Allmän information om Samlamera
Överblick på vad Samlamera innehåller samt en kort beskrivning samt tips vid auktioner.
Sajten togs fram på uppdrag av SFF år 2011 av Aljo-Data AB. Ett avtal tecknades nyligen
mellan Aljo-Data AB och SFF som i korta drag innebär att Samlamera ska finnas på SFF:s
hemsida, sajten får inte säljas och all handel ska vara kostnadsfri.
På Samlamera fanns det i början bara ett fåtal funktioner vilket gjorde att det inte var så
många besökare de första åren.
Med början under år 2014 gjordes en stor insats för att införa förbättringar och utveckling av
nya funktioner på sajten.
I dag är Samlamera den största sajten i Sverige för frimärken och vykort med över 120.000
objekt både på fastpris och auktioner.
Nyhetsbrev skickas ut några gånger i månaden och når ut till cirka 10.000 mottagare främst i
Sverige men även i stora delar i Norden samt i hela världen.

Vem får sälja och köpa på Samlamera
SFF-medlemmar och SFF:s föreningar har förmånen att sälja filatelistiskt material mm på
sajten Samlamera utan några avgifter.
Det går även bra att företag och organisationer inom vår bransch säljer på Samlamera under
förutsättning att ledande person i företaget är medlem i SFF.
Vid en försäljning på Samlamera tas inga löpande avgifter ut. Dock ska du vara medlem i
Sverige Filatelist-Förbund, SFF för att kunna sälja på Samlamera.
Att sälja på liknande sajter kostar i regel minst 10% på det uppnådda försäljningspriset för
säljaren. Säljer du årligen för femtusen kronor så har du ditt medlemskap i SFF betalt.
Köparen betalar förstås inget mer än fraktkostnaderna. Vid en föreningsauktion kan det
tillkomma ett provisionspåslag på det köpta objektet.

Hur köper man på Samlamera
Alla kan köpa på Samlamera. Du bör vara inloggad på sajten. Det är inte förenat med någon
kostnad att registrera sig på Samlamera. Du kan även handla utan att vara inloggad, då kan
du skicka ett meddelande via e-post till säljaren. Detta förfaringssätt kan du använda vid ett
spontant köp.
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Vilka är de bästa funktionerna på Samlamera
Själva auktionsdelen är suverän, här saknas i princip inget. Du kan läsa mer om
auktionsdelen längre fram i detta dokument.
Samlameras auktionssystem är komplett och är i första hand utvecklat för klubbar men även
medlemmar och företag kan med fördel använda auktionsdelen på Samlamera.
I skrivande stund är det 6-7 föreningar i Sverige som använder Samlameras auktionssystem.
Glädjande är att medlemsauktionerna har ökat det senaste året.
Jag har tagit fram ett separat dokument på cirka 20 st A4-sidor på hur du arrangerar en
auktion. Här kan du läsa i detalj hur auktionsjobbet går till, inte bara på Samlamera utan
även förberedelser, själva auktionen och efterarbetet. Vill du ha detta dokument så kan du
höra av dig via till e-post hoa@aljodata.se
OBS! Dokumentet är framtaget för Jönköpings Filatelist-Förening och det finns väl ingen
förening som jobbar exakt på samma sätt. Men det finns många bra tips att ta del av.
Fastprisdelen på Samlamera är det avsnitt som har flest objekt, kanske 95 % av objekten på
Samlamera. Jag ska berätta mer om detta lite längre fram i dokumentet.
Vi skulle också behöva betydligt mer marknadsföring om Samlamera ute i klubbarna.

Manuell inläggning av objekt
När du har lagt upp ett objekt och ska lägga upp ett liknande igen, då ligger den mesta av
texten kvar till det kommande objektet i fall du har valt denna funktion.
Du kan skriva i stort sett hur långa rubriker som helst (dock max 200 tecken). Det finns vidare
en fritextfunktion där du också kan skriva mycket text, denna text är dock inte sökbar.
Det finns dessutom en funktion som inga andra sajter har. Du kan skriva in ytterligare 150
tecken i ett fält som helt blir sökbara på webben.
Exempelvis, du har en serie med tre nobelpristagare, då kan du skriva namnen i detta fält på
samtliga pristagare. Skulle någon sedan skriva in namnet på just denna nobelpristagare så får
man träff under förutsättning att du har stavat namnet rätt. Du kan även skriva utländska
ord som anknyter till objektet.
Objektets huvudrubriker ska ju inte vara för långa. Använd gärna egna beskrivningsmallar.
Ett bra tips är när du har flera liknande objekt upplagda och när ett av dessa blir sålt då kan
du aktivera objektet igen och byta bild, då går det snabbt att sälja liknande objekt.
I detta fall nollställs räknaren som uppdaterar antal klick på objektet.

Massimport av objekt
Samlamera använder standardsystemet EXCEL för att importera/läsa in många objekt
samtidigt, det kan vara flera tusen i en och samma uppdatering.
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Flera andra sajter har system som är bundna till en vissa auktionssajt och ofta med
begränsat antal objekt i samma uppdateringsfas. Har du lite kunskaper i
Microsoftprogrammet EXCEL så är det mycket lätt att massuppdatera Samlamera.
Det går att göra massuppdatering både för auktion och fastpris. Läs mer om detta under
klubbauktioner.
Behöver du mer information om massimport, ska du höra av dig till Samlameragruppen. Det
finns omfattande instruktioner för excel-import.

Personliga nyhetsbrev – Prenumererande Nyckelord
På Samlamera kan du lätt på ”Min Sida” lägga in sökord både på Frimärken, Vykort, Mynt,
Litteratur, Tillbehör mm.
Du kan här skriva upp till 100 ord med ett kommatecken mellan. På onsdagskvällen läser
Samlamera av all text i nya objekts rubriker och kollar i tabellen över vad du samlar på.
Fås träff så får du en bild och info på de objekt du samlar på. En mycket lätt funktion att
använda, då behöver du inte söka själv, Samlamera gör jobbet åt dig.

Visa objekt från ett visst datum eller visst belopp
På Samlamera kan du ange ett datum, då ser du bara nyupplagda objekt från denna
tidpunkt. Du kan även ange mellan vilka belopp du vill se objekt. Vill du inte se objekt under
tex 5 kr, då skriver du 5 i detta sökfält. En bra funktion som du bara finner på Samlamera.

Förnya ett objekt
Det material som du finner på Samlamera kan förnyas om det har legat ute i tre månader.
En förnyelse av ditt objekt gör du genom att ”bocka för/klicka” i en ruta på objektet, då
kommer ditt objekt/annons att visas först i flödet på startsidan.

Egen Webbshop/Butik
På Samlamera har alla säljare tillgång till en alldeles egen Webbshop/Butik. Skickar du ut
egna mejl till dina kunder så kan du via en ”länk” styra kunderna till din egen
Webbshop/Butik. Du kan vidare styra dina objekt till specifika kundgrupper. Om du t ex har
mycket häften och har kunder som bara köper häften kan du via ”länken” nå t ex föreningen
Häftessamlarna, antingen med en direktlänk till det aktuella häftet för att få mer information
eller bara till deras hemsida.
Du får dessutom göra egen reklam på Webbsajten Samlamera. Allt ska vara öppet och ingen
anonymitet råder på Samlamera. Om du vill så kan du ange både ditt fullständiga namn,
telefon nr, e-postadress, etc.
Du kan även lägga in en länk till t ex föreningen Häftessamlarna i Webb-shopens huvud om
du har specialiserat dig på att t ex saluföra häften.
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De flesta sajter tillåter inte någon handel utanför sin egen sajt. Du får inte ens använda de
kunder som köper av dig för att marknadsföra försäljning på t ex din egen hemsida eller
annan sajt. På Samlamera kan du göra affärer med vem du vill – när du vill - utan att göra
upp affären via Samlamera. Samlameras Butik/Webbshop är unik i sitt slag.

Pausa alla Fastpris-objekt
Om du åker bort under en viss tid, kan du göra alla objekten som du har på Samlamera
”osynliga”. Dvs. under en tidsperiod som du anger:
Från-och-med datum – till-och-med datum så visas inte några objekt från ditt alias.
I dag har köparna som handlar på nätet blivit ganska bortskämda, leverans av köpta objekt
ska ske så fort som möjligt, då kan du inte bara åka bort några veckor, för då blir ju dina
kunder frustrerade. Jag tror att denna funktion är bra och det är inte många andra sajter
som har denna facilitet. Den finns på ”Min sida”.

Spärra en person för att köpa från dig
Dessvärre finns det en del som handlar och slarvar med betalning etc.
Vill du inte att ett visst alias ska köpa på Fastpris eller bjuda på din auktion så kan du ange
dessa alias under ”Min sida”. Det går att ange många alias, du anger ett kommatecken
mellan.

Visa inte objekt från en viss säljare
Om du inte vill se objekt från en viss säljare (alias), så kan du ange detta alias på ”Min sida”,
då visas inga objekt från denna säljare, vill du senare se objekten igen, så tar du bort detta
alias. Det går att ha många alias, du anger ett kommatecken mellan.

Bläddring mellan objekt
När du är inne på ett objekt/annons, så kan du bläddra med pilsymboler som ligger i den
övre delen av bildytan framåt och bakåt.
Fördelen är att du inte behöver öppna/klicka på varje objekt.

Visa hur många som har tittat på ditt objekt
Det finns en räknare där du kan se hur många som har tittat på just ditt objekt. Kan vara av
intresse för att få vetskap vad som går bäst att sälja på Samlamera. Räknaren nollställs när
du byter bild på ditt objekt. Räknaren uppdateras inte heller när du själv är inne på ditt
objekt.
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Tips för att sälja på (klubb)auktion på Samlamera
Första tipset- Börja i god tid
Börja i god tid att förbereda auktionen. I dag är det bara några få av landets SFF-föreningar
som utnyttjar Samlamera regelbundet fullt ut med alla Samlameras funktioner till sina
auktioner. Det är bl a Jönköpings Filatelist-Förening och Nordhallands Filatelistförening. Som
jag har skrivet många gånger tidigare, så hjälper vi till inom Samlamera-gruppen för att
komma igång med era klubbauktioner på Samlamera.
Men först är det viktigt att inventera sina egna resurser inom klubbens auktionsgrupp. Allt
tar sin tid och att påbörja en auktion tidigt är också ett bra tips.

Andra tipset – Bilder på objekten ett måste
Numera lägger de flesta föreningarna och medlemmarna in bilder på ALLA objekt.
Fotografering sker alltså även av samlingar och partier.
Det var Kungsbacka som tipsade Jönköping att man får ett bättre försäljningsresultat vid
fotografering av ALLA objekt. När det gäller partier så kan man ju bara fota delar av objektet.
Engagera flera i din förening till klubbens arbete, så kan man också hjälpas åt med bilderna.
I Jönköping och Kungsbacka är vi mellan 6 - 8 personer som jobbar med auktionen. I många
föreningar har man arbetsdagar en gång i veckan i klubblokalen.

Lägg upp det material som går att sälja
När det gäller singelobjekt så ska det vara av ”bättre” kvalité, alltså bör det vara säljbart och
inte ha för högt utrop. Annars får man lägga dessa objekt i partier etc.
Samlamera är unik på så sätt att man kan beskriva ett och samma objekt i flera olika
kategorier.

Samlamera har upp till 4 olika kategorikoder för varje huvudkategori
Samlamera har ett 10-tal olika huvudkategorier, det kan vara Frimärken, Vykort, Mynt,
Litteratur, Tillbehör mm
På Samlamera kan man lägga upp ett objekt på upp till fyra olika under-kategorier
Vi tar ett exempel på ett brev.
- Om det är en ortsstämpel så kan man lägga upp objektet på ett landskap
- Man kan vidare lägga upp brevet med hänsyn till emissionen, dvs. Facit nr
- Vilket motiv det är, t ex ett fartyg
- Och vilken typ av brev det är, t ex ett flygpostbrev
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Detta är en finess som jag inte har sett på liknande sajter, som enbart finns på Samlamera.
Det går alltså att lägga in samma objekt i flera olika kategorier, då når man ett större antal
spekulanter.

Tydlig beskrivning
Var noga med beskrivning av objekten, använd en enhetlig text och skriv gärna in olika
sökord under rubriken ”sökbara ord” (det går att skriva upp till 150 tecken).
Dessa ord är sedan sökbara på Samlamera.
Gör gärna upp en egen beskrivningsmall på olika typer av objekt.
Har man en stämpel kan man t ex börja beskrivningen med:
Facit nr, ortsnamn, datering, emissionens namn, Länsbeteckning och om det är Prakt eller
Lyx. Rubriken kan vara på max 200 tecken. Använd dock inte för långa
benämningar/rubriker.

Skicka e-post till era kunder
Skicka gärna e-post till klubbens kunder eller dina egna samlarkollegor och inkludera en länk
till er auktion på föreningens hemsida från Samlamera. Då ökar man intresset för att bjuda
på er auktion. Ibland kan vi också uppmärksamma en klubbauktion på Samlameras
nyhetsbrev.

Samlamera har verktyg för import via excel
När det gäller klubbauktioner har föreningen oftast även en tryckt katalog. Då brukar
auktionsmaterialet skrivas in i ett excelark och sedan sorteras så att auktionskatalogen går
att läsa i en logisk ordning.
Då har man ju redan halva jobbet gjort för Samlamera. Det som återstår är bara att
komplettera excel-filen med Samlameras sorteringskoder och bild-id. från skanningen.
Samlamera kan ha upp till 5 bilder på ett objekt samt även länk till klubbens hemsida.
Man kan även producera en auktionskatalog från Samlamera.

Är Samlamera Sveriges billigaste och bästa auktionssystem?
Ja - Det billigaste auktionssystemet är det ju, för det är kostnadsfritt när du är medlem i SFF.
Om Samlamera är det bästa svenska auktionssystemet kan jag inte svara på, men ni får alla
dessa fina funktioner helt utan kostnad.
Allt detta ingår bl a i Samlameras auktiondel:
- Funktion för att lyfta in auktionsfilen till Samlamera via excel
- Funktion för att masskopiera bilder till Samlamera
- Funktion för att skriva ut en auktionslista, objektnr, beskrivning och utrop
- Funktion för att mata in ”salens” slutpriser på Samlamera via excel
- E-post till medlemmen/klubben när första budet är lagt (valfritt)
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När bud lämnas via Samlamera visas budet inkl. klubbens ev. förs.-provision
E-post skickas till budgivaren om någon annan bjuder över
Bevakningslista till auktionsdagen med alla buden och budgivare
Vid avslutad auktion kan man skicka ett automatiskt vinnarmejl till alla som
köpt objekt
Vid avslutad auktion kan man publicera en resultatlista automatiskt
Fakturor produceras automatiskt efter auktionen, passar i ett fönsterkuvert
Restlista/restobjekt kan läggas ut efter auktionen med en knapptryckning
Det går även att automatiskt flytta restobjekten till permanent
fastprisförsäljning
En flexibel följesedel (faktura) finns vid restförsäljning
Utskrift av etiketter på alla köpare
Inlämnar-redovisning till de olika inlämnarna
Registervård i samband med te x felbeskrivna objekt
Spärra en köpare
mm mm

Samlamera-kurser
Vi kommer gärna ut till er klubb och berättar mer, om du bor i mellersta eller södra Sverige.
Vi efterlyser ett ”Samlamera-ombud” i ”Norrland”.

Detta har vi ännu inte på Samlamera
Att lämna omdöme på säljare eller köpare, minneslista och se vilket alias som bjuder.
Detta kanske kommer i framtiden om önskemål finns.
Fler och fler auktionssajter visar inte längre budgivarens alias eller medlemsnummer.
En funktion som vi funderar på är att kunna bjuda online till dess att sista budet är lagt, dvs.
en liten tidsförskjutning sker tills ingen mer bjuder, precis som auktionsverken har i dag.

Vid frågor mejlar du till Samlameragruppen:
samlamera.sff@gmail.com

Texten är producerad Hans-Ove Aldenbrink
Tel 0706 95 88 88, 036-37 88 88
Box 78, 564 22 Bankeryd
E.post hoa@aljodata.se
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