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Current Auctions Screen
♦  Screen Info
Στην οθόνη των «τρέχοντων πλειστηριασµών» (Current Auction screen) εµφανίζονται όλοι οι
auction που ιχνηλατεί το πρόγραµµα.

♦  Views
Από το µενού “Actions” επιλέξαµε ποιους πλειστηριασµούς θέλαµε να βλέπουµε. Μπορούµε
να βλέπουµε  ή µόνο τους ανοιχτούς auctions (Open Auctions Only), ή αυτούς που έχουν
καταχωρηθεί στο χώρο των πωλήσεων (Auctions Copied to Sales Manager), ή αυτούς που
έχουν καταχωρηθεί στο χώρο των αγορών (Auctions Copied to Purchase Manager), ή
πλειστηριασµούς που δεν έχουν ολοκληρωθεί (Unsold Auctions), ή όλους (All Auctions).

Εικόνα 1: Μενού ενεργειών (Actions)

Οι πέντε παραπάνω τρόποι προβολής επιτρέπουν εύκολη και ευέλικτη παρακολούθηση των
πλειστηριασµών. Έτσι η πληροφορία δεν σβήνεται, εκτός αν το ζητήσει ο χρήστης.

Παρακάτω παραθέτουµε ένα screenshot της προβολής όλων των auction. Στη στήλη
κατάστασης (πρώτη στήλη, Status) παρατηρήσαµε διάφορα σύµβολα:

$ Γίνονται προσφορές σε αυτόν τον πλειστηριασµό και υπάρχει
αλλαγή στην προσφερόµενη τιµή

S Ο auction έχει αντιγραφεί στο χώρο “Sales Manager”
P Ο auction έχει αντιγραφεί στο χώρο “Purchase Manager”

U Ο πλειστηριασµός δεν έχει πωληθεί (Unsold)
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Εικόνα 2: Προβολή όλων των πλειστηριασµών

Με διπλό κλικ σε µια οποιαδήποτε δηµοπρασία της λίστας, ανοιξε παράθυρο του web-
browser µε την σελίδα του www.eBay.com

♦  Paste auction
Από την προαναφερθείσα σελίδα στο δίκτυο κάναµε Copy (Ctrl + C) τους auction που µας
ενδιαφέρουν.
Με την εντολή Paste auction , επικολλήσαµε πλειστηριασµούς από το πρόχειρο (clipboard).
Μπορέσαµε έτσι να παρακολουθήσουµε µόνο αυτούς στους οποίους θέλουµε να
συµµετάσχουµε.

♦  Update / Import Auctions
Πατώντας την εντολή Update γίνεται σύνδεση µε την eBay και ανανεώνονται όλοι οι
ανοιχτοί πλειστηριασµοί. Ουσιαστικά το πρόγραµµα ενηµερώνεται µε τις πληροφορίες του
συνδέσµου My eBay για κάθε ένα προκαθορισµένο χρήστη (αναλυτικά παρακάτω στο “Setup
Users” ). Εδώ παρατηρήθηκε ότι όλοι οι πλειστηριασµοί στους οποίους πουλάµε ή έχουµε
κάνει χρηµατική προσφορά (bid), προστέθηκαν αυτόµατα στην κεντρική οθόνη. Σύµφωνα µε
τα αρχεία βοήθειας του προγράµµατος , ακόµη και αν δε µπορεί να βρεθεί ο χρήστης ή το
link My eBay δεν ειναι διαθέσιµο, τότε το Auction Trakker θα φέρει µεµονωµένους
πλειστηριασµούς από την eBay .

♦  Copy to SM
Όταν ένας auction στον οποίο πουλάµε ολοκληρωθεί, µπορούµε να τον προσθέσουµε στη
λίστα του Sales Manager. Αυτό µπορεί να γίνει απλά επιλέγοντας τον auction και πατώντας
το “Copy to SM” στην µπάρα του menu.  Αργότερα θα δούµε ότι από εκεί µπορούµε να
επιλέξουµε ποιοι θα συµµετάσχουν στις προσφορές καθώς και να στείλουµε email
επιβεβαιέωσης.

♦  Copy to PM
Αντίστοιχα, όταν κερδίσουµε σε ένα auction (προσφέροντας το µεγαλύτερο ποσό), µπορούµε
να το στείλουµε στη λίστα του Purchases Manager. Οµοίως µε προηγουµένως πατάµε το
“Copy to PM”.

http://www.ebay.com/
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♦  Actions Menu (µενού ενεργειών)

Εδώ υπάρχουν αρκετές σηµαντικές
εντολές όπως βλέπουµε στην εικόνα .
Επίσης από έχουµε τη δυνατότητα να
ενηµερώσουµε έναν ή και
περισσότερους auctions .

Ειδικότερα για την ενηµέρωση ενός
και µόνο πλειστηριασµού, αρκεί να
τον επιλέξουµε και να χρησιµο-
ποιήσουµε την εντολή “Update
Current Auction” από το µενού αυτό.

Options
Ανοίγεται εδώ το πλαίσιο διαλόγου
των επιλογών.

Clear '$' Makers
Από εδώ εξαφανίζουµε το σύµβολο $.

Delete Auction
Σβήνουµε την επιλεγµένη auction. Η ίδια εντολή πραγµατοποιείται µε το πλήκτρο DEL .

Mark Auction as Unsold
Από εδώ µπορούµε ν’αλλάξουµε την κατάσταση ενός auction σε “unsold” και ταυτόχρονα να
τον διαγράψουµε από τη λίστα των “Open Auctions Only”. Έτσι µπορούµε να κρατήσουµε
και ένα ιστορικό αυτών που δεν έχουν πωληθεί.

Add Auction
Ανοίγουµε από εδώ πλαίσιο διαλόγου στο οποίο γράφουµε τον κωδικό αριθµό νέου auction.

Configure Time Service
Σηµαντική λειτουργία του
προγράµµατος. Από εδώ ρυθµίζεται
το ρολόι του Η/Υ σύµφωνα µε την
ώρα που χρησηµοποιεί η
eBay. Επίσης , υπάρχει εδώ η
δυνατότητα επιλογής ανανέωσης της
ώρας ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

Snipe Setup
Εδώ επιλέγουµε πόσα δευτερόλεπτα πριν το κλείσιµο ενός auction να εισάγουµε µια
προσφορά (bid), το ποσό αυτής και τον κωδικό του auction αυτού.
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Βάλαµε για παράδειγµα το ποσό
Snipe Amount στα 10$ και Snipe
time στα 60 δευτρόλεπτα πριν το
κλείσιµο. Παρατηρήσαµε ότι το
πρόγραµµα χρειάστηκε κάτι
παραπάνω από 2 λεπτά για να
ολοκληρώσει τη διαδικασία
ρύθµισης , χρόνος ο οποίος
περιλαµβάνει σύνδεση και
επικοινωνία µε τον server της eBay,
καθώς εισαγωγή των στοιχείων
αυτών στη βάση δεδοµένων τους.

Υπάρχει και η δυνατότητα για
“View Snipe Log”. Είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που δείχνει αν ο server έχει δεχτεί ή έχει
απορρίψει την αίτηση για Snipe και για ποιο λόγο (συντήρηση server eBay, λάθος στη dial-up
σύνδεση κλπ). Προφανώς αν το ποσό αυτό ειναι χαµηλότερο από το τρέχον ποσό προσφοράς
ή από το ελάχιστο επιτρεπτό ποσό, τότε απορρίπτεται.

Copy to Sales Manager
Τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τον πωλητή έχουν παρθεί από την on-line βοήθεια του
site της εταιρείας Timber Creek Software , µιας και το demo του προγράµµατος που
παρέχεται δωρεάν για 30 ηµέρες, δεν παρέχει δυνατότητα για συµµετοχή σε δηµοπρασίες ως
πωλητής.
Όταν λοιπόν ένας πλειστηριασµός ολοκληρώνεται, πατώντας την επιλογή "Copy SM" ,
ανοίγει το παρακάτω παράθυρο. Εδώ βρίσκονται όλοες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη
δηµοπρασία αυτή καθώς και για τον παίκτη (bidder) οι οποίες είναι διαθέσιµες από την eBay.
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Sales Order List
Εδώ ο πωλητής του auction δηµιουργεί την εντολή πώλησης. Ταυτόχρονα από εδώ βλέπουµε
τη λίστα όλων των εντολών πωλήσεων.

Σύµφωνα και µε την εικόνα, υπάρχουν
δυνατότητες προβολής των
ολοκληρωµένων πλειστηριασµών,
δηµιουργίας νέας sales order, καθώς και
αλλαγή της εµφάνισης του πίνακα της
κεντρικής οθόνης.

Εδώ αξίζει να δούµε ποιες στήλες εµφανίζει η οθόνη.
� Κωδικός Auction
� Τίτλος Auction
� Email του αγοραστή
� "C" (επιβεβαίωση YES/NO)
� "A" (acknowledge YES/NO)
� "P" (πληρώθηκε YES/NO)
� "S" (αποστολή YES/NO)
� "F" (ανατροφοδότηση YES/NO)
� Ηµεροµηνία αποστολής
� Στοιχεία αγοραστή (Όνοµα & ∆ιεύθυνση)
� Ηµ/νία εκκίνησης Auction
� Ηµ/νία τερµατισµού Auction

Sales Order - Auction Details

Πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή του
προγράµµατος. Εδώ παρέχεται η
δυνατότητα για δηµιουργία 5
διαφορετικών ειδών e-mail µε τη
βοήθεια έτοιµων προτύπων. Ο
χρήστης µπορεί έτσι να στείλει:
Εικόνα 3: Τιµολόγιο

τηριασµών, AuctionTrakker 9
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� Confirmation Email:  Είναι το πρώτο email που στέλνεται στον αγοραστή για να του
επιβεβαιώσει ότι κέρδισε στον πλειστηριασµό. Σύµφωνα µε το πρότυπο, ζητείται από
τον αγοραστή η διεύθυνσή του.

� Confirmation Acknowledge:  Το email αυτό είναι ουσιαστικά ότι και το παραπάνω,
µε τη διαφορά ότι δεν περιέχει στοιχεία πληρωµής και κόστη αποστολής, τα οποία
υπολογίζει ο αγοραστής.

� Cash Receipt: Email που πληροφορεί τον αγοραστή ότι η πληρωµή έχει φτάσει στον
πωλητή.

� Shipment Notification:  Ένα γρήγορο µήνυµα που ενηµερώνει τον αγοραστή ότι το
είδος της δηµοπρασίας στάλθηκε. Απαιτεί ανατροφοδότηση, απάντηση δηλαδή από
τον αγοραστή ότι έφτασε στον προορισµό του και ότι είναι σε άριστη κατάσταση.

� Email:  Κενό πρότυπο για κάθε άλλου είδους ηλεκτρονική επικοινωνία.

Εικόνα 4: Email επιβεβαίωσης
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Purchases Order List

Αντίστοιχα, για τον αγοραστή –
παίκτη ενός auction υπάρχει η
οθόνη των εντολών αγοράς.

Όταν ένας επιλεγµένος πλειστηριασµός κλείσει, µε απλό κλικ στην επιλογή “Copy to PM”
ανοίγουµε την παρακάτω οθόνη.

Auction details
Στο πάνω µέρος τη οθόνης
παρατηρούµε αρκετές
πληροφορίες που έχουν να
κάνουν µε λεπτοµέρειες
για τον auction που µας
ενδιαφέρει. Τα στοιχεία
αυτά για µία ακόµη φορά
έρχονται από την eBay.

Υπάρχει και η δυνατότητα
να ανοίξει παράθυρο του
web-browser µε εµφάνιση
της αντίστοιχης σελίδας
του συγκεκριµένου είδους
στο eBay.com

Πληροφορίες για bidder
Στο κάτω µέρος
εµφανίζονται όλοι οι
παίκτες του συγκεκριµένου
auction (κάπου εκεί

είµαστε και εµείς! ). Με διπλό κλικ στο νικητή του πλειστηριασµού (στον εαυτό µας)
δηµιουργούµε την εντολή αγοράς. Το πρόγραµµα εδώ ρωτά αν θέλουµε να στείλουµε mail
επιβεβαίωσης.
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User Setup
Από τη στιγµή που το πρόγραµµα υποστηρίζει πολλούς χρήστες πρέπει να γίνουν οι
απαραίτητες ρυθµίσεις. Σύµφωνα µε τις παρακάτω ρυθµίσεις, σηµειώνονται στοιχεία του
SMTP server του χρήστη, προσωπικά στοιχεία κ.α.

Υπάρχει και η επιλογή να µην έρχονται (download) οι auction από τον προσωπικό
λογαριασµό του επιλεγµένου χρήστη στο site της eBay, το My eBay.
Προφανώς ο κάθε νέος χρήστης αποτελεί µια νέα εγγραφή στη βάση δεδοµένων που
κρύβεται πίσω από το πρόγγραµµα αυτό.
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Αξιολόγηση-Συµπεράσµατα
ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

� Αυτόµατο Update στην κεντρική οθόνη των ανοιχτών auction.
� «Κατεβάζει» πληροφορίες για auction κατ’ευθείαν από eBay™ . Αρκεί η χρήση του
κωδικού αριθµού της. (Copy - Paste)

� Στέλνει email µε τη βοήθεια προτύπων
� Κάνει εύκολο υπολογισµό των φόρων και του κόστους µεταφοράς, ενώ παρέχεται και
η δυνατότητα για υπολογισµό από χρήστη

� Παρέχεται η δυνατότητα για αυτόµατη προσφορά (bid) µερικά δευτερόλεπτα πριν
κλείσει µια auction.

� Παρέχεται autoDialer για σύνδεση του προγράµµατος µε eBay σε προγραµµατισµένη
χρονική στιγµή

ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ:
� Κρατάει τα στοιχεία πολλαπλών χρηστών.
� Κρατάει σε πίνακα την συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης και αποστολής
� Καταγράφει σε πίνακες τις αγορές αλλά και πωλήσεις.
� Παράγει αναφορές (Report) µε πωλήσεις και κόστη .
� Τυπώνει τιµολόγιο και εντολές αγοράς.
� Προκαλεί γενικά καθυστερήσεις στο σύστηµα, µιας και οτιδήποτε κάνουµε
καταγράφεται στη βάση. Το Update των auction γράφει στη βάση γι’αυτό υπάρχει η
δυνατότητα του STOP.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
� Μπορεί να χρησιµοποιηθεί πίσω από Firewall (τα e-mail απαιτούν πρόσβαση σε

SMTP server)
� Ασφάλεια από eBay µε τη βοήθεια των οργανισµών BBBonline, TRUSTe, που
ασχολούνται κυρίως µε θέµατα πιστωτικών καρτών και ασφάλεια οικονοµικών
συνδιαλλαγών.

� Για την εγγραφή σαν χρήστης απαιτείται πραγµατικό mail address.
� Για τα άλλα προσωπικά στοιχεία (διεύθυνση κλπ) δεν υπάρχει έλεγχος , οπότε και
δοκιµάσαµε να παίξουµε σε πλειστηριασµό µε ψευδή προσωπικά στοιχεία, βάλαµε
τεράστιο ποσό χρηµάτων σαν bid, κερδίσαµε αλλά δεν πληρώσαµε ποτέ µιας και δε
δώσαµε αρ. πιστωτικής κάρτας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
� Ελέγχει αυτόµατα το πρόγραµµα την έκδοση στην οποία δουλέυουµε, και κάνει

download την πιο πρόσφατη
� Από τις περισσότερες οθόνες υπάρχει η δυνατότητα για link στον αντίστοιχο auction
της eBay.

� Υποστηρίζει µόνο το site της eBay. ∆εν µπορούµε να παίξουµε σε άλλους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς.

ΚΟΣΤΟΣ:
� ∆ωρεάν το demo για 30 ηµέρες.
� Τιµή αγοράς $39.95
� ∆ωρεάν οι αναβαθµίσεις για ένα έτος
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