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1. MOŽNOSTI PŘÍHOZU:
Každý dražitel po přihlášení má možnost přihodit na položku následujícím typem příhozu:
1.1. Limitní příhoz
Do pole vložit limit je možné vložit jakoukoliv částku větší než je dvojnásobek minimální výše příhozu. Částka
se zadává bez mezer a desetiných míst. Princip limitního příhozu viz. Dražební vyhláška.
Několik variant, které mohou nastat:
1. Zadáváte limit na položku, kde nejste aktuální dražitel – tomto případě systém nejprve
provede příhoz dle vyhlášky (v případě dosud nedražené položky na vyvolávací cenu) a
následně uloží váš limit do systému.
2. Zadáváte limit na položku, kde jste aktuální dražitel – v tomto případě systém pouze uloží
výši limitu do systému, aktuální dražební cena zůstává nezměněna.
3. Zadáváte limit na položku, kde jste již limit zadal – vše probíhá stejně jako u varianty 1
nebo 2, pouze s tím rozdílem, že systém přepíše Váš starý limit, limitem novým (pouze
vždy nový limit musí být větší než limit starý)
1.2. Standardní příhoz
Tento typ příhozu se řídí dražební vyhláškou. Příhoz je proveden stisknutím tlačítka na kterém se mohou
objevit dvě základní volby:
1. ZAHÁJIT DRAŽBU – v tomto případě jste první dražitel a stisknutím tlačítka dražíte položku za
aktuální cenu (tj. první příhoz na položku je roven 0).
2. PŘIHODIT 100 CZK – v tomto případě se na tlačítku objeví aktuální výše příhozu dle dražební
vyhlášky (různé podle výše aktuální ceny). Po stisknutí tlačítka je pro vás dražena položka za
cenu=aktuální cena + příhoz.

2. VYHLEDÁVÁNÍ NA WEBU
a. Fultextové vyhledávání na úvodní stránce www.auctions-art.cz
Fulltextové vyhledávání v celém webu – vstupní pole hledat nad kartou uživatele. Po zadání řetězce vyhledává
daný řetězec v těchto lokacích:
- Položky v AUKCI v polích příjmení, technika
- položky v Prodejní galerii autorů v příjmení a v popisu díla
- Položky v Historii výstav v názvu výstavy a popisu díla
Toto vyhledávání slouží spíše jako celkový náhled na aktuální web. Jednotlivé položky se zobrazují odděleně,
nelze dělat větší výběry.
b. VYHLEDAT DRAŽENÁ DÍLA
Fulltextové vyhledávání v jednotlivých aukcích – vstupní pole hledat nad kartou uživatele. Po zadání řetězce
vyhledává daný řetězec v těchto lokacích:
- Řetězec v polích příjmení, název, technika, číslo položky
Aktuální vyhledávání probíhá vždy jen v dané aktuální otevřené aukci. Výsledný zobrazený formát je identický
s draženými položkami a lze následně přistoupit k dražbě.

3. PŘEDNASTAVENÉ FILTRY
Filtr v šedé liště „KATEGORIE“: jedná se o přednastavené filtry pro výběr položek dle techniky položky. Možno
použít následující předvolby:
 Všechny - bez omezení výběru
 Obrazy
 Grafiky
 Kresby
 Fotografie
 Sochy
 Sklo
 Knihy
 Plakáty
Tento filtr je nutno aktivovat zeleným tlačítkem OK v šedé liště.

4. DALŠÍ MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ
4.1 Zobrazení položek na stránce a řazení:
Pomocí menu v šedé liště je možno ovlivňovat řazení položek na stránce ( možnosti podle ID, ceny nebo data
ukončení) a množství položek na stránce (implicitně nastaveno 30).
Tento filtr je nutno aktivovat zeleným tlačítkem OK v šedé liště.
4.2 Detailní popis díla
Detailní popis díla

- klikněte na miniaturu fotografie nebo na nápis detail
- návrat – klikněte na zvětšený obrázek

4.3 Selekce autora
SELEKCE AUTORA – Kliknutím na jméno autora se na obrazovce zobrazí pouze položky daného autora, včetně
detailnějšího popisu o autorovi.
4.3 Odkaz Seznam autorů
SEZNAM AUTORŮ – Vypíše seznam všech aktuálních autorů dané aukce
- Kliknutím na jméno autora vybere díla daného autora

5. REGISTRACE UŽIVATELE
Aby bylo možné v aukci přihazovat, je nutné mít vstupní údaje, tj. uživatelské jméno a heslo
K získání přístupu do internetové aukce je nutné nejdříve provést registraci vyplněním formuláře: Položka
v levém menu (Registrace), případně karta přihlášení uživatele (vytvořit uživatele).
Po vyplnění formuláře obdržíte e-mail se vstupními kódy, které budou aktivní po ověření vaší totožnosti
pracovníky Aukční síně Vltavín. Naši zaměstnanci vás budou kontaktovat do dvou pracovních dnů od data
odeslání formuláře.

6. KARTA UŽIVATELE
V případě platného přihlášení (vyplnění uživatelského jména a hesla) se zobrazí karta uživatele s Vaším ID a
následujícími možnostmi:
Zobrazení vámi dražených položek a zadaných limitů. Detail se zobrazí po kliknutí na odkaz:
VÝBĚR POLOŽEK DRAŽITELE: (funkční pouze v případě, že jste v minulosti učinil příhoz na stále aktivní položku)

kliknutím na položku se vyfiltrují na hlavní stránce dané aukce pouze všechny položky na které jste
již učinil příhoz, bez rozdílu zda je daná položka právě dražena pro Vás či nikoliv.

V případě, že na tlačítko kliknete v záložce historie aukcí, zobrazí se pouze Vaše vydražené a
ukončené položky
VŠECHNY POLOŽKY:



Ruší tlačítko výběr položek dražitele a zobrazí všechny položky aukce, se zachováním osttních
nastavených filtrů

Dražené položky:

kliknutím na položku se zobrazí přímo dražená položka

stav položky je odlišen barvou

zelená – položka je v současné době dražena ve váš prospěch

červená – položka, o kterou jste měl zájem je dražena ve prospěch jiného dražitele

šedivá – dražba ukončena
Zadané limitní částky

Obsahuje číslo položky (Aktuální cena / Váš limit)

kliknutím na položku se zobrazí přímo dražená položka

Stav položky je odlišen barvou:

zelená – položka je v současné době dražena ve váš prospěch

červená – limit ne nedostatečný

šedivá – dražba ukončena
Nastavení účtu

slouží ke změně vašeho uživatelského hesla

možnost povolit / zakázat zasílání zpráv o předražení (učinění příhozu)

Odhlášení

slouží k bezpečnému odhlášení ze systému

tímto odhlášením zamezíte zneužití vašich přístupových hesel jiným uživatelem

7. TYPY AUKCÍ






Standardní internetové aukce – aukce, které mají u položek uveden termín „Plánované ukončení“.
Může se jednat o různé názvy aukcí „Internetová aukce, Mimořádná aukce, Bibliofílie …). Aukce tohoto
typu je aukcí konečnou, tzn. Po ukončení aukce položky je znám výherce aukce.
Stálá nabídka tato aukce umožňuje dražiteli učinit příhoz na díla, která nejsou zařazena do žádné z
právě probíhajících aukcí. Učiněním příhozu, limitu či vlastním příhozem se automaticky spustí
regulérní aukce dané položky. Délka aukce je 5 dnů od učinění prvního příhozu. Aukce tohoto typu je
aukcí konečnou, tzn. Po ukončení aukce položky je znám výherce aukce.
Položky, u kterých není učiněn příhoz, mohou být kdykoliv odstraněny ze stálé nabídky.
Pevná aukce– aukce, které mají u položek uveden termín „Ukončení prvního podání:“. V tomto
případě se jedná o aukci neukončenou, položka je dále dražena na sále, s vyvolávací cenou výherce
prvního podání (viz. Dražební vyhláška).
o

první podání - možnost činit příhozy, tzv. první podání, na všechny předměty uvedené v aukčním katalogu
sálové aukce. První podání je ukončeno vždy 1 den před stanoveným datem sálové aukce ve 12:00 hod.
První kolo sálové aukce se počíná datem a hodinou uvedenými v aukčním katalogu. Průběh sálové aukce
se řídí aukční vyhláškou, která nedílnou součástí katalogu. Výše nejnižšího podání (vyvolávací cena) je
určena výší příhozu dosaženou v prvním podání.

8. DOPORUČNÝ PROHLÍŽEČ
Aplikace je testována na prohlížečích: FIREFOX 3.6, Microsoft Explorer 8, Chrome 8
Ostatní prohlížeče jsou také podporovány, mohou se zde však objevit drobné grafické odlišnosti
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Aplikace pro svojí správnou funkce potřebuje mít povolený JAVASCRIPT(standardní
nastavení většiny prohlížečů).

