AReality.sk – služba
Automatický posun zákaziek
Predstavenie služby Automatický posun zákaziek
Realitný portál www.areality.sk Vám ponúka novú službu
Automatický posun zákaziek. Cieľom služby je pohodlne udržiavať
Vaše zákazky na popredných miestach vo výsledkoch vyhľadávania.
Systém AReality.sk umožňuje "posun" jednotlivých zákaziek.
Znamená to, že sa u vybranej zákazky zmení jej dátum vloženia na
aktuálne. Vo výsledkoch vyhľadávania sa potom taká zákazka
zobrazuje vyššie, než pred jej posunom. Zákazky je možné posúvať
jednotlivo vo výpise zákaziek v členskej sekcii.

Šetríme Váš čas
Automatický posun je nová služba, ktorá Vám umožní pre Vami určené skupiny zákaziek (napr. 2izb. byty
na predaj) vykonávať posun automaticky vo Vami určenú dobu. Môžete si nastaviť ľubovoľné množstvo
takých skupín a časov posunov a systém bude posuny vykonávať za Vás. Odpadne Vám tým nutnosť sa
opakovane prihlasovať do členskej sekcie a zákazky posúvať ručne.

Možnosti nastavenia
V každom nastavení pre posun môžete konfigurovať parametre pre výber z Vašich zákaziek:

●

Druh nehnuteľnosti - napríklad "1izb. Byt ". Ak uvediete niektorý "nadriadený druh" napríklad
BYTY (je vždy písaný veľkými písmenami), budú sa do výberu zahŕňať aj všetky podriadené
druhy (napríklad garsónka, 1 +1, 2 +1, atď.)

●
●

Typ zákazky - predaj, prenájom, kúpa, nájom, dražba

●

Deň a hodina posunu - systém bude vykonávať posun vždy vo vami určenú dobu daného dňa v
týždni.

Maximálny počet posunutých zákaziek - tu môžete obmedziť počet posunutých zákaziek pri
jednotlivých spustení posunu. Možnosti sú:
o Všetky - posunú sa vždy všetky zákazky vyhovujúce konkrétnemu nastaveniu (typ + druh)
o Najstaršie zákazky - tu je možné posunúť iba určitý počet Vašich najstarších zákaziek.
Napríklad, ak chcete na posun vyčleniť len obmedzený počet kreditov a posúvať vždy
zákazky, ktoré sa zobrazujú vo výpise najnižšie.
o Náhodné zákazky - toto je možnosť pre posun určitého počtu náhodne vybraných zákaziek.
Systém podľa Vášho nastavenia (typ + druh) vyberie náhodne daný počet zákaziek a tie
následne posunie.

Aktivácia a ukončenie posunov
Po vložení nastavení je nutné nový posun kliknutím na tlačidlo vo výpise aktivovať. Kým nie je posun
aktivovaný, nebude sa vykonávať. Pre aktiváciu kliknite na tlačidlo "Aktivovať".
Pre pozastavenie kliknite na "Pozastaviť". Takýto posun sa až do ďalšej aktivácie nebude vykonávať
a nebude Vám teda odpočítaný kredit za posun.
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Pre úplné odstránenie konfigurácie kliknite na "Odstrániť". Takáto konfigurácia bude úplne vymazaná a
posun sa už nebude vykonávať.

Cena služby
Automatický posun je platená služba. Systém odpočíta kredit za každú posunutou zákazky rovnakým
spôsobom ako pri manuálnom posune.

Potrebujete viac informácií?
Prevádzkovateľ portálu

Vývoj servera a software Pantheon

Diadema SK s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava - Ružinov
tel.: +421 220 254 089
E-mail: info@diadema.sk
WWW: www.diadema.sk

Diadema Software s.r.o.
Morseova 1126/5
301 00 Plzeň
Česká republika
tel.: +420 377 421 863
E-mail: info@diadema.cz
WWW: www.diadema.cz
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