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1. Wstęp
Dzień dobry! Dziękujemy za korzystanie z TradeWatch.pl. Przygotowaliśmy ten tutorial, aby
pomóc Ci wykorzystać w pełni nasz serwis i rozwijać swój biznes z jego pomocą.
Jeżeli korzystasz z serwisu po raz pierwszy – sugerujemy oglądanie tutorialu rozpocząć od
punktu 1. Natomiast jeżeli już używasz serwisu od jakiegoś czasu - to możesz od razu
przejść do punktu 3. Można powiedzieć, że prawdziwe „know-how” zaczyna się właśnie od
tego punktu – tłumaczymy w nim różne przypadki użycia serwisu opisane na licznych
przykładach. W serwisie YouTube pod tym nagraniem znajduje się spis treści do filmu. Jeśli
chcesz przejść od razu do sekcji, która Ciebie interesuje, wystarczy że klikniesz w czas
przypisany tej sekcji.

1.1 Funkcjonalność serwisu
Serwis 
TradeWatch.pl umożliwia monitorowanie i analizę sprzedaży jaka dokonuje się na
Allegro.pl - największej platformie handlowej w polskim internecie. Użytkownik serwisu
TradeWatch po zalogowaniu się do panelu – ma dostęp do wielu rodzajów raportów – które
pozwalają wydobywać różnorodne dane o sprzedaży na Allegro oraz wystawionych ofertach.
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1.2 Panel główny raportów
Od
razu
po
zalogowaniu
–
wyświetlany
jest
panel
główny
raportów:
https://tradewatch.pl/reports.jsf
Po prawej stronie ekranu znajduje się menu z wyborem rodzaju raportu.
Po lewej stronie ekranu znajduje się panel Twoich kont Allegro. Obok każdego konta są
dostępne skróty do raportu dotyczącego danego konta:
AS – analiza sprzedaży (m.in. udział Twojej sprzedaży w całej kategorii, ranking
sprzedawców)
LA– Listę aukcji – wyświetla aukcje danego konta (trwające, zakończone, rozpoczęte, etc)
MC– monitor cen (jak zmieniały się ceny produktów na danym koncie)
NP– nierentowne produkty (pokazuje produkty które przynoszą Tobie straty)
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1.3 Parametry i kryteria raportów
Serwis udostępnia różne rodzaje raportów. W każdym
raporcie – przed jego wyświetleniem – należy najpierw
podać kryteria raportu (parametry). Parametry wybiera
się w panelu po prawej stronie ekranu.
Parametry wymagane (niezbędne do wygenerowania
raportu):
● zakres czasu (od – do) – np. 1 stycznia 2015 do
31 marca 2015
● kategoria Allegro lub frazy produktu
Podanie frazy lub wybranie kategorii jest konieczne.
Można też ustalić oba te kryteria (frazy i kategorie
jednocześnie).
Ponadto można także skorzystać z parametrów
opcjonalnych (nie ma konieczności ich podawania):
●
●
●
●
●
●

ustalić rodzaj aukcji: Kup Teraz / licytacja
ustalić stan przedmiotu
ustalić zakres cen
ustalić promocje i opcje aukcji
ustalić miasto
ustalić województwo

Po ustaleniu parametrów raport – należy kliknąć
przycisk „Generuj”. Raport powinien się pojawić w
ciągu od kilku sekund – do nawet kilku minut (dla
raportów dużych kategorii z długich okresów czasu).

1. 4 Nawigacja w raportach
Większość raportów zawiera wiele sekcji (tabel, wykresów,
etc.) – które prezentują różne dane (np. trend sprzedaży,
najlepsze przedmioty, sprzedaż wg kategorii, etc). Można się
pomiędzy nimi przemieszczać przewijając ekran w górę i w
dół. W większości raportów tuż obok panelu parametrów –
znajduje się także panel nawigacji, który umożliwia szybkie
przechodzenie do wybranych sekcji. W raportach analizy
sprzedaży nawigacja jest realizowana przez zakładki na
górze raportu.
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2. Funkcjonalność raportów
Raporty w serwisie można podzielić na 2 rodzaje:
● raporty dotyczące Twoich kont Allegro - pkt. 3
● raporty dotyczące wybranej branży lub produktu (nie dotyczące Twoich kont
Allegro) – pkt. 4
Aby je wygenerować NIE musisz być sprzedawcą Allegro, ani nawet posiadać konta na
Allegro.

2.1 Raporty dot. kont Allegro
Raporty dotyczące kont Allegro pozwalają przede wszystkim:
● monitorować Twoją własną sprzedaż
● sprawdzać trend sprzedaży, Twoje najlepsze aukcje, udział poszczególnych
kategorii w całej sprzedaży
● analizować wystawione aukcje
● obliczać koszty ponoszone do Allegro
● wyszukiwać i eliminować nierentowne produkty, które przynoszą Tobie straty

2.2 Raporty dot. kategorii lub produktu
Raporty te pozwalają sprawdzać sprzedaż w dowolnej kategorii lub dowolnego produktu,
m.in.:
● poznać obrót dla dowolnego produktu lub kategorii
● poznać trend sprzedaży dla produktu lub kategorii
● sprawdzić aukcje o najlepszej sprzedaży w kategorii lub dla produktu
● sprawdzić parametry/atrybuty produktu
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3. Raporty własnych kont
Aby generować raporty dot. własnych kont Allegro należy być sprzedawcą Allegro oraz
zweryfikować własne konta Allegro w serwisie TradeWatch. Weryfikacji konta Allegro można
dokonać 
w panelu głównymraportów:
https://tradewatch.pl/reports.jsf
(panel główny)
Panel głównyjest pierwszą stroną widoczną tuż po zalogowaniu do serwisu.
W dalszych podpunktach zaprezentowano typowe przypadki użycia raportów dot. własnych
kont.

3.1 Sprawdzenie sprzedaży własnego konta Allegro
Na 
panelu głównym klikamy na nazwę konta lub na wykres obok nazwy. Otrzymamy
raport sprzedaży za ost. 2 tygodnie. W panelu parametrów (po prawej stronie) możemy
dostosować okres raportu lub inne kryteria i kliknąć przycisk Generuj.

Na górze raportu będzie widoczne podsumowanie z wartościami obrotu a tuż pod nim jest
wykressprzedaży dziennej.
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3.2 Sprawdzenie trendu sprzedaży własnego konta Allegro z ostatniego roku
Na 
panelu głównym klikamy na nazwę konta lub na wykres obok nazwy. Otrzymamy
raport sprzedaży za ostatnie 2 tygodnie. W panelu parametrów zmieniamy pole Data OD na
1 rok wstecz i klikamy przyciskGeneruj.

Następnie w panelu nawigacji (po prawej stronie) klikamy przycisk Trend. Otrzymamy
wykres sprzedaży. Nad wykresem możemy wybrać rodzaj danych: wartość, ilość sztuk,
ilość transakcji czy śr. cena.
Możemy też ustawić ziarnistość okresu czasu: dzień, tydzień, m-c.
Ciekawym narzędziem jest także średnia ruchoma – np. ustawiając ją na 7 dni –
niwelujemy wahania związane ze zmiennością dni tygodnia i możemy lepiej odczytać trend.
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3.3 Sprawdzenie kosztów ponoszonych do Allegro
Obliczanie kosztów i prowizji jest dostępne tylko w planach ULTIMATE i ENTERPRISE
Na 
panelu głównym klikamy na nazwę konta lub na wykres obok nazwy. Otrzymamy
raport sprzedaży za ost. 2 tygodnie – jednakże bez uwzględnienia kosztów. W nagłówku
raportuklikamy przycisk„Pokaż raport z kosztami”.

Otrzymamy raport wraz z kosztami wystawienia i prowizji. Na górze – w podsumowaniu
raportu (pierwsza sekcja na samej górze, koloru żółtego) znajduje się podsumowanie
kosztów i prowizji wraz ze skutecznością sprzedaży w % (sprzedane / wystawione). Aby
zobaczyć bardziej szczegółowe dane – należy kliknąć w panelu nawigacji (po prawej
stronie ekranu) należy przejść do sekcji Koszty.
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3.4 Porównanie trendu naszej sprzedaży do całego rynku
Załóżmy że naszą główną kategorią w której sprzedajemy są Komputery > Laptopy. Jeżeli
nasza sprzedaż w ostatnim czasie spadła – chcielibyśmy sprawdzić czy spadła tylko u nas –
czy w ogóle w całej kategorii.
Na 
panelu głównymraportów klikamy zielony skrót ASobok nazwy naszego konta Allegro.

Pokaże nam się raport zawierający 3 wykresy:
● udział naszej sprzedaży w całej kategorii
● naszą sprzedaż w wybranej kategorii (Laptopy)
● sprzedaż całej kategorii (Laptopy)
Kategoria
raportu
jest
ustalana automatycznie –
jako
w której najwięcej
sprzedajemy.
Możemy
oczywiście
ją
ręcznie
zmienić
na
inną.
W

parametrach
raportu
możemy też uwzględnić
więcej niż 1 konto – jeżeli
mamy ich wiele (pozycja
Sprzedawcy).
Pierwszy wykres (udział %)
pozwala sprawdzić czy nasz
udział w kategorii pozostaje
na tym samym poziomie
(pomimo spadku wartości
sprzedaży – tzn. nasza
sprzedaż spadła o 30%, ale
sprzedaż w kategorii także
spadła o 30% więc udział się
nie zmienił). Jeżeli trend
naszego
udziału
jest
spadkowy – to znaczy że
robimy coś nie tak i musimy
znaleźć
przyczynę
tego
stanu rzeczy.
Raport ten możemy także
wygenerować
dla
konkretnego
produktu
zamiast
całej
kategorii
wystarczy podać frazy 
w
parametrach.
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3.5 Sprawdzenie naszej pozycji w rankingu sprzedawców
Załóżmy że naszą główną kategorią w której sprzedajemy są Komputery > Laptopy
.
Chcielibyśmy sprawdzić na którym miejscu w rankingu sprzedawców w całej kategorii się
znajdujemy.
Na 
panelu głównym raportów klikamy zielony skrót AS obok nazwy naszego konta Allegro.
Następnie na górze w zakładkach klikamy Ranking. Pokaże nam się wykres z rankingiem
sprzedawców, a także tabelka z podsumowaniem i ze stratą do lidera.
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3.6 Identyfikacja nierentownych produktów
Przeważnie sprzedawcy mają w swojej ofercie setki jak nie tysiące produktów. Niestety
sporo z tych produktów nie przynosi zysków, a jedynie straty (wielokrotne wystawianie i
promowanie przy braku sprzedaży). Jak sprawdzić które z nich przynoszą nam największe
straty?
Na 
panelu głównymraportów klikamy żółty skrót NPobok nazwy naszego konta Allegro.

Pokaże się nam raport z podsumowaniem, a pod nim tabelka z naszymi produktami
posortowanymi zaczynając od najbardziej nierentownych (tzn. takich których koszt
wystawienia i promocji jest spory, a sprzedaż żadna lub znikoma). Produkty najbardziej
nierentowne – należy przestać promować (wystawiać jako zwykła aukcja po minimalnym
koszcie, bez promocji) – albo wręcz wykluczyć z oferty.
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3.7a 
Wyświetlenie listy naszych aukcji które są wyróżnione
Na 
panelu głównym raportów klikamy czerwony skrót LA obok nazwy naszego konta
Allegro. Pokaże się nam raport z listą aukcji na danym koncie Allegro.

W
parametrach raportu (po prawej stronie ekranu) obok etykiety Promocje i opcje klikamy
na odnośnik 
Wybierz. Wybieramy opcję Wyróżnienie na TAK i klikamy OK. Na dole panelu
z parametrami klikamy przycisk Generuj.

Tak przygotowaną listę aukcji możemy pobrać do pliku XLS – klikając na górze raportu link
Aukcje w XLS.
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3.7b. Wyświetlenie listy naszych aukcji które są wyróżnione i niesprzedane
Na 
panelu głównym raportów klikamy czerwony skrót LA obok nazwy naszego konta
Allegro.

Pokaże się nam raport z listą aukcji na danym koncie Allegro. W parametrach raportu (po
prawej stronie ekranu) obok etykiety Promocje i opcje klikamy na odnośnik Wybierz.
Wybieramy opcję Wyróżnienie na TAK i klikamy OK. Na dole panelu z parametrami klikamy
przycisk Generuj.
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Sortujemy aukcje po ilości sprzedaży klikając w tabeli na nagłówek kolumny „Wartość”.
Aukcje zostaną posortowane zaczynając od niesprzedanych.

Tak przygotowaną listę aukcji możemy pobrać do pliku XLS – klikając na górze raportu link
Aukcje w XLS.
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3.8 Eksport listy naszych aukcji do XLS (MS Excel)
Na panelu głównym raportów klikamy czerwony skrót LA obok nazwy naszego konta
Allegro. Pokaże się nam raport z listą aukcji na danym koncie Allegro. Na górze raportu
znajduje się odnośnik Aukcje w XLS, który należy kliknąć. Nastąpi pobranie pliku XLS z listą
aukcji danego konta.
Poza aktualnie trwającymi aukcjami – możemy otrzymać także inne: rozpoczęte,
zakończone, wznawiane, etc. (wyborów w parametrach raportu).

3. 9 Eksport chronologicznej listy transakcji/zakupów do XLS
Czasami
potrzebujemy
chronologicznej
listy
naszych
wszystkich sprzedanych produktów.
Na panelu głównym klikamy na
nazwę konta lub na wykres obok
nazwy. Otrzymamy raport sprzedaży
za ost. 2 tygodnie. W panelu
parametrów (po prawej stronie)
możemy dostosować okres raportu
lub inne kryteria i kliknąć przycisk
Generuj.

16

Na górze raportu znajduje się link Transakcje w XLS, który eksportuje chronologiczną listę
zakupów / transakcji do pliku XLS.

3.10 Sprawdzenie struktury sprzedaży konta Allegro
Załóżmy że sprzedajemy wiele różnych produktów w różnych branżach i chcemy sprawdzić
jak rozkłada się nasza sprzedaż na poszczególne kategorie Allegro.
Na 
panelu głównym klikamy na nazwę konta lub na wykres obok nazwy. Otrzymamy
raport sprzedaży za ostatnie 2 tygodnie. W panelu parametrów (po prawej stronie) możemy
dostosować 
okres raportu i kliknąć przycisk Generuj. Następnie w panelu nawigacji (po
prawej stronie) klikamy przycisk Kategorie. Pojawi nam się wykres kołowy ze strukturą
naszej sprzedaży oraz tabelką pod spodem. Domyślnie są to kategorie najgłębszego
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poziomu (kat. liście). Tuż nad wykresem widnieje pole combo-box Poziom kategorii.
Możemy w nim wybrać np. Kat. główne lub kategorie poziomu 1, a nasz wykres i tabela
pokażą stosowne dane.
Ponadto możemy też nad wykresem zmienić typ danych: Wartość (domyślnie), ilość sztuk
czyilość transakcji.

3.11 Sprawdzenie sprzedaży kilku kont Allegro (raport grupowy)
Na 
panelu głównym w pierwszej kolumnie tabeli z kontami – zaznaczamy konta dla
których chcemy sprawdzić sprzedaż. Następnie klikamy pod tabelą przycisk Raport
grupowy. 
Otrzymamy raport sprzedaży wybranych kont za ost. 2 tygodnie. W panelu
parametrów (po prawej stronie) możemy dostosować okres raportu lub inne kryteria i
kliknąć przycisk Generuj.

3.12 Sprawdzenie sprzedaży wszystkich naszych kont Allegro
Na panelu głównym w ostatnim wierszu tabeli (wiersz o czarnym kolorze) widnieje
pozycja 
„Razem wszystkie konta”. Z prawej strony tego napisu jest pokazany mały wykres
sprzedaży za ostatnie 7 dni. Wystarczy kliknąć na ten mały wykres.
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Otrzymamy raport sprzedaży wszystkich naszych kont
za ost. 2 tygodnie. W panelu parametrów (po prawej
stronie) możemy dostosować okres raportu lub inne
kryteria i kliknąć przycisk Generuj.
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3.13 Sprawdzenie wartości/ilości wszystkich naszych wystawionych aukcji
Na 
panelu głównym obok nazwy konta dla którego chcemy sprawdzić wartość aukcji
klikamy czerwony symbol LA (lista aukcji). Po ukazaniu się raportu – na górze w nagłówku
(żółty panel) widnieją informację dotyczące:
● ilości aukcji
● wartości oraz ilościwystawionychprzedmiotów
● wartości oraz ilościdostępnychprzedmiotów (tzn. wystawione minus sprzedane)

20

3.14 Sprawdzenie skuteczności sprzedaży - % sprzedane / wystawione
Obliczanie skuteczności sprzedaży jest dostępne tylko w planach
ULTIMATE i ENTERPRISE.
Na 
panelu głównym klikamy na nazwę konta lub na wykres obok nazwy. Po czym klikamy
w przycisk 
“Pokaż raport z kosztami” Otrzymamy raport sprzedaży za ost. 2 tygodnie. W
panelu parametrów (po prawej stronie) możemy dostosować okres raportu i kliknąć przycisk
Generuj.

Na górze raportu w podsumowaniu (lekko po prawej stronie) widnieją współczynniki:
● sprzedane / trwające– ilość aukcji sprzedanych w stosunku do ilości trwających
● sprzedane / trwające – ilość aukcji sprzedanych w stosunku do ilości wystawionych
w danym okresie. Ten współczynnik może czasem przekraczać 100% (np. w m-cu
maju mogło się sprzedać więcej aukcji niż było wystawionych w maju, gdyż część z
nich była wystawiona jeszcze w kwietniu, ale ich okres trwania rozciągał się także na
maj i właśnie w maju dokonano na nich zakupu – mimo wystawienia ich w kwietniu)
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4. Raporty kategorii lub produktu
W dalszych podpunktach zaprezentowano typowe przypadki użycia raportów dot. całych
kategorii lub konkretnego produktu.
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4.1 Sprawdzenie obrotu całej kategorii
Na 
panelu głównym po prawej stronie (panel wybierz raport) wybieramy raport produktu
/ kategorii
.

W panelu parametrów (po prawej stronie) wybieramy
kategorię raportu. Możemy też dostosować 
okres
raportulub inne kryteria.
Następnie klikamy przycisk Generuj.
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Na górze raportu będzie widoczne podsumowanie z wartościami obrotu a tuż pod nim jest
wykres sprzedaży dziennej. Na wykresie możemy grupować sprzedaż wg dni, tygodni lub
m-cy
. Możemy też używać średnich ruchomych.
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4.2 Sprawdzenie obrotu na danym produkcie
Na 
panelu głównym po prawej stronie (panel wybierz raport) wybieramy raport produktu /
kategorii
. W panelu parametrów (po prawej stronie) podajemy frazę produktu (np. Lego
70323) oraz opcjonalnie wybieramy kategorięraportu.
Możemy też dostosować okres raportu lub inne kryteria. Następnie klikamy przycisk
Generuj.

Na górze raportu będzie widoczne podsumowanie z wartościami obrotu a tuż pod nim jest
wykres sprzedaży dziennej. Na wykresie możemy grupować sprzedaż wg dni, tygodni lub
m-cy. Możemy też używać średnich ruchomych.
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4.3 Sprawdzenie najlepszych produktów w kategorii
Na 
panelu głównym po prawej stronie (panel wybierz raport) wybieramy raport produktu
/ kategorii
.
W
panelu parametrów(po prawej stronie) wybieramy kategorię raportu.

Możemy też dostosować okres raportu lub inne kryteria. Następnie klikamy przycisk
Generuj.
26

Po wygenerowaniu raportu – po prawej stronie w panelu nawigacjiklikamy Aukcje.

Pokaże nam się tabelka z najlepiej sprzedającymi się aukcjami / produktami. Możemy też
przejść do sekcji słów w tytule (przycisk Słowaw panelu nawigacji).
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4.4 Sprawdzenie najlepszych sprzedawców w kategorii
Na 
panelu głównym po prawej stronie (panel wybierz raport) wybieramy raport produktu
/ kategorii
. W panelu parametrów (po prawej stronie) wybieramy kategorię raportu.
Możemy też dostosować okres raportu lub inne kryteria. Następnie klikamy przycisk
Generuj.
Po wygenerowaniu raportu – po prawej stronie w panelu nawigacji klikamy Sprzedawcy
.
Pokaże nam się tabelka z najlepszymi sprzedawcami. Wartości obrotów tych sprzedawców
będą jawne, lecz ich nicki będą ukryte (np. A*******7).

4.5 Wyszukanie najlepszych sprzedawców na całym Allegro
Na panelu głównym po prawej stronie wybieramy TOP 1000
Allegro. W panelu parametrów (po prawej stronie) możemy
wybrać jeden z predefiniowanych okresów raportu: dzień, tydzień,
m-c. Następnie klikamy przycisk Generuj.
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4.6 Wyszukanie najlepszych przedmiotów na całym Allegro
Na panelu głównym po prawej stronie wybieramy TOP 1000
Allegro.

W zakładkach na górze strony klikamy TOP przedmioty. W panelu parametrów (po prawej
stronie) możemy wybrać jeden z predefiniowanych okresów raportu: dzień, tydzień, m-c.
Następnie klikamy przycisk Generuj.
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4.7 Sprawdzenie trendu sprzedaży dla kategorii
Na 
panelu głównym po prawej stronie wybieramy raport produktu / kategorii. W panelu
parametrów (po prawej stronie) wybieramy kategorię raportu. Możemy też dostosować
okres raportulub inne kryteria. Następnie klikamy przycisk Generuj.
Następnie w panelu nawigacji (po prawej stronie) klikamy przycisk Trend. Otrzymamy
wykres sprzedaży. Nad wykresem możemy wybrać rodzaj danych: wartość, ilość sztuk,
ilość transakcji czyśr. cena.
Możemy też ustawić ziarnistość okresu czasu: dzień, tydzień, m-c.
Ciekawym narzędziem jest także średnia ruchoma – np. ustawiając ją na 7 dni –
niwelujemy wahania związane ze zmiennością dni tygodnia i możemy lepiej odczytać trend.

31

4.8 Sprawdzenie trendu sprzedaży dla dużych kategorii
Sposób przedstawiony w punkcie 4.7. dla dużych
kategorii lub długich okresów czasu – może się okazać
dość wolny (raport może się generować wiele sekund).
W takim wypadku można zastosować szybszą metodę:
Na panelu głównym po prawej stronie wybieramy
Trend długoterminowy. W panelu parametrów (po
prawej stronie) wybieramy kategorię raportu (jeżeli nie
wybierzemy kategorii – to analiza dotyczy całego
Allegro). Następnie klikamy przycisk Generuj.

Otrzymamy wykres sprzedaży. Nad wykresem możemy wybrać rodzaj danych: wartość,
ilość sztuk, ilość transakcji czy śr. cena.
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Możemy też ustawić ziarnistość okresu czasu:dzień, tydzień, m-c.
Ciekawym narzędziem jest także średnia ruchoma – np. ustawiając ją na 7 dni –
niwelujemy wahania związane ze zmiennością dni tygodnia i możemy lepiej odczytać trend.
Wartości trendu możemy wyeksportować do arkusza XLS – link na górze Raport w XLS.

4.9 Sprawdzenie parametrów wybranej aukcji
Czasami potrzebujemy sprawdzić parametry danej aukcji. Np. w jaki sposób jest
promowana, kiedy została wystawiona, na ile dni, etc.
Na 
panelu głównympo prawej stronie wybieramy Lista ofert dla aukcji.

W polu 
Nr aukcji lub link wklejamy numer aukcji lub link do niej, a następnie klikamy
przycisk 
Szukaj.Poniżej pokażą się kompletne informacje nt aukcji.
Raport ten można też błyskawicznie uzyskać wklejając URL z podanym numerem aukcji jako
parametr, np.: https://tradewatch.pl/report/item-bids.jsf?item-id=6882065373
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4.10 Wyświetlenie listy ofert wybranej aukcji
Jakiś czas temu na każdej aukcji można było wyświetlić listę ofert. Jednakże od pewnego
czasu Allegro usunęło tę możliwość. Z TradeWatch możemy to zrobić bardzo łatwo.
Na 
panelu głównympo prawej stronie wybieramy Lista ofert dla aukcji.

W polu 
Nr aukcji lub link wklejamy numer aukcji lub link do niej, a następnie klikamy
przycisk 
Szukaj. Poniżej pokażą się kompletne informacje nt aukcji, a dalej wykres i 
lista
ofert(o ile aukcja ma jakąkolwiek sprzedaż).
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4.11 Wyeksportowanie listy ofert wybranej aukcji do XLS
Na 
panelu głównympo prawej stronie wybieramyLista ofert dla aukcji.
W polu 
Nr aukcji lub link wklejamy numer aukcji lub link do niej, a następnie klikamy
przycisk Szukaj. Pokażą się kompletne informacje nt aukcji i lista ofert (o ile aukcja ma
jakąkolwiek sprzedaż). Obok przycisku Szukaj znajduje się link Eksport do XLS – który
należy kliknąć.
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4.12 Eksport wszystkich aukcji danego produktu do XLS
Na panelu głównym po prawej stronie wybieramy
raport Lista aukcji.
W panelu parametrów (po prawej stronie) podajemy
frazę produktu (np. Lego 70323) oraz opcjonalnie
wybieramy kategorię raportu. Następnie klikamy
przyciskGeneruj.
Po ukazaniu się raportu klikamy na górze przycisk
Aukcje w XLS.
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4.13 W jakiej kategorii sprzedaje się dany produkt?
Z TradeWatch można łatwo sprawdzić w jakiej kategorii sprzedaje się dany asortyment.
Wystarczy, że na panelu głównym po prawej stronie wybierzesz raport produktu /
kategorii. 
Następnie, w panelu parametrów po prawej stronie podaj frazę produktu, np. Lego
70323. Pole 
kategoria pozostawiamy puste.

Dla systemu oznacza to, że kategoria jest dowolna. Uruchom raport przyciskiem Generuj.
Po wygenerowaniu przejdź do sekcji Kategorie w panelu nawigacja. Na wykresie kołowym
lub w tabeli pod nim pokazane są dominujące kategorie, w których sprzedaje się dany
produkt.

4.14 Pusty raport – brak transakcji (nieaktualna kategoria)
Czasami zdarza się że wygenerowany raport kategorii nie zawiera żadnych transakcji (tzn.
jest zupełnie pusty). Przyczyną może być wybór nieaktualnej już kategorii. Drzewo kategorii
na Allegro nieustannie się zmienia – niektóre kategorie są usuwane, a na ich miejsce
pojawiają się inne. Aby sprawdzić w jakiej kategorii sprzedaje się dany asortyment –
sprawdź poprzedni punkt naszego tutoriala.
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4.15 Jakie frazy umieścić w tytule aukcji ?
Kompozycja tytułu aukcji jest bardzo istotna gdyż ma duży wpływ na sprzedaż. Ważne aby w
tytule aukcji umieścić frazy które osiągają dużą sprzedaż.
Aby sprawdzić jakie frazy umieścić w tytule aukcji w panelu głównym po prawej stronie, w
sekcji wybierz raport kliknij w raport produktu / kategorii. W panelu parametrów po prawej
stronie podaj frazę produktu. Opcjonalnie możesz także wybrać kategorię. Uruchom
raport przyciskiem Generuj.
Po wygenerowaniu przejdź do sekcji Słowa w panelu nawigacja. W tabeli pokazane są
słowa i frazy wraz z osiąganą sprzedażą. Na górze tabeli są słowa z najlepszą sprzedażą warto je umieścić w tytule twojej aukcji.

4.16 Porównanie sprzedaży 2-óch lub więcej produktów ?
Aby porównać sprzedaż 2 lub większej ilości produktów na panelu głównym po prawej
stronie
w
sekcji
 ybierz
w
raport
kliknij
w
raport
uniwersalny
.
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W panelu 
parametrów po prawej stronie podaj frazę produktu, (lego 17101). Kliknij
przycisk 
Dodaj raport znajdujący się pod przyciskiem generuj. Zmień w parametrach frazę
produktu na inną (lego 31313). Kliknij przycisk Generuj.

Otrzymasz raport pokazujący wykres trendu dla 2-óch wybranych produktów. Nad wykresem
możesz przełączać zakładki raportu – na Trend, Godziny, Dni, czy Ceny. W parametrach
raportu możesz przełączać się pomiędzy poszczególnymi produktami – wystarczy, że
będziesz klikał w nagłówki. Po zmianie parametrów możesz odświeżyć raport klikając
ponownie przycisk
Generuj.
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4.17 Sprawdzenie kategorii Allegro o największym wzroście
Tradewatch pozwala wyszukać kategorie Allegro które zanotowały największy wzrost w
danym okresie czasu. Na panelu głównym po prawej stronie, w sekcji wybierz raport kliknij
opcję 
Więcej raportów. Następnie wybierz raport „Top wzrosty w kategoriach”.

W parametrach raportu należy ustalić dwa okresy czasu. Raport porównuje okres późniejszy
do wcześniejszego i pokazuje kategorie które w tym czasie zanotowały najwyższy wzrost.
Możesz je wybrać z dostępnych predefiniowanych okresów czasu lub też podać je
manualnie w polach z datami. Ponadto możesz również ustalić poziom kategorii jaki nas
interesuje lub zawęzić wyniki do określonej kategorii.
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Po ustawieniu parametrów kliknij przycisk Generuj. Na dole strony znajdziesz pomoc, która
objaśnienia wyświetlane parametry raportu.
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5. Inne funkcje serwisu
Przedstawiamy użycie innych ciekawych funkcji serwisu TradeWatch.

5.1. Zapisanie parametrów raportu
Większość raportów w serwisie pozwala zapisać ustawione parametry – tak aby można było
błyskawicznie wygenerować analogiczny raport w późniejszym czasie. Operację tą
pokażemy na raporcie produktu / kategorii. Na panelu głównym kliknij raport produktu /
kategorii. Ustawiamy żądane parametry raportu, np. frazy, kategorie, zakres dat, etc.
Następnie klikamy przycisk Generuj.
Po wyświetleniu raportu, na górze strony klikamy przycisk Zapisz raport.

Pokaże
się
okno
dialogowe na którym
możesz podać nazwę
raportu,
domyślne
daty z jakimi ma się on
generować, a nawet
skonfigurować
jego
cykliczną wysyłkę na
maila.
Zaakceptuj
wybraną konfigurację
przyciskiemOK.
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5.2. Uruchomienie zapisanego raportu.
Raporty zapisane w poprzednim rozdziale można błyskawicznie otworzyć. W tym celu - na
panelu głównym – przewiń ekran w dół do tabeli z Zapisanymi raportami. Aby uruchomić
dany raport kliknij przycisk Pokaż raport.

Dziękujemy za Twoją uwagę. Mamy nadzieję, że ten tutorial pomoże Ci wykorzystać w pełni
nasz serwis i rozwijać swój biznes z jego pomocą.
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