή”  της  λίστας  σε

άλλες  εφαρµογές  βάσης  δεδοµένων. Το  αρχείο  αποθηκεύεται  ως  .tab

file. Σχετικά  µε  την  εκτύπωση  χρησιµοποιούµε  την  εντολή  Print  Web
Page,  για  το  τρέχων  web  page,  ενώ  µε  την  εντολή  Print
AuctionTamer  List ,  γίνεται  - επιπρόσθετα  µε  την  εκτύπωση -  και  µια

προεσκόπηση  (preview)  της  τρέχουσας  λίστας  (AuctionTamer  List).

Τέλος,  η  έξοδος  από  το  πρόγραµµα - αφού  πρώτα  αποθηκευτεί  η  λίστα

-  πραγµατοποιείται  µε  το  Exit.
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Στο  µενού  View  εµφανίζονται  οι  παρακάτω  επιλογές:

Σχετικά  µε  την  εντολή,  Button
Names,  εάν  δεν  έχει  ελεγχθεί  (is

not checked),  τότε  τα  ονόµατα

από  τα  κουµπιά  των  Upper  και

Lower  Icon Button  Bars,

µετακινούνται  και  το  µέγεθος  -

από  τα  κουµπιά - ελατώνεται.

Σύµφωνα  µε  την  εντολή  Preferences,  µπορεί  να  γίνουν  ρυθµίσεις  ως

προς  κάποιες  ελλείψεις  στο  πρόγραµµα. Πατώντας  στη  συγκεκριµένη

εντολή  µεταφερόµαστε  στο  παρακάτω  σχήµα:

Ξεκινώντας  από  την  επιλογή  Default  Home  button  web  page,

εισάγουµε  την  web  σελίδα  που  θέλουµε  να  εµφανιστεί,  πατώντας  το

κουµπί  Home  button  στην  Upper  Icon  Button  Bar. Σύµφωνα  µε  την

επόµενη  εντολή,  Other  Search  drop  down  option,  πάλι  εισάγουµε  την

web  σελίδα  που  θέλουµε  να  εµφανίσουµε  επιλέγοντας  όµως,  το  Other

tab  located,  όταν  πατήσουµε  το  κάτω  βέλος  (down-arrow)  δίπλα  στο

Search  button  στο  Upper  Icon  Button  Bar. Στην  εντολή  FairMarket
Auction  Network,  περιλαµβάνονται  διάφορες  εταιρείες  οι  οποίες

µοιράζονται  µια  κοινή  βάση  δεδοµένων  για  δηµοπρασίες. Ως  προς  την

Choose,  επιλέγουµε  ένα  από  τα  υπάρχοντα  sites  στο  drop  down

button. Μπορούµε  να  δούµε  άλλους  συµµέτοχους  του FairMarket  Auction

Network  στη  διεύθυνση:  http://www.fairmarket.com/. Η  διαφορά  χρόνου
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ανάµεσα  στην  eBay  Time  (Pacific  Time) και  FairMarket Time  Eastern

Time),  καθορίζεται  σε   -180  (3  ώρες)  ή  σε  -178.

Σχετικά  µε  τον  ήχο  προειδοποίησης  (warning  sound)  ως  προς  το

χρόνο,  εισάγουµε  τον  αριθµό  των  λεπτών  που  επιθυµούµε  και  στην

περίπτωση  που  δεν  θέλουµε  warning  sound,  εισάγουµε  το  µηδέν. Στην

εντολή  Automatically move  items  from  Open  to  Closed,  ελέγχουµε

εάν  τα  αντικείµενα  µεταφέρονται  στην  κατηγορία  Closed  µετά  το  τέλος

της  δηµοπρασίας. Στην  περίπτωση  που  το  ποσό  My  Bid  είναι

µεγαλύτερο  ή  ίσο  από  το  ποσό  Last  Bid,  τότε  το  αντικείµενο

τοποθετείται  στην  Won  category. Στην  ένδειξη  User  ID's  &  Passwords –
Optional  µπορούµε  να  εισάγουµε  το  δικό  µας  ID  και  τον  κωδικό,  για

κάθε  auction  site. Τέλος, το  Auction  Colors,  χρησιµοποιείται  για  την

αισθητική  εµφάνιση των  διαφορετικών  sites  δηµοπρασιών – για  κάθε  site

εµφανίζεται  διαφορετικό  χρώµα – στη  λίστα  του  AuctionTamer. Για  την

αλλαγή  των  χρωµάτων  επιλέγουµε  το  αντικείµενο  που  θέλουµε  να

αλλάξουµε, πατάµε  ένα  από  τα  κουµπιά  Foreground  Color  ή

Background  Color  και  επιλέγοντας  το  χρώµα  που  επιθυµούµε  πατάµε

OK. Για  αλλαγή  του  χρώµατος  ως  προς  το  αρχικό  πατάµε  το  κουµπί

Default  Color1.

Στο  µενού  Browsers  διακρίνουµε:

                                                          
1 Το  AuctionTamer  χρησιµοποιεί  το  3D  Objects  color  για  Fond  color.

Εάν  δεν  «τσεκάρεται»  η

επιλογή  Show/Hide  Browsers
τότε  µόνο  η  λίστα  AuctionTamer

εισάγεται  στην  οθόνη. Παρόµοια

η  εντολή  Show/Hide  Address
Bar,  όπου  καθώς  εµφανίζεται,

µπορούµε  να  πληκτρολογήσουµε

τις  δικές  µας  URL  διευθύνσεις.
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Προχωρώντας  στην Show/Hide  Auction  Tabs,  µπορούµε  να

επιλέξουµε  ή  να  αποεπιλέξουµε  το  Yahoo,  MSN  ή  uBid  Browser  tabs,

«τσεκάροντας»  ή  «ξετσεκάροντας»  τα  tabs. Στη  δεύτερη  περίπτωση

(ξετσεκάρουµε),  µπορούµε  ακόµα  να  τσεκάρουµε  τα  Yahoo,  MSN  ή  uBid

items  αλλά  τα  ξεχωριστά  tabs  δεν  εµφανίζονται  στον  Browser. Για  να

επανεµφανίσουµε  ένα  tab  χρειάζεται  να  το  «τσεκάρουµε». Η  επιλογή,

Find  All  Items  on  Page,  ξαναβρίσκει  (retrieve)  όλα  τα  αντικείµενα  της

δηµοπρασίας  στις  επιλεγµένες  web pages. Με  αυτόν  τον  τρόπο

συλλέγονται  τα  αποτελέσµατα  της  έρευνας  ή  ταξινοµούνται  όλα  τα

αντικείµενα  ενός  συγκεκριµένου  πωλητή. Στη  συνέχεια  εµφανίζεται  το

παρακάτω  box2:

Με  την  εντολή  Form  Filler,  µπορούµε  να  αποθηκεύσουµε  δεδοµένα

που  εισάγουµε  µε  σκοπό  να  τα  ξαναβρούµε  εύκολα. Επιλέγοντας  την

σελίδα  που  επιθυµούµε,  καταγράφουµε  σε  αυτήν,  την  πληροφορία  που

θέλουµε  να  σώσουµε. Αφού  επιλέξουµε  αυτήν  την  εντολή  πατάµε  το

κουµπί  Save  Web  Form  Data  και  το  ονοµάζουµε  συνήθως  στο  τέλος

διπλοπατώντας  πάνω  σε  αυτό. Για  να  επαναφέρουµε  την  πληροφορία

πίσω  στην  σελίδα,  τσεκάρουµε  (highlight)  το  όνοµα  στη  λίστα  και

πατάµε  το  Display  Web  Page. Μόλις  η  σελίδα  «φορτωθεί»  (load),

πατάµε  το  Fill-in  Web  Page. Μόλις  εµφανιστεί  η  πληροφορία  πίσω  στο

βάθος  πατάµε  το  Close  button. Για  να  διαγράψουµε  την  πληροφορία

πατάµε  το  Delete.

                                                          

2 Συνήθως  χρησιµοποιείται  καλύτερα  σε  multi – auction  search.
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Το  µενού  List  χαρακτηρίζεται  από  τέσσερις  επιλογές:

Η  εντολή  Customize  List,
χρησιµοποιείται  για  να

προσθέσουµε  στήλες  ή  να

αλλάξουµε  το  µέγεθος  (font  size)

ή  τα  γράµµατα  (type).

Για  την  πρόσθεση  στηλών  χρησιµοποιούµε  το  παρακάτω  µενού,  στο

οποίο  µπορούµε  και  να  τις  διαγράψουµε  επιλέγοντας  το  Delete.

Με  την  εντολή,  List  Item  Count,  εµφανίζεται  ο  αριθµός  των

αντικειµένων   κάθε  κατηγορίας  της  Auction Tamer  List. Τέλος,  η  εντολή

Highlight  Last Updated  Item,  έχει  προεπιλεγµένο  το  τελευταίο  updated

αντικείµενο  στη  λίστα.

Το  µενού  Favorites  αποτελείται  από  τα  εξής  υποµενού:

Σχετικά  µε  την εντολή  Add  to
Favorites,  χρησιµοποιείται  ο

Internet  Explorer. Στην  εντολή

Display  Favorites  εµφανίζεται  το
Internet Explorer favorites menu.

 Βρίσκουµε  το  URL  που  θέλουµε  να  εµφανίσουµε  και  διπλοπατάµε

πάνω  στο  αντικείµενο. Ανάλογα  µπορούµε  να  διαγράψουµε  το

αντικείµενο,  επιλέγοντας  και  πατώντας  Delete.
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  Το  µενού  Active-Sites  περιέχει  τα  ακόλουθα  sites  τα  οποία

αν είναι  τσεκαρισµένα,  ελέγχονται

(updated),  διαφορετικά

παραλείπονται  και  εµφανίζεται

ένα  '*'  µετά  το  Time  Left  Field.

Στο  µενού  Help  προσφέρεται  µια  σειρά  από  βοήθεια  στα  εξής

υποµενού: Help  Contents,  Technical  support,  Check  for  Updates,

Update  Timer,  Show/Hide  Grid  Help,  Buy  AuctionTamer  και  Enter
Registration  Key.

Σχετικά  µε  το  µενού  Search  παρατηρούµε  ότι  η  αναζήτηση  σε  online

δηµοπρασίες  είναι  εύκολη  ψάχνοντας  ταυτόχρονα  διάφορα  sites

δηµοπρασιών  και  παρατηρώντας  τα  αποτελέσµατα  χρησιµοποιώντας

διαφορετικές  µεθόδους  ταξινόµησης. Η  Enhanced  Multi-Auction  search,

(σχήµα),  αποθηκεύει  και  κατηγοριοποιεί  την  έρευνα,  κατέχοντας  τη

δυνατότητα  να  ψάχνουµε  είτε  by  title  είτε  by  title  και  description. Για  να

χρησιµοποιήσουµε  αυτή  τη  µέθοδο  πατάµε  το  κουµπί  Search  και

εµφανίζεται  το  παρακάτω  σχήµα. Στη  συνέχεια  ελέγχουµε  τα  sites  των

δηµοπρασιών  που  επιθυµούµε  (i.e.  eBay,  Amazon,  Yahoo,  uBid  και  το

FairMarket). Μπορούµε  να  ψάξουµε  εάν  θέλουµε  ένα  site  δηµοπρασιών

περιγραφικά,  πατώντας  το  Description. Μπορούµε  να  επιλέξουµε  ένα

αντικείµενο  είτε  για  να  το  δούµε  είτε  για  να  το  προσθέσουµε  στη λίστα

µας. Η  συγκεκριµένη  λειτουργία  µπορεί  να  αποθηκεύσει  και  να

διαφυλάξει  τα  τελευταία  20  αντικείµενα. Για  την  αποθήκευση  στο  folder,
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προεπιλέγουµε  το  folder  στο  οποίο  θέλουµε  να κάνουµε  την  αποθήκευση

και  πατάµε  το  Add. Μπορούµε  να  δηµιουργήσουµε  διαφορετικά  folders,

από  την  επιλογή  Create  Folder. Τέλος,  για  τη  διαγραφή  χρησιµοποιούµε

το  πλήκτρο  Delete  και  για  να  τελειώσουµε  το  Close.

Στο  κάτω  µέρος  της  οθόνης του  AuctionTamer,  εµφανίζεται  η

παρακάτω  σειρά.

Ξεκινώντας  από  την  αρχή  το  µενού  διαµορφώνεται  από  το  Add  Item,

Delete  Item,  Other  Item,  Feedback,  History,  e-Mail,  Stop  Updating
και  Snipe.

Το  AuctionTamer  περιέχει  πολυάριθµους  browsers. Μπορούµε

επιπλέον  να  εισάγουµε  και  τα  δικά  µας  αγαπηµένα  web  sites. Για  την

πρόσβαση  στο  παρακάτω  Browser  Tab  menu  πατάµε  δεξί  «κλικ»  στο

ήδη  ενεργοποιηµένο  tab. Παρατηρούµε  ότι  εµφανίζονται  τα  παρακάτω

υποµενού.

Ξεκινώντας  από  το  Add  Web  Page,  παρατηρούµε  ότι  µε  την

συγκεκριµένη  εντολή  µπορούµε  να  προσθέσουµε  τα  δικά  µας  tabs  στη

σελίδα  που  θέλουµε,  στο  τρέχων  browser  και  να  πατήσουµε  το  New
tab. Μια  σειρά  από  διαδικασίες  οδηγούνε  στην  ολοκλήρωση  της  της

συγκεκριµένης  εντολής. Προχωρώντας  στο  µενού  οδηγούµαστε  στην  Edit
Web  Page,  όπου  µόνο  τα  τρέχοντα  web  page  tabs  µπορούν  να

«εκδοθούν»  (edited). ∆εν  µπορεί  να  γίνει  editing  στα  AuctionTamer

default  auction  site  tabs:  eBay,  Amazon,  Yahoo,  FairMarket  και  uBid. Η

επόµενη  εντολή  είναι  η  Close  Web  Page,  η  οποία  «µετακινεί»

(removes)  την  web  page  και  το  αντίστοιχο  tab  από  το  Browser  Tab
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Bar. ∆εν  µπορούµε  να  µετακινήσουµε  τα  Surf,  eBay  ή  Amazon  tabs

διαφορετικά,  µπορούµε  να  χρησιµοποιήσουµε  το  Show/Hide  Auction

Tabs  menu. Στο  Reset  Web  Page,  «αναστοιχειοθετούµε»  (reset)  την

web  page  στην  Home  page  του  site  της  δηµοπρασίας  ή  της

διεύθυνσης  που  επιλέξαµε  όταν  προσθέσαµε  το  νέο  tab. Τέλος,  το  Form
Filler,  είναι  παρόµοιο  µε  το  αντίστοιχο  µενού  του  Browser.

Η  AuctionTamer  List  διακρίνεται  σε  τέσσερις  κατηγορίες: Open,

Closed,  Won  και  Other  όπως  παρατηρούµε  στο  σχήµα.

 Όλα  τα  καινούργια  αντικείµενα  τοποθετούνται  στην  Open  κατηγορία.

Όταν  η  δηµοπρασία  τελειώσει,  αυτοµάτως  µετακινείται – το  αντικείµενο –

στην  κατηγορία Closed. Μπορούµε  manually  να  µετακινήσουµε  τα

αντικείµενα  στη  κατηγορία  Won  ή  στην  Other,  "προεπιλέγοντας"  το

αντικείµενο  και  πατώντας  στο  δεξί  µέρος  του  ποντικιού  όπου  στη

συνέχεια  επιλέγοντας  την  κατάλληλη  κατηγορία  (appropriate  category) –

τοποθετούµε  το  αντικείµενο. Τα  αντικείµενα  δέχονται  διαδικασία  update

µόνο  στην  κατηγορία  Open.

Η  AuctionTamer  List  διακατέχεται  και  από  τα  παρακάτω  µενού. Η

εισαγωγή  των  αντικειµένων  γίνεται  µε  την  µορφή  αριθµών  στο  µενού

Item. Αντίστοιχα  η  περιγραφή  τους  πραγµατοποιείται  στο  Description. Ως

προς  το  Time  Left,  καταγράφεται  ο  χρόνος  του  κλεισίµατος  της

δηµοπρασίας. Όταν  εµφανίζεται  ένα  αστεράκι  “ * ”  σηµαίνει  ότι  το

αντικείµενο  δεν  είναι  updated,  στην  περίπτωση  που  εµφανίζονται  δυο

τελείες  “..”  σηµαίνει  ότι  το  αντικείµενο  είναι  στην  αναµονή  για  update  η

οποία  γίνεται  µε  διπλό  κλικ  στη  στήλη. Όταν  ο  χρόνος  είναι  λιγότερος

από  60  λεπτά  για  το  κλείσιµο  της  δηµοπρασίας,  τότε  το  κείµενο  (text)

στην  στήλη  Time  Left,  µετατρέπεται  σε  µπλε  χρώµα,  όταν  ο  χρόνος

είναι  λιγότερος  από  5  λεπτά,  µετατρέπεται  σε  κόκκινο.

Συνεχίζοντας  έχουµε  το  µενού  Last  Bid  στο  οποίο  παρακολουθούµε

τα  τελευταία  ποσά  που  προσφέρονται  µέχρι  το  κλείσιµο  της
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δηµοπρασίας. Ακολούθως,  παρατηρούµε  τα  µενού  Bids,  Qty,  όπου

εµφανίζονται  ο  αριθµός  των  bids  για  κάθε  αντικείµενο  και  αντίστοιχα  η

διαθέσιµη  ποσότητα  του  αντικειµένου. Στο  µενού  My  Bid,  τοποθετούµε

το  ποσό  που  προσφέρουµε. Στην  περίπτωση  που  η  προσφορά  µας

είναι  µικρότερη  από  την  τελευταία,  τότε  εµφανίζεται  το  παρακάτω  box,

δίνοντας  5  επιλογές. Το  µενού  High  Bidder,  υφίσταται  εάν  η  Auction

  

 είναι  dutch. Στη  λίστα  Seller,  καταγράφεται  ο  πωλητής  του  αντικειµένου,

στη  λίστα  Memo,  προστίθεται  ένα  απλό  µήνυµα  στο  αντικείµενο,  στη

στήλη  FB  εµφανίζεται  ένα  “check”  όταν  αφήνεται  feedback  για  τον

πωλητή  του  αντικειµένου. Στη  λίστα  Changing  the  List  order,  µπορούµε

να  ”customize”  την  εµφανιζόµενη  order  information,  πατώντας  (clicking

on)  σε  µια  συγκεκριµένη  επικεφαλίδα  στήλης  και  τοποθετώντας  τη

(dragging),  σε  άλλη  θέση. Τέλος,  στη  λίστα  Adding  your  own  columns
to  the  list  µπορούµε  να  προσθέσουµε  δικές  µας  στήλες3.

Σε  µια  «κλειστή»  δηµοπρασία  µπορεί  να  λειτουργήσει  η  ακόλουθη

διαδικασία. Αφού  επιλέξουµε  ένα  αντικείµενο,  πατάµε  δεξί  πλήκτρο

ποντικιού  και  διαλέγουµε  Send  Feedback  to  Seller. Αµέσως

παρουσιάζεται  το  παρακάτω  box,  το  οποίο  αποτελείται  από  διάφορα

µενού:

                                                          
3 Για  περισσότερες  πληροφορίες  βλέπε  Customize  List.
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Open  open  items Closed/Won/Other  items

 

Ξεκινώντας  από  το  Seller  Other  Items,  ταξινοµούµε  τα  άλλα  αντικείµενα

που  ο  highlighted  seller  έχει  για  πούληµα. Το  µενού  Seller  Feedback,

εµφανίζει  την  feedback  οθόνη  για  τον  highlighted  seller. Tο  Bid  History,

 παρουσιάζει  την  Bid  History  για  το  highlighted  item. Το  µενού  Seller  e-
Mail,  εµφανίζει  την  e-Mail  διεύθυνση  του  επιλεγµένου  πωλητή. Το  Delete
Item(s)  διαγράφει  τα  highlighted  item(s),  στην  ActionTamer  List,

αντίστοιχα,  τo  Update  Items,  κάνει  update  τα  highlighted  item(s). Το

µενού  Start/Stop  Updating  All,  σταµατάει  το  updating  στην

ActionTamer  List. Ο  Time  Left  timer  συνεχίζει  και  δουλεύει  αλλά  το

ποσό  δεν  αναπροσαρµόζεται  στις  εξελίξεις,  µε  αποτέλεσµα  να

εµφανίζεται  ένα  αστεράκι  *  µετά  από  την Time  Left  στήλη. Συνεχίζοντας

µε  τις  επόµενες  τέσσερις  κατηγορίες,  Move to Open/Closed/Won/Other,
επιλέγουµε  το  αντικείµενο  που  επιθυµούµε  να  µετακινήσουµε,  ύστερα

κάνοντας  right – click,  επιλέγουµε  την  κατηγορία  που  θέλουµε  να

µετακινήσουµε  το  αντικείµενο. Στο  Display  Item,  για  να  εµφανίσουµε  το

αντικείµενο,  διπλοπατάµε  στην  description  στήλη  του. Τέλος,  στην  εντολή
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Send  Feedback  to  Seller,  για  να  κάνουµε  feedback  στον  λογαριασµό

του  πωλητή,  επιλέγουµε  το  αντικείµενο  που  επιθυµούµε,  κάνουµε  right -

click  και  διαλέγουµε  «Send  Feedback  to  Seller»  µε  αποτέλεσµα  να

εµφανίζεται  το  παραπάνω  dialog  box.

3. ΕΙ∆ΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  ΤΟΥ  ΠΑΚΕΤΟΥ

Ειδικά  χαρακτηριστικά  του

AuctionTamer
Αξιολόγηση

1.

Ακριβής  eBay  ρολόι (συγχρoνίζεται  µε  το  eBay

Pacific  Time. Το  Amazon  και  το  Yahoo  επίσης

χρησιµοποιούν  Pacific  Time).
+

2.

Το  τελευταίο  Bid,  ο  αριθµός  των  Bids  &  το

High  Bidder  διαµορφώνονται  αυτόµατα (updated

automatically).
+

3.

Τα  αντικείµενα  της  δηµοπρασίας  στη  λίστα

εµφανίζονται  µε  διάφορα  χρώµατα (color  coded),

για  ξεχωρίζουν  εύκολα.
+

4.
∆εν  χρειάζεται  αποµνηµόνευση  των  item

numbers.
+

5. Εύκολη  απόκτηση  των  seller  feedback  reports. +
6. Άµεση  απόκτηση  των  bid  history  reports. +

7.
 ∆ιαχωρισµός  της  λίστας  σε  τέσσερις  κατηγορίες

(Open,  Closed,  Won  &  Other).
+

8.
Εµφάνιση  του  High  Bidder  για  τις  non  dutch

auctions.
+

9.

Drag  and  Drop  auction  items  για  την  εύκολη

εισαγωγή/πρόσθεση  τους,  στις  λίστες

αναζήτησης.
+

10. Υποστήριξη UK eBay,  Amazon & Yahoo & AU eBay +
11. Ύπαρξη  Auto  Login. +
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12.
Εµφάνιση  ενός  tabbed  browser. Εύκολη

µεταφορά  µεταξύ  των  internet  sites.
+

13. Ευχρηστότητα  και ευκολία  διαχείρισης. +

14.
Εµφάνιση  µόνο  της  AuctionTamer  list  και  χρήση

άλλου  browser.
+

15.
Αυτόµατη  εισαγωγή  των  ID’s  &  Passwords  του

χρήστη,  για  εύκολο  bidding.
+

16. Ευκρίνεια  και  βέλτιστη  αισθητική  των  µενού. +
17. Leave  feedback  στο  λογαριασµό  των  πωλητών. +

18.
∆ηµιουργία  ενός  “ching”  ήχου  όταν  αλλάζει  το

Last  bid.
+

19. Καινούργια  multi – auction  έρευνα  (search). +
20. Επεξηγήσεις,  οδηγίες,  τεκµηρίωση. +
21. Hosting. +
22. Τεχνική  υποστήριξη. +
23. Προσφορά  έρευνας προιόντων (product  searches). +
24. Πρόσθεση  επιπλέον  σελίδων  στο  site. +

25.

Εµφάνιση  προαιρετικού  διαλόγου  στην

περίπτωση  που  το   Last  bid  είναι  µεγαλύτερο

από  το  My  bid.
+

26. Προαιρετική  ονοµασία  στα  button  bars. +

27.

Πλήρης  customizable  λίστα  που  επιτρέπει  την

πρόσθεση  επιπλέον  στηλών  στην  AuctionTamer

list.  Εµφάνιση  των  στηλών  σε  επιθυµητή  σειρά

και  αλλαγή  του  font  type  &  size.

+

28.

Εύρεση  όλων  των  αντικειµένων  on  page. Mετά

από  µια  έρευνα  ή  ταξινόµηση,  το  AuctionTamer,

ξαναβρίσκει  όλα  τα  αντικείµενα  που  εµφανίζονται

στη  λίστα  από  την  οποία  επιλέγονται  τα

αντικείµενα  για  την  πρόσθεση  τους,  στην

AuctionTamer  list.

+

29. Eπιβεβαίωση  ως  προς  το  customer  e-mail. +
30. Can  search/filter  orders. +
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31. Ανασκόπηση  orders  online. +
32. ∆ηµιουργία  auction  reports. +

33.
Μορφή  Saver  &  Filler – Εισαγωγή  web  form  και

αποθήκευσή  της  για  εύκολη  ανάκληση.
+

34. Αποθήκευση  Web  Page. +

35.
Αναγκαία  η  ύπαρξη  Windows  95/98/NT  &

Internet  Explorer  4  and  later.
+

36.
Εισαγωγή – εξαγωγή  των  στοιχείων  για

επεξεργασία.
+

37. Μικρό  κόστος  ($19.95). +
 
Όπως  παρατηρούµε  από  τον  πίνακα  το  πακέτο  δηµοπρασίας

AuctionTamer,  αποτελεί  ένα  από  τα  καλύτερα  πακέτα,  µε  δυνατότητες

βέλτιστες  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  χρήστη. Η  εύρεση

αρνητικών  στοιχείων  είναι  δύσκολη. Παρακάτω  παραθέτουµε  τις  γνώµες

και  την  κριτική  των  χρηστών  για  το  AuctionTamer,  όπως  καταγράφηκαν

και  δηµοσιεύτηκαν  στο  Internet.

Testimonials

● "AuctionTamer is FANTASTIC, love it to bits!! I'm still in a state of shock

over the price.... I cant believe something so good is so cheap, sorry about

all the praising but I just love it.." Peter

● "AuctionTamer 2.0 is simply great.  Now that I've used AuctionTamer, I just

can't imagine how I managed to be without it in the past.  Whereas I used

to spend hours in the past searching and monitoring the different online

auctions and trying to remember what I bid on various items, now all the

information I need is in front of me instantly.  It just makes everything so

easy." Gerry

● "Thank you for the software that organizes my collecting hobby.  Now I

keep better track of more items that are important to my work as well as

my hobby.  I used to worry and spend more time hunting my notes than
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browsing!  Action Tamer lets me review the most in the least amount of

time I ever thought possible.  Will be recommending to my other collector

friends right away." Cynthia

● "Been using 2.0 since last Friday, and it is great!  I really appreciate the

super support and updating you are providing on this program.  My eBay

rating is now close to 70 and it's mostly due to Auction Tamer! Thanks

again,"  Curt

● "The Auction Tamer worked so well for me that I couldn't see going into the

market without this program. The tamer really gives you an edge on very

last minute bids. Over all it just makes the process so much easier. By the

way, feel free to use this and my email address for an product

compliments. Just don't sell to anyone else in the First Day Cover market. I

want to keep my edge. :o) :-)" Al

● "Your "check the price" links are impressive. I thought that I had very good

comps price myself (through computershopper and Tech Data warehouse,

but your link to Scancheck was even better." Chris

● "Your great service and excellent program are greatly appreciated.  I do not

know how anyone keeps track of auctions without your software.  It is a

necessity, not a luxury for me! You have done a great deal of work on the

program and it shows.  If you need any direct references, feel free to give

them my email address.  I will praise you highly." Kathy

● "Boy, this thing is just super Mike ~ have used it about a week now and

don't know what I would do without it! Please keep me on the mailing list

for updates as they come out. Thanks," Ann

● "Just wanted to let you know that I have started using AuctionTamer and it

is absolutely incredible.  It is so much easier than going back and forth and

saving emails.  I love it and it will definitely reflect on your feedback. 

Thanks!!" Teresa
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4.   ΑΠΛΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  AuctionTamer

Στο  συγκεκριµένο  κεφάλαιο  παραθέτουµε  µια  απλή  εφαρµογή  του

πακέτου  AuctionTamer,  δηµοπρασίας. Η  λειτουργία  του  δεν  διαφέρει  σε

τίποτα  από  ένα  άλλο  οποιοδήποτε πακέτο  online,  οι  δυνατότητές  του,

όµως,  είναι  εκείνες  που  το  καθιστούν  στην  κορυφή.

Τα  αντικείµενα  που  ανήκουν  στο  eBay,  έχουν  απόχρωση  γαλάζια,

αυτά  που  ανήκουν  στο  Amazon  έχουν  πορτοκαλί,  στο  Yahoo  έχουν

κίτρινη,  στο  FairMarket  έχουν  βυσσινί/µωβ  και  στο  uBid  έχουν  χρώµα

κόκκινο. Τέλος,  οι  λίστες  αποθηκεύονται  αυτόµατα  µετά  την  έξοδό  µας

από  το  πρόγραµµα.      
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5.   ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το  AuctionTamer  αποτελεί  ένα  από  τα  ικανότερα  πακέτα

δηµοπρασίας  στην αγορά,  ικανοποιώντας  τις  ανάγκες  των  χρηστών  στο

έπακρο. ∆ιευκολύνει  τη  λειτουργία  της  δηµοπρασίας  και  συµβάλει  στην

αποταµίευση  χρόνου  (saving  time).  Οι  δυνατότητές  και  οι  υπηρεσίες  του

είναι  πολύ  µεγάλες  έως  άριστες  και  οι  προδιαγραφές  του  για  περαιτέρω

ανάπτυξη  στο  µέλλον,  διαφαίνονται  αισιόδοξες. Οι  εκδόσεις  του

προγράµµατος  συνεχώς  εξελίσσονται,  µε  αποτέλεσµα,  κάθε  στιγµή  να

ικανοποιούν  και  να  υπερκαλύπτουν  τις  ανάγκες  κάθε  χρήστη  στο

συγκεκριµένο  κλάδο. Το  πρόγραµµα  λαµβάνεται  και  "ανανεώνεται"

updated  µέσω  Internet. Οι  πωλήσεις  του  βρίσκονται  στην  κορυφή  της

λίστας. Σχετικά µε  την  αγορά  του  πακέτου,  παρέχεται  µια  διευκόλυνση

πραγµατοποιώντας  την  παραγγελία  είτε  µε  κάρτα  είτε  µε  χρήµατα,  ή

check  ταχυδροµικώς  (by mail) – American  Express,  Bravo,  Discover,

EuroCard,  InternetCash, MasterCard,  MC Debit,  Novus,  Visa,  Visa  Check,

Visa Debit. Το  κόστος  του  «κινείται»  σε  πολύ  χαµηλά  επίπεδα  για  τις

δυνατότητές  του.  Τέλος,  το  AuctionTamer,  είναι  πλέον  αναγκαίο  όχι

πολυτέλεια.
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