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1. Εισαγωγή

Το πακέτο ηλεκτρονικού εµπορίου WinningBid Pro! είναι  ένα πακέτο

λογισµικού για δηµοπρασίες.  Επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί

on-line τις δηµοπρασίες που τον ενδιαφέρουν από µερικές από  τις πιο

δηµοφιλείς ιστοσελίδες (sites)   και  να υποβάλλει προσφορές (εικόνα 1).   

Εικόνα 1
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2. Χαρακτηριστικά του προγράµµατος

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του προγράµµατος είναι τα εξής:

•  Υποστηρίζει πολλές διαφορετικές ιστοσελίδες δηµοπρασιών.  Μπορεί

κάποιος να παρακολουθεί και να υποβάλλει προσφορές σε όλες τις

δηµοπρασίες από ιστοσελίδες όπως το eBay, Amazon.com, και Yahoo.

Όλες οι δηµοπρασίες που τον ενδιαφέρουν µπορούν να µπουν σε µία

λίστα κάνοντας πιο εύκολη την παρακολούθησή τους από µια και µόνη

οθόνη.

•  Εύκολο µέσο διεπαφής µε τον χρήστη (interface). Για να προσθέσει

κάποιος µια νέα δηµοπρασία στο πρόγραµµα αρκεί να χρησιµοποιήσει την

µέθοδο «σύρε και ρίξε» (drag and drop) από τον ανιχνευτή του δικτύου

(wed browser) µέσα στο παράθυρο του προγράµµατος.

•  Συνεχής παρακολούθηση όλων των δηµοπρασιών. Το πρόγραµµα

παρακολουθεί πότε µια νέα προσφορά έχει γίνει σε µια δηµοπρασία, αν

µια δηµοπρασία έληξε, αν κάποιος έχει υποβάλλει µεγαλύτερη προσφορά

κτλ και ειδοποιεί τον ενδιαφερόµενο (εικόνα 2).

Εικόνα 2

•  Καταγραφή γεγονότων για κάθε δηµοπρασία. Μπορεί κάποιος ανά πάσα

στιγµή να δει πως κινούνται οι προσφορές για οποιοδήποτε αντικείµενο

θελήσει.

•  «Αυτόµατη»  προσφορά.  Είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται µε τις

δηµοπρασίες ότι η πιο επιτυχηµένη προσφορά είναι αυτή που γίνεται την

τελευταία στιγµή. Τι µπορεί να γίνει όµως όταν µια δηµοπρασία τελειώνει

κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν δεν έχεις πρόσβαση στην οθόνη του

υπολογιστή σου όταν αυτή τελειώνει;  Το πρόγραµµα θα υποβάλλει την
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προσφορά αντί για σένα. Αυτό που χρειάζεται είναι να ρυθµίσεις στο

πρόγραµµα το µέγιστο ποσό που µπορείς να διαθέσεις για κάποιο

αντικείµενο και την ώρα υποβολής της προσφοράς. Το WinningBid Pro!
θα στείλει την προσφορά την συγκεκριµένη στιγµή χάριν στον µηχανισµό

συγχρονισµού που διαθέτει, ακόµα και αν το ωρολόι του υπολογιστή

”χάνει” µερικά δευτερόλεπτα.

•  Παράθυρο «Ιστορίας». Όταν µια δηµοπρασία έχει ολοκληρωθεί το

πρόγραµµα σε βοηθάει να παρακολουθήσεις τι γίνεται µετά. Μπορείς να

σώσεις στη µνήµη την διεύθυνση και το e-mail του πωλητή και να ελέγξεις

πότε  θα παραλάβεις τα προϊόντα αν αγόρασες κάτι, ή να παραλάβεις τα

λεφτά και να στείλεις το εµπόρευµα στον αγοραστή αν πούλησες κάτι

(εικόνα 3).

Εικόνα 3

•  Αναβάθµιση του Web. Πολλές φορές οι σχεδίαση των σελίδων του web

µπορεί να αλλάξει από τη µια µέρα στην άλλη. Αυτές οι αλλαγές µπορούν

να αχρηστεύσουν το λογισµικό αναζήτησης. Αυτό το χαρακτηριστικό του

WinningBid Pro!  εξασφαλίζει πάντοτε στον χρήστη την πιο πρόσφατη

έκδοση του προγράµµατος. Με µια µόνο ρύθµιση το πρόγραµµα

“κατεβάζει’ και εγκαθιστά στον υπολογιστή την νεότερη έκδοση του

προγράµµατος.

•  Παγκόσµια αναζήτηση δηµοπρασιών. Το WinningBid Pro! µπορεί να

ψάξει σε πολλαπλά sites δηµοπρασιών και να βρει ακριβώς αυτό που

ψάχνει ο χρήστης.  Όλα τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε ένα

παράθυρο και µπορείς να προσθέσεις µια δηµοπρασία στο παράθυρό σου

µε µόνο ένα click του ποντικιού (εικόνα 4).

Εικόνα 4
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•  Εσωτερικός Ανιχνευτής (browser): Αυτό είναι ένα νέο χαρακτηριστικό του

προγράµµατος που επιτρέπει στον χρήστη, εάν το επιθυµεί,  να µην

αλλάζει ανάµεσα σε browsers και στο πρόγραµµα αλλά να βλέπει σελίδες

µε δηµοπρασίες από το παράθυρο µέσα στο βασικό πρόγραµµα (εικόνα

5).

Εικόνα 5

1. Περιγραφή των λειτουργιών του προγράµµατος

Κατά την εγκατάσταση του προγράµµατος στον υπολογιστή θα γίνει  σύνδεση

µε το web site του WinningBid Pro! και θα εγκατασταθεί η πιο πρόσφατη

έκδοση.

Όταν έχεις βρει µέσω του Browser κάποιες δηµοπρασίες που σε ενδιαφέρουν,

µπορείς να τοποθετήσεις όποιες θελήσεις µέσα στο ενεργό παράθυρο µε τη

µέθοδο «σύρε και ρίξε» (εικόνα 6).

Εικόνα 6

Το ενεργό παράθυρο αποτελείται από δυο µέρη: από το µέρος των

δηµοπρασιών (Auctions Pane) και από το µέρος του «κορµού» (Log Pane).
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Στο πρώτο µπορείς να προσθέσεις,  να διαγράψεις και να αλλάξεις ενεργές

δηµοπρασίες και προσφορές.  Το δεύτερο δείχνει όλες τις δραστηριότητες των

δηµοπρασιών ξεκινώντας από την ώρα που η κάθε δηµοπρασία προστέθηκε

στο ενεργό παράθυρο.

Το παράθυρο των δηµοπρασιών / προσφορών (auctions info /bidding

window) χρησιµοποιείται για να προσθέσεις µια καινούρια δηµοπρασία, να

ελέγξεις πληροφορίες σε µια τρέχουσα δηµοπρασία ή να ενεργοποιήσεις την

αυτόµατη προσφορά (εικόνα 7).

Εικόνα 7

Για να διαγράψεις µία παλιά δηµοπρασία που δεν ενδιαφέρει πια επιλέγεις το

συγκεκριµένο αντικείµενο και κάνεις κλικ στο “Remove” button.  ∆ιαφορετικά

το επιλέγεις και πατάς το delete.

Πριν χρησιµοποιηθεί το πρόγραµµα για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να

εγκατασταθούν πληροφορίες όπως το User ID και το Password για κάθε µία

από τις µηχανές αναζήτησης (ειδικά για το Amazon.com πρέπει να

προσδιοριστεί και nickname).  Αυτό γίνεται µε την επιλογή Setup και µετά

Authentication.

Εάν δεν έχεις προσδιορίσει εξωτερικό browser, τότε µε το άνοιγµα µιας

σελίδας δηµοπρασιών στο web θα εµφανιστεί ένας εσωτερικός browser, το

browser window.
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Στο παράθυρο ιστορίας (History window) διατηρείται µια κατάσταση µε όλες

τις ολοκληρωµένες δηµοπρασίες που είχαν προστεθεί στο ενεργό παράθυρο

(εικόνα 8). Στο άνω µέρος του παραθύρου εµφανίζονται πληροφορίες

δηµοπρασιών µαζί µε την τελική τιµή. Στο κάτω µέρος µπορείς να εισάγεις

συγκεκριµένες πληροφορίες όπως η διεύθυνση του πωλητή ή η µεγαλύτερη

προσφορά. Αυτές οι πληροφορίες φυλάσσονται µαζί µε κάθε δηµοπρασία και

µπορεί κάποιος να ανατρέξει σε αυτές κάνοντας κλίκ στη συγκεκριµένη

δηµοπρασία.

Εικόνα 8
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Η οθόνη  “πολέµου” (war screen) επιτρέπει να παρακολουθείς µια

δηµοπρασία σε πραγµατικό χρόνο.  Παρουσιάζει χρήσιµες πληροφορίες της

δηµοπρασίας και επιτρέπει να υποβάλλεις προσφορές σε οποιαδήποτε

στιγµή µε ένα απλό πάτηµα του Bid button (εικόνα 9).

Εικόνα 9

4. Συµπεράσµατα

Το πρόγραµµα WinningBid Pro! είναι ένα δυνατό πρόγραµµα

παρακολούθησης δηµοπρασιών στο World Wide Web µε πολλές

δυνατότητες. Προς το παρόν η αναζήτηση δηµοπρασιών γίνεται µέσω των

sites eBay, Amazon.com και Yahoo. Σύντοµα όµως θα προστεθούν και άλλα

δηµοφιλή search sites και αυτό σίγουρα θα κάνει το WinningBid Pro! ακόµα

πιο ανταγωνιστικό σε σχέση µε τα άλλα παρεµφερή προγράµµατα.
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Χαρακτηριστικά του προγράµµατος

•  Υποστηρίζει πολλές διαφορετικές

ιστοσελίδες δηµοπρασιών.

•  Εύκολο µέσο διεπαφής µε τον χρήστη

(interface).

•  Συνεχής παρακολούθηση όλων των

δηµοπρασιών.

•  Καταγραφή γεγονότων για κάθε

δηµοπρασία.

•  «Αυτόµατη»  προσφορά.

•  Παράθυρο «Ιστορίας».

•  Αναβάθµιση του Web.

•  Παγκόσµια αναζήτηση δηµοπρασιών.

•  Εσωτερικός Ανιχνευτής (browser)
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