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1. Löydä oikeat kohteet ja tutustu kohteisiin
tarkemmin
Haku
Sivun ylälaidasta löytyy hakukenttä, josta voit etsiä vapaalla hakusanalla tai kohteen nimellä.

Kohdelistaus
Etusivulta sekä huutokauppasivulta löytyy kaikkien kohteiden listaus. Lista on oletuksena järjestetty
kohdenumeron mukaan sekä Lista-näkymällä. Vaihtoehtoiseksi näkymäksi voit valita ruudukon,
jolloin tuotekuvat näkyvät listauksessa hieman isompina.

Kategorialistaus
Ylävalikosta valitsemalla ”Valikko” löydät pikavalinnat eri kategorioihin tai voit myös valita ”Näytä
kaikki kohteet”.

Kohteiden suodattaminen
Kohdelistauksen vasemmassa reunassa on “Suodata” -painike, josta voit rajata kohdelistausta juuri
mielenkiintosi mukaan. Painamalla “Suodata”-painiketta ja valikoimalla sieltä esimerkiksi “Kortit”.
Järjestelmä näyttää välittömästä kaikki Kortit-kategorian alla olevat kohteet.

Voit myös suodattaa tuotteita asettamalla kohteelle asettamalla hintahaarukan.

Jos korttien joukosta hakusanalla, kirjoita “Etsi suodatetuista tuotteista” -kenttään. Järjestelmä
palauttaa hakutulosta vastaavat tulokset.
Valittuja suodattimia voi poistaa yksitellen rastista suodattimen nimen edestä.

Sivupalkista löytyvästä valikosta pysyt rajaamaan tuotteita kategorioiden ja halutessasi myös
alakategorioiden mukaan.

Jos haluat poistaa suodatusvaihtoehdot, paina “Suodata” -painiketta ja valitse “Tyhjennä valinnat”

Avaa kohteet uuteen välilehteen
Hyvänä käytäntönä on klikata kiinnostamaasi kohdetta hiiren oikealla painikkeella ja valita ”Avaa
uuteen välilehteen”. Näin rajauksesi pysyy toisella välilehdellä ennallaan ja voit jatkaa kohdasta,
johon jäit. Eri selaimet voivat käyttäytyä hieman eri tavoin. Mobiililaitteilla kun kohdetta painaa
pitkään, avautuu valikko, josta kohteen voi valita avautumaan uudelle välilehdelle.

Kohdetiedot ja lisätietojen kysyminen
Kohdesivulta löydät kaiken tiedon kohteesta. Mikäli haluat kysyä tietystä kohteesta lisätietoja, ota
kohdenumero ylös ja ota yhteyttä Yhteystiedot-sivulta löytyvän lomakkeen avulla.

Suurenna kuvat lähempää tarkastelua varten
Voit klikata tuotekuvia kohdesivulla, jolloin näet kuvista suuremmat versiot. Suurennettua kuvaa voi
vielä zoomata klikkaamalla tai klikkaamalla suurennuslasi -symbolia oikeasta yläreunasta, kun kuva
on suurennettuna. Voit poistua suurennostilasta klikkaamalla rastia oikeasta yläreunasta.

2. Tunnuksen ominaisuudet
Kirjaudu sisään
Valitse ylävalikosta ”Kirjaudu” ja pääset sisään
sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi. Voit valita ”Muista
minut”, jolloin järjestelmä kirjautuu samalta laitteelta
jatkossa sisään itsellään.

Tunnuksen luonti
Valitse ylävalikosta Kirjaudu ja tämän jälkeen rekisteröidy.
Tämän jälkeen sinulle avautuu lomake erillisine ohjeineen.

Salasanan palautus
Valitse ylävalikosta Kirjaudu ja tämän jälkeen ”Unohditko
salasanasi?”. Tämän jälkeen voit uudelta sivulta tilata
salasanan vaihtoon tarkoitettu linkki sähköpostiisi, johon
tunnus on luotu.
Salasanan palautus ongelma Yahoon kanssa?

Yahoo-sähköpostipalvelussa salasananpalautuslinkit tulevat
viiveellä tai jotkut eivät saa niitä ollenkaan. Tällöin ota
yhteyttä puh. 02 254 7200 tai sähköpostitse
myynti@filateliapalvelu.com

Tunnus unohtunut
Mikäli olet epävarma, oletko rekisteröitynyt tai et muista salasanaasi, ole meihin yhteydessä niin
selvitetään asia, puh. 02 254 7200 tai sähköpostitse myynti@filateliapalvelu.com

Omien tietojen muokkaus (Kirjautuneille)
Ylävalikosta klikkaamalla pyöreää käyttäjätili-painiketta ja valitsemalla ”Oma tili” pääset
muokkaamaan perustietojasi. Omat tiedot -sivulta voit myös valita haluatko noutaa voitetut kohteet
itse tai toimitammeko ne rahtipalvelun kautta.

Olenko kirjautunut sisään?
Olet kirjautunut huutokauppajärjestelmään, jos ylävalikossa ei lue ”Kirjaudu”, vaan näet käyttäjätilisymbolin:

Käyttäjätili-symbolia klikkaamalla pääset käsiksi kaikkiin henkilökohtaisiin asetuksiisi.

Ongelmia sisäänkirjautumisen kanssa?
Mikäli järjestelmä antaa kirjautuessa vikakoodin ”Kirjautumisvirhe, päivitä sivu” voit päivittää
selainikkunan painamalla F5 tai päivitä-symbolia:
Tämän jälkeen yritä kirjautua uudelleen.

3. Näin huudat ja seuraat tarjouksiasi (Kirjautuneille)
Huutokaupan säännöt pitää hyväksyä ennen huutokauppaan osallistumista.

Tarjouksen jättäminen
Voit jättää tarjouksen kohdesivulta lisäämällä tekstikenttään maksimitarjouksen, jonka olet
kohteesta valmis maksamaan, ja paina ”Huuda”. Tämän jälkeen järjestelmä suorittaa tarjouskilpailun
aina uusien tarjousten ilmaannuttua.
Huutohistoria näytetään myös kohdesivulla, mutta huutajien jättämät maksimitarjoukset pysyvät
salaisina.

Mikäli jättämääsi tarjousta ennen on jätetty korkeampi tarjous, saat siitä välittömästi ilmoituksen,
jonka jälkeen voit korottaa tarjoustasi.

Omat tarjoukset
Valitse ylävalikosta käyttäjätili-painikkeen alta tarjoukset ja näet listauksen voittavista tarjouksistasi
kustannuksineen sekä hävityistä huudoista.

Sähköposti-ilmoitus, jos tarjouksesi ei ole enää voittava
Saat sähköpostitse tiedon, mikäli tarjouksesi ei enää ole voittava tarjous, vaan joku muu on ohittanut
sen.
Yahoo sähköpostien kanssa ongelmia

Mikäli käytät Yahoon sähköpostipalvelua, viestien kanssa voi olla ongelmia. Tällöin suosittelemme
tarkkailemaan omat tarjoukset sivua.

4. Seuraa tärkeitä kohteita (Kirjautuneille)
Seuraa kohdetta
Kun tarkastelet kohdetta, voit lisätä sen oikeasta reunasta seurattavien listalle oikean yläreunan
“Seuraa kohdetta” -painikkeesta.

Löydät oman seurantalistan klikkaamalla oikean yläreunan käyttäjätili-painiketta ja valikoimalla
“Seurantalistani”.

Seurantalistalta löydät kätevästi jatkossa sinua kiinnostavat kohteet sekä niiden reaaliaikaisen
hinnan. Kohteen nimeä klikkaamalla pääset tarkastelemaan tuotetta. Voit myös tulostaa listan.

5. Osallistu Live-huutokauppaan (Kirjautuneille)
Mitä tarkoittaa Live-huutokauppa?
Ennakkotarjouksien lisäksi huutokaupassamme käydään reaaliaikainen huutokauppa, joka tapahtuu
niin fyysisesti kuin digitaalisesti samaan aikaan. Fyysistä huutokauppaa johdetaan Naantalista, mutta
sama näkymä näkyy kirjautuneille ympäri maailmaa.
Kohdetiedoissa on ilmoitettu erikseen ”Avoinna”, jonka jälkeen ennakkotarjousten vastaanotto
loppuu ja alkaa Live-huutokauppa. Huomio, että huutokaupassa Live-huutokaupat on voitu jakaa
usealle ajankohdalle, jolloin eri kohteilla on eri aukioloaika ennakkohuutoihin. Aikataulun löydät
huutokaupan etusivulta.

Live-huutokauppa verkkohuutokaupassa
Live-tilaisuuden etenemistä on helppo seurata verkkohuutokaupassa. Verkkohuutokaupan yläosaan
tulee aina erillinen ”Siirry tästä livehuutokauppaan” -ilmoitus, josta voit klikata itsesi Livehuutokauppa näkymään.

Kohteet etenevät kohdenumerojärjestyksessä. Jokaiselle kohteelle on ennakkoon annettu
huutokaupasta riippuen aikaa 10–30 sekuntia. Mikäli kellossa on aikaa alle 10 sekuntia ja kohteelle
tehdään uusi korotettu huuto, kello korjataan uudelleen aikaan 10 sekuntia.
Live-huutokaupassa et voi enää asettaa maksimi tarjousta vaan live-huutokaupassa edetään
minimikorotusvälein. Et voi tehdä uutta huutoa, jos olet jo voittamassa tarjouksen.

Mikäli olet jo tehnyt tarjouksen, mutta joku muu tekee korkeamman huudon, näet Livehuutokaupassa uuden hinnan punaisella.

Voitetut kohteet
Löytääksesi omat voittamasi kohteet, klikkaa käyttäjätili-symbolia ja valitse voitetut kohteet.

6. Jälkimyynti (Kirjautuneille)
Huutamatta jääneiden kohteiden ostaminen
Mikäli ennakkotarjouksia tai live-huutokaupassa kohteelle ei jätetä huutoja, siirtyy kohde
välittömästi kyseisen kohteen huutoajan päätyttyä jälkimyyntiin. Jälkimyynnissä olevat tuotteet voi
ostaa kohteen lähtöhinnalla. Kilpailutilanteessa kohteen saa ostettua käyttäjä, joka ehtii nopeimmin
hyväksymään ehdot ja painamaan ”Osta” -painiketta.

Jälkihuutokauppa löytyy verkkohuutokaupan ylävalikosta klikkaamalla ”Valikko” ja tämän jälkeen
”Jälkimyynti xx”. Xx on huutokaupan numero, josta kohde on siirtynyt jälkimyyntiin.

