INSTRUKCJA

Eksportowanie ogłoszeń do serwisu auto-kupiec.pl.
Witam serdecznie.
Jeśli posiadasz własny komis samochodowy i dostęp do internetu to pokażę Ci jak w prosty
sposób możesz przesłać wszystkie swoje ogłoszenia sprzedaży do różnych serwisów
internetowych w tym do darmowego serwisu auto-kupiec.pl.
Najpierw jednak musisz zacząć korzystać z oprogramowania Auto-Market w którym to
będziesz wprowadzał swoje oferty sprzedaży a później w bardzo szybki sposób za pomocą
eksportu danych rozsyłał je do róźnych serwisów internetowych.
A więc zaczynamy.....
Wymagania:
- auto-market (program do zarządzania komisami samochodowymi, wszystkie informacje na
stronie producenta www.aprosoft.pl . Poniżej link z którego można pobrać program
http://www.aprosoft.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=31 )
- winrar (program do archiwizacji może być oczywiście inny a poniżej link do niego
http://www.rarlab.com/rar/wrar361pl.exe )
Instrukcja:
1. Pierwszym krokiem jest utworzenie folderu na dysku C: bądź na Pulpicie o nazwie
„eksport” w nim umieścimy wyeksportowane przez program pliki.
2. Gdy już utworzymy folder uruchamiamy program AutoMarket, w którym wcześniej
dodawaliśmy swoje ogłoszenia teraz możemy zacząć tak naprawdę z niego korzystać.
Wybieramy z menu górnego Eksport.

3. Pojawi się nam nowe okno zatytułowane Eksport samochodów. Dalej zaznaczamy pola
lokalny dysk (prawa góra) oraz z lewej tabeli zatytułowanej logo zaznaczamy pole
Eksport użytkownika a następnie klikamy Eksportuj.

4. Wybieramy miejsce gdzie mają zostać zapisane wyeksportowane dane (w zależności od
tego jak postąpiliście w części pierwszej niniejszej instrukcji) może być to Mój komputer
dysk lokalny C: katalog eksport lub Pulpit katalog eksport następnie przycisk OK. W tym
momencie program automatycznie zapisze wszystkie informacje o samochodach wraz ze
zdjęciami.

5. Teraz pozostaje nam tylko spakować katalog do jednego pliku. Pokaże wam jak wygląda
archiwizacja za pomocą popularnego programu „winrar”. Po pierwsze należy umieścić
wskaźnik myszy nad katalogiem, którego utworzyliśmy na samym początku, kliknąć prawym
przyciskiem myszy i wybrać z menu podręcznego Dodaj do ”eksport.rar” po tej czynności
utworzy się na dysku C: bądź Pulpicie nowy plik o nazwie eksport.rar.

6. Powstały plik należy zaimportować.

7. W tym celu uruchamiamy przeglądarkę (zalecany Internet Explorer) w adresie wpisujemy
auto-kupiec.pl wybieramy z menu Moje Ogłoszenie następnie logujemy się w prawym
okienku zarządzaj wszystkimi swoimi ogłoszeniami: wpisując swój login i hasło.
Jeśli nie posiadasz konta zarejestruj się…
Po zalogowaniu mamy możliwość importowania klikamy na Importuj Ogłoszenia.

8. Teraz do okienko z napisem Upuść swój plik tutaj przeciągamy nasz wcześniej utworzony
export.rar lub korzystamy z przycisku Browse i po odnalezieniu pliku klikamy Uplowad.

