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Sunumda 2020 Mart ayı verileri ve göstergeleri kullanılmıştır

Şirket hakkında: Getrealprice‘ın faaliyet alanı, veri toplanması
ve sonrasında bu verilerin, şirketin kendi yazılımlarında
işlenmesidir.

Kısaca

2014 yılından bu yana Getrealprice’in veri temin ettiği müşterileri
aşağıdaki gibidir:

-

İnternet mağazaları;
Marka sahipleri;
Pazarlama araştırmacıları;
Araştırma kuruluşları;
Yapay sinir ağı eğitimleri.

Sunulan çözümler ve müşteriler

Şirket hakkında: Getrealprice‘ın faaliyet alanı, veri toplanması
ve sonrasında bu verilerin, şirketin kendi yazılımlarında
işlenmesidir.

Çözümler ve Müşteriler
Getrealprice büyük ölçekli firmalarla çalışmaktadır ve büyük
firmaların tüm gereksinimlerinin bilincindedir. Tek seferlik
işler yapmamaktadır.
Örnek:

Ne yapıyoruz:
Rusya ve Polonya

Kaynaklar:

2 Intel Xeon sunucu, 256 GB RAM,
5 selenium sunucu,
20 ayrıştırma noktası
16 yazılım geliştirici,
10 operatör,
13 kW/saat

Rusya’daki 55 ve Avrupa’daki 30 rakip firmanın fiyatlarının
takibi. 3000’den fazla Wildberries tedarikçisinin fiyatlarının
kontrolü. Her gün Getrealprice sisteminde 30 iç müşteri
çalışmaktadır.

Kullanılan teknoloji:

Getrealprice’ın ayrıştırma teknolojisi: Farm, korumaları ve
kilitleri atlama amaçlı teknolojiler, captcha çözme, insan
davranışı imitasyonu için server side rendering (SSR) ~ 100
ayrıştırıcı.

Şirket hakkında: Getrealprice‘ın faaliyet alanı, veri toplanması
ve sonrasında bu verilerin, şirketin kendi yazılımlarında
işlenmesidir.

Kapasite
x2 süper-sunucu
32-iş parçacıklı 6 güçlü sunucu,
Yaklaşık 20 adet 24-iş parçacıklı sunucu

500

x
50 LTE ile proxy havuzu

150

x
En zorlu görevler için mikrobilgisayarlı çiftlik

8000

x
6000 ila 10000 adet aylık devreye
alınan proxy sunucusu

x16
Her tür soruna yaratıcı çözümler
getirmeye hazır, geniş tecrübeye
sahip yazılım geliştirici

30

x
Yapay sinir ağı eğitimi için kendi
bünyesindeki GPU kapasitesi.
Bunlara, adapte edilmiş, jeneratif,
yüksek hacimli RAM’ler (12GB ve
üzeri) dahildir.

Şirket hakkında: Getrealprice‘ın faaliyet alanı, veri toplanması
ve sonrasında bu verilerin, şirketin kendi yazılımlarında
işlenmesidir.

Teknolojik imkanlar
Herşeyi ayrıştırabiliriz

Trafik kontrolü

2020 Mart ayı itibarıyla, amazon.de ya
da idealo.at gibi yüksek korumalı siteler
dahil, ayrıştıramayacağımız web sitesi
yoktur.

İstek trafiğini, veri tabanı yükünü, dönüştürmeleri
ve istekleri kontrol ediyoruz. Getrealprice
ayrıştırma yöntemleri hassastır, kaynaklara
büyük yükleme yapmaz.

İnsan davranışı
emülasyonu

Kendi yazılımımızı ve
veri tabanımızı kullanıyoruz

Robotlarımız, listeleme, tek bir IP’den
içerik / statik yüklenmesi ve birkaç ağ
geçidi üzerinden dahi akıllı captcha
çözümleri algoritmalarında insan
davranışını taklit edebilir.

Şirket hakkında: Getrealprice‘ın faaliyet alanı, veri toplanması
ve sonrasında bu verilerin, şirketin kendi yazılımlarında
işlenmesidir.

İşbirliği
Getrealprice müşterileriyle aktif biçimde
işbirliği yapar çünkü kilit fiyatlama
süreçlerine entegre olur.
İhtiyaç duyulduğunda, sıfırdan, tescilli
eğitim programı kapsamında ilgili
kişilere eğitim vermekteyiz (yüzyüze ya
da uzaktan).
http://ru.getrealprice.com/trainings.html

Basın ve kamusal faaliyetler
Getrealprice, Rusya’da ve dünyada çeşitli
organizasyonlarda düzenli olarak piyasa dinamiklerini ve
anonimleştirilmiş piyasa verilerini paylaşmaktadır. RusAlman dış ticaret odası üyesidir.
Konu hakkında daha fazla bilgi için: RUS:
http://ru.getrealprice.com/cases.html
http://retail-loyalty.org/lr/getrealprice/,
http://retail-loyalty.org/lr/getrealprice-prices/ İNG:
https://eu.getrealprice.com/7-reasons-to-meetgetrealprice/,
https://eu.getrealprice.com/marketprice-for-all/

Şirket hakkında: Getrealprice‘ın faaliyet alanı, veri toplanması
ve sonrasında bu verilerin, şirketin kendi yazılımlarında
işlenmesidir.

Temel

İnternet mağazaları için:
Dünyada çok sayıda ve çeşitlilikte internet mağazaları mevcut.
Hepsi de çok çeşitli ürünlerin satışını yürütüyorlar.
Farklı internet mağazalarındaki ürünlerin bir kısmı örtüşüyor.
Böyle ürünleri bularak fiyatlarını takip etmeye başlıyoruz.

Bunun dışında veri temin ettiğimiz müşteriler:
-

İnternet mağazaları;
Marka sahipleri;
Pazarlama araştırmacıları;
Araştırma kuruluşları;
Yapay sinir ağı eğitimleri.

Nasıl görünüyor >>

Nasıl görünüyor
Getrealprice‘ın müşterilerine, örtüşen (aynı) ürünlerin düzgün bir
listesi, Getrealprice uygulaması ya da düzenli raporlar aracılığıyla
günlük olarak ulaştırılmaktadır. İşte böyle görünüyor:

Kimler kullanıyor >>

Kimler kullanıyor

Müşterileri Getrealprice hakkında ne yazıyorlar
https://ru.getrealprice.com/#reviews

Getrealprice müşterileri:
- Ticari portallar/kataloglar ve pazar yerleri
- Tavsiye edilen satış fiyatlarını kontrol eden, ürün üreticileri
- Ürünlerinin stok durumunu kontrol eden dünya markaları
- Çağdaş fiyatlama stratejilerine sahip internet mağazaları
2019-2020 yıllarındaki müşterilerimiz – büyük firmalar ve
uzun vadeli fiyat takip hizmeti sözleşmeleri
2 yıl süreli
takip hizmeti

4 yıl süreli
takip hizmeti

2 yıl süreli
takip hizmeti

6 yıl süreli
takip hizmeti

4 yıl süreli
takip hizmeti

5 yıl süreli
takip hizmeti

4 yıl süreli
takip hizmeti

1 yıl süreli
takip hizmeti

1 yıl süreli
takip hizmeti

2 yıl süreli
takip hizmeti

2 yıl süreli
takip hizmeti
2 yıl süreli
takip hizmeti

Rusça internet sitelerinin ~ %30‘unda
fiyatlar Getrealprice sistemi üzerinden
belirleniyor!

Nasıl çalışır
İnternet mağazalarındaki fiyatları, ayrıştırıcı (parser) adı verilen özel robotlar toplarlar.
Getrealprice, farklı müşterileri için günde 10.000.000‘dan fazla fiyat bilgisi toplamaktadır.
Web siteleri veri çekmeye karşı korunmaktadır, aksi halde fiyat derlemek kolay olurdu ve
bunu bütün firmalar yapabilirdi.

Getrealprice, internet mağazalarına ilave yük bindirmeden mevcut veri çekme
korumalarını atlama becerisine sahiptir.
Örnek: İnsan davranışlarını taklit eden, her tür versiyondaki captchaları çözen, Incapsula seviyesindeki veri çekme korumasına üstün gelen
kompleks bir ayrıştırıcı nasıl çalışır: https://www.youtube.com/watch?v=-wH39x_o2rQ

Müşterilerin websitesi koruyucularının
detaylarını kavramalarına gerek yoktur,
tüm fiyatlar daima yenilenmektedir.
Getrealprice teknolojisi + sahip olduğu
imkanlar verileri kolayca temin
etmektedir.

Veriler nereden alınıyor ve nasıl karşılaştırılıyorlar?
Temel kaynak: çevrimiçi kaynaklar
İkincil kaynak: çevrimdışı kaynaklar, telefon anketi

Getrealprice, doğrudan
müşterileri ya da aracılar
(entegrasyon firmaları) için
ticaret ortamının resmini
işler ve genel fiyatlama
sistemine dahil eder

Takip edilen coğrafyalar
Her coğrafya.
Rusya’da: Moskova veya Moskova + diğer şehirler
Dünyada: Herhangi bir ülke + herhangi bir şehir

Örnek: Rusya’nın tüm
şehirlerinde Knauf
ürünlerinin fiyat takibi

İşinizi kolaylaştırmak mı istiyorsunuz?
Getrealprice‘ın yeni arayüzü akıllı özelliklere sahiptir ve artık firmanızın
«navigasyon cihazı» olma prensibiyle kendisi çözüm önermektedir.

Benzeri ile büyük fiyat farkından dolayı (-401 ruble, 106%) 1 üründe fiyat revizyonu gerekiyor. Ya da benzer ürünü değiştirmek
Üstü çizili fiyatı, 499’dan 399-479’a kadar olan yelpazede değiştirmek gerekiyor. fiyatı değiştirmek

Ürün bilgilerinin doldurulması gereken ürün sayısı:+1009. Ürün bilgisi ekleyin ya da erteleyin.
3103 yeni ürün eklendi, bunların 72‘si sizin ürünlerinize rakip. İnceleyin ya da gözardı edin

Proje örnekleri
Nerede: Düsseldorf
Ne zaman: 2014‘den bugüne
Ne yapıyoruz:
5 ülkedeki 6 rakip firmanın yaklaşık 400000 ürününün
fiyatlarını günlük bazda yeniliyoruz. Sonuçlar doğrudan OBI
veri tabanına API yolula aktarılmaktadır.
(https://ru.getrealprice.com/cases/GRP_API_ENG.pdf)

Nerede: Moskova
Ne zaman: 2016‘den bugüne
Ne yapıyoruz:
Takip sistemi, üç departman için, toplamda yaklaşık 30
kullanıcılı olarak, tüm ürün gruplarının fiyat takibi yapılacak
şekilde, 40 rakip firma ve 100’den fazla markanın benzer
ürünlerinin listelenmesi prensibiyle düzenlenmiştir.
Nerede: Rusya Ne zaman: 2015‘den bugüne.
Ne yapıyoruz:
Markanın ürünlerinin pazaryerlerinde satış takibi, haftalık
bazda raporlamayla promosyon kampanyalarının ve vitrinin
takibi, SketchFinder teknolojisi, 30’dan fazla internet
mağazasıyla sınıflandırma (ürün bazında çeşitlilik
karşılaştırması)

Önemli!
Getrealprice – RF’de (2 patent, 1 ISBN) ve Avrupa’da Madrid protokolüne (WIPO
1448888) uygun olarak tescilli ve legal bir fiyat takibi ve büyük veri tabanı yönetimi
yazılım ürünüdür. Bu sizin için ne anlama geliyor:
1.

Bizimle çalışmak güvenlidir. Getrealprice ile çalışarak korunacağınız risklere
birkaç örnek:
- bizimle güvenle çalışabilirsiniz, böylece, bu tip takip hizmetleri için hukuki hakları olmayan, neredeyse freelancer
seviyesindeki firmalara yapacağınız ödemelerden dolayı ilave KDV yükümlülüklerine maruz kalmazsınız;
- bizimle yapacağınız işbirliği, sadece bizimle işbirliğidir, rakipleriniz asla fiyatlarını kimin, neden ve nasıl elde ettiğini
bilmezler.

2.

3.

Firmamızın itibarını korumaya önem veriyoruz, mevcut müşterilerimiz bunu teyit
etmeye hazırlardır. Getrealprice‘ın işbirliği politikası için: http://ru.getrealprice.com
Becerikliyiz ve bu becerileri paylaşmaya hazırız. Fiyat takibi, şirketimiz için büyük
bir iş sürecidir. Bu iş sürecinde işbirliği için, her iki tarafın da sahip olması gereken
beceriler vardır, bunun için ortaklarımızı eğitiyoruz.
http://ru.getrealprice.com/trainings.html

Kısım I SONUÇ:

Ne öneriyoruz?
İnternet mağazaları üzerinden yaptığımız fiyat takip sistemimize dahil olmanızı
öneriyoruz. Fiyat artışlarını takip edeceğiz ve belirli göstergelerin aşılması
durumunda, ürünlerin stok mevcudiyeti, stok azalması ve stok girilmesi gibi durumları
takip ederek bunları bildireceğiz.
Fiyatlar üzerine verileri, Kişisel hesabınız üzerinden ya da raporlar halinde sunarız ve
dünyanın herhangi bir yerinde internete bağlı haldeki bir televizyona/monitöre video
sinyali olarak gönderebiliriz.

Bunu nasıl yapıyoruz?
İnternet mağazalarına «giren» ve tüm ürünlerin fiyatlarını çeken robotları kullanıyoruz.
Sonrasında çalışanlarımız, takipteki her ürünün tüm internet mağazalarındaki
fiyatlarının görünür olması için bilgileri düzenliyorlar. Bu şekilde yapılıyor, çünkü farklı
internet mağazalarındaki aynı ürünler farklı isimlendirilebiliyor ve onları eşleştirmek
gerekiyor.

Kısım I SONUÇ:
Fiyat takibine bağlandıktan sonra, günlük olarak Moskova ve Rusya’daki internet
mağazalarındaki ürünlerin fiyatları hakkındaki yenilenmiş bilgileri alacaksınız. İlk
aşamada şöyle bir bilgiyi temin ediyoruz:

Artış!

Artış!

Artış!

Artış!

Artış!

Kısım II – Sizin için ilave teknolojik imkanlar

Kısım II
Getrealprice firmasının Yeni ürünleri

Kısım II – Sizin için ilave teknolojik imkanlar
1. Getrealprice teknolojisi - MarketPrice
2. Yeni ürün tasarımlarının oluşturulması için yapay sinir ağları
3. Sektördeki benzerlerin (kişi, ürün ya da içerik) aranması için yapay sinir ağları
4. Trafik durumunun dinamik kontrolü - GetRealPosition
5. Kitle görevlendirme (crowdtasking) prosedürleri – Getrealprice Fabrika
6. Getrealprice teknolojisi - Getrealprice Çiftlik
7. Getrealprice teknolojisi - Price Tv
8. Getrealprice teknolojisi – çalışmaların rapor üzerinden otomatikleştirilmesi
9. Getrealprice teknolojisi – upscale
10.Getrealprice teknolojisi - sınıflandırma
11.Getrealprice teknolojisi – GetRealStock ürün borsası
12.Getrealprice teknolojisi - internet kaynağının 3 saatte bir ekran görüntüsünün
alınması
13. Sorunların çözümü için kompleks bir yazılım geliştirilmesi

1. Teknoloji
sayfasına

Getrealprice teknolojik imkanları - MarketPrice
Marketprice - Getrealprice firmasının, e-commerce’de
ürün fiyatlarının efektif ve otomatik bir biçimde
yönetilmesi için yeni geliştirdiği bir üründür. Makine,
Getrealprice fiyat takip teknolojisi temelinde çalışmakta
ve ürün fiyatını kendisi belirlemektedir.
https://ru.getrealprice.com/media2/Getrealprice_MarketPrice_armed.pdf

Yeni ürün tasarımlarının oluşturulması için yapay sinir ağları
Tasarım üreteci örneği:

Getrealprice yapay sinir ağı
ürün tasarımlarını çizebilir.

Mücevher ürünleri:
https://www.youtube.com/watch?
v=xBE7lQfldC8

Örnek
Bu resimlere bakınız: sıradan
mağaza süveterleri gibi görünüyorlar
ama aslında onları yapay sinir ağı
çizdi ve gerçekte böyle modeller
mevcut değil.

Saatler:
https://www.youtube.com/watch?
v=YV01ZOBK38s

Getrealprice teknolojisi – Getrealprice Çiftliği

Getrealprice Çiftliği, büyük çaplı trafik oluşturmak için
biraraya getirilmiş hızlı sunucular grubudur ve Crawlera ve
Geosurf portallarına alternatiftir.

Getrealprice teknolojisi - Price Tv
Ayrıntılı bilgi: https://ru.getrealprice.com/media2/Office_price_tv_with_Getrealprice.pdf

Office price Tv – оfirmanız için üretilmiş, şirketin pazardaki güncel durumunu
yansıtan ofis televizyon sistemidir.

Getrealprice teknolojisi- upscale
Bu teknoloji, mevcut düşük çözünürlüklü materyalden hızlıca yüksek çözünürlüklü
materyal yaratılması için gereklidir.

Upscale sonuçları nasıl görünür
GAN GRP yapay sinir ağının uygulanması, ürünlerin
resimlerinin 2, 4, 8 misli ekstrapolasyonuna olanak
sağlar. Bu teknoloji tasarruf imkanı sunar: ürünlerin
resmini kendinizin çekmesine gerek yoktur, mevcut
materyal yeterlidir.

Getrealprice teknolojisi – internet kaynağından 3 saatte bir ekran görüntüsü
Bazen önemli durumların (tavsiye edilen fiyatın ihlali, onaylanan fiyattan sapma, ürünün
pazaryerinde stok mevcudiyeti/noksanlığı vb.) tespit edilmesi için tek bir fiyat raporu
yeterli olamayabileceği için, böyle durumların ekran görüntüsünün alınmasını
öneriyoruz.

Nasıl çalışır:
1. Hangi durumlarda, hangi ürünler için ve hangi alanlarda
ekran görüntüsü alınacağının onayını alırız;
2. Robotlarımız, verilen frekansta bu şekildeki tüm
durumların ekran görüntüsünü almaya başlarlar;
3. Ürün fiyatına tıklayarak ekran görüntüsüne ya da
galeriye gitmenin mümkün olduğu xlsx raporlarını almaya
başlarsınız;
4. Elde edilen verileri 1 ila 24 ay süreyle saklarız, her
zaman onlara başvurabilirsiniz;
5. Sözkonusu durumun önemli hacimde bir kayba sebep
olması durumunda ekran görüntüleri noter onayına
sunulur, arbitraj sürecinde haklarınızı savunmak için ilave
argümanlarla donanmış olursunuz.

Sorunların çözümü için kompleks yazılım geliştirilmesi

Entegrasyon
Yazılım entegrasyonu programlarının
kullanılması yerine, herhangi iki
teknolojinin
kendi
aralarında
entegrasyonunu gerçekleştiririz.

Portallar
T3 projesi yaparız ve her zorluk
seviyesinde ve her istenen kapasite
seviyesinde portalları gerçekleştiririz.

Robotlar ve elektronik
aksam için yazılım
Tıbbi cihazların, ev aletlerinin ya da
bilimsel araştırma cihazlarının her tür
görevi yerine getirmelerine olanak
sağlayan yazılımları geliştiririz.

İş süreçleri ile ilgili sorunlarınızın çözümü
ve çözümlerin şeffaflıkla raporlanması
için Getrealprice yazılım geliştiricilerini
sabit fiyatlar üzerinden
kiralayabilirsiniz. Bu şekilde bir siparişle
çalışma durumunda tüm çalışmalar sizin
entelektüel mülkiyetiniz olacaktır.

İlginiz için teşekkür ederiz.
İşbirliği yapmaktan
memnuniyet duyarız!
+7 495 225 86 55
+ 7 926 818 40 79

Deneme erişimi talep etmek için:

mail@getrealprice.com

Nikita.Mikhailov@getrealprice.com

Rusya: Moskova, 4. Lesnoy pereulok, 4.
Avrupa: Ventspils, Yüksek teknoloji parkı, 1.

