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ONLINE ROBOTS OM INZICHT 
TE HOUDEN IN PRIJZEN VAN 
CONCURRENTEN EN 
WEDERVERKOPERS
TEGENWOORDIG IS HET VRIJ GEBRUIKELIJK VOOR EEN KOPER OM PRIJZEN TE CONTROLEREN 
EN TE VERGELIJKEN VOORDAT HIJ EEN ONLINE BESTELLING PLAATST. PRIJS IS EEN VAN DE 
BELANGRIJKSTE FACTOREN DIE BEPALEND ZIJN VOOR DE BESLISSING OM AL DAN NIET EEN 
PRODUCT TE KOPEN. DAAROM KUNNEN WEBWINKELS ZICH HET NIET VEROORLOVEN OM HIER 
DE BOOT IN TE GAAN. ZE ZULLEN REGELMATIG PRIJZEN MOETEN MONITOREN OM NA TE GAAN 
HOE HUN PRIJZEN ZICH VERHOUDEN TOT HET ECHTE MARKTNIVEAU.

WAAROM PRIJSMONITORING GEBRUIKEN IN E-COMMERCE?

Ten eerste stelt het bedrijven in staat de prijzen van hun producten aan te passen aan de huidige 
marktsituatie.  

Bijvoorbeeld: 
Een bedrijf dat sportschoenen verkoopt voor, laten we zeggen 100 euro per paar, zal klanten verliezen als 
concurrenten sportschoenen van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit verkopen voor 70 euro. Het zal ook 
inkomsten verliezen als klanten bereid zijn om dezelfde sportschoenen te kopen voor 500 euro per paar. De 
kwaliteit van de schoenen van 100 euro wordt dan betwijfeld. Prijsbewaking helpt een bedrijf om op het juiste 
prijsniveau te gaan zitten.  

Het vaststellen van adviesprijzen is een handelsafspraak waarbij fabrikanten productprijzen rechtstreeks aan 
de eindklant bekendmaken. Een reseller «krijgt» dan van de fabrikant een percentage van de vastgestelde 
productprijs, maar kan deze zelf niet naar boven of naar beneden aanpassen. Het schema werkt wanneer de 
fabrikant een sterk marktmerk heeft. Ook al is er niet altijd een garantie dat wederverkopers de adviesprijzen 
volgen. En ook hier is prijsmonitoring cruciaal.

OM MARKTCONCURRENTIE TE ANALYSEREN:

OM WEDERVERKOPERS TE CONTROLEREN OP HET VOLGEN VAN DE  
AANBEVOLEN PRIJZEN:
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DOOR PRIJZEN TE MONITOREN, KUNT U:

concurrerende prijzen vaststellen 

verkoopvolumes verhogen 

onderhandelen over gunstiger voorwaarden met relaties 

tijdig reageren op de veranderingen in de markt 

weten welke antwoorden kopers krijgen, als ze om een soort kostenverantwoording vragen 

Door prijzen te monitoren maakt u uw webshop aantrekkelijker en concurrerender.

ER ZIJN VERSCHILLENDE MANIEREN OM PRIJZEN ONLINE 
TE MONITOREN

ZELF ONDERZOEKEN

Om prijzen in online winkels bij te houden, moet u ze regelmatig bezoeken, handmatig een productpagina 
invoeren, prijzen verzamelen en ze ergens opslaan, bijvoorbeeld in een Excel-spreadsheet. Het proces kost 
veel tijd en moeite. Als u veel producten heeft en minstens 5+ concurrenten, heeft u wellicht medewerkers 
nodig die zich alleen maar hier mee bezighouden.

VERZAMEL AUTOMATISCH PRIJZEN

Automatische prijsverzameling betekent dat een robot met bepaalde tussenpozen pagina’s bezoekt, prijzen 
verzamelt en opslaat. Dan is de snelheid erg hoog en als een dergelijke applicatie eenmaal is ontwikkeld, 
heeft deze misschien alleen wat ondersteuning nodig. Een robot doorloopt op een bepaald moment alle 
gespecificeerde pagina’s, verzamelt prijzen en stuurt als voorbeeld resultaten per e-mail naar een 
verantwoordelijke persoon. 

Bovendien maken technologieën het mogelijk om automatisch prijzen te verzamelen en niet alleen prijzen te 
rangschikken, maar ook alle andere informatie. Bijvoorbeeld een lijst met producten van verschillende 
leveranciers, nieuwe klantrecensies op populaire online bronnen of reacties op wijzigingen in 
zoekresultaten. Over het algemeen is het een verzameling van gegevens in openbare of privébronnen en 
het informeren van een verantwoordelijk persoon over de resultaten. 
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De meeste up-to-date webwinkels maken gedeeltelijk of volledig gebruik van functies voor het weergeven van 
inhoud aan de zijde van de klant (werken met dynamische DOM) (bijvoorbeeld Angular / React met een 
prijsaanvraag voor een specifiek product via de API). Om een prijs van een product te krijgen, is het niet 
voldoende om alleen een pagina met dit product te downloaden en de prijs per online klant op te halen.  
De gegevens moeten worden verzameld met een browser die wordt beheerd door de applicatie. 

Er zijn dienstverleners die al het werk doen bij het starten van een browser, het verwerken van JavaScript en 
het aanbieden van inhoud via API, zoals Scraping-Bot, Scrapeworks, Diggernaut, ScrapingBee, Scraper API. 

Daarmee is het niet nodig om infrastructuur te implementeren en zelf een applicatie voor levering van 
gegevens te ontwikkelen. Maar het komt voor dat ze om de volgende redenen niet kunnen worden gebruikt: 

Om die beperkingen te vermijden gaven we er de voorkeur aan om een eigen script te schrijven en een 
flexibele oplossing te bouwen. Deze software is grotendeels ontwikkeld in Angular (Typescript), dus hebben 
we NodeJS + Typescript geselecteerd voor de parser-backend. 

En we maakten gebruik van de NigthmareJS-bibliotheek als een browser automatiseringstool omdat het 
gemakkelijk te gebruiken is, HTML5 volledig ondersteunt en uitbreidbaar is. NightmareJS laat een Electron-
instance op de Chromium-engine openen. Omdat Chromium wordt gebruikt, gedraagt een website zich als in 
andere JavaScript-browsers in een gemanagede instance. Dynamische content wordt dus op de pagina 
weergegeven en kan worden opgehaald voor verdere manipulaties met gegevens. 

Een zeer hoge prijs per data-eenheid. De prijs van één product moet bijvoorbeeld 2 keer per dag worden 
gecontroleerd, in de ochtend en in de avond. Er kunnen 500 producten zijn en 15 winkels die we 
onderzoeken en waarop we willen reageren. Dat betekent dat we geld moeten uitgeven aan 7500 tot 
15000 aanvragen per dag. 

Beperkte configuratie-opties. Bijvoorbeeld, als je prijzen verzamelt kun je de standaard locatie van een 
gekozen winkel niet zomaar veranderen zonder je abonnement aan te passen, zodat je resultaat tot 1 
regio beperkt blijft. 

We moeten informatie vrijgeven aan de dienstverlener, bijvoorbeeld een lijst met producten, gerichte 
winkels, enz. 

1.

2.

3.

HOE DE JUISTE TOOLS 
SELECTEREN?
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Control commands zijn ketens. Elk command geeft een belofte terug, waarmee je kunt coderen in belofte, 
asynchrone functie of generatorstijl. Nadat de pagina is geladen, injecteert Nightmare JavaScript-
controlecode in de pagina-instance, die het mogelijk maakt om commands te gebruiken die de acties van een 
browsergebruiker emuleren zoals goto, type, click, … 

Dan kunt u ook uw eigen commands die rechtstreeks met Chromium devapi werken, opnemen in de 
uitvoeringscode. 

De eenvoudige code ziet er als volgt uit: 

const Nightmare = require(‘nightmare’) 
const nightmare = Nightmare({ show: true }) 

nightmare 
  .goto(‘https://duckduckgo.com’) 
  .type(‘#search_form_input_homepage’, ‘github nightmare’) 
  .click(‘#search_button_homepage’) 
  .wait(‘#r1-0 a.result__a’) 
  .evaluate(() => document.querySelector(‘#r1-0 a.result__a’).href) 
  .end() 
  .then(console.log) 
  .catch(error => { 
    console.error(‘Search failed:’, error) 
  }) 

WAAR GAAT DE OPLOSSING 
OVER?

Verbind een bibliotheek, maak een object met een zichtbare browsermodus - 
ga naar de pagina, zoek naar een element met een CSS-selector - voer tekst in - 
klik op een knop - wacht tot een nieuwe CSS-selector verschijnt, voer een functie 
aan de browserzijde uit en retourneer deze - aan het einde van de keten van 
functies wordt het resultaat doorgegeven aan «dan» of wordt er een uitzondering 
gegenereerd. 

KORTE, TEKSTUELE UITLEG VAN DE CODE



E-NGINEERS 

www.e-ngineers.com 

HOE ZIET EEN PARSERSTRUCTUUR ER IN HET ALGEMEEN UIT?

Download een lijst met producten en winkels. 

Verbind de browsercontrole bibliotheek met ons script. 

Ga een voor een naar alle links. 

Wacht tot de pagina is geladen en de selector met de prijs op de pagina staat. Of er zijn andere 
belangrijke selectors, bijvoorbeeld de selector met een fout. 

Verzamel gegevens uit het vereiste blok. 

Verwerk eventueel data, structureer ze en sla ze op, of stuur het resultaat in een 
handig formaat. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

WAT IS DE STRUCTUUR VAN ONZE OPLOSSING?

Betrek Nightmare erbij. 

Ga naar de gewenste url. 

Wacht tot de prijsselector aanwezig is op de pagina of dat er andere belangrijke selectors aanwezig zijn 
(bijvoorbeeld een selector met een fout). 

Pak de resulterende HTML op. 

Analyseer de prijs met bijvoorbeeld Cheerio. 
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BELANGRIJKSTE PROBLEMEN EN 
HOE ZE OP TE LOSSEN

De meeste sites zijn geconfigureerd met een basis- of geavanceerde bescherming tegen automatische 
gegevensverzameling. Basisinstellingen kunnen worden omzeild door proxyservers te gebruiken met controle 
over het aantal verzoeken aan de site. De geavanceerde bescherming kan bijvoorbeeld zijn dat de site achter 
CloudFlare geplaatst is. In dit geval dient u gebruik te maken van services die captcha oplossen via API. 

VERGRENDELINGEN

Het gebeurt wanneer de server niet genoeg tijd heeft om gegevens weg te geven vanwege een fout aan de 
serverkant, hoge belasting, enz. Deze gevallen moeten worden gevolgd en mislukte pogingen moeten 
opnieuw aan de wachtrij worden toegevoegd. Als een site een pagina niet meerdere keren achter elkaar kan 
presenteren, bijvoorbeeld 5 keer, moet hij de eindgebruiker op de hoogte stellen van de fout met de code en 
de status van de fout. Hierdoor kan de robot nauwkeuriger worden geconfigureerd en kan er feedback van de 
eindgebruiker over het programma worden ontvangen. 

OVERSCHRIJDING VAN DE WACHTTIJD

Als we een prijs van 500 producten van 20 online winkels nodig hebben, moeten we parallel gegevens 
verzamelen uit verschillende bronnen. Het ophalen van gegevens van één pagina van een site duurt 
gemiddeld 1-3 seconden zonder een «headless browser» te gebruiken, en ongeveer 5-7 seconden met het 
gebruik ervan. Om een wachtrij te organiseren, kunt u kant-en-klare bibliotheken van het type 
«wachtrijbelofte» gebruiken voor Node.js.

WACHTRIJ EN PARALLELLE UITVOERING

De HTML-structuur van een site kan vrij vaak veranderen. Vanwege dynamisch veranderende 
omstandigheden, moet de robotconfiguratie op zijn minst naar het configuratiebestand worden verplaatst om 
parameters aan te geven waarmee de robot informatie van een specifieke site krijgt. De configuratie kan 
parameters bevatten zoals sitenaam, gewenste prijskiezer, sitefoutkiezer (als we een fout opmerken, moeten 
we weten waar de fout is opgetreden). 

Het helpt om de configuratie van de robot dynamisch te veranderen wanneer de sitestructuur verandert. Als 
een klant enige CSS-vaardigheden heeft en zelf een beoogde selector kan kiezen, kan deze configuratie naar 
het admin-paneel of op zijn minst naar een Google-spreadsheetdocument worden gebracht. Daar kan de klant 
zelf de juiste selectors instellen. Het bespaart veel tijd en kosten in geval van kleine wijzigingen, omdat u geen 
contact hoeft op te nemen met de ontwikkelaar. 

STIJL VERANDERINGEN
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Houd er rekening mee dat het gebruik van een «headless browser» een hoge RAM-belasting vormt. Omdat 
Chromium onder de motorkap zit, heb je het liefst ten minste 400 megabyte geheugen beschikbaar voor één 
robotproces. Zoals blijkt uit de praktijk als er een gebrek aan geheugen is, sluit de 
gegevensverzamelingsapplicatie niet af met een fout, maar begint deze op lage snelheid te werken.

LANCERINGSKOSTEN

Nogmaals, aangezien Chromium onder de motorkap zit, moet ergens het resultaat van het werk naar toe. 
Daarvoor moet XVFB op de servers worden gebruikt. XVFB is een server van een beeldscherm dat het X11 
beeldscherm serverprotocol uitvoert. In tegenstelling tot andere weergaveservers voert XVFB alle grafische 
bewerkingen uit in virtueel geheugen zonder enige uitvoer naar het scherm. 

Docker-container met een vooraf gedefinieerde configuratie wordt gebruikt om de applicatie te implementeren. 
Indien nodig (bijvoorbeeld om de tijd voor gegevensverzameling te verminderen), kunt u snel nieuwe 
applicatieservers met alle vereiste afhankelijkheden implementeren. 

EEN NOODZAAK OM TE IMPLEMENTEREN MET XVFB

FROM node:12-alpine as install 
WORKDIR /install 
COPY ./package*.json ./ 
RUN npm install --quiet 

FROM node:12-alpine as compile 
WORKDIR /build 
COPY tsconfig.json . 
COPY src src 
COPY --from=install /install/node_modules node_modules 
RUN node_modules/typescript/bin/tsc 

FROM node:12 as source 
WORKDIR /app 
COPY --from=compile /build/dist dist 
COPY package.json . 
RUN npm install --production --quiet 
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FROM node:12 as prod 
WORKDIR /app 
RUN apt-get update && apt-get install -y \ 
  xvfb \ 
  x11-xkb-utils \ 
  xfonts-100dpi \ 
  xfonts-75dpi \ 
  xfonts-scalable \ 
  xfonts-cyrillic \ 
  x11-apps \ 
  clang \ 
  libdbus-1-dev \ 
  libgtk2.0-dev \ 
  libnotify-dev \ 
  libgnome-keyring-dev \ 
  libgconf2-dev \ 
  libasound2-dev \ 
  libcap-dev \ 
  libcups2-dev \ 
  libxtst-dev \ 
  libxss1 \ 
  libnss3-dev \ 
  gcc-multilib \ 
  g++-multilib && \ 
    rm -rf /var/lib/apt/lists/* && \ 
    find /usr/share/doc -depth -type f ! -name copyright | xargs rm || true && \ 
    find /usr/share/doc -empty | xargs rmdir || true && \ 
    rm -rf /usr/share/man/* /usr/share/groff/* /usr/share/info/* && \ 
    rm -rf /usr/share/lintian/* /usr/share/linda/* /var/cache/man/* 

COPY ./scripts/start.sh . 
COPY .env . 
COPY —from=source /app/dist . 
COPY —from=source /app/node_modules node_modules 

ENV DISPLAY :99 

Het start-script sh dat een xvfb-run gebruikt is verantwoordelijk voor het starten van de applicatie.

#!/usr/bin/env sh 
xvfb-run -a node —harmony /app/index.js
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Sommige webwinkels hanteren verschillende prijzen in verschillende regio’s. Om de configuratie samen te 
stellen, moet u handmatig controleren hoe een website informatie opslaat over de regio van een 
geselecteerde gebruiker. Meestal is het een subdomein of cookies.

EEN WINKELREGIO KIEZEN

Om cookies in Nightmare te injecteren, doet u voordat u de bibliotheek gebruikt:

const Nightmare = require(«nightmare»); 
Nightmare.action(‘preloadCookies’, 
    function (name, options, parent, win, renderer, done) { 
        parent.on(‘did-start-loading’, (url, sessionCookies) => { 
            if (sessionCookies) { 

parent.emit(‘log’, ‘Preloading cookies’); 

// tslint:disable-next-line:prefer-for-of 
for (let I = 0; I < sessionCookies.length; I++) { 

const details = Object.assign({url}, sessionCookies[I]); 
win.webContents.session.cookies.set(details, (error) => { 

if (error) done(error); 
}); 

} 
            } 
            parent.emit(‘did-start-loading’); 
        }); 
        done(); 
        return this; 
    }, 
    function (cookies, url, done) { 
        this.child.once(‘did-start-loading’, done); 

        this.child.emit(‘did-start-loading’, url, cookies); 
    } 
);
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En verder om cookies te uploaden naar de instance die we gebruiken:

await nightmare.preloadCookies( 

domain: «.google.com», 
url: «https://www.google.com», 
name: «_cookie_name», 
value: «cookie_value:», 

            }], 
                       «https://www.google.com»

FOUTEN OPSPOREN

Elke actieoproep wordt of uitgevoerd of er wordt een uitzondering gegenereerd. Daarom moet u op plaatsen 
waar code mogelijk niet met zekerheid wordt uitgevoerd, verzoeken in «try catch» plaatsen en ze 
dienovereenkomstig afhandelen. «Wait» (selector) is een voorbeeld, deze instructie geeft een commando om 
scriptuitvoering te pauzeren totdat het html-element met de corresponderende CSS-selector verschijnt. De 
module heeft een standaard time-out (die optioneel kan worden gewijzigd). Als het zich voordoet, wordt er een 
uitzondering gegenereerd. Het is dus mogelijk om te begrijpen waarom er iets ontbreekt op de pagina en er op 
een bepaalde manier op te reageren. 

);
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Prijsbewaking is essentieel om een bedrijf succesvol te runnen. Het is moeilijk om een leidende positie in de 
markt in te nemen zonder toezicht te houden op de prijzen, in welke branche uw bedrijf ook actief is. Hoe 
uniek en innovatief het product ook is, een bedrijf kan niet slagen zonder een goed marketingbeleid. 

Robots voor concurrerende prijsbewaking stellen bedrijven in staat prijswijzigingen voor duizenden 
producten tegelijk te automatiseren. Ze veranderen niet alleen prijzen, maar ze doen het ook intelligent. Er 
wordt rekening gehouden met prijzen van concurrenten, voorraadbeschikbaarheid, marktvraag en een 
aantal andere factoren. Met de juiste tools voor prijsbewaking kunt u zich concentreren op andere even 
belangrijke bedrijfsprocessen. 

OVERZICHT
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DE AUTEUR

Dmitry Is een Senior expert met 9+ years IT ervaring. 
Hij heeft een ruime ervaring in het werken voor 
internationale bedrijven en in multinationaal verspreide 
development teams. Dimitry implementeerde velerlei 
projecten in e-commerce, B2B & B2C portals. 

OVER ONS
E-ngineers is opgericht in 2007 en uitgegroeid tot een dienstverlenend bedrijf met uiteenlopende expertise
op het gebied van informatietechnologie. Ons team bestaat uit de juiste mix van toegewijde IT-specialisten,
bekwame senior architecten, analisten en ontwerpers. Zij zijn in staat om slimme en innovatieve oplossingen
te leveren die jouw bedrijf een voorsprong geven in deze alsmaar groeiende markt.

E-ngineers heeft een Nederlandse vestiging in Den Haag en een ontwikkelingscentrum in Sint-Petersburg.
Als een groot wetenschappelijk en technisch centrum trekt Sint-Petersburg veel talenten en technologische
startups aan, wat ons helpt om het competentieniveau van onze specialisten te blijven ontwikkelen en
verbeteren.

We zijn geen gigantische corporate maar hebben een toegewijd team van professionele en loyale 
medewerkers die bekwaam zijn in het maken van hoogwaardige software. In tegenstelling tot veel 
softwarebedrijven uit verre landen, is Sint-Petersburg dichtbij. Dit heeft zowel vanuit een cultureel en 
communicatie-perspectief grote voordelen!  




