
ΕΡΓΑΣΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Επιµέλεια:  ∆ραγκίνη  Ανθή



1.    Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

� AuctionTamer - on-line  site  δηµοπρασιών.
 Προσφορά πλήθους προσωπικών αντικειµένων
 για  αγορά  ή πωλήση  στο  συγκεκριµένο  site,
 στο  ∆ιαδίκτυο.
� προσιτό  και  εύκολο  ως  προς  τη  χρήση
� πρόσβαση  σε  διάφορα  site  δηµοπρασιών
� τοποθέτηση  αντικειµένων  από  διάφορα

sites  δηµοπρασιών,  σε  µια  «ευανάγνωστη»
λίστα  &  αυτόµατη  αποθήκευσή  της  κατά
την  έξοδο  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.



  2.  ΜΕΝΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

� µενού  File,  View,  Browsers,  List,
Favorites,  Active-Sites,  Help.

� µενού  Search - αναζήτηση  σε  online
δηµοπρασίες ψάχνοντας ταυτόχρονα διάφορα
sites  δηµοπρασιών

� Enhanced  Multi-Auction  search
αποθηκεύει  και  κατηγοριοποιεί  την  έρευνα
ψάχνοντας  είτε  by  title  είτε  by  title  και
description

� Στο  κάτω  µέρος  της  οθόνης του
AuctionTamer,  παρατίθεται  η  σειρά



� AuctionTamer  περιέχει  πολυάριθµους
browsers

� µπορούµε  να  εισάγουµε  και  δικά  µας
αγαπηµένα  web  sites

� Η  AuctionTamer  List  διακρίνεται  σε
τέσσερις  κατηγορίες: Open,  Closed,  Won
και  Other



3.  ΕΙ∆ΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
� ∆εν  χρειάζεται  αποµνηµόνευση  των  item
    numbers.
� Υποστήριξη UK eBay,  Amazon & Yahoo
    & AU eBay
� Εύκολη  µεταφορά  µεταξύ  internet  sites.
� Ευχρηστότητα  και ευκολία  διαχείρισης
� Ευκρίνεια  και  βέλτιστη  αισθητική  των
    µενού
� Πρόσθεση  επιπλέον   σελίδων  στο  site.
� Προαιρετική  ονοµασία  στα  button  bars.
� Πρόσθεση  επιπλέον  στηλών  στην
    AuctionTamer  list.
� Αναγκαία  η  ύπαρξη  Windows  95/98/NT
   &  Internet  Explorer  4  and  later.
� Μικρό  κόστος



4.  ΑΠΛΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ
AuctionTamer



 5.  ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
� 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

� Οι  δυνατότητές  και  υπηρεσίες  του - πολύ
µεγάλες  έως  άριστες

� Οι  προδιαγραφές  του  για  περαιτέρω
ανάπτυξη  στο  µέλλον,  διαφαίνονται
αισιόδοξες

� Οι  πωλήσεις  του  βρίσκονται  στην
κορυφή  της  λίστας

� Το  κόστος  του  «κινείται»  σε  πολύ
χαµηλά  επίπεδα  για  τις  δυνατότητές
του.

� το  AuctionTamer,  είναι  πλέον  αναγκαίο
όχι  πολυτέλεια.


