Veiledning Surofi Nettauksjon
FOR KJØPERE
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SUROFIs auksjonsløsning på web gjør det enkelt, raskt og trygt for deg som kjøper å delta på våre
auksjoner. Du byr i sanntid som i en tradisjonell auksjon. I tillegg kan du når som helst legge inn et
autobud med limit slik at du slipper å delta aktivt. Systemet vil da by for deg inntil din limit er passert.
Økningen i budene er 5 øre. Du er dermed sikret å få partiet så billig som mulig, men aldri for en høyere
pris enn du er villig til å betale. Du kan sette opp varslinger på sms og/eller e-post slik at du holdes
informert til enhver tid.

Forutsetninger
For å bruke vår auksjonsløsning på web må du må være en registrert kjøper i vårt system og ha et gyldig
brukernavn og passord til innlogging. Du benytter en helt ordinær, moderne nettleser på pc, nettbrett
eller smartmobil med stabil internettadgang. Hvis internettlinjen din faller ut vil du ikke kunne sende bud
og du vil heller ikke bli informert om auksjonens gang.
Det er ingen spesielle maskin- eller systemkrav. Ingen plug-in i nettleser er nødvending.

Innlogging
Du logger deg på elektroniske sedler hos SUROFI som vanlig. I menyen finner du menypunktet «Salg» og i
undermenyen «Auksjon» som fører til innloggingsvinduet for Auksjonen.

Skjermbilder og bruk
Skjermbildet for auksjonssystemet vil tilpasse seg i forhold til bredden du har på nettleseren din.

Budskjema
Auksjonsliste

Ved stor bredde, eksempelvis på en PC, så vil auksjonslisten og budskjemaet tilhørende den auksjonen du
har trykt på, stå side ved side.
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Ved liten bredde, eksempelvis på en smartmobil,
vil auksjonslisten stå alene. Ved å trykke på en
auksjon kommer man inn på tilhørende
budskjema. Ved å trykke på tilbakepilen, øverst til
venstre, så vil du igjen komme til auksjonslisten.

NB!

Tabeller har som regel behov for større
bredde enn mulig skjermbredde på mobiler.
Ved å plassere fingeren i tabellen og «swipe»
til høyre eller venstre, vil man kunne lese alle
kolonner og lange tekstlinjer.

Auksjonslisten
Auksjonslisten viser alle eller filtrerte auksjoner. Alle auksjoner i listen har en farge i venstremargen og en
sammenstilling av de viktigste informasjonsdetaljene vedrørende auksjonen.

Filter
Øverst på auksjonslisten finner du to ulike filter som begrenser utvalget av auksjoner:

STATUSFILTER:
Som utgangspunkt vises alle auksjoner, men ved å trykke på
den første nedtrekkslisten kan man velge en av flere
forhåndsdefinerte statuser på auksjoner. Velger man for
eksempel «Avsluttende auksjoner» så vil kun de auksjoner
med denne statusen vises i listen. For å få opp igjen alle
auksjoner så går man inn på nedtrekkslisten og velger «Til
hovedside»

ART-FILTER:
Ved å trykke på nedtrekkslisten «Art» kan man velge en
fiskeart og begrense utvalget av auksjoner i listen til de som
inneholder denne arten.
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Farger
Auksjonene vises med en venstremarg i en av fire farger. Disse fargene går igjen i budskjemaet og
betyr alltid det samme:
Rødt: Det er bud på auksjonen, men du
har ikke gjeldende bud.
Grønt: Det er bud på auksjonen, og du
har gjeldende bud.
Orange: Det er ikke bud på auksjonen.

Svart: Auksjonen er stopper/trukket av
Surofi.
NB! En blå farge vil opptre på auksjonen i det budet sendes og
blir behandlet.

Budskjemaet
Når man klikker på en av auksjonene får man opp budskjemaet til høyre for auksjonslisten (ved stor
skjermebredde) eller som ny «side» (ved liten skjermbredde). Her er finner en alle detaljer vedrørende
valgt auksjon, samt muligheten for å legge inn bud.

Benytt -/+ for å endre ønsket budpris - hvert trykk endrer prisen med 5 øre. Det er også mulig å gjøre
større endringer med budprisen ved å benytte nedtrekksmuligheten på kroner- og øre-feltet.
Bekreft budet ved å trykke på en av budknappene: ”Normal” eller ”Autobud”.
Symbolet (i) foran «Autobud» er aktiv dersom du har autobud som er aktiv - den vil da hente inn
maksprisen for det autobudet.
Symbolet (i) foran «Normal» henter gjeldende budpris.
Når man sender inn et bud vil fargene skifte til blått for å indikere at budet er under behandling. Etter et
øyeblikk vil fargene endres, til grønt dersom du har fått gjeldende bud og til rødt dersom du har blitt
overbydd.
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Auksjonens gang
Bud mottas mellom start- og sluttidspunktet til auksjonen.

Avslutning av en auksjon
En auksjon blir aldri avsluttet før det har gått 30 sekunder etter siste bud. Det betyr at auksjonen blir
utvidet med noen sekunder dersom det kommer inn bud like før den avsluttes. Dette gjøres for at alle skal
få mulighet til å sende inn sine bud.
Når auksjonen er avsluttet er den videre gangen avhengig av størrelsen på det gjeldende budet.

Det er ingen bud på auksjonen
Auksjonen legges ut ved en senere anledning.

Gjeldende bud er under akseptpris
SUROFI må kontakte selger som enten vil akseptere eller forkaste budet. Dersom budet blir
forkastet vil auksjonen legges ut ved en senere anledning. Aksepteres budet blir den videre
gangen lik som om budet var over akseptpris (avsnittet nedenfor)

Gjeldende bud er over akseptpris
I dette tilfellet aksepteres budet automatisk. Etter en liten behandlingstid vil budgiver kunne se
sluttseddel og salgsbekreftelse i webløsningen.

To konkurrerende autobud
Dersom to autobud har samme limit er det det første budet (det som ble lagt inn først) som får tilslaget.

Definisjoner
Auksjonene

SUROFI setter sammen auksjonspakkene. De består av en eller flere ”linjer” med fisk av forskjellig type og
bruttovekt. Linjene har en startpris og en akseptpris.

Auksjonstyper

Samfengt pris:
I en auksjon med samfengt pris har alle linjene samme pris. Når man byr på en linje så byr man samtidig det
samme på de andre linjene.
Sortert pris:
I en sortert auksjon byr man kun på en linje (den linjen med høyest pris pr kg). Prisen på de andre linjene
blir automatisk beregnet som en prosentvis andel av hovedlinjens pris.

Linjer med fastpris

Noen linjer i auksjonen kan ha fastpris. Budgiver godtar denne fastprisen når han byr på andre linjer.

Budtyper

Normalbud
Dette er et engangsbud og er den vanlige typen bud som vi kjenner igjen fra tradisjonelle auksjoner
Autobud
Tanken bak autobud er at budgiver slipper å sitte og følge med på en auksjon. Autobudet mates med limitpris – altså det største beløpet som budgiver er villig til å gi for å få tilslaget på auksjonen. Systemet vil legge
inn normalbud på vegne av autobudet som er så lave som mulig. Dersom det kommer inn andre bud vil
autobudet automatisk legge inn et nytt/nye normalbud som såvidt er høyt nok til at autobudet igjen er i
ledelsen.
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Meldingspreferanser
Her kan du definere meldingspreferanser, altså for hvilke hendelser du vil informeres og om du ønsker
denne informasjonen via e-post eller sms.
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