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ОГЛЯД ВЕБ-СЕРВІСІВ ОГОЛОШЕНЬ З ПРОДАЖУ АВТО
Багато автовласників стикалися з необхідністю продажу свого автомобіля. Якщо раніше процедура продажу
авто була досить складною і трудомісткою, то сьогодні, завдяки використанню мережі інтернет, люди позбавлені
від численних клопотів. Завдяки сучасним досягненням в техніці людина може зробити покупку авто навіть не
виходячи з дому. У такому випадку їй потрібно тільки доступ до інтернету і трохи вільного часу на пошуки
найбільш підходящого оголошення. Крім того, веб-портали оголошень з продажу авто є дуже ефективними.
Основною їх перевагою є максимально широке охоплення потенційних покупців.
Продаж вживаних автомобілів здійснюється в максимально короткий термін. Щоденна відвідуваність таких
сайтів обчислюється сотнями тисяч відвідувачів, що в свою чергу суттєво підвищує ймовірність успішного
продажу автомобіля. Було проаналізовано три аналоги подібних веб-сервісів, а саме: Auto.ria, RST.ua та Auto.ru.
Веб-сервіс оголошень Auto.ria призначений для автовласників, які бажають купити або продати автомобіль.
Можливості сайту дуже широкі. Досить зареєструватися на сайті, щоб отримати доступ до всіх функцій. Серед
численних переваг варто виділити: велика кількість різноманітної техніки, можливість перевірки детальної
історії будь-якого транспорту на сайті за символічну плату, що виключає спроби обману, швидкий пошук
транспортного засобу за допомогою зручних фільтрів. Крім того, на сайті користувач може переглядати новини
та читати відгуки про автомобілі.
Веб-сервіс оголошень RST.ua за функціоналом подібний до попереднього. Користувач має можливість
виконувати пошук необхідних авто за допомогою фільтрів та подати оголошення про продаж, заповнивши
спеціальну форму. Тут також є особистий кабінет, новини та відгуки про автомобілі. Проте, серед недоліків варто
виділити застарілий дизайн, порівняно невелика пошукова форма за кількістю параметрів та відсутність
замовлення послуги перевірки детальної історії авто.
Останнім розглянемо веб-сервіс оголошень Auto.ru. На даному інтернет ресурсі зібрані оголошення про
продаж нових і вживаних автомобілів. Структура даного веб-сервісу дозволяє з легкістю подавати оголошення
та шукати необхідні автомобілі. Для подачі оголошення про продаж автомобіля потенційному продавцю
необхідно пройти безкоштовну процедуру реєстрації, після чого він в спеціальній формі зможе подати
оголошення з максимально докладним описом його автомобіля. На сайті є спеціальний лічильник переглядів, що
дозволяє автовласникові, який подав оголошення про продаж, отримати всю необхідну інформацію про інтерес
до його авто. До особливостей веб-сервісу варто віднести розділ порівняння автомобілів, послугу перевірки
детальної історії авто та відображення поміток про вигідність купівлі авто, на основі аналізу ціни та інших
параметрів. Можна сказати, що на даному веб-сервісі є все необхідне.
Переглянувши та проаналізувавши аналоги розроблюваного програмного продукту, можна із впевненістю
сказати, що кожен програмний продукт по-своєму унікальний, хоча і має подібний функціонал. У таблиці 1
представлена порівняльна характеристика аналогів веб-сервісів оголошень з продажу авто.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика аналогів
Характеристика
Зручність інтерфейсу
Сучасність дизайну
Інформаційне наповнення
Багатофункціональний пошук
Особистий кабінет користувача
Можливість замовлення платних
рекламних послуг
Можливість перевірки детальної історії
авто
Наявність новин та відгуків
Можливість порівняння авто
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Таким чином, основними рисами веб-сервісу мають бути: зручний інтерфейс, сучасний дизайн,
багатофункціональний пошук, наявність особистого кабінету користувача зі зручним створенням оголошення,
можливість замовлення платних рекламних послуг, перевірки детальної історії та порівняння авто. Отже,
проведений аналіз аналогів дозволив визначити основний функціонал майбутнього веб-сервісу для пошуку та
купівлі нових авто, а також вимоги до програмного продукту.

