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3. září 2020
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Dobrý den,
Vzhledem k současné těžké době, kdy prakticky nikdo nedokáže předpovědět jaká omezení proti šíření koronaviru budou platit za týden, natož za měsíc, hledali jsme další
možnost jak umožnit dražbu i v případě nejdrastičtějších opatření.
Dnes je logickým řešení přesun na internet, kde kromě známých zavedených aukčních serverů jsou i méně známé, ale stejně kvalitní weby. Zvolili jsme osvědčený polský
aukční portál Onebid.pl, kde speciálně pro nás vytvořili samostatnou doménu cns.onebid.pl a jejich stránky přeložili také do českého jazyka.
Abychom dokázali vydražit obvyklý počet položek, byla aukce rozdělena do několika dní:

Program sálové a živé internetové aukce ČNS Praha (19.9. - 22.9. 2020)

Čtvrtek
17.9.2020
20.00

Uzávěrka limitů zaslaných poštou a limitů zaslaných emailem

Pátek
18.9.2020
18.00

Uzávěrka přihlášek
živé aukce

Pátek
18.9.2020
20.00

Konec automatického limitování

Sobota
19.9.2020
09.00 - cca 19.00

Zlato
(přestávka cca 30 min)
Antika
Bohemika
(přestávka cca 30 min)
Vládní medaile
Rodové a církevní ražby
Fr.Josef I.

pol. 732 - 806
pol. 807 - 849
pol. 850 - 1000

Neděle
20.9.2020
13.00 - cca 23.00

Faleristika
Stolní medaile
Papírová platidla
Knihy a písemnosti

pol. 1001 - 1036
pol. 1037 - 1320
pol. 1321 - 1968
pol. 1969 - 2000

Pondělí
21.9.2020
17.30 - cca 22.30

Bohemika
Rakousko
Uhry
Itálie a Nizozemí
Fr.Josef I.
Československo
Česká republika
Účelové známky

pol. 2001 - 2034
pol. 2035 - 2230
pol. 2231 - 2325
pol. 2326 - 2355
pol. 2356 - 2422
pol. 2423 - 2478
pol. 2479 - 2488
pol. 2489 - 2494

Úterý
22.9.2020
17.30 - cca 22.30

Německo
Evropa
Svět

pol. 2495 - 2660
pol. 2661 - 2939
pol. 2940 - 3000

Pondělí
28.9.2020
16.00 - cca 19.30

Schůze ČNS Praha
s výdejem limitů
a malou aukcí

pol. 1 - 280
pol. 281 - 480
pol. 481 - 731

Věříme, že to přinese zkvalitnění celého procesu aukce a přejeme úspěšné vydražení žádaných položek.

ČNS pobočka Praha

Protože je to nejen pro nás novinka, a sem tam se může objevit nějaký zádrhel v překladu, zkusil jsem připravit krátký návod s poznámkami, jak postupovat pokud budete
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Protože je to nejen pro nás novinka, a sem tam se může objevit nějaký zádrhel v překladu, zkusil jsem připravit krátký návod s poznámkami, jak postupovat pokud budete
tuto možnost dražby po internetu chtít využít.
Na našich stránkách numismatika.cz je v políčku pro dosaženou cenu v této fázi u každé položky zobrazenou logo serveru onebid.pl s linkem na tu konkrétní položku

Kliknutím na toto logo budete přesměrováni na tuto položku na serveru cns.onebid.pl a zobrazí se Vám karta s položkou

Pokud na serveru budete poprvé, je napřed nutné se zaregistrovat a přihlásit do aukce, která probíhá ve dvou fázích.
V první si vytvoříte účet na onebid.pl a v druhé se teprve přihlásíte do naší aukce.

Po stisku tlačítka "PŘIHLÁSIT SE DO AUKCE", a zobrazí se přihlašovací obrazovka

Kde vyplníte přihlašovací údaje. Ale protože ještě nemáme Registraci provedeme ji přechodem na záložku "Registrace"
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Zde vyplníte funkční email (bude se potvrzovat a bude Vám pak na něj chodit emailová komunikace) a kromě hesla, je povinné i telefonní číslo, na které Vám v dalším kroku
přijde potvrzovací SMS.
Kromě licenčních podmínek, které je nutné odsouhlasit a zatím nejsou přeložené, takže se Vám česky nezobrazí, zbytek můžete nechat prázdný. Zkusil jsem dostávat
notifikace na další aukce (jsou na hlavním webu onebid.pl, pro které Vám tato registrace také bude v budoucnu platit a budete ji moci využít) a zhruba každý druhý den
dostávám email v polštině s upozorněním na probíhající aukce. Volby se dají v uživatelském profilu kdykoli změnit.
Se založením účtu si uvědomte, že podle GDPR dáváte souhlas s evidencí Vašich údajů subjektu v zahraničí i když v Evropské unii.
Na uvedené telefonní číslo Vám přijde SMS s pinem, který vyplníte po jednotlivých číslicích do políček

Zapsáním posledního čísla správné kombinace, je účet založen.
Nyní se vraťte na přihlašovací obrazovku a přihlašte se do svého účtu
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Po přihlášení k účtu se zobrazí karta Vašeho profilu, kde se můžete přihlásit do naší aukce.

Stiskem tlačítka "PŘIHLÁSIT DO AUKCE"
Toto přihlášení neprobíhá automaticky. Z důvodu aukčních podmínek, kdy našich aukcí se mohou zúčastnit aukce pouze členové České numismatické společnosti, se touto
volbou pošle Vaše žádost, kterou musí administrátor po ověření Vašeho členství schválit .
Zde bych si dovolil malé upozornění, nikdo z nás nesedí u počítače 24 hodin denně, tak tento proces může nějakou dobu trvat. Budeme se samozřejmě snažit,
ale je třeba počítat s tím, že nelze dražit ihned po stisku tlačítka. O tom, že jsme Vaši žádost schválili, Vám samozřejmě přijde informační email (mě v angličtině)
Pokud jste prošli celým procesem registrace a přihlášení, můžete vstoupit do dražby.

Onebid.pl - stránka 4

Pokud jste prošli celým procesem registrace a přihlášení, můžete vstoupit do dražby.

Zde se v políčku "Licitujte již nyní" nabízí nejbližší vyšší příhoz na položku, který tlačítkem "LICITOVAT" okamžitě odešlete.
Je zde varování, které musím ještě zdůraznit.

Je velmi snadné přihodit, pouze jedním stiskem, ale tento PŘÍHOZ JIŽ NENÍ MOŽNÉ DODATEČNĚ ZRUŠIT. Obzvláště pokud je cenotvorný (tj.
položku vyhráváte).
Berte na to ohled a dávejte si pozor.
To je asi vše. Tento režim bude zhruba hodinu před začátkem aukce ukončen a přepne se do režimu, kdy nastavené limity již nebudou samostatně dražit položku, ale budou
se uplatňovat až v okamžiku vlastní dražby položky.
První den v sobotu, bude aukce probíhat na sále jak jsme všichni zvyklí tentokrát navíc s možností dražby po internetu, zbývají dny tj. v neděli a v pondělí-úterý se ve
stanovený čas aukce spustí automaticky a dražit se bude jen po internetu, licitovat bude automat. Nejsem si jistý, ale zatím tam čeština nebyla, umí mluvit anglicky,
německy, portugalsky a samozřejmě polsky. Nicméně obrázky a čísla se na obrazovce mění, tak to je možné nakonec zvládnout i bez zvuku.
Společnost Onebid.pl má i aplikaci pro mobilní telefony, po které by to mělo být také možné, ale tuto možnost jsme zatím nezkoušeli.
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