
Het internet is het ideale medium om diverse 

materialen per opbod te verkopen.  Als 

verkoper bereik je een zeer groot koperspubliek 

en als koper kan je bieden of de veiling volgen 

op elk moment van de dag.  Het door Aucxis 

ontwikkeld veilpakket “Aucxis Online” is 

uitermate geschikt voor veilinghuizen die 

gespecialiseerd zijn in verkoop van 

tweedehandsmaterialen, antiek, immobiliën, ...

Het standaard pakket biedt tal van 

functionaliteiten voor veilmeester en koper.  

Optioneel kunnen de look en feel van het 

pakket worden gepersonaliseerd.  Ook andere 

wensen, bijvoorbeeld berichtgeving via SMS, 

kunnen worden geïntegreerd.

Aucxis Online kan ook worden geïntegreerd als 

onderdeel van een administratief totaalpakket 

dat ook klantenbeheer en facturatie bevat.

Functionaliteiten 
veilmeester
Ÿ Aanmaak van diverse 

veilingen, gespreid 

over vrij in te stellen 

periodes.

Ÿ Aanmaak van diverse 

kavels met foto's en 

omschrijvingen voor 

elke veiling.

Ÿ Kavels kunnen in 

combinatie worden 

geveild.

Ÿ Beheer van 

biedranges, 

gebruikers, 

voorpaginaberichten, 

banners. 

Ÿ Mogelijkheid tot 

automatisch verlengen van de veilperiode 

bij last-minute biedingen. 

Ÿ Statistische informatie over biedgedrag , 

kijkgedrag, enz.

Ÿ Export van transacties naar de 

administratieve software.

Functionaliteiten koper
Ÿ Plaatsen van een bod, of proxy bod, met 

duidelijk inzicht in de extra kosten (BTW & 

opgeld). Een proxybod geeft aan wat een 

koper maximaal wenst te bieden, het 

systeem biedt automatisch tegen andere 

bieders.

Ÿ Duidelijk beeld van de interesse op elke 

kavel.

Ÿ De hoogste bieder krijgt automatisch een e-

mail bericht.

Ÿ Automatische melding via e-mail wanneer 

iemand een hoger bod heeft geboden op 

een kavel.

Ÿ Opmaak van een favorietenlijst van kavels 

waarin men is geïnteresseerd en die men 

wenst op te volgen.

Ÿ Eenvoudige informatieaanvraag via e-mail 

over een kavel aan de veilmeester.

Handige tools

De veilmeester kan de site volledig 

zelfstandig beheren en beschikt over 

diverse statistische informatie zoals 

kijk- en biedgedrag.

Integratie van sociale media

Bezoeker kan vrienden informeren 

over interessante artikelen.

AUCXIS ONLINE | projectvoorbeeld: Hobaho

Met Aucxis Online ontwikkelde Aucxis een krachtig, web based biedplatform dat veilinghuizen in staat stelt om 

diverse veilingen te organiseren en te beheren.  Hobaho is een gerenommeerd bedrijf in de Nederlandse 

sierteeltsector, dat diverse veilingen organiseert zoals leverbare bloembollenveiling (dagelijks), 

materialenveilingen, plantgoedveilingen, groene veilingen, inventarisveilingen, inbrengveilingen en online 

internetveilingen.  
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Aucxis Online toegepast voor de verkoop
van materialen door Hobaho

Verneem meer over onze oplossingen op www.aucxis.com

http://www.aucxis-led.com
http://www.aucxis-led.com
http://www.aucxis-led.com
http://www.aucxis-led.com
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