Automatikus kiemelés modul az Ingatlanbazar.hu-n
Mit jelent az automatikus kiemelés modul?
Az automatikus kiemelés modul (röviden: AKM) használatával a referensnek nem kell azzal az
időigényes tevékenységgel foglalkoznia, hogy a megvásárolt kredit keretét akkor is elköltse, amikor
nincs ideje kiválasztani, hogy a sok hirdetése közül melyeket emelje ki. Az AKM modullal a referens
előre meghatározhatja, hogy a még ki nem emelt ingatlanjai közül melyek legyenek kiemelve, ha
erre a kredit-kerete az időarányos fogyás alapján még ad lehetőséget.
Példa: egy referens 1.000 ingatlanja közül egy 30 napos periódus 20. napjáig 10 hirdetés
kiemelésére használta el a kreditjeit. A 20/30 arány miatt akkor állna pont időarányosan, ha a
kreditjeinek a kétharmada fogyott volna el, a 10 hirdetésre viszont ennél sokkal kevesebb is elég
volt. Ha a kétharmadnál kevesebbet költött a valóságban, például azért, mert nem ért rá kiemelni,
vagy szabadságon volt, akkor a megfelelő mennyiségű kreditet automatikusan felhasználjuk azon
hirdetések kiemelésére, amelyek az iroda saját beállított szempontja szerint fontosak neki, csak
nincs ideje kézzel kiválogatni őket.
Ki használhatja az AKM modult?
Az automatikus kiemelés modult minden referens ingyenesen használhatja. Magánszemélyek
számára ez a szolgáltatás nem elérhető.
Hogyan lehet bekapcsolni?
Az AKM működése a Hirdetéseim › Automatikus kiemelés fülön állítható. A modul bekapcsolása után
a referens meghatározhatja, hogy az automatikus kiemelés a kiemelendő hirdetéseket milyen
szempont szerint válassza ki. Az alábbiak közül választhat:
– az iroda legalacsonyabb négyzetméterárú hirdetéseinek kiemelése
– az iroda legalacsonyabb árú hirdetéseinek kiemelése
– az iroda legkevesebbszer megtekintett hirdetéseinek kiemelése

1. ábra: Az Automatikus Kiemelés Modul a Hirdetéseim › Automatikus Kiemelés fülön kapcsolható be

A kiválasztási szemponton kívül az is beállítható, hogy a kiemelés szolgáltatások milyen
sorrendben kerüljenek alkalmazásra, ha nem sikerül elérni az időarányos költést egy fajta kiemelés
alkalmazásával.
Ehhez meg kell adni az alábbi kiemeléseknek valamilyen alkalmazási sorrendjét:
– Napi fix
– Listavezető
– Színkiemelés egy adott színnel
A sorrend az egérrel húzva állítható be. Az így kialakult sorrend szerint beszélünk elsődleges,
másodlagos, és harmadlagos kiemelésről.

2. ábra: A sorrend egérrel módosítható

Hogyan működik az automatikus kiemelés?
Az AKM úgy működik, hogy minden hajnalban automatikusan lefut egy program, amely ellenőrzi,
hogy a havi kredit mennyiség adott időpontig arányos részénél kevesebbet fogyasztott-e el a
referens. Ha nem kevesebbet, akkor nem csinál semmit sem az automatikus kiemelés. Ellenkező
esetben viszont elkölt annyi kreditet, amennyi az időarányos költésig szükséges.
Ehhez a beállított szempont alapján sorba rendezi az elsődleges kiemeléssel még ki nem emelt
hirdetéseket, és közülük annyit emel ki, amennyi az időarányos költés eléréséig szükséges. Ha még
maradt felhasználandó kredit, akkor sorba rendezi a másodlagos kiemeléssel nem kiemelt
hirdetéseket a megadott szempont szerint, és közülük kiválaszt annyit, amennyi szükséges az
időarányos költés eléréséhez. Ha még mindig marad felhasználható kredit, akkor a harmadlagos
kiemeléssel is ugyanezt végzi el.
Példa: Tegyük fel, hogy a referens elsősorban a listavezető kiemelést preferálja, azután a napi fixet,
végül pedig a színkiemelést. Ezek ára 4, 3 és 2 kredit. Tegyük fel azt is, hogy a havi 3000 kreditből
20 nap alatt 2000 helyett csak 1899-et használt el. Ekkor az időarányos kreditfelhasználáshoz még
101 kreditet kell elhasználni az adott napon. Ha ezen a napon csak 20 hirdetés van, amin még nincs
rajta az elsődleges kiemelés (a listavezető), akkor a 20 hirdetés mindegyikét ki tudja emelni az
AKM, és ez 80 kreditbe kerül (20*4=80). A maradék (101-20*4=) 21 kredit hét hirdetés napi fix
kiemelésére elegendő (21/3=7). Ha van ennyi hirdetés, amin még nincs napi fix kiemelés, akkor
ezek mind megkapják azt, ellenkező esetben pedig még marad kredit arra is, hogy a harmadlagos
kiemeléssel is kiemeljünk valahány hirdetést.
Elképzelhető, hogy egy referensnek az adott napi összes hirdetése minden említett kiemeléssel
kiemelésre került, és még mindig marad felhasználható kredit az időarányos költés eléréséig. Ez
főleg olyankor képzelhető el, ha az időszak elején nagyon kevés kreditet költött el a referens (pl.:
szabadságon volt), és az AKM a bekapcsolásakor nem tudja egy nap alatt utolérni magát. Ebben az
esetben a fel nem használt kreditek a későbbi napokon kerülnek felhasználásra.

